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Geldprobleme ry Road von Kerke
die streeksrade te verkry, wat tot op datum
heeltemal outonoom gefunksioneer het,
Streeksradesevolle finansiele begroting word
deur die SARK gedra, en die SARK verwag
dat daarjaarliksvolledigegeouditeerde finan
sil!leverslae aan hom verskafword.

'n Rekenmeester is aangestel om die Di
rekteur van Streeksrade, ds Abraham Maja,
by te staan. Streeksrade gaan voortaan as
takke van die SARK funksioneer, ~ Bill.
"Ons wil nie beleid op die plaaslike vlak
dikteerDie, maar'n raarnwerk verskafwaarbinne
streeksrade kan funksioneer,"

Gevraoordie redesvir dieenistigeprobleme
in sommige streeksrade, seBill: "Streeksrade
het in 'n krisissituasie sonder behoorlike
beplanning beslag gekry. Mense het daar
ingekom omdat hulle geesdriftig en oortuig
was van die saak en nie noodwendig omdat
hulle daarvoorgekwalifiseerdwas Die.

"Probleme wat ontstaan het, was nie uit
kwaadwilligheid Die, maarmeestaluitonkunde,
'n gebrek aan die nodige ervaring en oplei
ding. Wat dieenkele gevalvan bewese dief
staI in die Suid-Vrystaatbetref,het ons reeds
'n klag teen 'n juniorveldwerkergele en hoop
dat dit volledig ondersoekgaan word."

- INA VAN DER LINDE

- Coetzee se beskrywing van Neethling se
huis en kantooren die groen telefoonboekie
waarin die generaalse nommers voorkom.

Kriegler wasverkeerdtoe hy die afleiding
gernaak bet dat Coetzeediegif moet ontvang
herbloot omdatsy beskrywing vandie persele
reg was. SyhoeveelheidkennisvanNeethling
se huis en kantoorisnie 'n aanduiding vandie
waarheid vansybewerings nie.Diehofhetdie
verkeerde aspekte van Coetzee se beskry
wings buite rekeninggelaat,

Die hof moes Coetzee se motief om die
eiservalstebetrek,syvermoe omvalsegetuienis

. te fabriseeren sy leuenagtige gedragspatroon
ookin aanmerkinggeneemhet. Coetzee het 'n
geneigdheid om getuienis te vervals en het 'n
erkende motiefhet omwraakop diepolisieen
Neethling te neem.

Kriegler moes ook nie bevind het dat daar
geen enkelevoorbeeldwaswaar Coetzee insy
getuienis voor hom gelieg het nie. Die hof
moes bevind hetdat daar beIangrike voorbee1de
daarvan was.

Neethling het nooit die bedoeling gehad
om bf die Harms-kommissie bf Kriegler te
mislei Diee , Die generaal het bloot bespiegel
oor sekere aspekte nadathy gevra was om 'n
meninguit tespreekoorwat Coetzeese bronne
.van inligting was. Dit het nie betrekking ge
had op die wesenlikefeitegeskil in die saak

, Die.
Die hof moes, in ag genome Coetzee se

motief, sy leuenagtige geskiedenis en neig
ings, die feit dat sy gedragin die getuiebank
Die, deur die regter beoordeel kon word nieen
dieonwaarskynlikheid vansyweergawe, bevind
het dat die bewerings wellasterlik was en dat
Neethling seeis met koste moes slaag..

• JACQUES PAUW

-ANO

politieke organisasies ontbanmoet word.
Hy wil graagna die tuislandterngkeer om

. sy ondersteuners te raadpleeg oor herinly
wing by Suid-Afrika. Hoewel Mangopebeweer
dat Bophuthatswana 'n handves vir mense
regte het wat die regte van die individu be
skerm, het Malebana-Metsingdestyds as leier
van diePPP indie tuisIand separlernentdaarop
gewys dat di~ handves nooit toegepas is Die.

"Die bandves is aan soveel ander wetsbe
perkinge onderworpe dat dit onmoontlik
toegepas kan word," het hy gese.

Malebana-Metsing s8 hy onderskryf die
proses van onderhandeling ten volleen wildit
DieondermynDie. "Ek is veroortmoedig deur
Nelson Mandela en FW deKlerk se pogings
om 'n bevredigendeoplossingvir ons landse
probleme te kry. Hulle het my volle onder
steuning," sehy•

Genl Lothor Neethllng

spronklike senioradvokaat,Willy Oshry, ensy
prokureurontslaegeraak en 'n nuwe regspan
aangestel.

Neethling se in sy aansoek dat Kriegler
feitebevindings gemaakhet oor die optrede van
Coetzee wat ververwyderis van diefeitegeskil
- die kwessierondom die verskaffing vangif 
en dat hy daarom nooit probeer het om dit te
weerle nie. Die hofmoes Coetzee segetuienis
wat nieverbandgehouhet met die verskaffmg
van gifnie, buiterekening gelaat het,

Daarwordookkritiekuitgespreek oorKrieg-~
ler se bevinding dat die geskil oor die ver
skaffing vangif hoofsaaklik-gedraaihet ron
dom diedrie sogenaamde "sentrale momente"

LONDEN- BOPHU1HATSWANAsepresi
dent Lucas Mangope "behoort die gees van
versoeningteaanvaaren te strewe naherinly
wingbySuid-Afrika,"~ syteenstander, Rocky
Malebana-Metsing, watin die1988-staatsgreep
'n paaruur lanktot presidentvan Bophuthat
swanaverklaar is. .

Malebana-Metsing, 'n voormaligeleier van
die tansverbodeProgressivePeople's Party in
di~ tuisland, woonnou in ballingskapinBrit-
tanje. if -.

Hyis 'n lid van dieANC en se Cu~ organi
sasie hanteer nou sy aansoek om vrywaring
teenvervolging. Hyhoopomvoor dieANCse
konferensie in JUDie terug te keer na Suid- .
Afrika.

Malebana-Metsing bet 'n beroep opMan
gopegedoenomdemokrasiein di~ tuisland te
vestigen vryheidvanspraak en assosiasie toe
te laat.Hy wilookhe dat syPPP en alIeander

'Bevry Bophuthatswana' .

mensegestuuromhulle te help om hulfinan
sies te bestuur, maar teen Augustus het ons
nog Die 'n woordoppapier ontvang nie.

"Daama het herhaaldelike gesprekke ge
volg,en hulle is kansgegun tot die eindevan
laasjaar om hulle sake reg te stel. Teen die
einde van Desember hetons nog niks van
hulle gehoornie.

"Onshet toenet die personeel se salarisse
betaal en die Wits-raad gewaarsku dat alIe
betalings aan die einde van Janaurie gestaak
gaanword.Hullehettoe besluit omdieWRK
se deure te sluit,"

'nVergadering word binnekort metkerldeiers
in die streek gehouom te bepaal watter pro
jekte van die WRKgered kan word. Vandie
projekte is tuinbouprojekte, opvoedkundige
projekteby Wilgespmit, verskeie adviessen
trums en die versorging van boemelaars in
Braamfontein.

'nJaarofwatgeledemoesdieBolandRaad
van Kerke toemaakweens die t~ vrygewige
aanwending vanstudie-en huisleningsenook
dieKwaZulu RaadvanKerke moes sluit weens
onreelmatighede indie aanwendingvangeld.
Die probleme met streek:srade besorg dieSARK

.hootbrekens.
Dringende stappe word op die oomblik

gedoenom groteradministratiewebeheer oor

REGTER JohanKrieglerhetgefouteer om na
Dirk Coetzeese hele loopbaan as bevelvoer
der van .'n polisie-moordbende te kyk om te
bepaal of hy 'n geloofwaardige getuie is of
Die. AI waaroordie regter moesbeslis,was of
Coetzee wel gif van generaalLothar Neeth
ling ontvanghet of nie•. )

Die argument is een van die grondslae
waarop Neethling, boof van die wetenskap
like en tegniesedienste van diepolisie, vol
gendernaandnadie Johannesburgse Hoogge
regshof gaan om Kriegler te probeer oortuig
dat hy verlof tot appel moottoestaan,

"Die gronde waarop hierdie aansoek be
rus, is dat die eiser 'n redelikevooruitsig op
sukses in 'n appel het, dat die bedragskade
vergoeding geeis 'n substansiele bedrag is en
datdiesaakvangrootbelangvirdiepartyeis,"

Kriegler het in Januarie vanjaarbeslis dat
Neethlingwel gif aan Coetzeeverskafhet en
dat die oud-polisieman se getuienis in aIle
opsigte waar en geloofwaardig was. Hy het
gelas dat Neethling die kostevan twee vim
Vrye Weekbladse advokate moetbetaal.

VryeWeekbladgaanNeethlingseaansoek
om appel beveg omdat die koerant glo dat
Krieglerailefaktore en feiterondomdie saak
in aanmerking geneem het, Die aansoek tot
appelwordop 2 April in dieJohannesburgse
Hooggeregshofaangehoor.

Neethling se nuwe senior advokaat, Fanie
Cilliers, hetpas syhoofde vanargumente aan
Vrye Weekblad se prokureurs oorhandig.
Volgensdi~ argumente gaanCilliersaanvoer
dat Krieglerwesenlike foute in sy uitspraak
begaan heten dat Neethling 'n goeiekans op
sukses in die Appelhof salM.

Neethlinghetna sy mislukteaansoekindie'
Johannesburgse Hooggeregshofvan sy oor-

'N VELDWERKER van dieSuid-Vrystaatse
Raad van Kerke (SVRK) het verdwyn met
R93 000 wat bedoel was vir die afhanklikes
van aangehoudenes in diejongstevan 'n reeks
probleme met geldsake wat streeksrade van
die Suid-AfrikaanseRaad vanKerke(SARK)
die afgelope jare teister,

Na vemeem word kon diefinansiele state
van die SVRK vir die tweede agtereenvol
gendejaar Die geouditeer word nie weens.die
chaotiese toestand waarin die administrasie
van die liggaamverkeer. .

Dieveldwerkerwat metdie geldverdwyn
het, Sipho Rani, kon nog Die opgespoor word
Die. Hy hetklaarblyklik bankrekeninge in die
naam van fiktiewe aangehoudenes geopen
waaringereeldgeld gestort is.Toedie SARK
opvolg-verslae oordie"aangehoudenes" aanvra,
hetRani verdwynen skull nongloin Transkei.

Dievoorsittervan die SVRK, dsG Sapete,
kon nieper telefoonbereik word Die, maar na
beweringhet verskeie raadslede die afgelope
twee jaar bedank uit protes teen die wyse
waarop di~ streeksraad bestuur word. Ben
raadslid het gese daar is in die verlede ver
skeie kere versoek dat Rani opvolg-verslae
oor die aangehoudenes en hulle afhanklikes
indien,maardat die versoeke geignoreeris.

Dit volg kort nadat die Wits Raad van
Kerke (WRK) einde Januarie sy deure moes
sluitnadatook di~ raad virdiederdeagtereen
volgendejaar geen geouditeerde state vir sy
finansiele uitgawesvan bydieRI miljoenper
jaar kon indien nie. Na vemeem word is daar
duisende rande waarvangeenrelrenskap gegee
is nie,terwylanderfinansieleverslaeonvolle
dig is.

Ds Sipho Masimola. voorsitter van die
ontbinde WRK, kon ook Die per telefoon
bereik wordDie.

Dr Francois Bill, hoofadministrateur van
SARK,sedie WRK is ''oooit vanwanbestuur
besla'ldig Die". maar die finansil!le verslae
wat aandieeinde van die 1988-, en w~r aan
die eindevan die 1989-boekjaar ingedien is.
wasnieaanvaarbaarDieomdatditDie behoor
lik geouditeeris Die.

LaasjaarisdieWRKgewaarsku datstappe
gedoen sal word indien die patroonherhaal
word. "Ons het hulle gese dit is noodsaaklik
ombehoorlikgeouditeerde versIae vanuitgawes
en inkomstes teM. Daarisstaandevoorskrifte
en prosedures watgevolg moetword.Ons bet

56 pleit Neethling vlroppel
weens

. . - .
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Mcndood

'N LANOOROS van Krugersdorp bet die
week bevind dat In jong man. Seswai Le
nient Molapo, dood is weens 'n "misdryt'·
van In polisieman van die Krugersdorpse
Moord- en Roofeenbeid.

Molapo is dood tydens polisieaanbou
ding en landdros Meyburg bet bevind dat
sy dood ''veroorsaak isdeur 'n bandelingof
versuim wat Inmisdryfaaa die kant van die
speurder, adj-offCharles Muller ultmaak",

Die landdros het in haar bevinding oor
die ondersoek gese Muller "weerspreek"
homself, bet "botsendegetuienis" voor die
botgegee en dat sygetuienis "deurspek" is
van "weerspreklngs, dubbelsinnigbeid en
onduldelfkheld",

Sy het gessMullerwas "deurgaans vaag
en ontwykend" in sy geloienis.

"Diegetuie segetuienlsword ook geken
merk deur ernstigeweerspreklngs," betdie
landdros bevind.''Daar bestaan by my geen
twyfel dat.; daar blatante leuens vertel is
nle,'

Die landdros se ook dat Muller en die
spender, adj-offJakesvan Niekerk van die
selfde tak wat ook getuig het, se getuienis
oor sekere aspekte van die dood van MOo .
lapo aan die "absurde grens".

Muller en Van Niekerk bet geloig dat
Molapo weens epilepsie in die polisiekan
toor dood is.

Molapo is deur Van Niekerk by sy
werkplek in Honeydew opgelaaiom 'n klag
van gewapende roof te ondersoek.

Die landdros het bevind dat mediese
getuienis geen tekenstoonvan epilepsie nie
en twee patoloe,wat die nadoodse onder
soek gedoen het, het gewys dat Molapo
versmoor het.

"Van Niekerk en Muller se getuienis is
nie vereenselwigbaar met die mediese
getuienis Die. Beedigde verklarings van sy
(Molapo) werkgewer ... wys dat daar met
die oorledene se gesondheid niks geskort
het nie,

''Die simp tome van diedood soosbeskryf
deur die twee polisiebeamptes is totaal on
bekend aan dr Kemp (die patoloog) en is
volgens born nie Inepileptiese aanval nie,"
bevind die landdros.

"Deurgaans moet In mens voor oe hou
dat In persoon inblakende gesondheidvanaf
sy werkplek verwyder is en binne 'n kort
tydjie morsdood was... Diegebeure skreeu
om 'n verduideliking deur Muller wat in
beheer van dieoorledenewas,"

Die boof van Moord- en Roofeenlieid
van Krugersdorp, kapt Joban Steyn, het
gese Muller en Van Niekerk ''werk nog en .
daar is nog niks stappe teen bulle geneem
nie", .

''Daar is niksproblemenie. Dit was mos
maar net 'n landdros se bevinding en die
saak is na die Prokureur·generaaI verwys."

Die ondersoek-beampte van die saak•.
kapt Hester Steyn van Krugersdorp, het
gesedie prokureur-generaaI bet nog nie die
klagtes teen Muller en VanNiekerk ontvang
nie "en sal dit sekereers laat vanmiddag of
more ontvang".

''Inlossen werk Muller en Van Niekerk
nog. Oit was mosnie 'n kriminele saaknie.
net 'n bevinding deur In landdros," bet sy
gese.

Die Oepartement van Justisie het gese
die PG ondersoek die saak.

Muller bet gese: "Ek weet' nie wat nou
met my gaan gebeur nie. Die saak is na die
PG verwys. Ek wee"t net ek is onskuldig,"
het by gese. Verder wou hy nie kommen
taar lewer nie.

Vrye Weekblod, 22 Maort 1991
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Moreel wasons reg gewees, se Schreiner
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tweede het diesaak breerpolitiekeimplikasies
gehadin die sindat die samestelling van ons
groepnie op ras, geslag of klas gegrond was
nie. Sommige van ons was intellektuele en
ander werkers. Mense het aandag geskenk
aanwie en watons is en waarvoor ons staan."

Sy praat met groot lof oor die steun van
haar ouers, vriende en selfs mense wat sy
nooit ontmoet het nie, Haar broer, dr Denys
Schreiner:wat na Engeland gevlug het om
diensplig te ontduik en sy vrou, Heather, het
daar'nondersteuningsgroep vir die Yengeni
beskuldigdes gestig. Hulle keer die maand
nog naSuid-Afrika terug..

- CHRISTELLE TERREBLANCHE

vergadering dieuitvloeisel van s6 'n front sal
wees, Hy meen ook dat organisasies op die
basiesvan hulaanvaarding van sanksies as 'n
metode om apartheid af te skaf, by die front
toegelaatsal word. .

AzizPahad, 'n uirvoerende raadslidvandie
A.1\IC sedaarbestaan geen twyfel dat die front
gevorm sal word nie: "AI wat nou in ons pad
staanis die tydsberekkening, die beginsel is
onbetwisbaar." Hy meen dat sy organisasies
ook sekerebeginsels as belangrik sal beskou
in die samestelling van die front.

VirdieANCis die beginselvan'nveelparty
konferensie, 'n tussentydse regering, 'n einde
aan geweld en die aanvaarding vandie Harare
deklarasie syuitgangspunt.

Maar Inkatha het hom alreeds teen'n grond
wetgewende vergaderinguitgelaat,en die PAC
stemniesaarnmet die idee van 'n tussentydse
regering me.

Moseneke verduidelik sy organisasie se
teenstand: "Ons stel nie belang daarin om
mede-bestuurders van apartheid te wees nie.

.En ditiswat 'n tussentydse regeringsal doen.
Emstige vrae onstaan ook oor watdie doelvir
.'n tussentydse regering sal wees, wie dit indie
lewe sal roep, hoe lank dit sal bestaan, en
diesmeer. Ons se 'n grondwetgewende ver
gadering maak veel meer sin uit."

Daarisnognie formele samesprekingsmet
Inkatha gehou nie en daar bestaan:n moont
likheid°dat die organisasie uitgeskakel kan

. wordaangesien hy op sleutelpunte van beide
die ANC en diePAC verskil.

Maar Pahad en Alexander meen dat daar
weI vergaderings gehou sal word om die or
ganisasie se standpunte te hoor. Hulle se dat
konsensus aandie orde van die dag is.

- AUDREY BROWN

Nuusj·a
sien enhoor."

Maardie NGSendingkerken die NG Kerk
in Afrika, is nie baie gelukkig-met di6 ver
wikkeling nie en het bepaalde teologiese
probleme daarmee. Later vanjaar vorm di6
kerke die nuwe, nie-rassige Verenigende
Gerefonneerde Kerk van Suider-Afrika,

Russel Botman, die assessorvandie NGSI(,
s~ dis 'ngevaarlike verwikkeling en nadelig

.vir die poging om die rasse-geskeide NG
familie in een, nie-rassige kerk te verenig.

''Want al beweer die NGK dathy apartheid
verwerp het, is hy nog niks nader aan die
aanvaarding en praktyk van 66n, nie-rassige
kerk nie. Dit lyknou asof die SARK deur die
toelating van die NGK die status quo VaD
apartheid enrasse-skeiding in dieNG-familie
steedsbly aanvaar." .

Botman s~ die twee kerke sal nie die toe
lating totwaamemer-status teenstaan nie,maar

-. hullegaannouverdere druk op dieNGK plaas
binnedie nuwe verband van die SARK.

"Asdie NGKregtig apartheidverwerphet,
kan hulledit indie praktyk bewysdeur omtoe
te stemtot die beginsel van een, nie-rassige
kerk.

"Die twee kerke gaan die SARK versoek
omdieNGK-familie by te staan omso spoedig
moontlik een te word."

Diekerkegaanook intemasionale liggame
vra omvoortaan ekumeniese verhoudinge met
dieNGK-familiedeur net66nvandie kerke te
voer,wantanders word diepraktykvan aparte
kerkeimplisietgoedgekeur.

-"", .."',',"'_'.",Oh, ".....,'., ..." .~
Johan Heyns

NG-afvaardiging skuld aan sy bydrae tot
apartheid erken het.

Hy se: "Ditbetekennie datonsnouoor alle
sake saamstem nie. Maar as die ANC en die
NP met mekaar kanpraat, kan die SARK en
dieNGK as kerklikeliggamesekerlik66kmet
mekaar praat."

Heyns s~ die belangrikheidis "datons nou
binnegesprek- en gehoor-afstandvan mekaar
gekom het. Dit is belangrikommekaar te kan

heiden die uitgerekte hofsaak s~ sy:"Dit was
virons almal uiters moeiliken onsisveral ver
bitteroor die laaste 13 maande,aangesien dit
duidelik 'n mors van tyd en geld was." Die
laastedeel van die hofsaakwas'n saak-binne
'n-saak waarin die staatprobeervasstelhet of
skulderkennings van die beskuldigdes afge
dwing is al dan nie. Sy hou vol dat sy fisiek
deur die polisie mishandel is om skuld te
beken.

Schreiner glo dat die saak 'n belangrike
doel gedien het: "Ons het die polisie en
prokureur-generaal op elke moontlike manier
uitgedaag en hulle verhoed om weg te kom
met oneerlikheid en 'n baie slegte saak. Ten

'n Stap nader aan 'n Patrlotlese front
LANG verwagte planne vir swart politieke
organisasies om 'n gesamentlike front teen.,
apartheid te vorm is finaal onderweg - maar
diesleutel vergaderingtussendieuitvoerende
radevan die organisasiesmag indiebuiteland
plaasvind aangesien die PACweier om aan
soekte doenvir vrywaring virvanhulleuitvoe
rende raadslede.

Verskeie vergaderings isdieafgelopepaar
wekedeur 'n kornitee saamgesteluitdrie lede
elk van die ANC en die PACse uitvoerende
rade,gehou waar die fynighedevan 'n verga
dering van die volledige uitvoerende rade
uitgestryk is. Die lede van die komitee is
Willie Seriti, regs-sekretaris,DikgangMose
neke, vise-president en Benny Alexandra,
sekretaris-generaal van die PAC, en Pallo
Jordan, inligtingshoof, Stanley Mabizela,
onderhoof van die departement van buite
landse-saice en AhmedKathrada lid van die
sekretariaat van die ANC.

Volgens Alexandrahet syorganisasie ook
samesprekings met Azapo en Workers Or
ganisationfor SocialistAction(Wosa)gehou,
terwy1die ANCverlede weekgesprekke gehou
het met vyf self-regerende tuislande en ook
voortdurend met Azapo in verbinding is.

Volgens woordvoerdersvirbeidedie ANC
en die PAC sal die front op sekerebeginsels
gebaseer wees.En virdie PACisditbelangrik
dat die proses vir die vestiging van die front
diedoel van die frontweerspieel:"Onsdoel is
om 'n demokratiese beleid tot standte bring;
dusmoet die proses waardeurdit geskied ook
demokratiesis. Onshet alreeds wyegesprekke
daaroor gehou. Nou moet ons net 'n datum
bepaal."

Alexander s~verdersy organisasie beskou
as primer diebeginseldat 'ngrondwetgewende

NGK komslt bySARK
/" .

niese liggame van dieWereldbond van Gere
fonneerde kerke.

Maar met die besluite van die algemene
sinode van 1990 en die veranderinge in die
beleidsdokument, ''KerkenSamelewing", het
die NGK apartheid as politieke beleid groot
liks verwerp.

Bill s~ die aanvaarding van NG waarne
mer-status is moontlik gemaak deur die
Rustenburg-konferensieverlede jaarwaar die

Die Nederduits
Gereformeerde Kerk
gaan na verwagting
binnekort 'n
waarnemer-lid van die
SA Road van Kerke
word. Maor hieroor is

.die NGSK en die NGKA
nie baie gelukkig nie.
HENNIE SERFONTEIN
doen verslag

"PIET RUDOLF is 'n terroris wat minder
heidstandpunte deurmiddel van geweldprobeer
afdwing het, terwyl hy toegang tot die parle
ment van Suid-Afrikahet."

'n Verligte, maar skeptiese Jenny Schrei
ner, aktivis-dogter vail 'n bekende Natalse
akadernikus, het metVryeWeekblad gepraat
nadat sy saam met 40 ander gevangenes
Maandag as deel van die regering se vrywa
ringsprogram kwytgeskeld is kragtens die
Groote Schuur-minuutRudolphwas die enig
ste regse onder die groep.

Schreiner se die ander 39 het daarenteen
geveg vir wat moreel reg was en intema
sionaal as sulks erken is. Jenny was een van
vyf beskuldigdes in die Yengeni-hofsaak in
Kaapstad wat vrywaringgekry het, Die saak,
waarin hulleoorspronkliksaammet nog nege
weens tweebomaanvalle in die Kaapse Skier
eiland aangekla is,het 269 dae geduur en die
belastingbetaler by die R5 rniljoen gekos.

"Met die Grootte Schuur-samesprekings
het oris die vrywaring geeis van politieke
gevangenes wat teenapartheid geveg het," se
sy. "Om onsnou saam met 'n ver-regse vry te
laatis 'n takieseskuifdeurF\-V deKlerkomdie
regses te kalmeer. Ons het lankal gese ons is
as gyselaars deur die regering gebruik vir sy
eie politieke motiewe in die voor-onderhan
delingsfase."

Schreiner glo datdieregering ookdoelbewus
voete gesleep het met die vrywaringsproses,
aangesien syen haarmede-beskuldigdes al in
November vrywaringsvorms ingevul het en
nadat die hofsaak sedert2 Februarie verlede
jaar "duidelik geen doelmeer gedien het nie.

"Rudolf is maar 'n onlangse gevangene en
het sy vrywaring relatief spoedig gekry," sa
sy. Tog s~ Schreinerdatsynie vireen oomblik
spyt is oor haar aandeelill die stryd nie. "Ons
het geweet wat ons waag," s~ sy oor die
optrede waarvoor sy saam met 13 ander in
September 1987 in hegtenis geneem is nie.
"En ons iseenen almalnognet sotoegewy tot
die saak soos tevore."

Schreineris 'n lidvandie tussentydse leier
skapsgroepvandieSAKPindieWes-:Kaapen
besluit nog of sy haar akademiese na
vorsingsloopbaan asnywemeids-sosioloog wil
voortsit of haarself aan organisasiewerk wi.!
toewy. Syhet 'n meestersgraad aan die Univer-

. siteitvan Kaapstadverwenen meen die grond
slag vir haar aktivisme spruit uit 'n familie
geskiedenisvan politieke bewussynen toewy
ding aan 'n demokratieseSuid-Afrika. Onder
haar voorsate tel Olive Schreiner en die des
tydse prokureur-generaal van Natal, WP
Schreiner, wat 'n afvaardiging swart politici
na Engeland gelei het.

Oor haar·aanvanklike 8anhoudingkragtens
Artikel 29vandie WetopBinnelandseVeilig.

OIE NederduitsGerefonneerde Kerk(NGK)
gaan binnekort 'n waamemer-lid van die SA
Raad van Kerke (SARK) word. Dit is 'nhisto
riese gebeurtenisen 'n keerpunt indiegeskie
denis van interne konflik en konfrontasie die
laaste dertig jaar tussen die Engelstalige,nie
rassige en swart lidkerke van die SARI( oor
die kwessie van apartheid.

JohanHeyns beskryf die ontwikkeling s6:
"Ditis 'nreusagtigestap tot nouerekumeniese
samewerking tussen kerke wat oor sekere .
ideologiese en teologiese sake van mekaar
verskiL"

.Heynsis assessorvan die bree moderatuur
van dieNGK en professor in die teologie aan
die Universiteitvan Pretoria.

•FrancoisBill, dieadministratiewe adjunk
algemene sekretaris van die SARK,bevestig
dat die aansoekvandie NGK om waarnemer
status onlangs voor die uitvoerende raadvan
die SARKgedienhet. Daar is besluit datdit 'n
saak is waaroor die jaarlikse algemenever
gadering moet besluit.

DievindeindeJunie in Johannesburg plaas,
Maar die uitvoerenderaad het ook besluitom
intussen die NGK amptelik te nooi om die
konferensiebyte woon. As waarnemer-status
toegestaan word-; soos algemeen verwag word
- isdieNGK sommeroutomaties teenwoordig .
om sy waarnemer-status op te neem.

Tot 1960 was daar 'n groot matevan sa
mewerking tussensekere NG-sinodes en die
voorgangers van die huidige SARK.So by
voorbeeld was sowel die Transvaalse as die
Kaapse sinode volle lede daarvan.

Maar ander betrekkinge tussen dieNGK
en die SARK is verbreek na die Cottesloe
konferensie in 1960 toe verteenwoordigers
van die NGK op "roemlose en eerIose" wyse
voor politieke druk geswig het. Hulle het
heeltemal bollemakiesie geslaan en hul on
dersteuning van besluite wat aspekte van
apartheid op Christelike gronde veroordeel
het, skielik teruggetrek.

Indie daaropvolgendejare is dieNGK.deur
die SARK, sy lidkerke en ook die swartNG
kerke skerp veroordeelvanwee sy teologiese
regverdiging van apartheid. Dit is later as
kettery verklaar en het gelei tot die feitlik
volslae intemasionale isolasie van die NGK
en dieskorsing vansy lidmaatskapvanekume-

Adv KPCO von Lieres
und Wilkdu, SC
VRYEWEEKBLADteken hiermee apolo- ,
gie aanvir dielasterlike artikels watinVrye I
Weekbladvan 19Januarie en 23 Februarie
1990 verskynhet en oor die Prokureur-Ge
neraal van die Witwatersrand, adv Klaus
Peter Constantin Ottovon Lieres undWilkau,
SC, gehandel het, I

Vrye Weekblad trek alle bewerings in I
gemelde artikels sander voorbehoud terug, I
in besonder die bewcrings dat adv Von
Lieres und Wilkau hom skuldig gemaak het I
aanselektiewevervolgings, dat hy 'nklein
like vendetta teen Vrye Weekblad gevoer
het en dat hy nie objektief is in die uitoefe
ning van sy pligte nie.

Vrye Weekbladerken ook dat adv Von
Lieres und Wilkau se goeie naam, eer en
reputasie gekrenk is as gevolgvan voonnelde
publikasies en betuig sy spyt daaroor aan
hom.

Vrye Weekblad teken ook verskoning
aan vir die artikels gepubliseer op 28 Au
gustus 1990waarin na adv Von Lieresund
Wilkauas "HerrHoesenaam" verwysword,
welke verwysing onregverdiglik verklei
nerendvan advVonLieresund Wilkau was,
asookvir dieartikels van 3 Augustus 1990,
7 September 1990 en 23 November 1990
waarin gepoog isomhom venier teverldeineer
en bespotlik te maak.

. Die redakteurvan Vrye Weekblad,Max '0

du Preez, die eienaar van Vrye Weekblad,
Wending Publikasies BepeIk.en diedrukkers
van die koerant, Caxton Beperk, erkendat
die voormelde·artikels lasterlik is ten op
sigte van dieProkureur~neraaI, advKPCO
vonLieres und Wilkau, dat dit sonderenige
substansieis en nie waar is me.

Du Preez, Wending Publikasies Beperk
en Caxton Beperk erken dat voormelde
lasterlike artikels die Prokureur-Generaal
in sy goeie naam,eer en reputasie gekrenk
het en bied sonder enige voorbehoud hul
verskoningdaarvoor aan.

I
1

•

Vrye Weekblad, 22 Maart 1991
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In Peperduur droom
'N BEDRAG van minstensR182 miljoen is van 1982tot aan die einde van die 1989/90
belastingjaar aan nywerheidsontwikkeling inBotshabelobestee.
Die volgende bedrae is deur die Departement van Ontwikkelingshulp bestee:

Botshabelo: begraafplaas
van 'n apartheldsdroom

Flnanslile Infrastruktuur Fabrleksgeboue Desentrallsasle-
Jear voordele

1982/83 757 (XX)
1983/84 692 (XX) 1080000
1984/85 67 (XX) 1006000 1 166137
1985/86 1433 (XX) 11 101 000 3565909
1986/87 2040 (XX) 8789000 9285957
1987/88 1788 (XX) 2063 000 15786 830
1988/89 5122 (XX) 35311 000 24746 102
1989/90 120(XX) 13207000 42804632

TOTAAL R12019 (XX) R72557 000 R97355567

In 1988 het die Departement van Ontwik
k:elingshulp gese dat die aantygings onder
soek salword.

In een opsig was Botshabelo 'n matige
sukses vir die staat: teen 1988 was daar 57
fabriekeinproduksie wat sowat 10000plaas
like werkers werkgegee het. Totdat die poli
tieke doelstellings van die beleid van desen
tralisasie die langtermyn-nywemeidsgroeivan
Botshabelo begin kelder het...

Einde 1987het die regering - ongeag ver
skeie waarskuwings - hardnekkig besluit om
Botshabelo bydieQwaQwa-tuisland in te lyf.

Di6aankondiging het 'n taamlika-politiese
bevolking met hoofsaaklik 'n plattelandse
agtergrond, oornag in hoogs gepolitiseerde

'. mense verander. Waar UDF-woordvoerders
in 1988 moes sukkel om inwoners te mo
tiveer, hetalles verander die oomblik toe die
aankondiging gemaak. is dat Botshabelo by
QwaQwaingelyf gaan word. •

Skoolboikotte het skielik 'n gereelde ver
skynselgeword, wegbly-aksies was algemeen
en onrushet 'n instelling geword.

Eers na die Appelhof-uitspraak in Maart
verlede jaar wat die inlywing ongeldig ver
klaar het, het kalmte na .die gebied terug-

- ~' /
gekeer. /,

Van die 110fabrieke inBotshabelo staan
meer as 30 leeg, terwyl ander net teen 'n
breukdeel van hul kapasiteit werk. Nywer
heidsoptrede teen lae lone en teen die inly-

. wing byQwaQwa, het die kroonjuweel in die
, desentralisasie-kroon in 'n byna waardelose
stukkie glas verander.

Verskeiefabriekehet indie laaste twee jaar
hul deure gesluit, Brainchild - 'n fabriek met
Israeli-bande wat opvoedkundige speelgoed
vervaardig het - isnou 'n lee dop. Anderentre
peneurs het elders heen vertrek. Twee van
hullehetverskuifna Bloemdustria,nog 'n ny
werheidontwikkelingsgebied sowat 20 km oos
van Bloemfontein. Ofdie rede vir dieverskui
wing is datdit met die einde van die sewe vet
jare vansubsidiering saamval, 'is onseker. En
die vooruitsig om 'n hele span Hongkong-ny
weraarsna Botshabelo telok, het ookverdwyn.

'n Nasionale ondersoek na desentralisasie
deur die Ontwikkelingsbank:van SA, 'n na
vorsingsprojek deurdie Stedelike Stigting en
die Privaatsektor-Raad oorverstedeliking, het
gevra dat die hele kwessie op 'n heeltemal
nuwe inanier benader word, met die klem op
ontwikkelingennieop ideologiesenoodsaak
likhede nie.

Maardiepraktieseimplikasies vir Botsha
bela asnywerheidsgroeipunt is onseker. Ver
skeie nyweraars enamptenare van dieDesen
tralisasieraad meen dat net 'n klein aantal en
trepreneurs sondersubsidies sal kan oorleef.

ProfEdwilBeukes, professor indie ekon
omie aandie UOVS en 'n konsultant van die
Ontwikkelingsbank: van SuidelikeAfrika,meen
die fabrieke hetmin skakeling met mekaaren
Botshabelois in die meeste gevalle geen 10
giese bemarkingsplek vir hul produkte nie,

Terwyl daar 'n groot behuisingstekort in
Suid-Afrikais, staan sowat SOO formelehuise
in Botshabelo leeg. Sommige se vensters is
gebreek, ander se dakrnateriaal, deure en
vensterrameisverwyder. Endie mensewat in
modder- of sinkhuise bly, doen nie eens die
moeite omin diedoppe in te trek nie.Hulle het
skynbaarhul ol:! op ander weivelde nader aan
ware werkgeleenthede: die Vrystaatse goud
velde en Bloemfontein.

Botshabelo, die toevlugsoord,'het 'n stad
van verval geword. Dit is 'n ideologiese
monumentuit dieverlede watnie salverdwyn
nie, maarsal kwyn. \ ,

Indiendie infrastrukture wat nou vermors
in Botshabelo staan, in en rondom Bloemfon
tein opgerig is, soudie stad veel betervoorbe
rei gewees het op die vlaag van swart verste
deliking wat die stad nou moet hanteer, Dit
kon diestad voorbereihet op die stromeplak
kers watdie laaste jaar 'in Freedom Square,
Namibiaen FreedomCity versamel het.

Verlede jaar - net twaalfjaar nadat Connie
Mulder gepleithetvir die totstandkoming van
Botshabelo en "Die Volksblad" (die party
mondstukindieVrystaat) dit beskryfhet as 'n
bevestigingvan die onornkeerbare beleid dat
swart mense nooit hul politieke regte in wit
Suid-Afrikasal uitoefen nie, het die NP-kon
gres vandie OVS eenparig in dieselfde stad
saalbesluit ompartylidmaatskapviralleSuid
Afrikanersoop te steI.

(Johannes Wessels is streekdirekteurvan die
Stedelike Stigting inBloemfontein)

Vera! die loon-subsidie is deur sommige
van die "nyweraars" uitgebuit, In 1987 het
navorsing gewys dat sommigewerkersnet R2
per dagkry en dat die gemiddeldeverdienste
sowatR70 per maand is.Aangesiendieloon
voordele voorsieninggemaak hetvir 'n loon
subsidievan 95 persent tot 'n maksimum van
R1OO, is die beskuldiging gemaak dat die
subsidie 'n netjiese winsie vir 'n aantal fab
riekeienaars meegebring het,

Sommige fabriekeienaarshethulloonstate
"aangepas" om die maksimum-subsidie te
ontvang,terwylhulle inwerklikheid'n"wins"
van bydie R30 permaand per werkergemaak
het. '

Dertien jaar gelede het drConnie Mulder In blink plan
aan die NP-kongres in Bloemfontein voorgele: In ngoue

stad van Afrika" sou 50 km van Bloemfontein verrys waar
swart mense hulle "gelukklg kan uitleef". Amptenare van
die Administrasieraad het daarvon begin droom om die
"toevlugsoord" Botshabelo as lokmlddel te gebruik om

Bloemfontein en 'n aantol klein dorpies in die Suid
Vrystaat te "ont-swart", skryf JOHANNES WESSELS. Die
droom, waf mlljoene rande en die verskuiwlng van

duisende mense gekos het, het volslae mlsluk...

'n Boer het die man opBotshabelo afgelaal
Die skaal en ywer waarmeedie ontwikke- Om'n trek-faktor in Botshabeloteskep, is

ling van nywerhede aangepakis, is 'n duide- ywerigprobeer om dit in 'n nywerheidsgebied
like aanduiding dat die apartheidsbeplanners te omskep. Eensklaps was daar 'n groot ver-
Mulder se droom van 'n goue stad wou ver- skeidenheidstaatsaansporingsbeskikbaarom
wesenlik. Volgens di6beleid sou Botshabelo plaaslikeen intemasionale beleggings te 10k.
'n model-stadstaat kon word! Van die aansporings was:

Die staatsmasjinerie het in volle swang '" Hervestigingsuitgawes tot 'n maksimum van
gekom om werkgeleenthede in Botshabelo te R600 000 per fabriek.
skep, aangesien die stad - soos die meeste '"Gesubsidieerde kapitaal-lenings.
stede in die tuislande-geennatuurlike ekono- '" Voorsiening van fabrieksgeboue, opgerig
miese grondslag gehad het nie. Die primere deur die staat teen 'n gesubsidieerde rente.
bron van inkomstewassteedsdie verkoop van '" Spoorweg-kortings (rabat) en ander ver-
arbeid buite Botshabelo. • voer-subsidies.

In 1987 het 55 persent van die aktiewe '"Opleidingsubsidies.'
arbeidsmag werk buite die stad gehad, hoof- '"Voorkeur-behandeling vir staatstenders.
saaklik in Bloemfontein, waarheen mense '" Gesubsidieerde lonemet 'n staatsbydrae van
daagliksheenen weermoesry, ofandersins as tot RIOO per maand per werker.

trekarbeiders op die Vrystaatsegoudvelde.
InNovember 1988het 14500mensedaag

liks tussen Botshabeloen Bloemfontein gery,
en sowat drie uur per dag aan rj bestee - 'n
praktyk wat produktiwiteitbei'nvloeden dui
delike maatskaplike gevolge op 'n huishoud
ing het.

Maatskaplike werkers in die omgewing
beskou di6vervoerpatroonendie afwesigheid
van volwassenes in diedagasdie vemaamste
oorsaak van die groot onbeheerbare element
onder die jeug.

Op die oomblik ry sowat 10 000 mense
elke dag Bloemfontein toe per bus, en tussen
2 000. tot 3 000met taxi's.

O
\m op 'n weeksdag stadig deurdie

hartvanBotshabelo se nywerheids
gebied te ry, is 'n vreemde erva
ring: fabriek nli fabriek staanleeg,
g'n enkelevragmotor bring grond

. stowwe in, of dra handelsware
daaruit nie. Wat die hartklop van 'n grootse
"goue stad van Afrika" sou wees, het die
begraafplaas vir die droomvan "ons eieTai-
wan" geword. .
C' Botshabelo - of "toevlugsoord" in Suid
Sotho - met sy 230 000 mense, Ie 50 km oos
van Bloemfonteinen direk wes van die Bo
phuthatswana-enklave van Thaba Nchu. Dis
'n skrale dertien jaar gelede dat dr Connie
Mulder op 'n NP-kongresin die Bloemfon
teinse stadsaal by die party se getroue vol
gelingegepleithetomdie byna ondenkbarete
doen: om meer "wit" plaasgrond in die Vry
staat vir tuisland-ontwikkeling af te staan as
wat in die 1936-Landwetbeskryf word.

Die kongreshet besluit om te "offerwatjy
vra" en 10 000 hektaar is vir die doel op
sygesit. Binne maandehet die etniese droom
in vervulling begin gaan toe 60 000 Krom
draai-plakkers met 'n Suid-Sotho agtergrond
na die netjies afgepende erfies met hul groen
tente en blink sink-kleinhuisies getrek het. \
, Daarmee het 'n proses van swart verstede-x
liking plaasgevindwat tot in daardie stadium
in die-Vrystaat ongehoord was. Met instro
mingsbeheer watnog swaar afged wingis,het
Botshabelo wonderlike geleenthede gebied 
eienaarskap van grond en naby genoeg om
werkgeleenthede in Bloemfontein binnedie
bereik van duisendeswart plaasarbeidersvan
die omgewing te plaas.

Binne vyf jaar het sowat 180 000 mense
hulle hier gevestig. Die destydse grensevan
Mangaung, Bloemfontein se swart dorpsge
bied, wastoe al meeras tien jaar lank: bevries
en daar het 'n tekortvan 6 000 huise bestaan.'
'n Poging om nie net die mense wat niehuise
inManguangkonkry nie na Botshabelo te10k,
maar ook die met huise, het geslaag toe ten
volle gedienste erwe teen RI05 in blokH in
Botshabelo beskikbaargestel is.

Amptenare van dieAdministrasieraad het
'n geleentheid gesienom Bloemfontein en 'n
aantal klein dorpies in die Suid-Vrystaat te
om-swart. Die swart gemeenskap van Re
bohile, Luckhoff, is hervestig; sowat 400
plakkers van Stinkdarn, Allanridge, is hier
heen verskuifen planne was in die vooruitsig
om diehele suidelikeVrystaat in 'n gebied net
vir wittesen gekleurdesom te skep,

Botshabelo het nie gegroei weens 'n kom
binasie van "trek"-en "druk"-faktore nie.Die
enigste trek-faktor was die beskikbaarheid
van 'n goedkooperf (huur Rl per jaar) met'n
put-latrineop endiemoontlikheid om metter
tyd eienaarskap van die erf te bekom.

Die skrapping van die Wet op lnstro
mingsbeheer in1986hetegter'n skerp afname
indie toevloei vanmense na Botshabelo gebring.
Di6 getalle het teen die einde van 1987tot 'n
dun stroompie afgeneem, maar die Departe
ment van Ontwikkelingshulp en sy imple
menteerders (die Staatstrustkorporasie) het
voortgegaan met planne vir die ontwikkeling
van Botshabelo.

Chris Heunis, die destydse minister van
Konstitusionele Ontwikkeling, het in Sep
tember 1987 die voomeme bekend gemaak
om n6g 12000 hektaarte onteien om Botsha
bela te verdubbel- 'naankondiging watnooit
verwesenlik is nie. .

Intussentydhetdieuitie van terreine onop
houdelikvoortgegaanen het die (nou) glasve
sel-kleinhuisies soosrye soldate op sommige
van die heuwels gestaan - sommige
"ontwikkelde"terreinewas meer as 18maan
de lank: reeds onbeset, en <ift in·'n land wat'n
vlaag vanverstedeliking ondervind.

Waarom het diebeplanners niedaarin geslaag
om van Botshabelo 'n nuwe modelstad te
maaknie?

Dit foutIe indie eerste plek in die ontwerp
van Pie stad, Die hospitaal teen die bult,die
administrasie-kompleks van die Departement
van Ontwikkelingshulp, die groot winkelsen
truro, diebrandstof-vulstasie,en die grootsta
dion wasduidelik bedoel om die stadskemte
vorm. Maarom dft te bereik het die inwoners
van Bothsabelovervoernodig - dit is sowat 12
kilometervan dieuitgestrekte "voorstede"af.

Di6 uitgestrekte woongebied - met groot
oop pleine tussen-in - is ontwerp vir 'n hoe
getal motor-eienaars, wat nie verwesenlik is
nie. Wat 'n stad virvoetgangersmoes wees, is
in 'n goudmyn vir taxi-busse omgeskep.

...
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'Sluit aan by die handtekening-veldtog, Teken die vorm,
• ~ I , I I

*.Ondersteun die handtekening-veldtog en neem die vorm na,rneer rnense.
, . . .

Moedig u vriende en familie, u medewerkers en gemeenskap aan om
teen apartheid te teken.

Moedig u organisasies aan om die veldtog openlik testeun,

",

HANDTEKENINGADRESNAAM

Ons die men.. van Suld Afrika, wat verblnd Is tot 'n vreedsame en demokratJese
I~~'t"T"I-7' toekoms, glo <tat net 'n luggaam wat deur al dl. mense verklas Is, kan 'n grondwat

e:;, 0 ~ vir 'n nuwe SuldAfrika kan saamstel. Ons ,Is dus 'n Grondwatgewende Vergaderlng
n verkles opdl, basis van een-mens een-stem op een nla-rasslg, klesers Iys.
v() [>9 Ole huldlge regerlng kan nle vry en regverdlg verkleslngs vir die Grondwetgewende

Vergaderlng versekernle, en kan ook nle neutraalln die oorgaanstydperk bly nle.
Ons els dus 'n tussentydse regerlng met volle mag en wat die vertroue van die

meerderheld vanSuld Afrikaners genlet om dla land te regeer gedurende die
oorgangstydpork.

,Die Mense Eis:
* In Grondwefgewende Vergadering
* In Tussentydse Regering

Handtekening-veldtog

Volunteer Region __ Branch __ No_ .

. STUUR HIERDIE VORM MN U NAASTE ANC KANTOOR
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nou nog nie deur die parlement goedgekeur
nie," sa sy. I

Christina Murray van die regsfakulteit aan
die Universiteit van Kaapstad vat die kom
missie se verslagso saam: "Dit is duidelik dat
aldieledevandie kommissie daarvan bewus
isdat die wetop verkragting een van die baie
instrumente is wat mans gebruik om vroue in
'n onderdanige posisie te hou. Die meerder
heid lede van die kommissie wat uitspraak
gelewer het oorverkragting binne huwelike 
wat meendat mans nie aangekla behoort te
word vir verkragting van hul wettig getroude
vroue nie • wys dat hulle verkragting as 'n
"emstige" en "unieke" oortreding sien.

"Hulle se egterookduidelikdatindien seks
sonder toestemming tussentweegetroude mense
plaasvind,ditnies6 (ernstig en uniek)beskryf
kan wordnie,"sa Murray.

In di6verband het die kommissie bevind:
."Hulle (die getroude man en vrou) mag weI
gereelde seksueleomgaJ1g gehadhet v66rdie
insident (verkragting) en omdat seksuele ver
houdinge kompromiee behels, isdit moontlik
datsy(die vrou)soms teesinnig toestemming
tot seks kon gee.

"Indienftie man verder sou gaan en haar
, soudwingom sonder haar toestemming seks
methomtehe.is ditbewys van diemislukking
van die verhouding... Waar die man so ver
gaan as om haar te beseer, is daar 'n aantal
wettewaarvolgenshy aangeklakan word.Die
kern van die man se optrede is egter die
beserings wat hy veroorsaak het en nie die
seksuele omgangwat afgedwing is nie."

Vogelman sa die basis van di6 uitspraak
deurdieRegskommissie kom neer op 'n aan
vaarding dat seks, binne die huwelik, 'n man
se "reg is en 'n vrou se plig",

"Daar wordvan haarverwag om te alle tye
seksueel aanhaarman beskikbaar te wees.As
synieisnie, kandie man, met behulp van die
wet,weieromnee as antwoord te aanvaar,"

Vogelman sa dat huidige wetgewingdie
huwelik voorstelas "'n eiendomskontrak met
die man as die eienaar".

Hysteundiestelling uitonderhoude wathy
met verkragters gevoer het: "Die tipecherry
watekvan hou,is soos die een wateknou het,
Nieoorhoe sylyknie,maar omhaarmaniere,
haar maniervandink en hoe sy dinge doen...
Enasekseks met haar wil he, sy is my vrou,
ek is geregtig, ekbedoelnie wetliknie - onsis
nie getroud nie,"het een verkragter in 'n on
derhoud ges!.

t L
Olewittebrood Isverby...

Ons.regsfelsel en verkragting
VOLGENS die Suid-Afrikaanse reg word
verkragtingin tweekategori~ verdeel: Statntere
verkragting en gewelddadige verkragting.

Statutere verkragting vind plaas wanneer
'n man seks het met'n vrouonderdietoestem
mingsouderdomvan16jaar-selfsal willig sy
in.

Verkragting word in Suid-Afrikia gedefi
nieer as die opsetlikeen onwettige seks met 'n
vrou sonder haar toestemming. Seks word
gedefinieer as enigegraad vanpenetrasievan
die penis in die vrouse vagina. '

Die reg maak dus geen voorsiening vir
ander vorme van verlcragting waar die man
ander voorwerpe gebruik omdie vrou mee te
penetreer nie. Ook orale- en analeseks word
nie as verkragting beskou nie.

Verledeweek is 'n Pretoriaseman skuldig
bevind en tot 16jaartronkstrafgevonnisnadat
hy 'n vrou met 'n sjampoebottel "verkrag"en
tweemaal by 'n vensteruitgegooi het waama
sydood is.

Hy is aangekla weens onsedelike aanranding
en moord - nie verkragtingnie.Verkragtingis
'n halsmisdaad en onsedelike aanrandingnie.

Die reg bepaal ook dat seksuele misdade
bloot 'n kriminele oortreding is endat 'n seun
jonger as 14 nie in staat is totverkragtingnie
en dus nie weens verkragting aangekla kan
word nie.

Volgens die reg in Suid-Afrika kan 'n ver
kragter net manlik wees - manskan dus nie
volgens die wet verkrag word nie en geniet
geen wetlike beskermingnie.

Volgens Vogelman,watverlede jaar "The
sexualface of violence: Rapist onrape" (Ravan
Press, 1990) geskryfhet,is dieaanname waarop
di6wetsbeskouing berusdat 'nvrou,wanneer
sy trou, te alle tye toestemming moetgee aan
dieseksuele toenaderingvanhaarman - "selfs
al gaan dit met geweld gepaard",

In 1983 het die Regskommissie 'n indring
ende ondersoek geloods na veranderinge in
die wet wat verbandhou metseksuele oortre
dinge in Suid-Afrika.

In 1985 het di6 kommissie egter in hul
verslag gese dat hullegeen aanbevelings kon
doen oor verkragting binne huwelike nie.

'nAdvokaat vanKaapstad,watomprofes
sionele redes nie haar naam genoem wi! he
nie,het sewe jaar lankby RapeCrisis gewerk
en ~ die kommissie "het op alle terreine
gefaal. Dit het hulle drie jaar geneem en die
paarvoorstelle watgemaakis, inbesonderten
opsigte van verlcragting binnediehuwelik, is

Volgens die Suid
Afrikaanse gemenereg
kan In gefroude man nie
sy vrou verkrag nie - seks
fussen In getroude paar
kan nie onwettig wees
nieomdaf die vrou
verplig word, as In
noodwendige gevolg
van die huwelik, om seks
met haar manfe he. Oif
kan dalk binnekort
verander, berig PEARLIE
JOUBERT

verkragter en maak dit nie saak wat syver
houding met die slagoffer is nie.

Die formulering watat vir 255jaar toegepas
word en vandag nog in Suid-Afrika, en ver
skeie state in Amerikageld, lui s6: "But the
husband cannot be guilty of rape committed
by himself upon his lawful wife, for by their
mutual matrimonialconsent and contract the
wifehath given upherselfin thiskind untothe
husband which shecannot retract." (The his
tory of thePleas of the Crown: Hale 629)

Min getroudevrouemeld verkragtingsake
by die polisie aan. Kenners meen die redes
hiervoor is onder meer getroude vroue se
vrees vir verdere viktimisasieen aanranding,
hul ekonomiese afhanklikheid van hul mans,
sosiale- en familiedruk, asook hul sin van
verantwoordelikheidteenoorhul kinders,

Vrouegroepe, prokureursen advokate het
reeds 'n oneindige aantal aansoeke gerig vir
die hersieningvan wetgewingtenopsigte van
verkragting in die algemeen en verkragting
binne huwelike in besonder.

"Verkragtingbinnehuwelikebehoort deur
enige gemeenskapwatgeweld as 'n kriminele
oortreding beskou, onwettiggemaak: te word.
Geweld en mishandeling is onwettig- hoekom
wordverlcragting binne huwelike andershanteer
en beskou?" vra 'n prokureur wat reeds talle
verkragtingsake hanteerhet.

hardloop en is nie gevang nie. Toe doen hulle
aansoek om die saak sonder daardie drie te
begin. Ons is toe gevonnis. Die een het sewe
jaar gekry en ons andervier agt jaar elk. Om
trent 'n maand nadat ons gevonnis is, is die
ander drieouens inhegtenisgeneem envryge
laat. Onshet toegeappelleeren dit was maklik
om vrygelaatte word- onshet 'nprokureurge
had, my mahetRl 000betaal en die cherry het
haarself weerspreek. In ons saak het sy een
storie vertelen in die saak van die anderdrie
(wat aanvanklik weggekom het) 'n ander sto-
rie.", :

Di6vrouhetnievir diehofgelieg nie, maar
kon nie metsekerheidse wie haar gedreig het
met 'n wapenterwyldieanderhaarverkraghet
nie.

Vogelman sa ook dat vroue nie verkrag
tingsak:e aangee nie omdatdie onus by hulle
berus omhul onskuldtebewys. ''Ingeenander
misdaad werk dit so nie. Tydens 'n verkrag
tingsaakisdiekruisondervraging baie strafen
moet die vrou kan bewysdat sy nie seks met
die man wougehadhet of aanleiding daartoe
gegee het nie.

"As 'n vrou, wanneer'n manhaar wil ver
krag byvoorbeeldsal aandringop 'nkondoom
uit vrees vir Aids, sal dit gebruik kan word
tydens die hofsaak as bewys dat sy ingestem
het tot seks,"se hy.

OP16November1983 het Hennie, watreeds
vierjaar lankmet syvrou, Liese, getroudis,
haar op die grond neergegooi en haar klere
afgeruk. Sy het geskree en gedreig om hom
weensverkragting aan te kla.

Tydensdi6 voorval het Liese niemeer by
Hennie gewoon nie, en het sy reeds met 'n
skeisaak teenhom begin.

Hennie het tydens die hofsaak ge~ Liese
het ingestem tot seks en hy het gedink sy
"speelnet" deur so te skree - daarom het hy
ookdie "foreplay" uitgerek.

Omdat die wet dit onmoontlik vir Liese
maakom 'nklagvan verkragting teenHennie
te Ie, is hy weensaanranding aangekla.

Hy het onskuldig gepleit omdatdie aan
randing in die gang van die seksdaad plaas
gevind het en omdat seks met syvroute alle
tye wettig is.

Liese isneteenvan derduisendegevallein
Suid-Afrika.

Statistieke oor verkragtings binne huwelike
bestaannie in Suid-Afrika nie omdatverkrag
ting, volgens ons gemenereg, nie binne 'n
huwelikkan plaasvind nie.

Volgensdie gemenereg kan 'n mannie sy
wettig getroude vrou verkrag nie. Di6regsreeling
wettig nie geweld nie, maar bepaaldat seks
tussen'n getroude man en sy vrou nieonwettig
kan wees nie omdatdie vrou verpligword,as
'n noodwendige gevolg van die huwelik, om
seksmet haar man te he.

Diereg soos inSuid-Afrika toegepas beskou
verkragting binne die huwelik bloot as ver
swarende omstandighede wanneerdie man
van aanrandingop sy vrou aangeklaword.

Dit beteken dat 'n man, wat byvoorbeeld
Aidsofenigeandergeslagsiekte het,seksmet
sy vrou mag he sonder dat sy enige wetlike
beskerming geniet. Dit beteken ook dat 'n

"vrou wat byvoorbeeld' servikale kanker het,
geen wetlike beskerming kan kry om haar
man te weerhouvan seks met haarnie.

Maardieposisiekan dalk binnekortveran
derna 'n belangrike uitspraak:in 'n Britse hof.

Verlede week retvyfregtersvandieappelhof
in Londendie255jaar-oue regsbeginseldat 'n
mannie sy getroudevrou kan verkrag nie, as
"beledigend" en "anachronisties" bestempel
en verwerp.Dit het 'n presedent is geskep vir
vernuwing in die regstelsel ten opsigte van
verkragtingbinnehuwelike.

Volgens die .uitspraak is 'n verkragter 'n

'n Duisend vroue per dog....

Verkragting binne die huwelik
Die Catch 22-situasie

van die vrou

DIE NasionaleInstituut vir Misdaadrehabili
tasie(Nicro) meendat slegseen uit20vanalle
verkragtings aangemeld word en skat dat
ongeveer 300()()() vroue jaarliks in Suid-Af
rika verkrag word.

LloydVogelman, direkteur vandieProjek
vir die Studie van Geweld aan die departe
ment Sielkundevan die Universireit van die
Witwatersrand, meen dat 390 000vrouejaar
liks inSuid-Afrikaverkrag word. Ditbeteken

f> dat 1000 vroue daagliks in Suid-Afrikaver-
kragword. .

Di6statistiek isonder meer saamgestel uit
die toenamevan400persentin telefoonoproepe
watRape Crisis vanaf 1983 tot 1984ontvang
het asook die 14,7persent styging in aange
meldeverkragtings vanaf 1986 tot 1987.

Hoekom meldvroue nie verkragtingsaan
nie? Vo1gens Vogelman en Nicro word net
ongeveereen uit elke 20 verkragtings aange
meld omdat, as een van die redes, "verkrag
ting, gewoontegewys, ongestraf bly", In
Amerikahet 'nFBI-verslaggetoon dat'nver
kragter'n 90persentkans het omsonderenige
aanklag weg te kom.

'nVerkragtermet wie Vogelman 'nonder
houd gevoer het, se: "Ons is vrygelaat omdat
sy (dieverkragtevrou) gelieg het, Ekkan nie
allesvertelDie, maartoe ons in hegtenis geneem
is, wasagt vanonsbetrokke. Drie hetwegge-
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HoLiboek
van die

•omgewlng
Dis I'\oog tyd dat

maatskappye hul
uitwerking op die
omgewing begin

ouditeer,se die Suider
Afrikaanse

Natuurstigting. Nie net
die omgewing nie, maar

ook nywerhede sal
daaruit voordeel trek.
CHRISTELLE DE JAGER

doen verslag Eskom neem weer eens die voortou, die keer op die gebled van omgewlngsoudlterlng

Dog word nag in die Golf

Vergiftigde rivier: sondebokke skotvry

,ons moet in Suid-Afrika die sta
diumbereikwaar'n jaarlikse om

. gewingsoudit, nes 'n finansiele
oudit,dienormwordvir alle Suid
Afrikaanse maatskappye. Dit is

die enigste manierwaarop onsop lang termyn
aan die ontwikkeling- en bewaringsbehoeftes
in ons land gaanvoldoen."

Dft is die mening van JohnHanks, uitvoe
rende direkteur van die Suider-Afrikaanse
Natuurstigting. Op 'nonlangse konferensie
oor ontwikkeling en bewaring het hy Suid
Afrikaanse maatskappyeuitgedaag omduide
lik te wys waar hulle staan en hul omge
wingsbeleid aandiepubliekbekend te maak.

Maar wat is 'n omgewingsoudit? Di6 kon
sep is onbekend in Suid-Afrika. Dit behels
letterlik die omgewingsvariasie van die tra
disionelefinansiele oudit, 'n Maatskappymeet
sy "omgewingsprestasie" aan die doelwitte
van diemaatskappyseomgewingsbeleid- net
soos finansiele prestasie in 'nfinansiele oudit
gemeet word.

Hoewel diekonsep inSuid-Afrika betrek
lik nuut,is, wordomgewingsoudits al sedert
die laat sewentigerjare in Amerika gedoen.
Die meeste grootnywerhede en maatskappye
inEuropa doennouookjaarlikseomgewings
oudits, en die Europese Ekonorniese Ge
meenskap (EEG) bespreek nou die moont
likheid dat omgewingsoudits, nes finansiele
oudits, verpligtendgemaakword.
. Die Suid-Afrikaanse Natuurstigting is so
sterk oortuig van die noodsaaklikheid van
omgewingsouditering in Suid-Afrika dat hy
in Junie 'n boekgaanpubliseerin 'npoging om
die boodskap onder Suid-Afrikaanse maat
skappye te versprei,

Di Soutter, watbinnekort haar eie konsul
tansie, "Environmental Auditing", gaan be;
gin,doen die navorsing en steldie boek saam..

Sy se Suid-Afrikaanse maatskappye word
deesdae bewus van die waarde van omge
wingsbestuur,maarhetmeestalnoumaar eers
begin om omgewingsbeleide op te stel en die
konsep te ondersoek.
. "Net 'n handjievol maatskappye doen reeds
'n werklike omgewingsoudit."

Soutter se heelparty Suid-Afrikaanse maat
skappye het lankal'ngoeieomgewingsbeleid
opgestel en omgewingsbewus geword. Hulle
moetnou net 'nslapverdergaan en die toepas
sing van hul omgewingsbeleid gereeld in 'n
ouditmonitor.Ditis egtermoeilik vir iemand
wat regstreeks by 'n maatskappy betrokke is
om die maatskappy se oudit objektief te han
teer. Daarom moet 'n omgewingsoudit ver
kieslik deur 'n onafhank1ike buiteparty ge
doen word, s~ Soutter,

'nMaatskappy watniesyhulpbronne bewaar
niegaan in elkgevaloplangtermyn skipbreuk
ly, wys Soutter uit, Boonop hou 'n omge

.wingsouditverskeie andervoordele vir 'n maat
skappy in - ondermeer:
*Vroegtydigewaarskuwing van duur omge
wingsrampe,
* Vroegtydige kennis van moontlike wets
oortredings. .

*Geloofwaardigheidby die publiek,
* Verhoogde omgewingsbewustheid by alle
werknemers.
* Geldbesparing deurdat ondoeltreffende
tegnologieof beheerstelsels uitgewys word.

In 'nomgewingsoudit wordgekyk hoegood
die maatskappyvoldoen aandievereistes van
die omgewingswetgewing,en hoe deeglik sy
eie omgewingsbeleidtoegepas word.

Daar word onder meer gekyk na omge
wingsbestuurstelsels, gepaste tegnologie,
afvalstorting en hoe afval gemeetenverwerk
word, en die opleiding van werkers.

DieWetenskaplikeNywerheid Navorsing
mad (WNNR) se omgewingseenheid doen
nou ook indringende navorsing oor omge
wingsouditering en help organisasies en maat
skappye om 'n omgewingsbeleid en omge
wingsouditering te ontwikkel.

Volgens Tina James van die WNNR se
omgewingseenheidmoet 'n Suid-Afrikaanse
model nog ontwikkel word. Deel van die
WNNR senavorsing is dus daarop gernikom
'n omgewingsbeleid te ontwikkel watmoont
lik as standaardgebruik kan wordvir omge
wingsouditering in Suid-Afrika,

James~ die aanvraag nariglyne isnognie
groot in Suid-Afrika nie, maarmaatskappye
begin at die publiek se toenemende omge
wingsbewustheid erken.

"Om'n skoon omgewingsrekordte M, het
goeie finansielesin. Dit skepnienet 'n goeie
reputasieby die koperspublieknie,maar ook
by intemasionale sustennaatskappye en

DIE gifstofwat verantwoordelikwas vir die
vernietiging van visse en krokodille oor 'n
afstand van 37 kilometer in die Luvuvhu
rivier is nog nie getdentlfiseernie, en dit wil
lyk of dit nooit gedoen gaan wordnie.

Die Departement van Waterwese het nou
'n dringende beroep op lede vandie publiek
gedoenommeeromgewingsbewusteweesen
enigemoontlikebesoedelingonmiddellikaan
temeld.

Die laat rapportering van diebesoedeling
vand~wvuvM~V~~watdeurSID~Amka

ABU DHABI - Skoonmakers het at sowat
200 000 vate van die ru-olie uitgeskep wat
SaddarnHoeseinin die PersieseGolflaat stort
het, se 'n Japanse omgewingspan wat daar
werk.

Dissowat'n twintigste vandieolielaagvan
totvier miljoenvate wat dievoelsen seelewe
in die gebied at op groot skaalafgemaai het,

Sowat150 mense help omdie olielaag op
te ruim, Hulle berg die olie in tydelike olie
poele op land en in tenkskepe.

Japan, wat uiters afhanklik: is van olie-

markle."
Ben van die belangrikste voordele wat 'n

omgewingsouditvir 'n maatskappy inhou, se
James, isdie uitkenningvan moontlik gevaar
like toestande waarvoor standaarde nog nie
bestaan nie,

"Ouditering bepaal nie net die huidige doel
treffundheid van'nmaatskappy se bedIywighede
nie, maarkan ookvroegtydige waarskuwings
tekens gee. Dit kan omgewingsrampe keer
wat 'nmaatskappyduur sou kos en erg indie
verleentheid soustelby 'n omgewingsbewuste
publiek."

Eskomis een vandie min maatskappyein
Suid-Afrika watal omgewingsouditering toepas.
Eskom het al in die vroee sewentigerjaredie
waardevan omgewingsbestuuringesienen 'n
omvattende omgewingsbeleid begin opstel.
Verlede jaar het hy vir die eerste keer 'n
volwaardige omgewingsouditondemeem.

Otto Graupner, hoofvan omgewingsbestuur
by Eskom, se Eskomhet atbaie voordele ge
trek uit die toepassing van omgewingsoudi
tering.

"Omgewingsouditering, nes finansiele oudi
tering, is 'n nuttigehulprniddel wat 'n maat
skappyhelp ombesluitete neem oor sypriori
teite.Ditvergemaklik die toewysingvanskaars
menslike en finansiele hulpbronne volgens
behoefte en verseker dat die ondememing
lewenskragtigbly."

Die resultate van die omgewingsbewust
heidwatdeur 'nomgewingsoudit geskep word, ,
is opallevlakkein diemaatskappy te sien, se

en Vendaloop,hetditmoeilik gemaakomdie
gifstof te identifiseer en dus die oorsaak of
bron van die besoedeling te bepaal, ~ die
Departement van Waterwese.

Diebesoedelingis op 26 Februarie deur'n
boer, wat wateruit die Latonyanda-sytakvan
die Luvuvhu-rivier in sy dam gepomp het,
opgemerk.Die visse in sy dam het gevrek.

Eersteen Vrydaghet die Departementvan
Waterwese gehoor van die besoedeling - by
di6boer en by amptenare in die Krugerwi1dtuin
wat by die plaaslike bevolking van die stin-

invoeruit die Midde-Ooste, het 14,5miljoen
dollar beskikbaar gestel vir die skoonmaaktaak,
asook hulPhriddels soos drywende oliekeer
walleen afskeptoerusting.

Naasdie drywendeolielaag, watdieekolo
gie vandie gebiedatontsaglike skadeaange
doenhet, verbrandsowat2,5 miljoen vateolie
perdagin diebyna900oliebronne inKoeweit
watdieIrakeseuitwraak aan die brand gesteek
het toe hulle moes vlug. Dit gaan minstens
tweejaar neem omdi6 brande te blus.

Dieverstikkenderookvan die olievure het

Graupner,
"Werknemers is meer bewus van omge

wingswetgewing en -beleidstukkeen daarom
ook meer verantwoordelikteenoor die omge
wing. Vandag is omgewingsbestuur in der
waarheid 'nleefwysevitelkeEskom-werker."

Graupner se voorbeeldevan die praktiese
uitwerlring watomgewingsouditering op Eskom
se bedrywighede gehad het, is orals te sien 
byvoorbeeld in die sensitiwiteit waarmee
kragleidingroetes gekies en gebou word.

Sensitiwiteit jeens die omgewing en ken
nis daarvan het dit ook moontlik gemaak om
pomp-opgaarskemas soos die Drakensberg
en die Palmiet-projekin ekologies sensitiewe
gebiede te bou met die minimum skade aan
die omgewing. Eweneens was dit moontlik
om die Matimba-kragstasie in die verre
Noordwes-Transvaalse bosveld op te rig met
die behoud van talle inheemse boomspesies.

Die aanbring van merkers aan kragdrade,
die verskuiwing en hervestiging van bedreigde
spesies en die herontwerp van strukture om
voel-vriendelik te wees, is ook voorbeelde.

"In die verledehet menseen rnaatskappye
baie kortsigtig opgetree teenoor die omge
wing. Alrnal het foute begaan," se Graupner.
"Ons het ookindie verledebaie domdinge ge
doen - maar al manier waarop mens dit gaan
agterkomenindie toekoms gaan vermy , isom
'n behoorlike omgewingsbeleid te M wat gereeld
deur 'n onafhanklike buiteparty gekontroleer
word. Net 'n goeie omgewingsoudit kan dit
doen."

kende doole visse gehoorhet.
Die gifstof was reeds aansienlik verdun

teen die tyd dat dit gerapporteeris.
Die feit dat die visse reeds begin ontbind

het, en geen nuwe visvrektesvoorgekom het
nie, het enige doeltreffende ondersoek be
moeilik.

'n Volledige ondersoeken die vervolging
van die skuldige partye kan slegs geskied as
probleme gou gerapporteer word, s~ die
Departement van Waterwese

- CHRISTELLE DE JAGER

nie netKoeweitnie,maarook delevan Irak:en
Iran in duisternis gehul.

Plek-plek is daar omtrentgeen onderskeid
tussen dag ennag nieen die temperatuur daal
drasties weensgebrek aan sonlig.

Die rook tasveral kindersen ou mense aan
en kan moontlik kankerveroorsaak. .

Omgewingskundiges se dierookwolkegaan
ook suurreenmeebring-maar wat uiteindelik
die w8reldwye uitwerking op klimaatstoe
stande gaan wees, is nog onvoorspelbaar, 
AFP
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'Ek wil versoeningbringfussen mense'

Saljy hom weer wil sien?
Jagraag. Ek wilvir hom vra of hydan niks

geglohetin wat ons altyd oor gepraathet nie.
Dalk het hy verander. Hy is glo nou in die
Veiligheidsafdeling in John-Vorster.

Jy en Jansie is in die tronk getroud.
Hoekom? I

Oordieband. Die staat het vir tweeen 'n
half jaar geweier dat ons trou sonder om
werklik redes te verskaf. Dit was goed om te
weet datons getroud is.

Hoe het jy gevoel. toe jy 15 jaar kry en
Jansie vier? v

Ek weet nie.\Mens vries vir so 'n paar
minute. - " \

Hoe was die tyd in die tronk?
Dieeerste paarmaande was baieerg, veral

dieeerstemaanden 'n halfineensame opslui
ting. In die eerste vier maande mag ek en
Jansieookgeenkontak metmekaar gehad het
ni~. Dieeersteaand het dit heeltydgereen, Ek
kon nie slaap nie en het heeltyd na die grys
binneplaas gekyk. Die mure waarteen die water
afloop enek onthou die sleutels wat in hon
derde slorte draaien weergalm. _

Hoekom het jy onskuldig gepleit op die
aanklagtes van hoogverraad?

Maarekhet mos nie my land verraai nie.

Hoe het dit gebeur dat jy inligting vir
militere aksies begin insamel het?

In 1983het Suid-Afrika, ook dieANC, 'n
nuwefase betree,Die driekamer-parlementis
gestig.LaterdieUDF. Omdat daarnie streng
skeidingwastussenpolitiekeen militere werk
nie, het dit net gebeur, Ons, ek en Robert
Whitecross en Jansie, het inligtingbegin insa
mel oormoontlike teikens vir militere aksies
deurdieANC. Whitecrossenekhetsaammet
andermense in 'nkommune in Bereagewoon.
Ons hetfoto's geneem en die terrein (van die
gasfabriek) leerken.Op 23 Augustus 1983het
ons a1mal teruggekomvan Kaapstadwaar ons
was virdieloodsingvan die UDF. Ongeveer
vieruurdieoggendwas dieVeiligheidspolisie
daaren isons in hegtenis geneem. Jansie, ek
en Whitecross is aangehou. .

Dit was gou-gouduidelik dat WhitecrosS
gepraat het. Die polisie het gedetailleerde
inligting gehad en ek het ook gehoor dat
Whitecross na 'n dag vrygelaat is. Toe weet
ek, Carl, nou word jy gevat, Whitecross het
getuigenalles gese.Aanvanklik'wasek baie
bitter, maar dit het in die tronk weggegaan.

" Wat hetjy vir die ANC gedoen?
InIigting ingesamel oor wat op kampusse

aangaan, wat gebeur in die kerk, wat gebeur
polities.Ek het na 'njaar inAlexandra ook ~y

Wits ingeskryf en het betrokke geraak in

studente-politiek.

Watnou?
Noumoet ek werkaan myverhouding met

Jansie,Onshet baiejare gemis. Syhetvier jaar
gesit enekseween 'n half. Ek moet my ouers
en vriende gaan sien en daardie verhoudings
opbou, Ekweet nog nie watter werkek gaan
doen nie.Ditsal of vir die ANC of die SA
Raad vanKerkewees.Ekisnou sterkeras ooit
oortuig van ANC se ideale en wil help om
versoening tussenmense te bring.

Wat hetjy die meeste gemis terwyl jy in
die tronk was?

VirJansie, ruimteen om self te besluitwat
ek met dieure vandie dag gaan doen. Ek het
kinders gemisen het eers na vyf jaar in aan
houding 'n baba gesien. Ek kon nie glo hoe
klein 'n babais nie,En reuke - soosvan drat!
gras enomkaalvoetop nat gras te loop.Ek het

, teatersenkunsuitstallingsgemis, maarek het
vir Jansie die meestegemis,

(Foto: Gavin Sinclair)

glo hulle dat die liefdeen warmte netbeperk
moetwees tot eengroep. AIhulleideesis deur
apartheidverwring en ingeperk.

Nouis jy'n ANC-Iid. Hoekom het jy Die
oorsee gaan studeer nie? ,

Diei\NC het gese dat hulleniense nodig
het indie land. Ek wouook niemeergaan nie
omdatdaar soveel wasom binne die land te
doen, Ons het kommunikasie-netwerke Beskou jy jouself as,'n Afrikaner?

, opgestel, inligting verspreien mense gewerf. Ja, maar in die eerste plekis ek 'n Suid-
Ekhet inAlexandravir'n jaar gewerk-dit was Afrikaner. Afrikanerskap wordeng eneksklusief

, in 1982.Ekhet uit dieNOkerkbedank weens -, gedefinieer. '
hul volgehoue steun aan apartheid en het 'n
'Iidmaatvan die NO Sendingkerk in Alexan
drageword.

Hoeweldit'n baieparanoiese tydwas,PW '
Bothase hand van onderdrukking het a1 hoe
swaarder geword, was dit ook baie opwin
dend.Ek het kontak gemaakmetander Afri
kaanse studerite en met hulle oor die ANC
gepraat. Dit wasook moeilikomdat mensnie
met mense ka:n praat nie. Dit was net ek en

,'JansieenonsanderANC-kontaktewatonder
grondsgewerk het.

Carl Niehaus

Geweld as polifieke metode is nie vreemd aan'die'
Afrikaner nie. Die week is twee Afrikaners vrygelaat
wat weens polifieke geweld in gevangeskap was:
Carl Niehaus van Umkonfho we Sizwe en Pief
Rudolph van die Orde Boerevolk. Niehaus wou die
Johannesburgse gasfabriek opblaas, en Rudolph het

·'weermagwapens gesteel en NP-kantore opgeblaas.
Maar daar eindig die ooreenkomste. Want Niehaus
se sy motief was om seggenskap en menseregte vir
aile landsburgers af te dwing; terwyl Rudolph se hy
.wou wit heerskappy laat voortduur. PEARLIE JOUBERT
het Niehaus goon uitvra oor sy ideale, die tronk en
wat hom destyds gemotiveer het

Ons was ook dom gewees. Toe ons na 'n
week terugkom..hethulleonsby 'n grenspos

\. ,

gevang met 'n kopie van "No easy walk to
freedom" vanNelsonMandela. Jansie,omdat
die hoek in haar tas was, het 'n opgeskorte
vonnis gekry.Maar onswasANC-lede en het
ons keuse gemaak,

Hoe bet jou ouers reageeroor die skorsing?
Het hulle geweet van die ANC?

Nee. Nee. Hulle is konserwatief- soos in
KP. Hulle wasbaie ontsteld oor die skorsing
omdat hulle baie hard gewerkhet om ons op
universiteit te kan laat leer.Dit het hulle baie
seer gemaak,maarons verhoudinghet nooit
doodgegaan nie. Afrikaners is mos maar so.
Hulle familie-bande is baie sterk,: selfs 3I
verskil hulle radikaal,

NOll waar kom jy en jou idees vandaan
indien JOD ouers so konserwatief is? .

Dit iseen dingwatnounogbaie hartseer is
vir my.My idees, vanliefde vir mense,mense
regte en omgee,kom van myouers af. Hulle
het dit vir my geleer, maar weens apartheid

Was jy polities betrokke?
Ja, in 1980 metdiegroot skole-boikotte en

ek het aan 'n ondersteuningsgroep vanstudente
behoort. Ons het meestal pamflette versprei.
Die kontak met die swart skoliere was baie
belangrik. Daarhet ek gehoor van dieANC 
voor dit het ek niks meer geweet as wat die
SAUKse propaganda gese het nie.

Hoekom is jy geskors?
Ek en Jansieen Tobie, 'n vriend, het laat

een nagpostersopkampusgeplak watvravir
die vrylatingvanNelsonMandela en gemte- '
greerdeskole, Tobie het gepraat en dieadmi
nistrasie hetdissiplinere stappe teenonsgeneem.
Hulle wasalma1 daar: Prof De Lange vandie
Broederbond, diestudente-dekaan.Hulle het
gese ek moet om verskoning vra en alles
terugtrek wat die plakkate gese het, Ek het
geweieren is geskors.

Hoe het die kampus reageer oor wat jy
gedoen en gese het?

Ag, diegewone.Ek was 'n kafferboetie en
hulle het my Rooi Carl genoem. Vroeg in
1980 hetEugeneTerreBlancheop RAU kom
praat.Ekhet myselfverskriklikopgewerk oor
sy rassistiese opmerkings en vra homtoe 'n
vraag. Hy het my 'n pienk kaffer genoem en
gese, ekonthouditbaiegoed: "Onssaljounog
wys hoeons metmannetjiessoos jy maak".

Toe sluitjy by dieANC aan? Hoe?
Ekhet aailsoek by Unisa gedoen, maar

hullehet'n sertifikaatvan goeiegedragvereis
wat RAUnie virmy wougee nie. Toewouek
in die buitelandstudeer,maar het laterbesluit
om kontakmet die ANC te gaan maak. Ons
het letterlik indiekar geklim en is na Botswana.
Ons het gehoor. van die ANC-kontak in
Botswana en is soontoe en het in 'n hotel
ingeboek.

Toe gaan studeer jy op RAU en word
geskors. Wat het gebeur?

OpRAUwasek betrokkein Polstuenons,
ek en Jansieen 'n paarandervriende, hetaltyd
ure lankgesitenpraatenpraat- gewoonlikoor
baie esoteriese goeters soos Marxisme en
eksistensialisme. Jansie het 'n groot invloed
op my lewe gehad. Sy het vier jaar lankin
Amerikastudeerendeurhaarhet ekdieeerste
maal kontak met swartmense op 'n sosiale
vlak gemaak.Ek hetal sterker begin voel oor
apartheid en dit ookgese, Die administrasie,
dosenteen studentehetnie hiervan gehou nie.
Hulle hetbyvoorbeeld eenkeer al mynotas in
die koshuisverbrand. '

Wasjy bang? Hetjy besefwatjy doen?
Ja; ek was ontsettend bang. Ek wasseker

nie 100persent seker nie,maarek moesbesluit
waarheen nou. Ek wou seker wees oor die
gewapende stryd- asmens 'n wit intellektueel
is, wil mens mosalles intellektueel verstaan.
Met dieres vandieANChet ek nie probleme
gehad nie, Hulle was werklik gekant teen
apartheiden wasverteenwoordigend,maarek
kon nognie diegewapendestryd aanmyself
regverdignie.

Hoekom het jy in 1983 inligting ingesa
mel om 'n gasfabriek in Johanneburg op
te blaas? Jy is Afrikaans, het aan die
Randse Afrikaanse Universiteit studeer
en kom uit'nkonserwatiewe agtergrond.

Reedsop hoerskool het ek bewus.geword
van wat in my land aangaan. Ek het send
ingwerkin Sowetogedoen en het in die hos
telle ingegaan. Dit wasvroeg in 1976. Ekwas
in Witpoortjie opskool, Wat in 1976 inSoweto
gebeur het, het my diep geraak - mensbegin'
maar so stadigvraevra...

Het jy toe reeds enige politieke raam
werk gehad en geweet waarheen jy poli
ties wil gaan?

Nee.Ekhet net geweetdatek nie annytoe
sal gaannie.

Menssoek maarnet heeltyd - daarisgeen
politiekeraamwerkwaarbinne jy goed doen
of se nie en ek het geweldig gefrusteerd en
geisoleerdgevoel tussendie ander studente 
daaromwas my kleingroepie so belangrik.
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Intussenword private beleggingsinOos
Duitsland as sterk beskou, maar nie naas
tenby op die die vlak van die yYftiger- en
sestigerjare toe In "Wirtschaftswunder"
(ekonomiese wonderwerk)Duitsland nit die
puin van die Tweede W~reldoorlog laat
herrys het nie.

Tallevoornemende beleggerswordsteeds
afgemik deur moontlike aansprake opgrond
deur die vorige eienaars wie se elendom
deur die kommuniste gekonfiskeer is.

Diegevolgvir Kohl was 'n daling in ge
wlldheid met agt persentasiepunte. Ken
ners meen hy sal sy ambisieuse plan om
markkragte na die ooste in te voer, moet
afskaal.

• Duitse amptenare het die week bont
gestaan om geldmarkte te kalmeer na die
dollar se skielike goeie vertoning op Eu
ropese geldmarkte na In opmerking deur
die president van die Bundesbank, Karl
Otto Poehl, datDuitse eenwording Ineko
nomiese ramp is.

Horst Koebler, staatsekretaris by die
departement van finansies, se daar was
"geen rede tot paniek" of om verder be
swaard te wees oor die hereniging van die
twee Duitslande nie.

Poehls~ die besluit om die 0080 enWes
Duitse mark met hereniging gelykwaardig
te maak, het tot In ekonomiese "ramp"

, gelei.
Dieopmerking, bedoel as waarskuwing

vir diegevolgevancorhaasnge ekonomiese
en monetere vereniging in die Europese
Gemeenskap,- is klaarblyklik verkeerd
vertolk as In stelling oor die ekonomiese
vooruitsigte van Duitsland.

Helmut Kohl het skerp gereageer op die
beskuldiging van Poebl en gese dat dit 'n
"absolute politieke noodsaaklikheid" was.
Tydens 'n vergadering van sakemanne en ,
vakbondleiers het Kobl gese as monet~re

eenheid nie plaasgevind het nie, sou Oos
Duitsland ontsaglike sosiale probleme in
die gesig gestaar het.

Hyhet ook bygevoegdat hysteeds g10 'n
verenigde Duitsland sal blnne dievolgende
drie tot vyf jaar dieselfde lewenstandaard
regoor die land h~ - AFP

Kohlsedroom word
ekonomiese nagmerrie

en die eindevan die jaar uittree, het vir Kurt
Waldheim van Australie opgevolg.

Hoewel ditbeteken dat'nAfrikaan 'ngoeie
kansstaan om die pos te vul, wil ditvoorkom
of daarnie een is wat genoeg ondersteuning
het Die. Hulle is Bernard Chissero van Zim
babwe, OIara Otunno van Uganda, James
Jonah van Sierra Leone, Joseph Garba en
Obusegun Obasanjovan Nigerie, AbdulDiuf
van Senegal en Salim Salim vanTanzanie. 
AFP

Hoewel die ou Duitse Demokratiese Re
publiek (Ocs-Dultsland) talle foute gehad
het, was werkloosheid nie eenvan die land
se probleme nie,

Maar met In werksmag van s1egs agt
miljoen, is2,6 miljoen as werkloses ofdeel
tydse werkers geregistreer.

Volgens sekere kenners kan die syfer
toeneem tot vyftig persent van die werks
mag.

Veral dieTreuhand loopdeur. Dit is die
agentskap wat die taak het omstaatsladus
trteete privatiseer en subsidies- 'n grootlas
op die Duitse ekonomie - te verminder.

In dieafgelopeses maande hetdie Treu
hand honderdefabrieke gesluit endie motor,
tekstiel- en chemiese sektore erg geknou.
Gewese witbroodjies van die staat, wat
voorheen rojaal deur die staat ondersteun
is, is tot Inbreukdeel van hulvorigegrootte
gereduseer: Pentacon, die vervaardigers
van Practika-kameras; die Zwickau
werke, waar Wartburg-motorsvervaardig
word; en Carl Zeiss Jena Optik, die ver
vaardiger van optiese toerustingen lasers.

'n Verdere skok het dieweek gevolgop
die regering se aankondiging dat die huur
van staatshuise in Oos-Dultsland vanaf 1
Augustus met 360 persent verhoog gaan
word•.

.-----

NEWYORK-Nasydaadwerklikeoptredein
dieGolf geniet dieVVOgroot aansien in die
wereld,en alle ~ isop dieorganisasie om te
sienwie die huidige sekretaris-generaal, Javier
Perezde Cuellar, gaanopvolg.

Diekandidate sluit in tweeEuropeers,twee
Latyns-Amerikaners, sewe Afrikane en drie
Asiers,

Die ongeskrewe reel is dat die sekretaris
generaalse posgeografies roteer. De Cuellar,
'n Peruaan watdiepos in 1982 ingeneem het

----

Afrikaan vir sekretaris-generaal?

BERLYN - Kan.selier HelmutKobl sedroom
van Invooruitstrewende,verenigde Dnlts
land is in Oos-Duitsland besigom in In nag
Merrie van werkloosheid, opkomende pra
tes en sokkergeweldte ontaard,

Minder as viermaandegelede het Kohl
die Oos-nuitse kiesers verseker dat huIle
deur die kommunistiesejukafte skud en In
vryemarkstelsel teaanvaar- nou In"bloei
ende land" kan bou,

In die eerste vryeverkiesing in Inveren
igdeDuitsland sedertdieopkoms van Adolf
Hitler, het Kohl op 2 Desember 1990 In
groot oorwinning bydiestembus behaal. 8y
gewildheid, as argitek van Duitse eenheid,
het ongekende hoogtes bereik,

Maar nou isdaar onweerswolke op die
horison, en Kohlsepolitieke loopbaan Iyk
wankelrig. .

Hoe wankelrig, is die week aangetoon
toe tienduisende werkloseOos-Dultsers in
Leipzig(diewiegvandie1989-revolusie) en
heelparty anderstede geprotesteer het teen
Kohl se ekonomiese beleid.

Diegrootste protesoptogsedert eenwor
ding het gevolgop In naweek van sokker
geweld waarin werklose sokkerboewe
waarvan talle ledevan die nuwe fascistiese
groepe wat in die vrugbare teelaarde vir
ontevredenheid ontstaan het - amok ge
maak het in Restock, Cottbus en Dresden.

Die'magtige staalwerkersvakbond, IG
Metall, het Inberoepop die inwoners van
Leipziggedoen omdietradisie van die revo
lusie voort te sit deur een maal per week te
protesteer "totdat ons nie meer soos twee
dehandse burgers behandel word nie" •

In Radikaal-Iinkse LP, Werner Schulz,
is luid toegejuig toehy se: "As Kohl nie na
ons toe kom nie,gaan ons na hom toe."

Die DGB-vakbondkonfederasie het die
week In reeks protesoptogte in werkers
k1asstederondomBerlynaangekondigwat
op 1 Mei In hoogtepunt sal bereik ~ 'n
reuse-optog na dieReichstag, die ou parle
mentsgebou.

Die dagblad Berliner Zeitung lewer die
kommentaar: "The vreugde wat saam met
herenigingendieDuitsemark gekom het, is
weg. Vrees enwanhoop voer die botoon."

Die euforie van
/ Duitse here.niging is

verbv, Sokkergeweld
en protesoptogte
deur ontevrede
werkloses torring aan ,
kanselier Helmut
Kohl se droom van In
voorultsfrewende
iand. RICHARD
INGHAM/doen
verslag
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Hoe om In siek land gesondte maak
, -

Het jy hoop vir die toekoms van
Nicaragua?
Nicaraguais 'n land wat 'n bepaalde
vorm van politiekeondermyning deur
dieVSA ondervind het, Die Somo
za-dinastie, wat deur die Amerika
nersaanbewind gehouIs,hetmense
bloedig onderdrukmet die Nasiona
IeBurgerwag, hul leer, In 1978 het
dieopstandbegin en in 1979het die
revolusiecorwin. Maar nie voor 'n
bloedige oorlog gevoer isnie - en
diemensevan die land het dit gesa
mentlik deurgemaak.Hulle hetenor
me vordering gemaak in die stryd
om meer beheer oor hul lewens te
lay. Vroue-regte is vir die eerste
keergewaarborg, opvoeding en ge
.sondheid was vry en alma1 waseufo
ries, Kleinboere is grond gegee - en
'n wapen om dit rnee te beskerm.
Waarhul1e voorheen vir afwesige
landhere moes werk, is hulle vir die
eerste keer die wettige eienaars van
hul grond.

Die feit dat mense al die dinge
kon wen, wakker die hoop aan dar
ditweerkangebeur. Mense het nie
vergeet Me wonderlik dit was nie.

Suid-Afrika staan op die drempel
van verandering. En in Nicara
gua het verandering reeds ge
skied, hoeweljyglo dat dinge weer
agteruitgaan. Watter 500Ft vorde
ring kan mense maak met veran
dering - en hoe kan die vooruit
gang beskerm word?
Watmensein Suid-Afrika uitNica
ragua se ondervinding lean leer, is
dit; as daar gekyk word na die pro
bleme van die armes, en pogings
aangewend word om die probleme
opte los.danvind die hele landbaat
daarby. Dit skep 'n land waar har
monie en vrede begin blom. In die
revolusie in Nicaragua het mense
diestryd teenkleutersterftesgewen,
dieprobleemvan ongeletterdheid is
aangespreekerimense het hulwaar-

" digheidteruggewin. Hulle hetmeer
waardevolgevoel en hul gemeen
skappeherbou deur die omgewing

.op te ruim en veldtogte teen mis-
daad te reel. ,

Dit het alles van die grassroots
gekom en die regering het al die
inisiatiewe ondersteun. Maardit lean
natuurlikniesonder 'n prys geskied
nie.
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presents a public address by
DR JOANNE TORTORICI

(Dr Joanne Tortorici isan expert in the field of public violence,
having worked with children in extremely violent situations,

survivors of war, torture and natural disasters in the U.S. and
Nicaragua. She isUNICEF consultant to the Program for

Children in Especially Difficult Circumstances and National Co
ordinator of the Child Victims of War Project in Nicaragua)

--ALL WELCOME

Sien jy enige hoop in die situasie?
Om mense gesondeIewens te laat
lei, moet die ongelykhede in die
stelsel uitgestryk word en die pro
ses moet arm mense begunstig. En
die regering aanbewindmoet besef
dat diekonflik en chaoseenvoudig
sal aanhou totdatdi6 dinge regge
stel word.Hulle lean nie verwag dat
mense met geen kos of klere nie,
wat voortdurend hul kinders moet
sien sterf aan voorkombaresiektes,
vir ewigs6 kanaanhounie, Daarom
dink ek amper die vraag is nie wat
moet gebeur om die situasie te be
redder nie, maar wat sal gebeur as
die situasienieverandernie. Mense
lean net soveel verduur. As hulle
met hul rue teendiemuur staan, sal
hulle in opstand kom.In Nicaragua
het die stryd om die regte van arm
mense agteruitgegaan, en daarom
sal ons nog steeds konflik sien 
want die rnense wilvorentoe. Dit is
geen dreigementnie, dit is 'n waar
nerning.

Joanne Tortorici

ondervindinge kan deel. in die klas het natuurlik 'n keuse 
hulle lean altyd terugkeer na die

Watter probleme het julIe onder ' ~ buiteland - en dit is 'n veiligheids-
kinders gevind? klep vir hul geestesgesondheid.
Onshet begin werkmetkinderswat
slagoffers was van die oorlog 
weeskinders en vlugtelinge, Met
tertyd het ons besef dat-mense in
ander delevan die landookdeur die
oorlog geraak is. Onsmoes dusons
program verbreed, want 'n groter .
deel van die bevolking was in ge
Yair.Maar kinders isinenige same
lewing in 'n baie weerlose posisie 
hulle is afhanklik van grootmense
en die gesondheid vandie gemeen
skap om te oorleefenfloreer, Endie
-kritieke probleem onderdie kinders
het eintlik te doen met die ekono
miese krisis wat dieland nou beleef,
Sommige mense hounet-net diekop
bo water - terwyl die meerderheid
die stryd glad nie wennie. Kinders
het ekstra versorging, aandag en
voeding nodig - wathulle glad nie
kan kry as die gesin s6 naelskraap
!ewe nie. Dan loop hulle nog die
gevaarvan kindersiekte-epidemies.
Maardie skrikwckkendste verskynsel
vankinders in konflik is dat hulle
hul geloof in die mensdom volslac
verloor, Hulle vertrounie anderrnense
nie, en huile glo nie in die toekoms
nie. As jy s6 'n kindsouvra wat hy
gaan word as hy grootis, sal daardie
kind sy antwoord begin met: "Asek
nog lewe, sal ek..." Hulle hergeen
sekerheid dat hulle ooit sal groot
wordnie.

Doen julIe enige werk onder ryk
mense? Want kyk jy na Suid
Afrika, sien jy dat wit mense
bekommerd is oor geweld en
misdaad. Ons het ookdie eienaar
dige verskynsel van gesinsmoor
de onder Afrikaners. Is daar eni
gesoortgelyke verskynsels in Nica
ragua?

- Ons het geen projekte wat op ge
goede mense toegespits is nie,maar
'ek het sekere indrukke oorhoehulle
reageer. Baie van di6wat die land
uit gevlug het nadatdieSandinista~
regeringoorgeneemhet,het onlangs
weer teruggekeer nA Violetta Cha
morro seoorwinning.Rulle isvertel
dat al hul eiendom watin die revo
lusie genasionaliseer is, aan hulle
teruggegee sal word.Rullewasbaie
gelukkig daaroor. Maar hulle het
verwag dat die ekonomie oomagsal
verander, dat dit soosdie ou dae sal
wees. Toe hulle sien sake het nie
verbeter nie, het hulleweer gevlug.
Van die wat besluit het om te bly.
hoopdatdienuweregering salaanhou
om hulle te beskerm. Maarmense

Het die politieke probleme in
Nicaragua die laaste twintig jaar
gelei tot bepaalde sielkundige
probleme?
Ja. Indie eerste plek is die hele be
volking - die sieIkundiges inkluis 
vasgevang in 'n spinnerak vanuiter
stespanning weens die oorlog,kon
flik,gesinnewat uitmekaar geskeur
is deur militere werwing en die sock
tognawerkin verskillende dele van
dieland. Maardie grootste probleem
issekerlik die van hartseeren droef
heidweens die dood van 'n naaste,
veral in dieocrlog, maar ookweens
sickles wat vocrkombaar is. Kin
derssterf vera! aan masels, kinder
verlamming en diarree - almal siek
tes wat voorkombaar is. Hartseer
teisterdus 'n groot deel van die be
volking.

Gegewe die politieke situasies in.
Suid-Afrika en Nicaragua, kanjy
'n vergelyking tossen die tweelande
tref!'
Daaris 'n hele paar ooreenkomste.
Ten eerste is daar die geweld van
die twee stelsels: die konflik in die
samelewing weens die politieke
ste1sel en die geweld wat dit mee
bring. Ek praat nou van aanhou
dings, politieke moorde en ontvoc
ring. Die vemietiging van die ge
sinslewe wat swart mense in Suid
Afrika ondervind, sien ons ook in
Nicaragua. Mans het dikwels meer
aseengesinin verskillende dele van
die land omdat hulle nie 'n vaste
werkop 'n bepaalde plek lean vind
nie.Die ooreenkomste sienek so in
diegesels met mense raak: met my
besoeke aanverskillende plekkehier
hoorek van s6 baie dinge wat oor
eenstemmet wat in Nicaragua ge
beur! Maar dit is baie opwindend
omte sien dat claar sielkundiges in
di6deel van die wereld is wat met
dieselfde probleme worstel as ons
in Nicaragua.Ons het alma! 'n veel
beler kans om te slaag as ons ons

Die owerhede verstaan glad nie
dierol watgeestesgesondheidin die
algehele gesondheid van mense speel
nie.Vir hulle is.dit 'n soort luukse.

Wat ons in Nicaragua probeer
doen, is om die karige hulpbronne
watdaar is tege bruik om sielkundi
ge dienste uit te brei. Ons hou by
voorbeeld werkwinkels waarmense
kundige opleiding kry - en dan di6
ondervinding terugbring nahul tuis
gebiedeen andermense oplei.Hulle
word opgelei om algemeneprobleme
uit teken en te behandel. Totdusver
het ons omtrent 2 000 sielkundige
werkers opgelei.

Met die verandering in Suid-Afrika
gaan ons nie net rugby-toere en
internasionale kunstencors hier kry
nie. Daaris ook mense in ander lande
watworstel met dieselfde probleme
wat ons ondervind en wat belong stel
in hoe ons hulle gaan oplos, Veral
Suid-Amerikaanse lande het, wat
politieke geweld betref, baie met
Suid-Afrika gemeen - en besoeke
deur mense uit die lande wek groot
belangstelling. Die uitruil van idees en
ondervindinge het begin. Joanne
Tortorici, In politieke sielkundige van
Nicaragua, is nou in Suid-Afrika.
AUDREY BROWN het by haar gaan
hoor hoe gaan dit in die land

t doen 'n poIitiekesiel
kundige?
Hulleisdaarombevredi
gende maatskaplikeop
lossings tevindvir maat-

skaplike probleme. Dit is 'n ver
rykende ondervinding vir psigoloe
om politieke menings te vorm, en
dan op 'n geintegreerde manier saam
te werk aan die bevordering van
geestesgesondheid. Mense verwag
van politieke sielkundiges om sin
ryke kommentaar op die samele
wing te lewer. Ons moet die ver
troue wat mense in ons het op s6 'n
manier benut dat die hele samele-

I wing daarby baat vind.

Wat doenjy bier in Suid-Afrika?
Ek is deurvriendeen kollegas indie
Gesinsinstituuten aan dk-iUniversi
teit van Wes-Kaapland genooi om

I werkwinkels te hou oor die werk
i wat ons in Nicaragua doen, om te
I praat oor die model vir geestesge-
I sorulheid war ons bruikbaarvind in

I 'n siruasie waar daar so minbronnc
is om mee tewerk, Ekisoak hier om

I inligring en kennis van my kollegas
1 hier te ontvang, want ons kan ook
I leer uit Suid-Afrika se ondervin
: ,jin'(e. Jy weet, vanwee die isolasie
; vail Suid-Afrika weet ons baie minIvan die landen ons is natuurlik baie
I geintercsseer in die probleme hier,
I en die oplossings wat gevind kan
I word. Ekisdushieromteleer. En as
I sielkundigewerkershoop ons om 'n

I
intemasionale inligtingsnetwerkop
die been te bring sodat ons almal

I
kan leer.

i Met die situasie SODS dit"is in Nica
! I ragua, vind jy dat die stryd om

I geestesgesondheid te bevorder
aangehelp word deur die ower-
hede? _
In Nicaraguaworddiesielkundenie
hoog aangeslaan nie. Die nuwe
regering onder Violetta Chamorro
is nie gemteresseer in van die pro
jekte wat ons aan die gang het nie.
Die vooruitgang wat deur die San
dinista-regering gemaak is,wom stetX
ondennyn onder die Chamorro-be
leid. Die stappe wat gedoen is om
gratis gesondheidsdienste te !cry,
word in diewiele gery.Medisyne is
duur en onbekombaaren boonop is
'n "klasse"-stelsel nou in hospitale
ingevoer. Mense wat self vir hul
mediese80Ig betaaI. word apartgehou
en kry beterversorging- terwyl arm
mense maarmoetsienenkomklaar.
Maar dit is nie buitengewoon vir
baie lande om die sielkunde as die
weeskind van gesondheidshulp te
behandel nie.
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IN SUID-AFRIKA WORD DAAR ELKE 26 SE- EN SELFRESPEK KAN ERVAAR WKf GELEITERD-

KONDES 'N BABAGEBORE. TEENHIERDIE HEID N1EEBRIN"G. VROUE WAT ANDER' VROUE

.:TEMPO GAAN DIE LAND BINNE EEN GESLAG . NUWE VAARDIGHEDE HELP AANLEER WAT HUL
I

~N BEyOLKING VAN 80 MILJOEN HE EN SAL GESINSLEWEKAN VERBETER EN EKONOMIESE

DIE BEVOLKING STEEDS GROEI. DUISENDE MOONTLIKHEDE KAN SKEP WAT VOORHEEN

WAT SUID-AFRIKA NET SO NODIG RET
ASMANNEKRAG.

VAN HIERDIE MENSE SAL STERWEND VAN

DiE HONGER EN ALLERHANDE SIEKTES, ON-

DER SWAAR ARMOEDE GEBUK GAAN NAMATE
.,

~ . . .

DIE LAND EN SY HULPBRONNE NET NIB DIE

ONDRAAGLIKE MENSELAS KAN DRA NIB. OM

ONMOONTUK WAS. VROUE WAT ANDER

VROUE INLIG OOR DIE NOODSAAKLIKHEID

VAN GESONDHEID EN OOR'DIE GESONDHEIDS-

FASILITEITE WAT TOT HOLLE BESKIKKING IS.

MET ANDER WOORDE, VROUE WAT ANDER

VROUEKRAG.
. DIE PROBLEEMEERS OOR EEN GESLAG TE WIL

'. .':, "

VROUE HELP OM :sthD-AFRIKA TEHELE VROUE .:.

WAT ·HULLE KRAGTE INSPAN Orvl·1N;BETER

, ;"

.. OPLOS, SAL NET MOOI EEN GESLAG TE LAAT

'" .',

, ,', • <, .,'. ~ '., , .": 't. ", - :

.. ' . " .

WEES. WANT DIT IS 'N GEVAL VAN NOU OF

NOOIT. ONS HET NOV DIE GELEENTHEID OM .

lETS DAARAAN TE DOEN. MET UNIEKE KRAG.

VROUEKRAG. VROUE WAT ANDER VROUE

LAAT BESEF DAT HULLE DEUR 'N KLEINER

GESIN HU1., KINDERS 'N BETER KANS OP OOR-

LEWING EN 'N BETER LEWE KAN GEE. VROUE

WAT ANDER VROUE BEWUSMAAK VAN HOE

ONONTBEERLIK ONDERWYS EN OPLEIDING

VIR HUL KINDERS IS OM TOT PRODUKTIEWE,

GELUKKIGE VOLWASSENES OP TE GROEI.

VROUE WAT ANDER VROUE LEER LEES EN

SKRYF SODAT HULLE OOK DIE VOORSPOED

MORE TE VERSEKER. VIRHUL KINDERS EN HUL

KINDSKINDERS. AS JY OOR DIE VAS-

BERADENHEID BESKIK WAT NODIG IS OM

DAADWERKLIK BY ONS VROUE-VIR-

VROUEVELDTOG BETROKKE TE RAAK EN .

MEER BESONDERHEDE VERLANG, SKRYF

AAN: VROUEAANGELEENTHEDE, BEVOL-

KINGSONTWIKKELING, PRIVAATSAK X828,

PRETORIA, 0001.

UB
BEVOLKINGSONTWIKKELINGSPROGRAI1

VROUE HELP VROUE OM HULSELF TE HELP.

K!.ERCK & WHITE· A SMTCHI & SMTCHIAGENCY/19128
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GESONDHEID/13

Armoede knouduisende se gesondheid

Onhlglinlese Iewensomstandlghede benadeel die gesondheld van
dulsendeSuld·Afrlkaners (Fote:UseJoubert)

Van die wat nie het nie, word weggeem • veral'hul
gesondheid.ln Suid-Afrika Iy duisende swart mense

aan voorkombaresiektes omdat hulle as die
ekonomies verwaarloosdedeeI van die bevolking in
haglike omstandighede moet bly. ESMA ANDERSON

neem die situasie in oenskou

-SWART Suid-Afrikaners is ekonomies die
mees verwaarloosde deel van die bevolking
en lyookdie meesteaanvoorkombare siektes.
Dit hou regstreeks verband met die swak
lewensomstandighede waarinmense in town
ships en veral plakkersdorpe en landelike
gebiede leef, se dr Eric Buch, Algemene
Sekretaris van die Nasionale Progressiewe
Primere Gesondheidsorg Netwerk.

Die W~reld Gesondheidsorganisasie (WOO)
van die VVO se genoegvars water, bevredi
gendevoeding, voldoende behuising en doeltref
fende sanitasieis noodsaaklikom die gesond
heid van merise te beskerm. Vir baie Suid
Afrikaners bestaan die geriewe egter nie. Dit
hou 'n helereeksgesondheidsgevare in - waarvan
wanvoedingeen vandie grootste probleme is.

Ina Perlman, uitvoerende direkteur van
Operasie Honger, ~ wanvoeding het in die
jare 1985-'85 tot 55% van alle sterftes onder
kinders onderses jaarveroorsaak. Sedert 1986
het dit gedaal tot sowat26%.

"Dat soveelkindersdoodgaan, is 'n skande
vir 'n land met 'n brutonasionale produk soos
die van Suid-Afrika," s~ sy.

Hoewel voedingstandaarde in die laat tag
tiger]are aansienlikverbeterhet, staar 'nnuwe
krisis Suid-Afrikanouindie gesig.Perlman~
hulle vind dat wanvoeding in sommige lande
like gebiedeen plakkersdorpesedert Januarie
1990 met tot400% toegeneem het. In Noord
Kaapland aIleen hou Operasie Honger tans
250 000 mense aan die lewe - maar in die
gebied het n6g 250 000 reeds aansoek om
koshulp by die organisasie gedoen.

Sy skryf die stygingtoe aan 'n hele aantal
faktore, waarvan die swak ekonomiese kli
maat die grootste is. In baie van die landelike
gebiede is die mense afhanklik van mynwer
kers se inkomsteen die groot aantal mynwer
kers wat die laaste ruk ontslaan is, ontneem
honderde duisende mense van hul enigste
bron van inkomste.Di6situasie, ~ Perlman,
word vererger deurdat mynwerkers gewoon
lik ongeletterd is en geen ander.werk kankry
nie.

Die mense wat die swaarste kry, is di6 in
landelike gebiede en!lie werkers indie wynland
en Swartland-gebiede, ~ Perlman."Hulleword
onmensliklae lonebetaal,veral plaaswerkers.
Die situasieword ookvererger deur die stelsel
wat boere soms gebruik om werkers te ver
goed met goedere eerder as ordentlike lone.
Van die mense kry maarR30 per maand."

Mimi Sesoko, 'n woordvoerder van die
Rural Advice Centre, ~ wanvoeding word
vererger deur diegebrek aan selfhelp-skemas
en bystand aan bestaansboere.

Opvoedingoorgoeievoeding is broodnodig,
~ sy, want mense wat weIhulselfkan onder
hou, eet dikwels net pap en weet nie hoe .
belangrik proteine en vitaminesnie.

Varswater isingroot delevandie landbaie
skaars. In sekerelandelikegemeenskappe moet
mense tot drie ure stap omdrinkwater te gaan
haal. Plakkersdorpe het dikwelsookniekrane
nie, wat beteken dat mense ook lang afstande
moet afle om water te kry.

'n Gebrek aanvars waterskeptalle gesond
heidsprobleme. Swak of afwesige riolering,
staande water ofwater watniegesuiwer is nie,

stelmensebloot aan siektessoos diarree(wat
die meeste kindersterftes in ontwikkelende
lande veroorsaak), tifus, buikloop en hepati
tis. Die kanse op die uitbreek van cholera is
ookgroter.

As mensenie genoegwaterdrink: of beskik
baarhetomte was nie, vergrootdiegevaarvan
vel- en ooginfeksies, asook besmetting met
wurms. Selfs al is water nie vars nie, kan
genoeg waswaterdie voorkorns vandiesiektes
verminder.

In delevan die Ciskei isdaarvirelkemens
gemiddeld nege liter per dag beskikbaar 
terwyldie WOO bepaal het dateen mens 50
literwater per dag nodig het om te drink, te
kooken te was.

In verskeie plakkersdorpe word outydse

emmerstelsels gebruik vir toiletgeriewe, Die
emmers loopmaklik oor, seBnch, en dit ge
beur dikwelsdat riool iii. die strate vloei. Die
gesondheidsgevare hieraan verbonde is
skrikwekkend. '.

Swak riolering kan ook die voorkoms van
lintwurms ensiektes wat deur vliee oorgedra
word, verhoog.

Siektes watdeur swak behuising veroor
saak word, isbaie meer kompleks. Diemees
algemene gesondheidsprobleme wat metswak
behuising gepaard gaan,hou verband met 'n
gebrek aan elektrisiteitenbrandstowwe, 00Ibev
oIkingen gebrekkige verwydering van vuilgoed.

Mense sonder elektrisiteit wat steenkool
vir stowe en verhittinggebruik, kry makliker
longontsteking (die tweede grootste oorsaak
van dood onderjong kinders). Ditword ver
erger as daarbaie mense in 'n huis woon.

Die geweldige behuisingstekort in Suid- .
Afrika leidaartoedatmense in krotte woon,of

,die beskikbare huiseoorlaai. Diemees onlangse
beskikbare syfersoor die behuisingstekort is
die vir 1988• toe daar'n totale tekort wasvan
I 221 000 eenhede. Hiervan is I 050 000
eenhede nodig vir swart mense, 110000 vir
bruin mense,36 000 vir Indiers en 25 000 vir
wit mense. DieSuid-Afrikaanse Behuisings
trust skatdatdaar 'n tekort van tot 3,4 miljoen
eenhede wees as mensdie tuislande insluit.

DieWOObepaaldatmeeras l,5menseper
vertrek oorlading is. In Suid-Afrika is die
syfer meer as3,5 mense per vertrek.

Die oorlading vanbeskikbare behuisingen
oorbevolking verhoog die kanse dat mense
die lug inasem wat die draers van virusse
uitasem. Tuberkulose, breinvliesontstekingen
anderrespiratoriese siektes word s6 oorgedra.

Sesoko se in baie landelike gebiede woon
mense in modderhutte weens 'n gebrek aan
ander behuising. VeraI' in die reenseisoen
veroorsaakditbaie probleme omdat diehutte
deur die reenvemietig word.

Asmunisipalediensteniebeskikbaar isnie
en vullis onbedekophoop, vergroot die kans
op die voorkorns van siektes wat deur rotte
oorgedra wordsoos tifus.

In sommige gemeenskappe hoop vullis
voortdurend naby huise op. Dit is veral 'n
probleem inplakkersgebiede.

Ander gesondheidsgevare verbonde aan
die ophoping van vullis is vergiftiging, on
gelukke, beserings en waterbesoedeling,veral
as daar niekraneaangele is nie.

gestig. Tansis hulle byvoorbeeld in Alexan
dra besig omlede vandie komitee op teleiom
opvoedingswerk in die gemeenskap te doen
en 'n mini-kliniek te bestuurwaarmensegeleer
word hoeomondervoedeen wangevoedekin
ders te voeden te behandel, asookwatdiever
eistes is vir diegesonde voeding van kinders.

Gemeenskappe dra dus reeds hul deel by
tot die bevordering van gesondheid, meen
Mayekiso. Die voorsiening van 'n gesonde
sosio-ekonomiese omgewing en gesondheids
dienste, sehy, is egterdie staat se verantwoor
delikheid -omdatdi6omstandighede teweeg
gebring is deur apartheid, en diegerneenskappe
nie die geldhetomdiedienste self te voorsien
nie.

Die Departement van Nasionale Gesond
heid en Bevolkingsontwikkellng se egter dat
die daarstel en onderhoud van bestaansge
riewe die verantwoordelikheid is van die
toepaslike plaaslikebesture,

"Die enigste wyse waarop gerneenskappe
verseker kan wees van gesondheidsveilige
bestaansgeriewe, is wanneer elke inwoner
van sodanige gemeenskap finansieel daartoe
bydra deurdie plaaslike bestuur te betaal vir
die dienste aanhom gelewer. It

Buch meenegter dat swart mense al jare
lank finansieel bydra deur verkoopbelasting
te betaal en deur hulle koopkrag. Bitter min
van die geld word in die behoeftige ge
meenskappe teruggeploeg.

"Swart mense van byvoorbeeld Soweto
subsidieer Johannesburgal jare lank methulle
koopkrag. Asdi6 tweestede sou saamsmelt in ~

een nie-rassige munisipaliteit, kan van die "
geld weer teruggeploeg word in die town
ship," ~ Buch.

moet ingesluit word in 'n gemeenskapsge
sondheid-komitee. Dit sluitvakbonde,civics
en vrouegroepe in. Hulle is reeds georgani
seeren kan maklik by so 'nprogramingesluit
word.

Sy se 'n probleem wategter opgelos moet
word, ishoeom werklose mensebydiestrukture
in te sluit,Werkloses is nie georganiseer nie
enis die armste deel van die gemeenskap met
diegrootste gesondheidsbehoeftes.

Goldstein waarskuegterdat die gemeensk:ap
eers die vermoe gegee moet word om al die
kwessieste verstaan en sinryk deel te neem
aandergelike strukture.

"Menskan nie van mense verwag om uit
die vuis te weet wat hulle gesondheidsbe
hoeftesissonder om diekwessiesaanhullete
verduidelik nie,

"As jy nou 'n klomp mense op straatgaan
vrawat hulle nodig het vir gesondheid, gaan
hullevir jou ~meer ambulanseenhospitale.
Maar as jy al die gesondheidskwessies aan
hulle verduidelik, sal hulle jou ~ dat hulle
meerbasiese behoeftes hetsoos werkgeleent
hede,goeie voeding, behuising,water,riool
diensteenvullisverwydering, omdatdithulle
kanseverhoog om gesond te leween minder
van hospitale gebruik te maak."

Mayekiso se baie van die townships se
civics hetal gemeenskapsgesondheid-komitees

verantwoordelikhede op plaaslike ge
meenskappe afgeskuif en dit dan "ge
meenskapsbetrokkenheid" genoem.

Swartgemeenskappehet gemeen dathulle
eenvoudig meer onderdrukworddeur die tipe
verantwoordelikheid, omdat hulle nog die
bronne nog die infrastrulctuur het om die ver
antwoordelikheid vir gesondheid te aanvaar,
se hy.

Dit lei tot wantroue by die gemeenskap
teenoor alle projekte - sodatmenseweerstand
bied teenprogramme wat in werklikheid hul

-, gesondheid kan verbeter,
Sue Goldstein, 'n lid van die uitvoerende

komitee van dieSuid-Transvaalstreekvandie
netwerk, se al manier wa,arop ware ge
meenskapsbetrokkenheid gevestig kan word,
is om die hele stelsel van plaaslike owerhede
meer demokratiesen toeganldik te maak. Daar
moet dus in die eerste plek aan die politieke
eise van die gemeenskapvoldoen word voor
datnagesondheidas sodaniggekykkanword.

Sy se daar moet ook gekykword na mani
ere om toe te sien dat die armmense in die
gemeenskappe ook inspraak het, omdat der
gelike strukture gewoonliknetmeer gegoede
mense verteenwoordig. Anders word armes
se behoeftes oor die hoofgesien.

Goldstein ~ die bestaande organisasies
waartoe mense in,die gemeenskap behoort,

Gesondheid gaan saam met politiek
Die swak soslo-ekonomiese omsfandighede waf die

gesondheid van veral swart mense in Suid-Afrika knou, is
te wyte aan polifieke faktore, se gesondheldswerkers.
Die stryd om gesondheid Is decrom deel van die breer

stryd om In nuwe polifieke bestel

DIE grootste gesondheidsprobleme in Suid
Afrika hou verband met swak sosio-ekon
omiese toestande. Menige gesondheidswerker
meen dat die probleme slegs opgelos kan
word deur die politieke mobilisering van
gemeenskappe rondomgesondheidskwessies.

Moss Mayekiso, president van die Civic
Association of SouthernTransvaal (CAST),
se: "Gesondheid is 'n kwessie wat polities
afgeskeep is,daarommoet dit polities opgelos
word."

Dr EricBuch, AlgemeneSekretarisvandie
Nasionale Progressiewe Primere Gesond
heidsorg Netwerk, stemsaam. Hy se gesond
heid word hoofsaaklikbe'invloeddeur sosio
ekonomiese ornstandighede en die aard en
struktuurvandie gesondheidsdienste. Dit word
deurpolitieke faktore bepaal.

"In Suid-Afrika isdiestryd omgesondheid
maar net 'ndeel vandiebreer stryd om 'nnuwe
politieke bestel daar te stel," se hy.

Buch ~ die ongelykhede wat deur apart
heid teweeggebringis,isduidelikte sienindie
soort siektes wat prominent is in die wit en
swart gemeenskappe. Swartmense kry siektes
wat gepaard gaan met armoede - terwyl wit
mense siektes kry wat met 'n bevoorregte
sosio-ekonomiese posisie verband hou,

'Die staathet byna aldie beskikbarebronne
vir die bevoorregtewit mense gehou, terwyl
swart mense tevrede moes wees met tweede
rangse gesondheid. Di6probleem kan aange
spreek word deur 'n mate van herverdeling
van rykdom en mag,en 'n positiewe benade
ring van gemeenskapsontwikkeling."

Buch kritiseer die manier waarop die staat
gemeenskapsbetrokkenheid by gesondheid
benader. Die staat, s~ het, het bloot al sy
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GEE 'N VROV 'NBIETJIE GROENTE, EN JY DRA

. BY TOT 'N MAALTYD VIRHAAR EN HAAR GE-
.;

VROUE SE HULP IN 'N PROGRAM WAT ANDER .

VROUE SAL HELP OM SELF HAND AAN DIE .

SIN. VIR '~DAG. GEE HAAR 'N PAARPAKKIES . PLOEG TE SLAAN. DIT BEHELS DIE VOL-
".

GROENTESAAD, LEER HAAR OM DIT TE SAAI

EN DIT SAL HAAR IN STAAT STEL OM VIR

GENDE: VROUE WAT ANDER VROUE SE SIE-

NING OOR DIE GROOTTE VAN HUL GESINNE

VANDAG VRA VROUE
NIB HULP NIB.

, ,

HAAR EN HAAR GESIN TE SORGo VIR ALTYD.

. DIT IS SODS WANNEER MENS IEMAND 'N VIS-

STOK GEE INPLAAS VAN 'N VIS. EN DIT IS WAr

SUID-AFRIKA NOU NODIG HET. NIB BlNNE EEN

GESLAG NIB. TEEN DAARDIE TYD, EN TEEN

BEiNvLoED; VROUE WAT ANDER \'ROUE BE~

' .

wus MAAK VAN DIE ·WAARDE VAN ONDER-

WYS VIR HUL KINDERS; VROUE WAT ANDER

VROUE LEER LEES EN SKRYF; VROUE WAT

ANDER VROUE VAARDIGHEDE HELP AANLEER

HULLE WIL HULSELF HELP.
MEER AS 3 000 BABAS WAT INTUSSEN PER

DAG GEBORE WORD, SAL DIT TE LMT WEES.

SUID-AFRIKA SAL BINNE EEN GESLAG 'N

BEVOLKING VAN 80 MILJOEN MENSE HE EN

DIE BEVOLKING SAL SlEEDS GROBl. DIT SAL

ror GEVOLG HE DAT DUISENDE MENSE VAN

HONGER, SIEKTES EN ARMOEDE STERR DIT IS

DIE REALITEITE VAN DIE SUID-AFRIKAANSE

~ SITUASIE. EN DIE REALITEITE VAN DIE LEWE

IS DAT DITMAKLIKER IS OM 'N PAAR RAND

TE GEE AS OM BETROKKE TE RAAK, JOU TE

ONTFERM EN VAN JOVSELF OF JOU TYD TE

GEE. DIT IS MOEILIKER. DIT VERG MEER.

DAAROM VRA ONS SUID-AFRIKAA.NSE

_..--- -',

OM DIE GESINSLEWE TE VERBETER EN NUWE

EKONOMIESE MOONTLIKHEDE TE SKEP. MET

ANDER WOORDE, VROUE WAT ANDER VROUE

HELP OM SUID-AFRIKA TE HELP. AS INDI-

VIDUE BINNE HULLE GEMEENSKAPPE. OF

DEUR IN TE SKAKEL BY BESTAANDE SELF-

HELPGROEPE. NOV. VOORDAT DIT TE LAAT IS.

AS JY AS VROU GENOEG OMGEE OM DAAD-

WERKLIK BETROKKE TE RAAK, SKRYF AAN:

VROUEAANGELEENTHEDE, BEVOLKINGSONT-

\VIKKELING, PRIVAATSAK X828,PRETORIA. ()(){H .

. ,U·····Op. -

, ,
~ . ;r~~'ffi$W:l

BEVOLKINGSONTWIKKHINGSPRO(iRAM
~~::Rtt~"tom::%..'7~_'~~R'*.~~'t':::"\=;'\1K~z~:::rr:;,:(~~':<..."0:N\\ht,t,:;:, ....t.:H,:"'';''':<''&:~1t\nThV$~'~*,:::Z~j:;',-~)

VROUE HELP VROUE OM HULSELF 'IE HELP.

-. ~ t' ~ .. ~'" ,,' c' (.£ ~ t' f •
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Aarfsblskop Desmond Tutu In November 1983by Mogopa se mense (Foto: PotJ WekJberg· SouItlUglt)

Onfhou die konsenfrasiekampe...
Staatspresident FW de Klerk se opmerking
dot daar by sommige groepe in die land In
oordrewe gevoel van onreg oor die verlede
is, is nie net sonder deernis en medelye met

die veronregtes nie, meen HENNIE
SERFONTEIN, maar is ook In politieke tout

wat tot groot konflik gaan lei

O
it isverstommend enpolities gevaar
lik dat FW de Klerk die gebeure

'., vandiekonsentrasiek.ampe 90 jaar
, gelede, en die deurslaggewende

uitwerking van<Ire emosie-belaaide
geskiedenis opdiedenke van Afri

kaner-nasionalismevir baiedekades daarna,
blykbaar volslae vergeethet,

Die herinneringe. aan die smart en lyding
van die 26 000 gestorwevroueen kinders het
heiligemomenteindieAfrikaner-geskiedenis
geword, wat deurbaie geslagte heen as bran
dende besielingvir vertrapte Afrikaners ge
dien het om hulle van die juk van Britse
politieke en ekonorniese oorheersingen uit-
buiting te bevry. -

Hoe anders verklaar 'n mens De Klerk se
onlangse onsensitiewe kwetsende opmerk
ing: Daar is by sommige groepe in Suid
Afrika 'n oordrewe gevoel van onreg in die
verlede; so kom ons vergeetdie verlede.

Dft is blykbaardie beredenering agter die
regering se eensydige besluit dat die laaste
woord oor die grondkwessie gespreek is.

Daarmee moetdrieen'nhalfrniljoenswart
mense en honderde gemeenskappe wat deur
die Nasionale Party met dwang verskuif is
honderde duisende in die laasteveertien jaar
alleen - nou maar sonder teenspraakvir lief
neem as 'n flnaliteit,

Die De Klerk-benadering getuig van 'n
klinies-wettiese benadering, ontdaan van
erbarming,deernisen naasteliefde en maak 'n
bespottingvan die trotse aansprake op 'n ver
bintenis tot 'n Christelike leefwyse.

Die smart en verbittering veroorsaak deur
.gedurige verskuiwings word die konsentra
siekampein diegeskiedenisvanswartmense.
En dit gaan nie verdwyndeursulke vrome en
sinloseoproepenieen ditgaanswart politieke
.optrede indie sogenaamde "nuwe"Suid-Afri
lea bepaal,

WatterAfrikaner kandietrefkrag vanTotius
se "Vergewe en Vergeet" vergeet:
Ook het die loopvan jare - .
die wonde weggewis -
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net eenplek bly 'n teken
wat onuitwisbaar is.

Die wonde word gesondweer
asjare kom en gaan.
Maardaardie merk wordgroter
engroeimaar aldeuraan.

Of watvan I.eipoldt se "In diekonsentrasie
kamp",-met sy laaste vers watuitroep:
Vergewe? Vergeet? Is dit maklikvergewe?
Die smarte, die angs het so baiegepla!
Die yster het gloeiend'n merkvir die eeue
Gebrand op ons volk; en die'wandis te nO 
Te nO aan ons hart, en te diep in OIlS lewe
"Geduld, 0 geduld, watso baiekan dra!"

In ~983-'84 was ek verantwoordelik vir die
produksievan diedokumentere rolprent"And
nowwehave no land".Tydensdieverfilrning
hetek dikwels diep beskaamen kleingevoel
in die teenwoordigheidvan diediepe geloof
vanswart Christenedatreg uiteindelik teenoor _
hullesal geskied,

'n Mens onthou die tragedievanMogopa,
'n welvarende swart gemeenskap watdeur 'n
sogenaamd "verligte" hervormingsregering tot
'n "swartkol" verklaar is, waarhuise, skole,
klinieke gewelddadig vernietig is en mense
fisiekweggevoer is.

Om rniddemag op 'n reenerige aand in
November 1983 het honderde lede van die
gemeenskapom en onder 'n grootboomver
gader. Die boom is dieVerbondsboom genoem.

Kerkleiers soos aartsbiskop Desmond Tutu,
dr Allan Boesaken andere hetvoorgegaan in
gebed en gesang om die gemeenskap te be
moedig.

Diepolisie-en weermagvragmotors is teen
dagbreekverwag.N~middemaghet dieskare .
met oorgawe begin sing: "Nadermy Godby
U".

Ditwas 'n swart nag, en toedie laastenote
wegsterf, verval die, skare in doodse stilte,
elkeen besigmet sy eie gedagtes,

Eers driemaande laterhetdie polisieendie
weermag toegeslaan om die gemeenskap te
verskuif.

N4'nhofuitspraakis hulle vandagterug op
hulgrand. Maarherhaaldelik-eers tydensdie
versetteenverskuiwingen laterop 'n besoek
aan hulle in ballingskap by Bethanie,naby
Brits - is ek deur die swart Christene van
Mogopa met di~ vraag gekonfronteer:"Julle
Afrikaners is alma1 Christene. Hoe kan 'n
Christen-regering so iets toelaat?"

Virewigget!ts in my geheueis die woorde
op 'n Sondagoggend van 'n blinde 65-jarige
vrou, wat ook gewelddadig uit haar huis
verwyder is nadat die polisie in die nag haar

, deuroopgeskop het; "WattersoortChristene
is di~ mense? Watter soort Bybellees hulle?
Dit kanbeslis nie dieselfde Bybel wees wat
ons lees nie - anders sou hulle ons nie so
ongelooflik onmenslikrondgestoothet nie.

''Walter 800rt Christene is dit wat 'n ou
blindevrou beletom toilettoe tegaan?Ekkan
nie glodat God werklik en waarlikbinne-in

hulle is nie, Hulle isnie metGod nie, hul dien
nie God nie, Want ek sweer by sy naam as
hulle God weI gedien het, sou hulle ons met
rus gelaat het en na ons smekinge geluister
het, Maar hullO verskuif ons, hulle het ons
gesteeI."

Daar is tallesoortgelyke verhale.
Mens dink aandiedagopDriefontein - ook

'n "swart kol"watverskuifmoes word: - toe'n
groepmense in die ope vergader het en die
swart predikant roerend tot God gepleit het:
"Geeons diekrag omtevegteen di~bose plan
om ons van onseiegrond te verwyder. U het
die plek aan onsvoorvaders gegee en dis ons
pligom te siendatonskinOOrs dit magbeerwe,"

Is daar Afrikaners watmiskien terugdink
aan die woorde- heiligvirvele - "en laat die
erwe van ons vaad're, dieerwe van ons kin-
dersbly"? ..

Driefontein en Mogopa is n~ baie pyn,
dood en lydinggered.

Maar daar is talle andere wathunkerna hul
geboortegrond, soos die mense van Machavie
stad en die "verlore gemeenskap" van Rooi
grond.

Weer hoor mens die liedwat deur soveel
gemeenskappe met soveel herhalings van
dieselfde tragiese gebeure gesing is:
Ons, die swart volk
onsween vir ons land
geneem deur dieblankes
Laat hulle onsgrand met rus laat.

En danvolg di~ strofes:

Kinders van Afrika
ween vir die land
en
Kinders van Afrika
011$ sal veg virdieland.

Nee, absurde beskuldigingsvan 'n "oordrewe
gevoel van onreg" sal eenvoudig verswelg
word deur di~ versugting na die erfgrond,
begeester deur dieverledevan 'n swart kon
sentrasiekamp-ervaring.

/



Ladysmith gele1~.Hulle is beskou as
kolle" - grand wat voor 1913 deur swart
gekoop is - en vir wit landelike ontwikkeling
bestempel is ..

In 'n poging om hul grand terug te kry, het
komitec saamgestel uit verteenwoordigers
die Ladysmith-gebied se vrye . __
meenskappe vier memoranda aan die regering
gestuur waarin hulle hul eise ste!.

Geen antwoord is op enige van die

Simon Makodl

-ng

- HENNIE SERFONTEIN

•sin

Rural Advancement (Afra) ill Natal se Roosboom
verteenwoordig die voorhoede ("cutting edge")
van die gemeenskappe in die gebied wat hul
grond verloor het weens die regering se beleid
om swart grondbesit net in die tuislande toe te
laat.

Op 3 Junie 1990het die mensc van Roosboom,
Matiwane's Kop, Stoffelton, Steincoalspruit,
Cornfields en Stepmore 'n veld tog begin am hul
grand terug te cis. Al die gemeenskappe is naby

Roosboom was eens 'n lewenskragtige gemeenskap
van swart grondeienaars naby Ladysmith. In 1976 is die
mense egter deur die regering verskuif omdat wit
boere ontevrede was oor die "swart kol" in 'n "wit"
landelike gebied. Sedertdien is die grond verwaarloos -
tot groot ergernis van die voo,rmalige inwoners, wat
graag wit terugkeer. AUDREYBROWN doen verslag

beeste gesteel het, moet jy vier teruggee. Die
regering moet ons daarom help soos ons hulle
voorvaders gehelp het.

"Laat ons dus mekaar help deur saam te Iewe
as Christene. Dit sal gebeur as die regering ons
land teruggee."

Maar Makodi is geen hardkoppige ektremis
of revolusionere heethoof nie. Hy verwerp die
gebruik van geweld om sy land terug te kry en
wil onderhande!' Hy wys my die soveelste brief
wat hy aan die regering geskryf het - een van
dosyne vergeefse briewe deur baie jare heen.

"As daar nou ander mense woon, salons
hulle nie verdryf nie. Ons kan almal daar woon,"
se hy.

Maar die ander deel van sy mense in Ikageng
stem nie saam met sy "paai-en-mooipraat-strate-
gie" nie. Hulle is ongeduldig. Eersdaags moet 'n
dosyn van hulle in die hof op Potchefstroom
verskyn omdat hulle wcderrcgtelik die Machavie-
stad-gebied beset het.

Makodi is ontsteld hieroor. Maar tensy die
regering toegee, lyk dit of ons 'n toekoms van
toenemende konfrontasie, nie net oor Machavie-
stad nie, maar oor soveel ander erfgrond-aan-
sprake bilmegaan.

sa wingerd en

•

abo

f

"DIE geskiedenis van die mcer as 300 jaar van konflik tussen swart en wit oor grand in Suid-Afrika
kan slegs regtig verstaan word as 'n mens die Bybelse verhaal van Nabot en sy wingerd ken."

Dit was die woorde sewe jaar gelede van oubaas Barney Ngakane, 'n waardige ou grysaard diep
in sy tagtigerjare.

Ngakane was die laaste Transvaalse leier van die ANC voor die verbanning van die organisasie
in 1960, en het toe reeds jare lank in ballingskap ill 'n verre uithoek van Bophuthatswana gewoon.

Op 'n snikhete dag in Februarie in 1984 sit ons op sy stoep, en terwyl hy oor die dynserige
hittegolwe van die Marico-bosveld uitkyk, verte! hy die storie van Kleintjie.

"In die jare net na die Anglo-Boereoorlog het my pa op 'n plasie naby Vereeniging geboer. In die
oorlog het hy die meeste van sy vee verloor en hy was toe stadig besig om weer 'n klein kudde op
te bou.

"Onder die klein troppie beeste was 'n pragtige Afrikanerkoei wat hy Kleintjie genoem het. Op
'n dag, terwyl ek met die beeste in die veld was, kom 'n ryk wit boer met sy perdekar daar yerby.

"Toe hy die koei sien, stop hy en vra wie die eienaar daarvan is.
"Ons vat hom na my pa toe en die boer vra of hy nie die koei wil verkoop nie. Maar Vader se nee.

Hy het maar nog net 'n klein klompie beeste bymekaargemaak, en was nie in 'n posisie om van hulle
Ie verkoop nie.

"Maar 'n week later was die boer terug, en steeds was my pa onwillig om die koei te verkoop. Toe
se die boer: 'Weet jy wie ek is? Weet jy waar ek woon? En wat sal jy doen as ek haar steel?'

"Daarop besluit my pa dat hy geen ander keuse het nie as om in te gee.
"Die volgende dag jaag my pa Kleintjie toe te voet aan na die boer se plaas 'n paar myI verder.
"Toe hy oor die rantjie kom, sien my pa tot sy stornme verbasing dat die hele helling en vlakte

wemel van die boer se beeste. Maar, soos Nabot, was hy nie tevrede met al sy duisende beeste nie.
Hy het Kleintjie begeer - die een pragtige koei van my vader."

IN 1976 is die Roosboom-gemeenskap - 11
kilometer buite Ladysmith op die Johannesburg-
Durban hoofweg - na dekades van onsekerheid
na Ezakheni verskuif.

Die verskuiwing het plaasgevind na 'n uitge-
breide veldtog deur wit plaaseienaars in die
Ladysmith-distrik. Die boere het gemeen die
gemeenskap is 'n "oogseer" en het gese "vyan-
dige buitelandse joernaliste" gebruik dit om
Suid-Afrika in 'n slegte Jig te ste!.

Volgens 'n woordvoerder van die gemeenskap,
Elliot Mngadi, was die taktieke wat gebruik is
am Roosboom te verskuif 'n klassieke voorbeeld
van die regering se pogings om swart ge-
meenskappe van vrye erfpag-regte te ontneem.

Roosboom was 'n vrye erfpag-gebied, wat
beteken dat die gemeenskap die reg het om die
grond te gebruik, maar van die mense het die
grond in die negentiende eeu deur 'n swart
christen sindikaat gekoop en besit dus trans-
portakte tot die grand.

'n Woordvoerder van die Association for

S6 isdiegemeenskap van Roo

aanspraak op die grand van Machaviestad.
Op 1 Augustus 1971 vind die verskuiwing

plaas. Die meeste gaan na Ikageng, die swart
dorp buite Potchefstroom. Maar Makodi en 40
families wyk uit na Rooigrond.

Die laaste 20 jaar weier hy volstrek om Ofin
Bophuthatswana Of elders kompensasiegrond
te aanvaar.

"Ons wi! nie ander grond he nie. Ons wi! net
ons eie grond van Machaviestad terug he," hou
Makodi die week steeds vol.

Tot nog toe vrees hy en sy mense dat die .
aanvaarding van enige vergoeding of van ander
grond die einde van die aanspraak op hul erfgrond
sal beteken.

Soos by soveel ander gcdwonge verskuiwings,
grond Makodi die aansprake van sy mense op
diep Christelike geloofsoortuiginge en die een-
voudige beginsels van geregtigheid.

Makodi kan nie glo dat 'n Christelike rege-
ring s6 teen sy mense kon optree nie. 'IOnMens
verwag dit van nie-Christene en nie-gelowiges,"
se hy. "Want 'n gelowige help diegene wat h6m
tevore gehelp het."

Oor die Christelike verpligting om hul grond
terug te gee, se Makodi: "Die Bybel se asjy twee

Die era van gedwonge verskuiwings is verby, maar die
pyn, vernedering en ontmensliking wat daardeur
veroorsaak is, sal nog lank met ons wees. HENNIE
SERFONTEINhet met die leier van Barolong Ba
Modiboo, die 68-jarige Simon Makodi, gaan praat

ie keuse: k
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lOONSis diep seergemaak deur die nasate van
dieselfde mense wat meer as een maal deur ons
voorvaders gered is.

"Vandag is ons hier in 'n soort woestyn,
sonder kos, vee of lande, van ons erfgrond
ontneem.

"Dit is pynlik om te dink dat. dft aan ons
gedoen is nadat ons voorgeslagte eers die Voor-
trekkers teen die Engelse en ander vyandige
stamme gehelp het, en later die Boere om in die
oorlog teen die Engelse te oorleef. Vandag het
ons geen pick meer van ons eie nie."

Aan die woord is die 68-jarige Simon Makodi,
Icier van die Barolong Ba Modiboa, voorheen
die welvarende gemeenskap van Machaviestad
net buite Potchefstroom, en vandag verstrooi in
Ikageng, Rooigrond en talle ander plekke.

Ons sit in die klein, eenvoudige voorkamer
van die sinkhuisie van Makodi op Rooigrond,
10 kilometer van Mmabatho in Bophuthatswana.

Van die duisende Iede van sy starn het uitein-
delik slegs 'n klein klompie families en 'n paar
honderd mense oorgebly wat tydens die ged-
wonge versbliwing van 1971 saanl met hom
200 kilomek. verder na die verIate niks van
Rooigrond getrek het.

Aan die mure is daar geen foto's nie, maar
talle vergeelde koerantknipscls wat die ver-
geefse stryd van die laaste 20 jaar uitbeeld. In
een berig pryk 'n groot foto van pres Paul Kruger,
president van die ou Zuid-Afrikaansche Repub-
lick - 'n bewys van die geskiedkundige ver-
weefdheid van die lotgevalle van die Barolong
met die van die Boere.

Die klipharde, dorre aarde van die beknopte
Rooigrond-gebied is werelde verwyder van die
vrugbare grond - 18 000 hektaar - en die geil
mielielande en duisende beeste van Machavie-
stad.

Die minder as 40 sinkhuise by Rooigrond Iyk
almal eenders. Buite spee! 'n klompie kinders,
pas uit die skool. Agter die huise Ie ou geroeste
draad en handploee, die erfenis van 'n nou
verlore droom van Machaviestad.

Hier mymer Makodi, een van die weinige
volwasse mans - die ander werk elders - oor 'n
gewese idilliese bestaan in Machaviestad.

Niks simboliseer die bitterheid en hartseer
oor die vcr lies van geboortegrond van miljoene
swart Suid-Afrikaners meer treffend as die pa-
tos in die eenvoudige, amper na'iewe Christelike
geloof van Rooigrond se mense nie.

Hulle klou vas aan 'n blinde geloof in 'n
regverdige God wat die regering sal be'invloed
om hul gedwonge verskuiwing ongedaan te
maak.

In sekere sin is Rooigrond se mensc 'n ver-
lore en kwynende gemeenskap.

Makodi gloei as hy die verhaal van sy mense
verte!: "Toe die eerste Voortrekkers en hulleiers
soos Potgieter en Pretorius in die 1830s hier
aangekom het, was ons laIlkal in Matlwang
gevestig.

lOOnshet hulle gehelp met bceste en kos, en
ook om hul beeste van Mzilikazi terug te h.-ry.
Ook later in die oorlog met die Engelsc het ons
hulle weer gehelp."

Makodi se voorvadere was deel van die mensc
van die bcroemde Tswana-kaptein Maroko van
Thaba Nchu. Die Trekkerleiers het die gesag
van die Barolong en hul kapteins erken. Vol-
gens die Barolong-geskiedenis is daar in 1865 'n
fomlele kontrakmct Kruger se Boercrepublieke
gesluit - maar in later jare, nn.verskeie hofsake,
kon die dokumente nooit in die argief opgespoor
word nie.

Makodi merk wrang op: lOOnswee! ons het
die wenperd, maar waar is ons kaartjie om te
bewys dat ons daarop gewed het?"

Van 1907 tot 1971 is die Machaviestad-
mensc onder toellemende druk van die owcr-
heid geplaas. Die huidige regering se standpunt
was dat hulle plakkers was omdat hulle geen
titelakte kon wys nie. Die grond is later deur die
stadsraad van Potchefstroom toegeeien. wat di!
die laaste 20 jaar as weiding verhuur.

Teen die einde van die sestigerjare het die
Hooggeregshoffmaal bcvind dat hulle geen reg
op hul erfgrond van die laaste 150 jaar het nie.
Die regerulg pas sy gewone strategic toe: die
skool word gesluit. beeste geskut en toegangs-
paaie gesluit, en op 'n gegewe dag word hulle
met geweld van die land gedwing. In 1968 word
hulle tog grand elders aangebied - 'n implisiete
erkenning van hul geskiedkundig-morele
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'n Geskiedenis van onteiening

~oom doodgesmoor

1
,
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Onverwacht:

Byna 10 000 mense van die Charlestown-ge-
meenskap naby Volksrust is gedurende die laat
sewentigerjare na Osizweni in Natal verskuif.
Die gemeenskap, die vorige houers van regma-
tige transportaktes vir hulle grond voordat hulle
tot 'n "swart kol" verkaar is, het besluit om teen
30 April na hulle grond terug te keer. Hulle het
die plaaslike owerheid van hulle planne verte!.

Charlestown:

Steincoalspru it:
Die gebied beslaan 2295 hektaaren is al in 1874
deur Insindikaat van swart Christene gekoop. In
1977 is die gemeenskap van 11 188 mense laat
weet dat hulle grond onteien is. In 1978 is hulle
na Ekuvukeni, 'n droe gebied waar stamgevegte
aan die orde van die dag is, verskuif. Van die
grondeienaars is nog op hul plase. Die mense gis
dat die steenkoolneerslae in die grond die rede
vir hul verskuiwing is: maar die kwessie van
minerale-regte is nie deur die regering aange-
spreek nie.

Sowat 20 000 mense is in die laat sewentigerjare
van Criemen, naby Elandslaagte in Natal, na
Ezakheni verskuif nadat Criemen tot 'n "swart
kol" verklaar is. Die gemeenskap het sedert die
begin van die eeu daar gebly en was in besit van
transportaktes vir die grond.

Die mense het reeds besluit om hulle vanaf
31 Mei vanjaar op hul grond te hervestig en het
die Natalse Provinsiale Administrasie daarvan
in kennis gestel.

Die grootste enkele hervestigingsgebied in Suid-
Afrika is by Onverwacht in QwaQwa. Oor 'n
halfmiljoen mense is deur die jare heen van wit
plase in die Vrystaat na QwaQwa verskuif, en
meer mense bly vandag in Onverwacht as in
Bloemfontein. •

Onverwacht het oorspronklik ontstaan toe
Sotho-sprekende mense van die Thaba Nchu-
distrik gedwing is om na 'n trustplaas in die
gebied te vlug na die onafuanklikwording van
Bophuthatswana in 1977.

Criemen:

Matiwane's Kop:
Die gebied bes1aan 3 300 hektaar en het 'n
bevolking van 15000 mense. Vanaf 1948 word
hulle met gedwonge versk'Uiwing gedreig. In
1980 is hul grond afgevat nadat die regering
verskillende strategiee probeer het om hulle te
verskuif - insluitende'n aanspmakdat hul hoofrIu1Il
in 1974 sou toegestem het om verskuif te word.
Die stelling is deur die Kwazulu-regering gesteun,
maar later as onwaar bewys. Die gemeenskap
weier steeds om verskuif te word.

Op die plaas Saaihoek in die Piet Retief-distrik
leef 'n groep arbeiders wat vir geslagte lank op
die pia as geboer het. Hulle is onlangs aangese
om die p1aas te verlaat na 'n hofbevinding dat
hulle oortree en onweltig plak.

Sedert die koms van wit boere het hulle op 'n
huur- en woonste1sel- waarvolgens hulle in ruil
vir woon- en vrugregte, sonder beta1ing vir die
eienaar gewerk het.

In 1989 is Saaihoek en ander plase in die
gebied deur Inryk boer van die Vrystaat gekoop.
Die boer se bestuurders het die gemeenskap
beveel om die grond te verlaat en die hof het dit
bevestig.

Die gemeenskap is geen kompensasie
aangebied nie en weier om te trek. Hu1le se hulle
het altyd daar gewoon en alles wat hulle besit,
hul huise, beeste en 1anderye, is op Saaihoek.

Saaihoek:

Hulle wag nog steeds op die beloofde land
tussen Whitt1esea en Queenstown.

'n Oroep van 400 lede van die Thornhill-
gemeenskap het nou na die grond getrek as deel
van 'n veldtog om die grond op te eis wat destyds
aan hulle belowe is.

registreer met die transportaktes in die naam
van die Mfengu en hulle afstammelinge.

In Mei 1975 het die parlement besluit dat die
Mfengu's te na aan wit boere woon en verskuif
moet word. 'n Dringende hofaansoek om die
verskuiwing te keer het mis1uk, en die hele
gemeenskap is in Desember 1977 verskuif na
Elukhanyeni, 'n hervestigingskamp 300 kilo-
meter verder in Ciskei. Die mense is glad nie
vergoed vir hulle grond nie, en het net 'n nomi-
nale bedrag vir hulle huise ontvang.

In 1982 is die Mfengu-grond in 19 eenhede
verdeel en aan wit boere verkoop wat 100 persent
staatslenings daarvoor ontvang het. Die boere
het nou aansoek gedoen om die p1ase weer te
verkoop, teen Inberaamde wins van R1,5 miljoen
elk.

Die Mfengl1 glo nou dat hulle wettige aan-
spraak op die grond bewys is deur die
Appelhofbeslissing oor Mogopa - wat die
Mogopa-gemeenskap se verskuiwing onwettig
verklaar het. Die Mfengu se hulle eise is op
dieselfde grondslag as die van die Mogopa-
gemeenskap gegrond.

Die Bakubung:
Derrig jaar gelede was die Bakubung welva-
rende boere in die Boons-distrikin Wes-Transvaal.
Hu1le het in kliphuise op hul eie grond (met
erkende transportaktes)van 5 000 hektaargewoon,
omring deur vrugteboorde en landerye. Daar
was 'n gemeenskap van sowat 30000 mense met
kerke, skole en winkels.

In 1965 is hulle deur die regering beveel om
die gebied te verlaat. Die meeste mense het
geweier, selfs nadat hul kerke en skole afge-
breek is, maar in 1969 is van die stam se leiers
en gesinshoofde in hegtenis geneem. Na hul
vrylating is hulle afgelaai by Ledig, 'n b1ikkies-
dorp naby Sun City in Bophuthatswana.

Starnlede het woonerwe van Inhonderd vier-
kante voet ontvang. Hulle is verbied om beeste
aan te hou en het geen grond of finansie1e
kompensasie ontvang nie.

Verlede jaar het die Departement van Land-
bou-ontwikkeling besluit om die Bakubung se
oorspronklike grond aan wit boere te verkoop.
Toe die mense dit hoor, het hulle met 'n hofsaak
gedreig. Die grond is nie verkoop nie en die
Bakubung beoog om binnekort na hulle grond
terug te keer.

Doornkop:
Na 10 jaar van verset is 20000 inwoners van
Doornkop, 10 kilometer buite Middelburg in
Transvaal, in 1974 teen hu1 wil van hul grond
verskuif. Hulle het sedert 1920 op die grond
gewoon. Doomkop was 'n welvarende ge-
meenskap met vrugteboorde, landerye, winkels
en 'n skool.

Die p1aas is oorspronklik in 1920 vir 3 500
pond deur 255 individue gekoop. In 1964 het die
regering Doornkop tot 'n "swart kol" verklaar,
en bes1uit die mense moet na Bothashoek en
Praktiseer in Lebowa en na Hlogotlou en Mon-
sterlus naby Groblersdal verskuif word.

Die gemeenskap is uiteindelik in Junie 1974,
met behulp van 20 po1isievoertuie, 600 rege-
ringstrokke en 'n polisie-helikopter, verskuif.

Die regering se die grond by Bothashoek was
"kompensasie", maar die grond word in trust
gehou en die mense lewe in armoede op klein
erwe sonder enige landboupotensiaal.

Die Doornkop-plaas behoort nou aan die
Suid-Afukaanse regering en word aan die veilig-
heidsmagte vir opleidingsdoeleindes verhuur.
Lede van die oorspronklike Doornkop-ge-
meenskap het onlangs 'n komitee geVOlTIlom
maniere te ondersoek om hul grond terug te kry.

Thornhill:
Die gemeenskap van sowat 20 000 mense is in
1976 "tydelik hervestig" by Thornhill in die
Noord-Ciskei nadat hulle van Herschel en Glen
Grey getrek het as gevolg van die gebiede se
inkorporasie by Transkei na onafuanklikwor-
ding.

Die regering het geriewe en bewerkbare plase
naby Queenstown aan die gemeenskap beloof,
as hulle hul "tydelik" by Thornhill hervestig.

het - en in 1976 het die eeste verskuiwings
begin. Tussen 1975 en 1977 is 7353 mense na
die hervestigingskamp Ezakheni 25 kilometer
buite Ladysmith verskuif.

Bruin en Indier-grondeienaars in die gebied
is nie verskuif nie.

Die gemeenskap kon die verskuiwing nie
teenstaan nie omdat daar te vee1 verdee1dheid
was tussen die mense. Net drie gesinne het die
owerheid teengestaan - Mngadi het twee en 'n
halfkeermeerkompensasie as wathy aanvank-
lik aangebied is gekry omdat hy die eerste
aanbod geweier het.

Twee ander gesinne, wat al negentig jaar op
Roosboom woon, het agtergebly omdat hulle
nie genoegsaarn vergoeding aangebied is nie.
Hulle besit nie die grond nie - hulle woon net
daar.

Volgens Mra-dokumente en die getuienis
van voormalige inwoners was Roosboom In
florende gemeenskap met 'n goed ontwikke1de
infrastruur wat skole, water en rioolwerke be-
tref. Die gemeenskap kon in 'n woonbuurt met 'n
sterk landelike karakter ontwikkel het.

Nadat hulle na Ezakheni verskuif is, het
sosiale probleme ontwikkel en die mense moes
aan 'n duurder lewenstyl gewoond raak.

Van die probleme wat hulle het, is dat hulle
nie toegelaat is om vee aan te hou in Ezakheni
nie. Die plotte is ook te klein om ordentlik te kall
boer.

Al wat van die oorspronklike Roosboom
oorbly, is rommel, vertrapte grafte en In paar
borne. Toe die gemeenskap se mense van hul
grond weggeneem is, het die regering gese die
grond gaan as weiding vir wit boere se vee
gebruik word. Verlede jaar het die weermag
aansoek gedoen om die grond as Inskietbaan te
gebruik.

In 'n memorandum wat deur die Roosboom-
gemeenskap uitgereik is, spreek die mense hul
kommer uit oor die feit dat hul grond die laaste
veertien jaar al onderbenut word, asook die feit
dat "wit boere se beeste die grafte van ons
geliefde voorouers vertrap. Daarbenewens staan
die grond leeg."

Sedert Oktober verlede jaar het van die mense
al besig terugkeer na Roosboom, maar twee is
aangekla weens oortreding.

Roosboom se mense maak sterk beswaar
teen die regering se planne om rue gemeenskappe
te betrek by grond-hervorrningplanne rue, en
teen die feit dat geen vergoeding betaal sal word
nie.

IN die 1aaste 30 jaar was minstens 3,5 mi1joen
mense in Suid-Afrika slagoffers van gedwonge
verskuiwings.

Die redes vir die verskuiwings het gewissel
- die Groepsgebiedewet, sogenaamde "swart
kol" -verskuiwings, die konsolidasie van tuis-
lande, die verwydering van plaaswerkers van
wit plase, die skepping van "sekuriteit-sones"
naby grense en "ontwikkelings-redes".Die meeste
slagoffers was plaaswerkers, sowat 1,3miljoen.
Die naasgrootste groep - byna 'n miljoen mense
- is verskuif in "swart kol"-verskuiwings en
"tuislandkonsolidasie-verskuiwings" .

Die 3,5 miljoen mense sluit nie eens die
honderde duisende in wat ingevolge die paswette
en ander instromingsbeheer-maatreels uit ste-
delike gebiede verwyder is nie. Hier volg 'n lys
van 'n paar van die gemeenskappe wat verskuif
is, en wat nou sterk aanspraak maak op hul
geskiedkundige regte op hul grond.

Die Tsitsikamma-Mfengu:
In Desember 1977 is 4 000 Mfengu gedwing om
van hulle grond in die Tsitsikamma- distrik te
trek. Die grond is 130 jaar gelede deur goe-
werneur George Grey aan hulle geskenk as ver-
goeding vir hulle ondersteuning van die kolo-
niale regering tydens die Sesde Orensoorlog in
1834.

Sowat 2 000 Mfengu het hulle op die grond
gevestig - 150 kilometer wes van Port Elizabeth
tussen die Stormsrivier en Humansdorp in die
Tsitsikamma-woude. In 1850 is sewe p1ase ge-

(Foto: Use Joubert)

randa ontvang nie - behalwe vir 'n opmerking
deur Gerrit Vi1joen in Oktober 1990. Hy het
gese die beginsel dat mense hul grond moet
terugkry, kan 'n revo1usie in lande soos Aus-
tralie en Amerika ontketen.

Die ve1dtog teen Roosboom het in 1960
begin toe die gemeenskap onder die beheer van
gesondheidsoewerhede wat bou-regulasies
bepaal, geplaas is. Die burokratiese rompslomp
van die owerheid se regulasies het dit vir die
mense van Roosboom feitlik onmoontlik ge-
maak om nuwe huise te bou.

Mense moes byvoorbeeld hul huisplanne
aan die owerheid voorle, maar die planne is
afgekeur en net tydelike strukture kon opgeslaan
word. Met die swaar reens van 1974/5 het die
strukture ineengestort. As gevolg hiervan was
die gemeenskap oorbevolk en groot onenigheid
het tussen die grondeienaars en huurders ontstaan.

In 1975 het staatsamptenare vergaderings
begin hou onder die huurders, waarop hulle die
verskille tussen huurders en die eienaars uitgebuit

~ekoei.B~
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JURIE DE WET

VanNiekerk dadelikhartmasseringtoegepas.
Muller het eers getuig dat hy neteen glas

wateraan Molapo probeergee het,
Later het hy egter getuig dat daarheelwat

water oor Molapo gegooi is - "vier tot vyf
glase". -

VanNiekerkhetgetuig: "Daarwasso 'nge
morsmet die water watdie hele tydgegooi is,
daarwas 'nklomp water op dievloergewees."

Diefoto's wys geenteken vanwaterop die
vloernie.

Die landdros bevind: ''Daar is bymy geen
twyfel nie dat daar oor di6 aspek flagrante
leuensvertel is. Dit is hoogs onwaarskynlik,
indie lig van blote gesondeverstand en alge-

18/MENINGS

Langer
kan In

mens dit
... nie duld

.'nle,

O
P 21 Maart 1990 is die 23-jarige Mo1apo se hemp nie. Die 1anddros se ook dit
SeswaiLenientMolapo, 'n petrol- is "duidelik"dat die oorledenese broek "ver-
joggie van Bush Hill Motors in al"deurweek is.
Honeydew, dood terwyl hy in "Asmens na die foto'skyk, is ditduidelik
polisie-aanhouding was. datdie nattigheid niekol-kol is nie en dat die

Woensdag, in die landdroshof brookreg rondom omvattenddeurweekis."
in Krugersdorp,het landdros A Meyburgh Muller en VanNiekerkhetgetuigdathulle
bevind dat Molapo se dood "veroorsaak is Molaponatgegooi en hom probeerwater in-
deur 'n handelingof versuim, wat 'n misdryf geehetnadathy"snaaksbeginoptreehetdeur
aan die kantvan iemandinsluit of uitmaak", verwilderdte kyk en trekkingsbeginkry het".

Volgens adjudant-offisier Muller van die . Muller het getuig dat hy Molapo se kop
KrugersdorpseMoord en Roof Eenheid is probeerlighetomvirhomwaterintegee. Toe
Molapo doodweens 'nepileptieseaanval wat hynie daarin kon slaag nie, het hy water oor
hy in die polisiekantoor gehadhet. dieoorledene se gesiggegooi. Volgens Mul-

'n Nadoodse ondersoek deur dr Kemp, 'n ler het die oorledene toe gesug en het hy en
staatspatoloog met 41jaarondervinding, asook 0, ....----.......-------....

dr Klepp, 'n senior pataloog, het gewys dat 
Molapo dood is weensversmoring(asfiksie), .

Die landdros het gesedrKemp is 'n ervare
patoloog en hy het geen tekens van enige
siektetoestand waargeneem wat versmoring
tot gevolg konhe nie.

"Die simptome vandie dood soosbeskryf
deur die tweepolisiebeamptes is totaal onbe
kend aan dr Kemp en is volgens hom "nie 'n
epileptiese aanval nie',"het die landdros be
vind. Sy bevind ook dat die getuienis van
Muller enadjudant-offisierVan Niekerk (ook
van KrugersdorpseMoord en Roof Eenheid)
nie "vereenselwigbaar met die mediese ge
tuienis is nie".

Eers het Muller getuig dat Molapo niks
makeer het nie toe hy hom by die garage
opgelaaihetom 'nverklaringvan hom te neem
en 'n foto-albumaanhom te wys. Q.)

Later het hy egter getuigdat Molapo uit-. ~
asem wasvandie tweestelletrappewat hy ge
klim het bydiepolisiekantooren dat hy gekla
hetoor naarheiden omwatergevrahet. Hy het
ookgesedatMolapooppadnadiepolisiekan
toorherhaaldelikindiebakkiegehoesen aan
houdend gesug-het. "Die oorledene het ook

. fluitgeluidedeur sy tande gemaak," het Muller
gese.

11S6 weerspreekdiegetuiehomself ook oor
dieverloopvangebeure," bevinddie landdros
in haar uitspraak,"Indiendaarenige beserings
of inmengingmet diefisieke toestand van die
oorledenewas in dietydperkvanaf sy verwi-.
dering by die motorhawe tot sy afsterwe,
moes dit minstensindieteenwoordigheidvan
Muller plaasgevind het." .

Foto's wattydens dienadoodseondersoek
geneem is, wysgeen tekenvan nattigheid aan

mene lewenservaring. Hoedat die broek s6
deurweek kon word, en vera! aan die agter
kant, in.die omstandighede wat deur hulle
geskets is, bly 'n raaisel. '

"Die volgendeis dus my bevinding:datdie
doodveroorsaakis deur 'n handelingof ver
suimwat'nmisdryf aandiekantvan adjudant
offisier Mulleruitmaak,"

Dit is algemeen bekend dat die polisie al
binnebande gebruik het om mense te martel
Binnebande wat styf oor diekopgetrekword,
laatgeen merkenie en dit isbynaonmoontlik
om ditte bewys.

Onlangs is rubber-binnebande by die
Daveytonse polisiekantoor gevind.

Onlangs is 'n verdagte by die Protea-poli
siekantoor dood weens versmoring.Die poli
sie het gese hy het verdrink nadat hy in 'n
swembad gevalhet terwyl hy,met boeieaan,
probeer ontsnap het.

Onlangs is 'n aangehoudene na bewering
metelektriese skokke gemartel by Fochville
sepolisiekantoor. Vandag is di6man verlam.
Hyhet 'nregsaksie teen die ministervanWet
en Orde ingestel. .

Onlangs is beweer dat 'n 13-jarigemeisie'
van Carltonville agter in 'n motor verkrag is
terwyl twee lede, van die polisie voor in die
voertuig gesit het.

Onlangs is 'n verdagte in Oos-Transvaal
doodnadat die polisit hom geduik het, Die
verdagte was geboei en die polisie se~ het
probeer ontsnap.

Di6 sakeismaar net die meesonlangsege
valle van polisie-brutaliteit en steedsse die

r generaals datdie gevalle "geisoleerde'' geval
leis.Diegenoemdegevalle isnet diespitsvan
die ysberg. Ons het dringende en onmiddel
like stappe nodig om polisie-brutaliteit te
ondersoek. Onshet 'n ombudsmannodigen 'n
metdiehanduitgesoekte groeppolisiemanne
omdi6 aanklagte,en al die ander aantygings,
te ondersoek.

Watter ander bewyse is nog nodig? Die
polisie gee elke keer maar net die standaard
antwoord: Bring die aantygingsen bewyse en
ons saldie klagtes ondersoek.

Onswil n6U optrede sienteen Mullerenal
die ander polisiemanne teenwie klagtesgele
is weens brutaliteit. Nou dadelik.

(June de Wet is 'n regspraktisyn indie Suid
Afrikaanse howe)

'Verniefigende konflik' kom oor grond
Die Konserwatiewe Partyhet net so emosioneel as
die swart gemeenskappe waf van hul grand beroof
is, op die regering se Witskrif oor grond ,gereageer.

Oit het regse Afrikaners "inderdaad in Invryheidstryd
gedompel,II het die partyleiding in In verklaring gese

wat hier volledig weergegee word .

o

, \

'Die regering sien
nou kans om

vernietigende konflik
tussen volke te

veroorsaak waf sal
versprei na ons stede,

-dorpe en plase. Hy
laat ons geen ander

.keuse nie as om met
die nodige middele tot

ons beskikking op te
staan tot die stryd om

ons lewensruimte en
ons vryheid te

.verdedig,'

-.

P2Mei verlede jaar het die grootste
politiekevergadering inons geskie
denis hom verbind tot die herwin
ning van ons Yolk se vryheid.

Vandag besefons asverteenwoor
digers van 'n groot deelvan ons yolk dat die
regering metsy besluitoorgrondhervorming
ons inderdaad in 'nvryheidstryd dompel Eintlik
gaan die stryd nou 'n ernstigeren dieper di
mensie binne.

Eie grondgebied is eenvan die hoekstene
van politiekemag. DieRegeringsevoomeme
om ingevolge die witskrifoorgrondhe:rvorming
kollektiewe grondbesit as volkbesit ons te
ontneem, is 'n uiters ernstige aantasting van
OIlS yolkseregopselfregering ineiegrondgebied
en'ndeursigtigeaanslagoponspolitieke mag.
Geen selfrespekterende Yolk kan so iets duld
nie.

Die Regeringsevoorgenome stappe sal'n
ekonomiese en sosialeorde en eie volks- en
gemeenskapslewe vernietig en wrywing sal
buurt- en gemeenskapsvemouding ontwrig,
Ons volkkanen salditnie gelate aanvaarnie.

Die rewolusioneremagiewilnienetenkele
blanke eiendomme, erwe en plase he nie.
Hulle wil ons vaderlandafvat. Hulle wilons
verneder tot bywonersen 'n magtelose min
derheid onder 'n ANC-gedomineerde swart
regering.

Geen blanke gemeenskap in Afrika kon
nog ooit so iets verduur nie. Menigtes het
gevlugjduisende na ons land.Ons Yolk het
egternie 'n bootvir onvlugtingindiehawenie.
Ons kan en sal nie vlug nie. Ons sal nie buk
onder sodanige oorheersingsnie. Ons soek
nie 'n begraafplaas nie, maar 'n vrye vader
land

Die Regering se voorstel onterf ons en
berowe"ons vanons grondasvolksbesit, terwyl
swartvolkere se kommunale of stambesit of
volksbesitvan grondinhul eiestateonaange
tas gelaat word.

Ons grond word oopgestelen blootgestel
aan diegrypsug vanander, gesteun <leur miljoene
randese buitelandseen binnelandse kapitaaL

Ons volkslewe.. gemeenskapslewe,
woonbuurte, skole, geriewe en eie regering
wordingeruil vir buitelandseapplousensoge- -
naamde binnelandseversoening, _

Ons maaknie aanspraakopandervolke se
grond of volkbesit nie. Oeur regmagtige be
setting van groot oppervlaktes onbewoonde
land, deur ooreenkomste, deur sessie, uitrui
lings,en in diegeringemate verantwoordbare
verowering,het onsons grond in besit gekry.

. Ons het nie volkedaarvoor uitgeroei nie.
Ander het dit met ons probeer doen. Deson
dankshet ons miljoenehektaarvan ons grond
gratis aan swart volkegeskenk.

Daardievolke beset in verhouding vandie
waterrykste en vrugbaarste dele van die hele
streek, terwylop die uitgestrekte vlaktesvan
dieKaroo en Namakwalandfeitlikgeenswart
mense woonnie.

Die Suider-Afrikaanse streekisnieverdeel
in87persentblanke gronden13persentswart
grondnie.Diestreek, die destydseBrits-Suid
Afrika, behels die drie swart BLS-State,die
vier swart TBVC-state, blank Suid-Afrika,
Kleurling- en Indiergebiede en die ses self
regerende state..

Die nie-blanke gemeenskappe besit nou
neeras50persentvandiestreek segrondgebied.
Opdieblankesse grond, waarvandiegrootste
deelsemi-woestynis, word90persentvan die
hele streek se bruto binnelandse produkge
lewer.

Onsvolkse aanspraakoponseie vaderland
enonsreg omonsself te regeer, is NIEonder
handelbaar nie. Ons is wel bereid ommetdie
verkoseleiers van buurvolke te onderhandel
oor die aanpassing van die grense, op voor
waarde dat onsreg op ons eieerken word.Dis
regte waarvoormense bereidis omhulle lewe
te offer.

Die regering sien nou kans om vernieti
gende konflik tussen volke te veroorsaakwat
salversprei na ons stede,dorpe en plase.Die
skade en letselsen verliese sal die regering se
skuld wees.

Die regering het geen mandaat om ons
vader1and aDemansgrond temaak nie. Syoptrede
is immoreel. Dieeerbare wegsal weesomdie
b1anke kiesersin 'n verkiesingte toots, anders
volhard hy in verraad teenoorsy eie mense.
, Hylaatonsgeen anderkeusenieasommet
die nodigemiddele tot ons beskikking op ~te

~ staan totdiestryd om ons lewensruimteenons
vryheid te verdedig.
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Jy kan die verlede nie wegwens nie
k skryf dle artikel as predikant van
die NG Sendinggemeente van
Wynberg wat Woensdag 110 jaar
oudgewordhet.Die trauma vandie
kolonialefase, sowe1asvan dietyd
van Apartheid, leef onder ons. .

Wat mense die beste onthou, IS die ver
skuiwings wat ingevolge die Groepsgebie
dewet p1aasgevind het. Van al die gemeentes
wat so deur die wet onderdwang verskuif is,
is Wynberg omtrentdieenigstegemeente hier
in die Kaapse Skiereiland watdeurgaans geweier
het om ons kerkgebouaanGroepsgebiede uit
te verkoop.

Die resultaat is dat ons 'n baie aktiewe
sosiale geheuevertroetel- juis omdat ons elke
Sondag by die huise waaruit die meeste van
ons verdryf was, verby moet ry en daar kerk
hou. Soos dievolk van Israelnadie Uittog uit
Egipte, word telkens aan die kinders vertel:

. "Dis waarMamma en Pappa eers gebly het.
Ons het soosaIle ouersdiehuis metdie oogop
julle gebou,my kinders.Apartheid het ditvan
ons gesteel."

Sommige van onslidmate se huise is vandag
historiese monumente: "monumente wat ons
herinner aan sosiale onreg". Hoe sal ek ooit
die dag vergeettoe 'noumanop systerfbed vir
my se: "Ek wil op die grond van my
vader begrawe word." Vandag is dit die grond
van iemand anders se witvader.

Di6 saak van grondbesit moot drin
gend reggestel word,nieas vergeldingstaktiek
nie, maar as beregtiging teenoor die veron
regte. Die profeet Jesajaverte1van die dagtoe
hy 'n preek moos leweroor die einde van on
derdrukking, die tyd van herstel (Jes, 49:8
14). Hy is in ekstase wanneer hy die volk
verseker datGod nouhulgebede verhoor het,
dat die landnou herstelsal word (vers 8), dat
die vrylating van aIle"politieke"gevangenes
sal plaasvind (vers 9), dat bannelinge sonder
enige verhindering na hu1 geboortedorpe sal
terugkeer (vers 11 en 12). J'ot hier klink dit
byna soos die Groote Schuur-minuut,

Jesaja is oorstelp van vreugde en soos 'n
wafferse"evangelical" skreehy sommer: "Juig,
hemel! Jubel, aarde! Singvrolik, berge!" Maar
die Yolk reageer nie. By nader ondersoek
antwoord hulle: "Die Here het ons vergeet!"
(vers 14). Weer word ons herinner aan die
diepste angs van mense, veral van onder-

RUSSEL BOTMAN
druktes. Dat iemandin dievergetelheid gesterf
het, in die vergetelheid ge1y het en in die
vergetelheidonderdrukwas.Dieverdoemende
tragedie is dan juis dat selfsGodvergeet het.

- Hul stilswye en hul ervaring van 'n vergeet-
. agtige God het egter met veel meer as

dit te doen, Die geloofwaardigheid van die
aankondiging vandiehersteJ.c:te land deur Jesaja
word bevraagteken.

Hemelse solidariteit setel in die feit dat
God ons Moeder is. Die een aan wie se bars
onsgevoed is: ''Kan 'n moederhaar suigeling
ooit vergeet!" (vers 15). Maar hulle het nie
bedoel dat God van hul bestaan vergeet het
nie. Hulle vra hier na God se sosiale geheue.

Nog mens nog God kan die belofte van
toekomstige herstel geloofwaardig aanbied
wanneer sodanigebelofteteendie agtergrond
van sosiale geheueverlies funksioneer. Die
verafskuwing van die nuwe (soos byvoor
beeld die nuwe Suid-Afrika) by die onder
drukte is gebore uit die vermoede dat God en
mens van hu1 pyn, hul puin en hul verlore
woonplekke vergeet het,

Daarom darverse 15-21 in die geheel oor
dieherstel van diepuinhoopendie verwoeste
plekke handel. God beloweegterdat daar by
Hom 'n lewende sosiale geheue bestaan: "Ek

eheueverlies die
geliefkoosde
doelstelling van
totalitere state. ,
lS.

het jou naam in my handpalms getatoeeer
(die versekering ~,teer uit die dae lank:
voor veloorplantings), Ek sien jou mure al
tyddeurvoor my!"
. Watter mure? Die mure van die geskie

denis, van gewelddadige en gedwonge ver
skuiwngs. Daardie mure, ja daardie ruYnes
staanvoor God as hul erflating in die nuwe,
hersteldeland (vers 19). Ditisdie mentaliteit
vanGod. As sodanig is dit goeienuusvir die
onderdrukte wat alleswat blink, leer beoor
deelhet indie lig van die pyn en diepuinhope
vandie verlede.

. Ons worstel vandag in Suid-Afrika met
dieselfde vraagstuk, naamlik geloofwaar
digheid. Die oproepe tot en die periodieke
verskynsel van skuldbelydenisse is nie net 'n
teologiesevraagstuknie, ditvorm deelvandie
onderbou van die geloofwaardigheidvan die
onderdrukkers se toewyding aan die lot van
dieonderdrukte,

Hier vra mense nie om toewydingaan die
Groote Schuur- of die Pretoria-minuut nie,
maar bloot om sosialeonthou! Di6vasbera
denheidisgewortel in diegeloofdat'nheldere
sosiale geheue juis die voorvereiste vir 'n
gesonde burgery verteenwoordig.

Daar is nog te veel mense (die Staatspre-

sident inkluis) wat die noodsaak van skuld
erkenning vermy deur die blinkheid van die
toekomste gebruikas argument waarom die
roes van die verledeeenvoudig vergeet moet
word. Die les wat die noodtoestand, onder
meer deur middel van die beperking van
persvryheid, onsge1eerhet, is dat dit deelvan
die taktiek van die onderdrukker is om ons
sosiale geheue te ondermyn en uiteindelik te

, vernietig.
Die geskiedenis getuig daarvan dat sosiale

geheueverlies die geliefkoosde doelstelling
van totalitere state is.

'n Vrye toekomsmoetbegin met die regom
vry te weesoor die verlede. Die Bybel bied
ons hieroor besondergoeie hulp. Om weerdie
holruggeryde voorbeeld te gebruik van die
pen watonderdwangvaniemand verwyderis,
Asjy diepensteedsinjou besithet, geeditdan
terug - maaras daar enige gegronde rede is

.waarom jy self nie meer deur herstellende
wetgewing die pen aansyoorspronklikeeienaar
kan teruggee nie, gaan erken jou skuld en
werp jou op die genade -van die veronregte

.deurom vergifnis tevra.V oorGod helpditnie
dat 'n mens 'nakte van transport kan toonnie.
God se sosiale geheue roep die vraag na hoe
die grond bekom is, in' die fynste besonder
hede op.

Die Herehet nie vergeet nie, die volk sal
ook nie vergeet nie. Die las van die verledeis
daarvoor gans te swaarom te dra.

Natuurliksal dit in Suid-Afrika nie somaklik
gaan soos in die wereld van Jesaja nie. Die
groot verskil is dat onderdrukker en onder
drukte indieselfde landwoon. Tog lykditjuis
daarom belangrik dat die vergrype van die
verlede reggestel word.

Natuurlik beteken dit nie dat die onder
drukte die situasie mag gebruik om 'n ver
skuilde proses van verge1ding te begin rue,
want dieselfde God verbied immers ook die
wraak van mense.

'n Geloofwaardige nuwe Suid-Afrika sal
steeds gemeet word aan die maatstawwe van
geregtigheid. Jy kan 'n witskrif uitreik, maar .
die verlede vanonsmense is nie 'n blankovel
waarop dieonderdrukkerdie witskrif van die
toekoms kanstempelnie.

(Russel Batman is 'n teoloog van die NG
Sendingkerki .

(ldike Kanteyis eko-aJ..-rivis Vii;·; X'''1pstad)

I

duisend jaarvan nou af my huis op.
"Haai, kyk net hier, Frodo - die ou het

dieselfde driebuisvormige voorwerpebesitas
al die andermense!"

"Ja, dis seker maar 'n soort religieuse ar
tefak."

Nuusbrokkie:'nAnder vriendin gaankoop
haar kos getrou by Woo1worths.Sy verwyder
al die sellofaan en polistireenbakkies enbring
dit persoonlik na die bestuurder.

. "De,"sesy, "disvirjou. Ekhetditnienodig
nie." -,

Blykbaaris sy al tot op direksie-vlak be-
spreek.

se noumaarnetons almal doen dit.
S6 gaanons te werk:
Op 'nafgespreekte oomblikgaan onsalmal

na ons gunsteling-winkel (myne is 'n hande
laar in skryfbehoeftes) en koop een verpakte
produk, Onswag dat die verkoopmens dit in 'n
day-glo drasak sit en dan (ons het ons hor
losies gesinchroniseer) se ons almal:

"Kan ekassebliefdie bestuurder spreek?"
By die bestuurder gekom, verwyder jy al

die verpakkingspapier, die vierkleur-karton
dose en die klein plastieksakkies binne-in,

.prop diehele spul indie drasak en se:"De, vat
jou aakligeverpakkingen hou di t."

Ek dinkek gaan dit 'n bietjie o;.1 die SAL '
uittoets.

MIKE KANTEY
batteryewat jy gekoop het. 0 gaats,Jy moet
maarweer 'n battery gaan koop. Jykeer terug
na die winkel en wat ontdekjy?

"Jammer, meneer, ons het net pakke van
vier."

Voor my geestestoog kan ek al sien hoc
grawe crgewonde argeologie-studente twee

Se nou net ons se ons se
vurk, plastiek, groot, ligblou, 1
lepe1, plastiek, groot, ligblou, 1
lepel, plastiek, klein, deursigtig, 1
tandestokkie, hout, klein, 1
tandestokkie-omhulsel, plastiek, deursigtig, 1
peper, pakkie, papier, wit,klein, 1
sout, pakkie, papier, wit, klein, 1
suiker, pakkie, papier, wit,medium, 2
kunsmelk, pakkie,papieren foelie,medium, 1 .
lappie, klam, pakkie, papier en foelie, me

.dium. 1
deksel, plastiek,deursigtig,beskermeetgerei,
tandestokkie, souten peper,verseel, 1

En al die dingelay jy om 'nbietjie dooieri
gekos teeet wat-340 keerverwerk is sedert <lit
uitdie plaagvrye,organofosfaat-grondgehaal
is.ofvan diebenevan dieeenofander niksver
moedende dier afgeslag is.

Ja-nee, mense, dis die deeglik verpakte,
lugdig verseelde, onfeilbare samelewing
waarvan ek praat, waarin niles aan die arend
sos van die nywerheid ontsnap nie.

Nuusbrokkie: 'n vriendin indie ysterware
handel bieg dat die rede waarom jy nie, se
maar, ten flitsligbattery op sy eie in 'n klein
hokkie vol batterye kan lay nie, "krimpver
lies" is - 'n wereldwyeeufemismevir diefstal.

Nou kry jy 'n stuk kleurryke karton met 'n
llUIsel van harde plastiek- die borrelp3.k - wat
nie minder nie as vier batterye bent. ;y 1;;-;;:1

dus een batteryuiten Nre dieander d!i.e. Later
r?[:k jOll mdio stil en jy soek die ander drie

nlangshetek aan boord gegaan van
my mins geliefkoosde vorm van
vervoer- die Suid-Afrikaanse Lug
diens. Naas al die klappe wat di6
lugdiens al gekry het oor 'n klomp

dol dinge wat hy al gedoen het, is een be
sondere kwessie spesiaal vir die rubriek gere
serveer,

Ek praatnou vandaardieeienaardige klein
plastiek-kosbakkies watas "eetmaal" voorge
sit word. Toeek kleinwas,het my pa altydvir
my van daardie klein sout- en peperpakkies
gebring, enhoewelek souten peper in mykos
gehaat het - ek was eintlik maar 'n vervelige
rys-vleis-en-aartappels-klong- was ek dolop
die klein pakkies.

Maar nou het ek grootgeword,

I
Binne-in daardieBarbie-doll plastiek-bor

re1bakkies kry jy die volgende eetgerei - en
aangesien die SAL loswegverwant is aan die

I SA Lugmag, lys ek die stukke in militere
volgorde:
kosbaY.kie,plastiek,l

I ba..~? v~ hoofgereg,plast~ek; wit, ~
I bakkie vir hoofgereg, deursiztize omhulsel 1
I slaaibakkie, ro;'c, plastiek, ;it~ 1 '
I slaaibakkie, rend,·plastiek, deursigtige om-
I huisel. 1 .
I na2er~i:b1k!cie. Iangwerpig, nlastiek, wi' 1
1nugeregbakkie:la.'1gwerpig, plastick, dell..;!>!-
I .ifTP O.,..,..;hlliS,~l ; "-"e l t;'-' ~ ..... t h ~i., 1

i koppie, kcffic/tei:~ rond. plastiek. \vit 1
i-..-.



ABJATER WAT SO LAG
Deur Wilma Stockenstrom
Human & Rousseau (R27,99)

ERNSTUNDENBERG Die oujongnooi wat so praat

JEANNE GO'OSEN se kopstukke 
nog tot more in die Windybrow.
Aanvaarbare, skoon Afrikaans

gewaarhorg.
Sandra Prinsloo Produksies hied dit

aan met Lizz Meiring en Andre
Stoltz as die gekwelde verlamdes.

Bespreek by Computicket of
kaartjies by die deur.

Die skugter suster

DIE belydeDisse van 'n oujongnooi, sou 'n
mens Wilma Stockenstrom sejongsteroman
(?) ook kon genoem bet. Sy kyk terug oor
baar lewe en tel "verlore begeertes en
moontlikhede", wat sy in tenne van baar
ervarings beskryf as begrafnisstoete.Danksy
'n lang en intieme omgang met die dood,
weet sy ten slotte dat hy ook vir Mar haar
deel sal bring. En om "deel" te wees of te
he, was altyd die groot begeerte in haar
bestaan. Intussen bieg sy en speel sy die
bekende spel van blootstel en verberg wat

-co kenmerkend is van aIle literere
bekentenisse.Die volgeboue vertelling steur
bom minaannetjiese chronologiese onlening.

Eintlik ressorteer sy onder die
"annblankes", sy dit effe laat. NA standerd
ses moet sy die skool verlaat om nederige
werkies te verrig as diensmeisie, eers by
inrigtings, daarna by private gesinne, en
uiteindelik as "gespesialiseerde" in die
versorging van siekes en in die besonder
sterwendes. 'n Lugubere figuur binne die
gemeenskappie waarbinne sy bly. '

Op allerlei maniere maak sy aanspraak.
op ons simpatie: as behoeftige, aseensarne, "
as "mindere", as feitlik ongeletterde en
geestelikgeknotte mens, boonopopsigtelik ,
lelik en met 'n sangstem wat klink soos 'n
donkie se gebalk. En tog niymer, dink en
reminisseer sy" 126 bladsye lank,
onopboudelik en ononderbroke. Dat
Stockenstrom in so te se elkeen van haar
romans 'n feitlik onbegonne taak aandurf

.en ondanks enkele krakies 'n glansende
geheel skep - daaraan raak haar lesers so
langsamerhand gewoond; maar bet sy .nie

MARTIN STEGMAN skryl'
oor die Kanadese

,skrywer Alice Munro
IN Kanada praat hulle vanMunro COlUltry,
die stuk grond oos van die Huron-meer
naby die grens met Amerika.

Die klein dorpies en konserwatiewe
plaasgemeenskap van die streek is die
geboorteplek en Inspirasie van Alice·
Munro, een van Kanada se gewildste en
bekendste skrywers. Dis 'n wereld van
min woorde, waar mense mekaar fyn
dophou vir gedrag wat uit pas is met
tradisie en waardes.

Munro is 'n boeredogter wat op 10
Julie 1931gebore is in Wingham, Ontario.
Sy het al drie keer die goewerneur-

. generaal se prys ontvang, die laaste keer
in 1986 vir die bundel "The Progress of
Love". Dit was 18 jaar nadat haar eerste
boek, "Dance ofthe Happy Shades", ook
met die prys bekroon is.

In daardie tyd het sy haar toegespits
op mense en plekke wat selfs agter hul
waaksame oe en versigtige woorde nie
meer vir haar baie kan wegsteek Die.
"Everybody in the community is a stage
for all the other people watching and
listening. And this may be particulary
Canadian - the less you reveal, the more
highly thought of you are," beskryfMunro

"

Wilma Stockenstriim.

nou die totaal onmoontlike aangedurfnie?
. Want om maar te begin: dis oudmodies in
, 1991, in 'n letterkunde wat al tagtig jaar
- lank wemel van die kleinburgerlike

sukkelaars, die stotterendearmsaliges. Word
die oujongnooi Diemaar nog 'n objek van
afstootlike jammerte nie? Om ouderwets te
praat: word sy ooit 'n volwaardige mens?
Dat die skrywerwel deeglikbewus was van
die probleme verbonde aan so 'n roman-

die mense wat danksy haar ou bekendes
geword het vir duisende Iiethebbers van
die kortverhaaL

8y skryf oor geslagte se bloed wat dik
en onversteurbaar vloei, in 'n kontrei
waar 'n alledaagsheid genoeg kan wees
om iemand se toekoms en lot vas te Ie.
Gedurig speel sy met terugflitse die hede
teen die geskiedenis af, al meer in haar
later werk, net om te sien dat elke nuwe
geslag eintlik net 'n duplikaat word van
die vorige. Hoe meer die tye verander,
hoe meer bly mense in murg en been
dieselfde.

Resensente skryf dat sy haar stories
noukeurig vertel in die onmiskenbare
stem van Ontario. Daar is g'n groot klem
op woorde Die en 'n slinkse humorsin
maak aIIes draagliker.Met geheime word
daar gelate saamgeleef.

In haar jongste boek, ''Friend of My
Youth", gaan krap Munro in elke storie
'n stukkie geskiedenis oop. Of sy
rekonstrueer 'n lewe nit die argief of sy
laat haar karakters soek na ou
herinneringe en vriende.

Dis 'n poging om besluite en gebeure
terugskouend te weeg om te sien waar
lewens onherroeplik 'n nuwe koers

karakter, is duidelik af te lees aan al die
middele wat sy aanwend om die heldin te
nuanseer, te perspektiveer en te verlewendig.
Dit skep egter onvermydelik die indruk dat
die skrywer haar karakter manipuleer en
"stoffeer", ondanks die onmiskenbare
Stockenstrom-stylmeesterskap - of juis
miskien as gevolg daarvan. 'n Enkele
voorbeeld: "Ek het gedink aan die arnper
toegegroeide plat graf waaroor die
weeklaende wewenaarspook gebuk bet om
sy doodskusse te druk, en gewonder of by
hom verbeel hy sien sy beeld in die
beskimmelde manner, so 'n skynselverdriet
om te sien, so 'n namaaksel van verlies en
so treurig," Die kenner van Stockenstrom
se poesie sal bierby, en by mev, Mamewecke
se fassinasie met haar beeld in die blink
gepoleerde meubels, dadelikherinnerword
aan soortgelykewater- enspieelbeelde. Die
klank en ritrne van die sin, sowel asdie diep
ironie,is te danke aan 'n veel wyerperspektief
agterdie verteller s'n en maak 'n onuitwisbare
indruk op die leser - maar dergelike
oomblikke van verhewigde ontvanklikbeid,
van empatie, is eerder brokkies poesie wat
binne die vertelling kristalliseeren op hulle
eie begin te tlonker, Diewerklik opgeneem
binne die breer epiese stroming nie.

Tussendeur word die verdigsels kundig
afgewissel met volkse wendings en uitspraak
(dikwels Engelse woorde) soos:mouterkarre,
stouf, gefoun, deddie, lucky packet dip,
koebaai, suitcase, skirts, sountoe, beginne,
aljimmers, gejoebel e.d.m, (Maar sy praat
ook van 'n "nuusblad".) Hierby sluit aan

ingeslaan het ofgedwing is op 'n paadjie
wat iewers doodloop.

Uit haar vroeere boeke sou 'n mens
Munro die skugter suster kon noem van
Joyce Carol Oates. Hulle is Die net.
tydgenote Die. Albei hou daarvan om die
oppervlak van die gepoleerde middelklas
bestaan onder die vergrootglas te plaas
en te soekvir die krapmerke, swakplekke
envlekke wat iets verklap van die woelinge
daaronder.

.In Oates se verhale is daar altyd 'n
tikkie waansin, 'n woede en histerie wat
kwalik beteuel kan word. Munro is eerder
skaamkwaad. By haar is die waansin in
mense wat Iyk of hulle die stommelende
gang van die lewe kanaanvaar enverwerk.
Daar moet iets fantasties wees in 'n mens
wat s6 kan vrede maak met sy lot, glo
Munro.

In ''Friend ofMy Youth" gaan kyk 'n
weduwee na die plek in Engeland waar
haar man in die Tweede Wereldoorlog
gestasioneer was en probeer die deel van
hom ontdekwat synooit gekenhet Die. In
"The long-married way" maak 'n man
vrede met sy vrou se buite-egtelike
verhouding - Die werklike vrede nie, maar
deur sy gevoelens te onderdruk.

'n Ou predikant vertel vir almal hy
gaan op Hawaii aftree aan die sy van 'n
vrolike weduwee. Eintlik is hy op pad na
'n nuwe agtertang·gemeente wat in jare
geen leraar ge~ad het nie, Twee
skoolvriendinne kom by mekaar uit jare
nadat die een weggeloop het met die
skoolbusbestuurder op wie albei verlief
was. Hulle gaan sit en begin hakerig
gesels, totdat die verlore jare stuk-stuk
ingevul word.

Die slot van die verhaal- en die boek 
is sprekend van Munro: "Margot and
Anita have got this far. They ~ not
ready yet to stop talking. They are fairly
happy."

Dis die melankoliese visie van Alice
Munro. Die beste wat haar kleindorpse
helde kan doen, is om na elk.e terugslag
versigtig op te staan en die wonde te
koester terwyl hulle verder gaan. .

die gebruik van (konsekwent) die
voomaamwoordsvorm "ekke", gewoonlik
in die frase "dinke ekke". Dit moet ons
daarop attent maak dat die verteller, hoe
eenvoudig ook al, haar eie menslike
denkprosesse het. Dit kom egter so
menigvuldig voor dat die leser wil skree
van die irritasie. Ja, miss Ampie dink wel
hardop en in haar eie taal, maar nog meer
dikwels in Stockenst.rOm s'n, En haar peilings
van menslike motiewe en gedrag is by tye
verstommend,

'n Paar ervarings is bepalend vir haar
geestelike ryping en plaas haar emosioneel
gesproke in 'n verhoogde status. Die eerste
wat sy noem, is die waameming van 'n
spook,sommer so tydens nugtere daaglikse
takies, maar waardeur sy 'n "aangeraakte
word" - sy wat eintlik 'n "untouchable" is.
Daarna vermeld sy die vroeere insident toe
sy nog op skool was en toe sy die seun
Abjater hoor lag het - 'n inklusiewe lag
"wat almal binnegenooi het", iets "van lig
geweef' en met 'n "wonderlike gulhartigheid
van erkenning". Dus twee wonderwerke
wat haar laat voel het sy word in 'n ruimer
verband opgeneem.

Ooktydens haarwaakbymnr. Widd,die
mimdenkende onderwyser, ervaar sy 'n
ruimermenslikheid en word sy nader getrek,
soos uiterlik verwoord deur die 'lied wat
Selinaby sy sterfbedsing: "Nearer my God
to thee". Uit die liggaarn en bloed van haar
stem kan die verteller aflei dat daar 'n
verhouding moet gewees het tussen mnr.
Widden sy gekleurde bediende - waardeur
sy nie geskok word Die.

'n Grootse episode is die berontrnoeting
tussendie twee begunstigdes van mnr. Wield
se boedel: wanneer die verteller 'n papdronk
teruggekeerde Selina teekom, word sy 'n
meedoenlose Barmbartige Samaritaan wat
haar "slagoffer" huis toe bring, bad, voed
en in haar eie bed sit. Daama word Selina
skoon aangetrek in klere wat myle te groot
is vir baar - met bebulp van haakspelde.
Maar dan sing Selina voor die huis weer
eens haar lied, die keer soos 'n triomtlied as
iemandwat geleefbet teenoordie skamelbeid
van die verteller se bestaan. Dit is een
voorbeeld van boe die monoloog
geperspektiveer word, hoe ODS bewus gemaak
word van gebreke in baar karakter (indien
dit nodig mag wees).

Die lang slotgedeelte word in beslag
geneem deur die uiteindelike "afrekening"
met Abjater. (Sy Bybelse naam en die
alledaagse betekenis van die woord abjater
is skynbaar irrelevant vir die verhaal.) NA
sy ervarings as soldaat in die Noorde, keer
hy geestelik geknak terug, totdat sy vrou en
kindersuitsien na sy dood. Hy word versorg,
maar toon geen reaksie Die. Totdat die
verteller die tema-deuntjie sing en haar
gebalk hom onkeerbaar laat lag - wat sy
verlossende dood ten gevolg het. Die
uitgesponne gedeelte is myn insiens die
onoortuigendste; sowel Abjater se ervarings
as die bepeinsing van die oorsake vir sy
lewensversaking klink na romantiese
praatjies en na 'n te netjiese "poetiese"
oplossing.

WeIkom bier ook die moontlikheid van
demoniese magte ter sprake, wat elders in
die hoek ligweg gesuggereer is en wat om
aanvu1ling vra, Ook die kleindorpse
agtergrond, die godsdiens en die rasse
vooroordeel kom bier en daar ter sprake,
maar bly ver van die sentrum van
belangstelling. Ten slotte dus 'n verhaal
.met pragtige momente, maar met 'n
hooffiguur wat Die alles kan drawat op haar .
gelaai word nie. Af en toe ontaard sy in 'n
800rtverhewe Kootjie Emmer, dan weer is
s realisties kleinburgerlik, dan weer

." objective correlative" vir digterlike
gewaarwordings ofinsigte. Die vemaamste
positiewe waarde Ie vir my inenkele passasies
met hiper-gevoelige taalgebruik. ,

mst Lindenberg was voorheen hoof
van die departement Afrikaans enNederlands
!Jy Wits



Michelle Pfeiffer speel Katya in 'The Russia House'

Michelle Pfeiffer gaan Leningrad tQe

, -

"

~

Terwyl die Russlese rolprentbedryl met.die nowe
else van kommerslalnelt en ,glasnost worstel, het

die Weste al op die pereslrolka-bamlwagon
gesprlng.1he Russia House' Is gegrond op die oud·
sploen John Ie Carre se vlsle van die toekoms van
die lnllgtlngsbedryf. waar die Russe dirty realism

Invoe~ ~es die weste altyd glans•••

SEAN CONNERY is waarskynlik die
Weste se bankwaardigste ster en
Michelle Pfeiffer een van die
glansrykste sterre. V oeg vir Klaus
Maria Brandauer, een van Europa se
voorste film-akteurs, daarby en jy het
wat die rolprentbedryf 'n Go Project
noem,

Die Weste weet darem hoe om 'n
package aanmekaar te slaan wat die
dollars sallaat roI. Die dramaturg Tom
Stoppard (bier die draaiboekskrywer),
die jazz-musikant Branford Marsalis,
die regisseur Ken Russell, Roy
Scheider en James Fox maak "The
Russia House" nog aanlokliker.

"The Russia House" (dit begin
vandag hier draai) is uniek omdat dit
die eerste groot Hollywood-prent iswat

, Die as ko-produksie In Rusland verfilm
is me. Die groot Russiese filmmakers
het almal die sterrestelsel verafsku,
maar as hulle in die nuwe Sowjet
bedeling wiI oorleef, sal hulle moet
gaan kersopsteek by die Weste. Hulle
het seker in hul grafte omgedraai toe
soveel glinsterende sterre Leningrad
binnegestroom het,

Die verfilming van ''The Russia

House" is moontlik geinaak deur die
vriendskap tussen die Australiese
regisseur Fred Schepisi en die hoof van
die Sowjet Filmmakers-Unie, Elem
Klimov, 'n regisseur wat briljante
maar swaarwigtige prente gemaak het,

"Die struktuur waarvolgens ons
gewerk het, was dat onsRussiese
vennote vir alles in Rusland betaal het,
en ODS sal dieselfde hoeveelheid geld sit
in 'n prent wat hulle in die Weste wiI
maak," se Schepisi, die regisseur van
onder meer "Plenty" en"A Cry in the
Dark".

Schepisihet in Februarie 1989 die

bladproewe van John Ie Carre se riller
gelees en sewe maande later het hy op
die geboorteplek van die revolusie
begin skiet: die Paleis-plein in
Leningrad, die stad wat bekend staan
as die Venesie van die Noorde.

"Ek bet gemeen Le Carre se boek
het glasnost en die einde van die koue
oorlog met insig bekyk. Die spioene van
die Weste ell die Ooste is mense wat die
einde van die koue oorlog behoort te
waardeer, maar hulle blyk dit te wil
uitrek om hul jobs te beskerm," se
Schepisi,

Dis 'n aksie-belaaide prent, maar dis

ook 'n kragtige liefdesverhaal en raak
'n onderwerp aan wat voor Gorbatsof
Die in dieSowjet-Unie die Jig sou sien
Die. "Ek meen dis baie optimisties en
handel oor 'n ontnugterde karakter
wat mense ontmoet wat bereid is om
hullewens in gevaar te stel om die
meosdom te red."

Connery speel Barley Blair, 'n
Britse uitgewer verlief op boeke, drank
en jazz. 'n Sowjet-wetenskaplike
(Dante word deur Brandauergespeel)
ontmoet vir Blair en Jig hom in oor sy
manuskrip. Sou dit in die Weste
gepubliseer word, sou die magsbalans
heeltemal verskuif.

Katya (Pfeiffer kan nou vir Meryl
Streep in die aksent-departement
uitdaag) is die koerier wat nie kan (;
verhoeddat die manuskrip deur 'n
klomp korrupte Westerse spioene
onderskep word me...

*_Lees op bladsy 23 wat skryf die
Russe oor hul eie kultuur en sien
bladsy 28 vir die program van die
Russiese-rolprentfees, Dit begin vandag
by die Corlett-teaters, Louis Bothalaan,
Johannesburg.
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'Tsar's Assassin' 'n
protes ·teengeweld
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slegs een voorwaarde: al die skilderye moet
klein wees. Die doeke is gemiddeld teen
R18000 randelkverkoop, met uitsondering
van 'n paar beroemdes se werke.

Die uitvoermaatskappy en galerye is nie
nodig as besigheidsbemiddelaars nie. Party
oorsese versamelaars maak direk kontak
met kunstenaars of maak gebruik van 'n
meewerkende handelaar se hulp.

.Meewerkende besigheid is baieaktief in
ons land vandag. Hiervoor is die Mars
gaIery vir kontemporere kuns in Moskou,
veral bekend. Hulle spesialiteit is
rondreisende vertonings.

Soos vantevore verkoop Sowjet
kunstenaars hul werke aan hul gilde, om
danaan ander organisasies verkoop te word
- teen 'nprofyt (bedoel vir die gilde se sak).
Baie bied hul werke aan kommissiewinkels
enkunssalonne ofneem deel aanloterye en
veilings. Ben nuwehandeIsvorm ... nuut in
Rusland, het onlangs bierdie gevestigde
patrone aangeneem. Tot onlangs was dit
skokkend vir 'n kunstenaar om op straat te
verkoop, sommiges is selfs uit die gilde

, verban, nou is dit OK. Moskouse skilders
verkies Izmailovo Park en Arbat, 'n Iieflike
laan in die middestad. ABe kunsrigtings
word bier verteenwoordig met 'n gestadigde
en betreurenswaardige toename in kitsch
werke. Moenie glo dat jy nooit iets goed
hier sal 'lind nie. Party kliente met '0

geoefende oog vind regte versamelaars
items. Buitelandse toeriste besoek hierdie
plekke en kies gewoonlik iets in 'n Russiese
sty!.

Arbat word oorheers deur amateurs en
koilege studente. Een van hulle, Jocri
Lebedew, 'n drop-out van die Kuns-instituut
bieg: "Ek doennie besigheid op '0 great
.skaalnie... ek kan rue 'n beterbesizheidskool

. vind as hierdie een nie. Ek is vinnig besig .
om te leer hoe om die gewone mens en die
fynproewer te bevredig."

"Ek maak portrette en strokies op
bestelling. Elkeen neem my ongeveer 'n
driekwart uur, of twintig minute. Ek is
gewild en maak goeie geld. Sonder dit saI
ek nooit kan bekostig om aan '0 groot,
gesofistikeerde skildery te werk nie." So se
die jong Sergei Smirnov.

'n Middeljarige man wat net as Grigori
bekend wil wees, het die skilderye wat hy te
koop aangebied het, afgeskryf as blote
geldmakers.

Die Arbat en veral Izmailovo verkope
het aanskoulik toogeneem veral met die
toenemende kompetisie en deelname van
eersteklas meesters. Die voormalige Japanse
premierhet 'n ~urtjieinsy Moskou-skedule
ingewurm om 'n hele paar merkwaardige
doeke te koop. President Reagan het Arhat
gedurendedie Moskouse spitsberaadbesoek~
waarna sy span na Izmailovo gegaan het
om 'n skildery vir hom te koop. Hulle het 'n
uitmuntende skiIdery uitgesoek waarvoor
die kunstenaar nie geld wou aanvaar nie.
"Ek wil dit as 'n present aan die president
gee.". '.

Hieruit kan mens· aflei dat L 'Espresso
reg was wanneer hulle se: "Kontemporere
Sowjet-kunstenaars kan hoop op sukses
wanneer hulle in die kapitaIistiese kunsmaJk .
in-beweeg." Hulle kanegter meerdoen...ware
kuns maak. .

• PYOTR GAVRILOV

Russies.e kunetenaars in Moskou die in 'n optog om hul regte te verseker

VERSAMELAARS, galeryeienaars en
kunshandelaars van die wereld is nou 'n
gereelde teenwoordigheid in Moskou,
Leningrad, Kief, Riga, Tallinn en Jerewan.
Wes-Europeers, Amerikanersen die Japanese
is geesdriftig oor kontemporere Sowjet
skilderye en -beeldhouwerke;: veraI ons
onlangseartistieke ondergrond, "Sowjet
kunstenaars word hoog geag in die
wereldmark van Duitsland tot Japan en van
die Verenizde State tot Italic," beweer die
invloedryke L'Espresso van Rome.

Die avant-garde-kunstenaars Ilja
Kabakow, Eric Bulatow, Vladimir,
Nemukhin, Konstantin Zvezdosjetow en
Grigori Bruskin het aansien dwarsoor die
wereld, Huleersteuitstallings het 'n sensasie
vercorsaak bv Sothebv's en Christie's.

Dit is vreeslik "in'; om Sowiet-kuns te
koop. Goedgevestigde museums en selfs
piepklein galerye spog met behoorlike
Russiese karners. Rusland se buitelandse
handel hantecr hoofsaaklik sosialistiese
realisme en avant-garde, Werke van
beroernde meesters sowel as onbekende
jongelinge word met sukses van die hand
gesit.

Alexander Rodchenko en Nadezhda
Udaltsova wat die geboorte van Russiese
avant-garde meegemaak bet, was die sentrale
fokus van Sotheby's se 1988-veiling.
Rodchenko se "A Line" is vir Rl,5 miljoen
verkoop, 'n siklus van die konternporere
kunstenaarGrigori Bruskin is teen RlmiIjoen
verkoop. Hierdie fokus op Moskou, '.n eerste
vir Sotheby's het aan Wes-Europese en
Arnerikaanse versamelaars, 113 Sowjet
skilderye besorg teen 'n indrukwekkende
RIO miljoon. Dit is 'n aanskoulike
besigheidsdebuut,vera! as mens in ag neem
dat Westerse skilderye al 'n gevestigde
mark enpryse het teenoor Sowjet-skilderye
wat onbekendis ennawillekeurgeetiketeer
word

. Die volgende reeks Russiese veilings by
Sotheby's en Christie's het in Maart 1990
gevolg. TalIe kunsuitstallings, party van
hulle eenman-u,itstal1ings was baie suksesvol

Dit is egter Diedie enigste manifestasie
van die opbloei in Sowjet-kuns nie.
Soyuzkhudozhexport, 'n .kunsuitvoor
maatskappy word oorval met bestellings
vir nie-figuratiewe, Socart en sosialistiese
realistiese versamelings. Onder sy laaste
projekte was 'n realistiese versam~ling vir
Switserse handelaars wat saamgestel is met

Die wereld
bewonder
Sowjet-

ns

Twee jaar gelede is 'n akteursgilde in
die Sowjet-Unie gevorm om die belange
vanj ou koIIegas te verdedig. Dink jyso 'n
gilde is werklik nodig? .

Gildes is sonder twyfel nodig vir alle
kunstenaars - veral as jy verwys na so 'n
vemederende beroep soos die akteur s'n.
Die stigting van 'n akteursgilde is 'n
wonderlike prestasie, maar die stelsel self
is nag nie aan die werk nie. Byvoorbee1d:
elke akteur kan 'n lid wees van die gilde,
mits hy lid is van die Unie van
Kinematograwe. Dit is werklik belaglik:
hoe kan 'n mens teater- en rolprentakteurs
van mekaar onderskei - en hoekom sou jy?

. Wanneer die gilde in staat is om akteurs te
verdedig, dan is sy doelwit bereik. 'n Nodige
deel van die gilde moet die fonds wees
waaraan werkende akteurs 'n deel uitbetaal
om hul werklose kollegas te ondersteun.

, Is dit moontlik om jOll te vra oor jou
werk by "Lenkom" in Moskou, een van
die gewildste teaters in die land? .

Ek dink die teater is 'n vreugdevolle
uitsondering op die algehele somberheid
wat die teateromgewing in hierdie land
oorheers. Hoowel ons all? jaaronderMarc
Zakharov se spelleiding is - 'n baie lang tyd
- is ons steeds sterk. .

Ons teater het onlangs die toneelstuk
"School for Emigrants" deur die jong
dramaturg Dmitry Lipskerov bekend gestel.
Dit gaan nie oor emigrasie, wat so 'n
gesprekspunt geword het nie, maar oar die
emigrasie van jouselfwat veel belangriker
en -meer kompleks is. Zakharov het 'n
wonderlike groop akteurs bymekaargebring
omdie belangriketema aante spreekNikolai
Karachentsev, Alexander Zbruev, Alexander
Abdulov.:. e~ is ook gevra.

rp

Baie kunstenaars van die teater- en die.
rolprentwereld is al geboei deur ons land
se geskiedenis. Een van die tragiese
oomblikke daarin, die moord op die laaste
Russiese tsaar, is die kernvan die rolprent
"The Tsar's Assassin" waarin jy die rol
van Nikolai ITvertolk, Wat hetjou na die
rol aangetrek?

Die ulteenlopende rolle van die Moskouse akteur OIeg
Yankovsky • 'n ster van sowel die rolprent as die

verhoog wat ons hler In 'The Kreutzer Sonata' geslen
het •bet hom die publlek se gunstellng gemaak en
loftuilinge van die kritlcl oOUok. Veral sy rolle In

rolprente oor die hedendaagse tyd het aandag getrek.
Nou vertolk hy 'n heeltemal verskillende rol, die van 'n
hlstorlese .igour In 'The Tsar's Assassin', wat deur die
Jong reglsseur Karen Shakbnazarov verfllm word. Die
.Russlese nuusagentskap Novostl het die onderhoud

", met hom gevoer.
DieaksieviIxl vandag plaas,in 'n psigiatriese '

1 hospitaal waar 'n pasient hom verbeel dat
hy Nikolai IT vennoor het (die rol word
vertolk deur die Engelse akteur Malcolm

.McDowell, wat onlangs die hoofrol in
"Lambarene" vertolk het). Sy dokter (ek)
neem die rol van die vennoorde tsaar aan
om sy pasient te help. Die twee mans kom
bymekaar soos skakels in 'n gebreekteketting
en 'n wonderwerk vind plaas: herinneringe
word herstel en hulle herleef weer die
verskrikIike gebeurtenis van meer as 70
jaar gelede.· .

Vermoor, vemeder, ontneem...Ekhet aI
lank gewonder waarom sulke kriminele
neigings in die mens ontwikkeI. Ongelukkig
moot ons aanvaar dat die onlangse nuus uit
ons verskeie republieke duidelik wys dat
ons nog nie van die sonde ontslae geraak
het nie. Kom wat wil, ons moetprobeer om
die ketting van wreedheid, moord en
vemedering te breek. Elkeen van ons moet,
probeer om dit stop te sit. Ons rolprent is 'n
protes teen geweld, 'n waarskuwing aan
toekomstige geslagte- 'nkreeten 'n gebed
dat so 'n verskriklike daad nooit weerberhaal
sal word nie.

Die prent is spesiaal omdat dit nie bloot
'n oorvertelling van die moord op Nikolai
II en sy hele gesin is nie, maar 'n modeme
weergawe, 'n poging om ons herinneringe
wakker te maak en ons oor die Russiese
geskiedenis te laat nadink-die gebeure van
die verlede, wat nou aan 't gebeur is, die
toekoms wat nog op ons almal wag en hoe
alles inmekaarsteek. Onsbeskuldig mekaar
gereeld oor die ou koeie indie sloot en soek
alewig 'n sondebok om aldie skuld op afte

. laai.Ons word gedryf reur 'n ewige begeerte
om mense aan die kaak te steI... Maar wat
kan 'n mens verwag? Soveel emosie is n1
70jaar van stilte opgeberg in die harte van
die mense, 'nware vulkaan waarvan die
huidige uitbarstings nie gekeer kan word
nie. .

Ons ondersoek Die die laaste Russiese
heerser se~rsoonlikheid nie, ons het 'n
ander doel. Daarom, asjy my vraoor my
houding jeens Nikolai II, wi! ek se dat·ek
geen vaste mening oor hom as politieke
figuur of as individu het nie, maar ek voel
weI pyn wanneer ek aan sy lot dink. Hier
het ons die geskiedenis van die vaderland
en sy heerser...

Ons rolprenthet 'n meereietydse milieu.
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LAETITlA POPLE

, AWAKENINGS
Regie: Penny Marshall .' .
Met Robin Williams, Robert de Niro;
Ruth Nelson e.a.

.. Jy kyk met
••nuwe oe

Pearson) waarvan die planke opgeligkan
wordom '0 boom of 'n woudvoor te stel,
word die verhaal met '0 minimum aan
rekwisiete verwoord en verbeeld

Dis meestal die liggame wat praat eo
party van hulledoeo dit uitsonderlik good
soos Graham Clarke as die swartwitpensbok
en veralas die stadshond; Esmail Teixeira
asdie erdvark;Lara Bye asdie wildehond
teef; Nataliada Rocba as die bobbejaaneo
Kurt Egelhof se boesman, hoewel die
laasgenoemde by lye aan diekarikatuuragtige
grens.

Daar ,is kostelik roerende tooele,
byvoorbeeld wanneerdie wildebond-welpies
aanhulle rna drink, en gedeeltes van die
teks is heerlik spitsvondig.

Ondanks my klagtes is die opvoering '0

teatrale belewenis soos min en gelukkig
word dit nouweer by die Baxter opgevoer,
danksy die hulp van die SANatuurstigting
en Southern Life.

Die rolpreot "Awakenings" laat mens die
woodervan dieleweopnuutbesef. Dit is '0
viering van diealledaagse voorregte - soos

, om met '0 geliefde te kan dans, te lees of
om 'n entjie te gaanstap.

Dit is die ware verhaalvan die neuroloog
Oliver Sacks, wat in dielaat sestigerjare io

. 'nhospitaalopdie slagoffers van encephalitis
lethargica ('0 soort slaapsiekte) afkom.

Die pasiente slaap al 'n paar dekades
lank - maar die toediening van die
dwelmmiddelL-Dopalaathulle weer vir '0 ,

laaste somer ontwaak. Sacks se boek
"Awakenings"wordbeskou as 'nmodeme
klassieke werkoordie neurologieen behels
'0 reeks gevallestudies.

In die rolprentweergawe is Robin
Williams die menssku dokter, wat veel
eerder met plante as met mense omgaan.
Hy doen by diehospitaal aansoek om wat
'hy dink '0 navorsiogswerlde in die
afsondering van'0 laboratorium is.

Die superintendent meen hy sal die
slapende pasientekan behanig omdat hulle
"dooie materiaal" is wat net af en toe '0
inspuitinkie nodig bet,

Mettertyd ontdek die dokter dat hulle
sekere reaksies wysen deur sekere visuele
patrone verdergestimuleerword Wanneer
by hul mediese verslaenagaan, ontdek hy
dat baie van hulle die slagoffers van '0

, soort slaapsiekte in dievroee twintigerjare
was. '

Hy is oortuigdat hullebinnekant "lewe"
-maar hy komtestaanvoor die pessimisme
en beterweterigheid van sy mededokters.
Ondanks hul smalende aanmerkings
behandelbyLeonard Lowe(RobertdeNiro)
met die dwelmmiddel.

Hy ontwaak soos 'n Lasams. Die ander
pasiente ontwaakookalmal na behandeling
met die middeL

Soos bulledienuwe,veranderde wereld
oadekades vanslaapontdek,kyk die dokter
- eo die gehoor - ook opouut deur bul oe oa
die bekeode dinge.
. Die ootwikkeling vandie hootkarakters
is veral treffend Robin Williams lewer '0

meesterlike uitbeelding van die beskimmelde
dokter wat sukkel om met mense te
kommunikeer enDie hul onvoorspelbaarheid
kan hanteer nie. Soos sy pasiente ontwaak,
ontwaak ookhytot mensheiden reikhy self
aan die eindeuitna menslike kontak.

Robert de Niro severtolkingvan Leonard
Lowe is soos elke De Niro-vertolking:
briljant. Hyslaagdaarin om sy liggaam te
laat verrys en kan dit in allerhande

myns insiens Dienaasteoby dieselfde tretkrag oogemaklike posisies verwring. Sy
assyskilderye bet Die. ontwakingenkinderlikeverwoodering oor

He is nog nie seker of ek van die werk diewereld isaandoenlik oortuigend sonder
bou Die. Die tussenspel van kitsch en ems om sentimenteel te wees. (Oliver Sacks,
pla, Maar die werk moot gesien word. My wat hand bygesit bet met die rolprent, bet
onsekerheid tel eintlik in die skilderye se een keer geskrik - byhet gedink De Niroly
guns. Hulleis mooi. Miskien is ditdftwat regtig aan 'n neurologiese wanfunksie toe
mypla, die oenskynlik beheeroorsy liggaamverloor

Maar mense bou van mooi good en die het.) Sy spelis enige tyd net so good soos
werke is meer as net mooi. Inteendeel,hul Daniel DayLewiss'n in "My Left Foot".

Daar is so 'n fyn ewewig tussen vreugde .
dikwelsmakabere inhouden die mistieken enhartseerdatdierolprent nooitdroefgeestig
eerlikheidaanhulle verbondehouhullever raak Die. Dievreugde waarmee 'n grys ou
verwyder van gewone binneversiering.. tannie rondhol terwyl 'n verpleegster met

Tog isditjuisdie toeganklikheidwatdie '0 rolstoel agtema jaag en die bartseer
tentoonstelling noemenswaardig maak. wanneerbulle virdieeerste maal in spieels
Stilisties nie te ver van IrmaStem Die. Tog dieverwering vandiejaresien, isaangtypend.
w8relde apart ••Nregeklooster agter begrippe Die seotimentele oomblikke bier en daar
vangeld en kultuur nie, vergeef mens oombliklik:. Die veIbouding

Baie van die plaaslike museums werk tussendokterenpasientwords6uitgebeeld
deesdae aan uitreikprogramme, maar die dat die menslike waardigheid van die
neem altedikwelsdie VOlDl aanvan elitistiese hulpelose pasient behou word. Die prent
soirees en dergelike vervelige monsters. lewer subtiel kommentaar op die vemedering
G'n wonder dat kuns so dikwels as die w mense soms in diehand van doktersen
eiendom van die uitverkore minderheid . lkundigesondergaan,
beskou word Die. Hier bet ons egter 'n "Awakenings"salmetjoutraanklieree
pogingvan een museum om weg te breek· agspierewoo.Dis 'n onvergeetlikerolprent
van die koloniale rokpante _en ekvoeldis . oor die kompleksiteit van die mensllke
tyd dat ander "musea" ook onder die gees, wat deurniks of niemand getemkan
maatemmers uitkom.i.,' ord Die..

bulle doen as 'n aangeplakte
vermaaklikheidsfoefie aan wat skaars iets
bydra tot die seggingSkragvan die stuk.

Ook die kommeotaar wat spelers van
buite hulle rolle op die spel lewer, doen
afbreuk aan die vloeibaarheidvan die stuk
eo raakongeloofwaardig wanneer Atkinson
skielik verteller word en die wildebond
tefie ter wille van '0 happyending uit die
doodIaat berrys.

Dis goeie Brechtiaansetegniek, maar dit
pas nie bier Dieen verwaterdie boodskap
van die stuk.

Dit gaan om die wildehond wat deur
uitwissing bedreigword weensdie mens se
bose selfgesentreerdheid Nou besluit die
diere om wildehond te red deur vir hom
vrou te soek, Die kry bulleen wildehond
wordpa. Maardiekleintjieswordsaam met
bul ma doodgeslaan. Hier beboortdie stuk
te eindig.
. Op 'n slim ontwerpteverboog (deurEllis

goeterjasies, en 'n oorvloedpienk eo pers.
Maar die werk is meer asbloot illustrasie.
Deur sorgvuldige beeldkeuse word die
verwysiogsveld verbreed ... en tog
terselfdertyd vemou om die kunstenaar se
houding teenoor die afgebeelde individue
of plekke weer te gee.

Die keuse vanboektitels, by. "Barbershop
Interior" - Tolstoy se "AnnaKarenina" en
'0 hoek van Jane Bowles(niediemodieuse
Paul nie) pas nie eintlik by 'n baarkapper
nie -wys vir ons dat die skilderyoor meer
as bloot '0 haarkapper handel, Daarmee
genoeg oor die verwysingsraamwerk.

Die tegnieke isookoogalinteressant. By
somrnige skilderye vind ons 'n tipe
strokiesprent-benadering-van die beelde 
wat bo-op die netjiese afwerking van die
resvan die skildery aangebring is. Half om
buitelyne te aksentueer,

Hier sien ons die invloedvan Hermans
se werk aan die "Agitprop"publikasies en
strokiespreote waarmee hy 'n tydlank doenig
was. En daarteenoor die gekonsentreerde
kwaswerk en afronding van die skildery
wat my die meeste geraakhet - die somber
en makabere "Sbe fell into Madam's pool
and drowned". '0 Baie sterkskildery die.

Daar is ook enkele grafiese werke, wat

• -'.>

ROBIN HAWKINS kuler by
die Stanley Hermans
ultstalllng, Irma Stern
Museum, Rosebank,

Kaapstad

Bravo, mensel

Oordadig, maar die diereis.dierbaar
GATHERING,OF THE BEASTS
Deur Nicholas Ellenbogen
Met Michael Atkinson, Natalia
da Rocha, Graham Clarke e.a.
Regie: Nicholas Ellenbogen en
Michael Atkinson
In die OudeLibertas-Amfiteater

ARNOLD BLUMER

WIE verlede jaar Bllenbogen se "Hom of
Sorrow" op dieselfde verhoog gesien het,
het groot dinge verwag. Maar ek was 'n
bietjie teleurgesteld: die eeovoudvan vroeer
bet plek gemaak vir '0 oordadigheid wat
die opvoering op plekkelaat uitrafel. ,

Dis asofEllenbogen teveel idees in 'n te
kleio spasie wou probeerprop. Daar is bv
die dolfyo watnasyvertoninghalf lomp en
onhandig van die verhoog afgedra word

Die "songs" het vir my nie gewerk nie:

DIS vir mybaie aangenaam om te merle dat
die pragtige kleinkunsmuseum uiteindelik
uitkom uitdieenormeskaduvandie grootse
Irma Stem - en die kultuurbegripwat sy so
indrukwekkendverpersoonlik. Die tentoon
stelling is nogal '0 verrassing. .

Stanley Hermans is lankal 'n.bekende
figuur bier in die Kaap,maar dis die eerste
keer dat ek sy werk op '0 openbare
teotoonstelling sien. In sterk teenstelling
met sy ietwatskugterpersoonlikheid, word
mens getrefdeur die skerpkleurgebruik in
die grootdoeke. Hiervindmens miskien 'n
aanknopingspunt met die kleurryke
persoonlikheid van me. Stem, wat tog die
stemming indie museum oorheers. Oordie
algemeen is die werk sterk dokumenter,
Daar is hoofsaaklik middelklas-interieurs
met al die kitsch tierlantyntjies en

-
DIE eerste Suid-Afrikaanse musici om aan
'n musiekwedstryd elders inAfrika deel te
neem, het pas tweeeerstepryse en 'n derde
prys gewen in die "Concours Panafric~ de
Musique" in Lome in Togo,Wes-Afrika.

Dit lyk asof emstigemusiek besig is om
vinnigerdeurdiemurevanisolasie tebreek
enbnle na die res van Afrikate bou as wat
sport dit tot dusver kon regkry. '

Drie Suid-Afrikaners was onder die
deelnemers uitondermeer Algerie, Ghana,
Togo, Kamroeo, Madagaskar, Frankryk,
Italie, Pole enHoogarye.Watdie deelname
van die Suid-Afrikaners metkwaardig maak,
is dat die wedstryd onderbeskerming van
die Organisasie vir Eenheid io Afrika en
UNESCO aangebiedis.

Die Pan-Afrikaanse Kitaarwedstryd is
, gewendeur die25-jarige Kapenaar Michael

Hoole. Omdat hy m~mi1itere diensplig
besig is, mooshyspesialetoestemming van
die weermagkry om deelteoeem. Naas die
eerste prys vansowatRIO000het hy ook '0
uitsonderlike Spaansekitaarter waarde van
sowat 5 000 dollar ontvang, Dis gemaak
deur Manuel Cooterasvan Madrid

Die eerste prys ter waardevan R20 000
in die Pan-Afrikaanse Klavierwedstryd is
ookdeur'nSuid-Afrikaner,NoelKhumalo,
geweo. Khumalo 'is 'n student aan Wits,
waar hyklavierooderrigvanPeggy Haddeo
ontvang, Die tweede prys is deur Reon
Jacobs van Kaapstadgeweo.

- HENNING VILJOEN SA toennere ••• Noel Khumalo en Michael Hoole

Nie \ueklooster deur geld en kultuur
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Aartappelkoekles met byt

Die sluitingsdatum vir die Oud~Meester-Stigtlng se Musiekprys 1991 is 1 Augustus.
Die prysgeld beloop R3 000 per kategorie (blaasinstrument, orrel, klavier
strykinstrwnente en sang) en ailefinaliste sal gevra word om in Oktober inStellenbosch
op tetree.· '. '"

Vir verdere inligting bel (02231) 73480 of skryf aan die Oude Meester·Stigting,
Posbus 184, SteUenbosch.

<Oude Meester musiek-inskrywings

PEACE, tolerance and friendship is the
message of tomorrow's Unity 91 Festival
which begins at 12noon at Soweto's FNB
Stadium.

The concert has the blessing of various
political organisations aswell as the South
African Musician's Alliance. Half the
proceeds will be channelled to a special
trust to be formed after broad consultation
with all political organisations. The money
will be used to assist in the resettlement of

Skit ensnyaan skywe twee aartappels per returning exiles, irrespective of their political
persoon. Pak in jou erdebakkie met skyfies affiliations.
uie tussenin, asook klonte botter. Giet bo- Topping the bill are Caiphus Semenya
oor daardie room wat al effe suur is, OY kan and Letta Mbulu who have recently returned
ook boenderstock gebruik), voeg baie sout to the country after 26 years in exile. They
en peper by, en bak 40 minute tot sag. Dien , will share the stage with superstars like
net so in die potjie op.',·· ......, .' Brenda Fassie, Yvonne Chaka-Chaka,

_JaVaana8 a,rtappels .:',' 'Bayete, Sankomota, and the African Jazz
". ." .-, '. . '.: . '. . " . Pioneers.
'Jybraai 'nsoetpeper, uie.eenbuisie knoffel, *SouthAfrica's hit musical act Mango
'n skraapsel vars gemmerengooidaarby die .Groove will be the first major local band to

, .sap van een sU6rle~~n. Wanneer dit s~g. performat Sun City tonight since SAMA's
. word; voeg soveel nssiesbysoosjy wil.vn conditional lifting of the cultural boycott.

eetlepel bruinsuiker, sout, en meng dandaarby , 'This is expected to be their last concert
jou gekookte geskilde a~appels.Salig. ~y' at home before their international
resep uit The Hot '~ SpICy Cookbo?k se J>' engagement next month. Supporting the
maak die met leftover mash. Daaris nooit main act will be the lively Cape rap band
leftover mash in ons hills nie,diekinders eet Prophets of theCity, which is rapidly gaining

.alles 0:1 ete met tamatiesous enWorcester .' cultstatus among youths. .
'op, maak dusvan meet af: t" .: - PHINEUS TSHUKUDU

DIE LAAGER
Jeremy Taylor se

BROEDERSTROOM
DIARIES

Vintage Taylor at best'
. MetJeremy Taylor

Regie: Vanessa Cooke
Met Kate Edwards, Fiona

Ramsay en TonyBentel

STRUTS AND FRETS
<. Eerstevoorskou '

26 Maart 8.15nm

MARK-GUlf .'

UFE lillIE L1BERAlEDZOri '~.".,'

SA 88 stadsontplofflng:dlur
DAVID LURE. ."
Open SOndagaand Bnni
Tot 18 April

. ':M.a totVr8.15nmi Sa6:15nm &
::: .: ,,'9:15nm

_: .Lsestetweevertonings

Wereldoorlog bereik. Te midde van die At' •• .' d'.' -""",
,~~~ra~eh~~::~~~3~~re:= r 8mlSIa en 18 ,""
vasvang. Toe die rolprent "Night andDay"
oorsy lewe gemaakismetCaryGrantindie .

~o::o~a:tfe~~:s~~~'fl~~~:~~ volmaan' aartappelshiervoor is eenvoudig:daar bet nooitenigiets • . . .
"dramaties" met Porter gebeur nie. Hy is
met 'n goue lepelin die mond geboreen het ' " ,
in 1964s6 gesterf.· •

Tans herleef sy liedjies opnuut in die fFti'~
kabli!et "Let'bs.dodit"'rd.watDi~urWitc~ Wdi~y .. ~'
MUSIC aange ie wo e venue IS e Maakaartappelsgaarenskilaf. Braaidan
luukse eetlokaal van' die Balalaika in ", , ' NmlE PIKEUR een gekapte rissie (pas op vir die pitte, hulle
Sandown. Die kabaret word in twee dele brand) uie, neutmuskaat, komynsaad in 'n
aangebiedDie eerstedeel het ek vreeslik bietjie olie. Meng dit by die aartappels, voeg
stram gevind, moontlik :omdat dit die een eier by en 'n skeut melk by, maak
openingsaand. in Transvaal was. (Die Met· volmaan begin 008 kruietuin vanself koekies enbraai vinnig tot bruin in vlak olie.
vertoning het 'n suksesvolle seisoen by die ruik. Die kruie groei in potte op 'n piepklein Heerlik by Indiese koso
BaxterinKaapstadagterdierug.)Togwas Juliet-balkonnetjie, en verder op die, Spanjaarde is dol op aartappels. Hulle
"The laziest girl in town" en "My heart kombuisvensterbank. voeg amandels by, of groente soos
belongs to daddy" - gesing deur die vrou En toe die maan nou die aand blouwit komkommer en groenrissie, en natuurlik
met die diep Cape Velvet stem, Natalie opkom oor Tafelbaai se kobalt water - herfs baie olyfolie. Nou die dag maak 'n kind
Gamsu - treffers. Chrissy Caine sing die, in die Kaap, alles skitter - trek die geur van mash met olyfolie pleks van botter, plus
treurmare "Nobody's chasing me"metsoveel dragon, tiemie, basilie- en sitroenkruid., en cayenne-peper. 'n Interessante smaak en
treurigheid dat mens saam met haar wit Petra se verbenabos dwarsdeur die huis. satynerige tekstuur. In Spanje kook hulle
ween. Godfrey Charles se weergawe van Dis romanties. Selfsdiebak geel aartappels mos ook met erdegoed. Hulle pak stukke
"Anythinggoes"en die geselskap se"You're lyk in die maanlig soos 'n stillewe. En aartappels in 'n erdepot, drop olyfolie en
the top" was ook treffend. . aartappels is juis lekker met 'n strooisel sout en peper oor, en maak dit vir 30 minu!e

Die tweede deel was baie meer ontspanne kruie. Die onvergeetlike docteurEdouardde in die oond gaar saam .met varkboud. DIe
en loslit. Die gehoor bet ook 'n bietjie Pomiane skryf so lieflik oor aartappels, en aartappels maak 'n bruin kors,en as jou pot
wakker geskrik en die geselskap hy gaan haaldie mooiste storie agter die. oud en gesout is, kan jy die aartappelgereg
aangemoedig. Vera! :Natalie en ,Chrissyse. '-, bu~!:.' ., . . .. . .uitkeer vir die mooiop 'n opdienbord. .

'duet"In the still ofthenight", die snaalcse' . Ekdagekis n botarns,maarillusies was , UitToslcane kom die wonderlik-genaamde
. gospelliediie "Blow Gabriel blow" en daarmee been toe ek sade vir dragon (dis nou gereg:
' Godfrey se "Begin the Beguine" bly mens tarragon) I gaan vra. Die kruiemeisie se: B dl dlpatate con 'unghl

by. Die aandis afgesluit met 'nnuwe,meer 'Dragon dranie 'n vrugbare saadnie. Asjy -, u no
komiese weergawe van "Let's do it". Die die plant wil he, hieris by. Oordriejaarishy Kook agt aartappels. Braai 500g swart
liedjie verkry 'n stuitige toon met die dood Kom dan weer.'" , sampioene in better, voeg sout en peper by,
byvoeging van reels soos "Des and Dawn En die docteur neem gedwee sy plantjie asook 'n skeut room.' Maak mash met
do it with a yawn" en "Pieter Toerien does en gaan lees tuis in sy mediese ensiklopedie aartappels. Smeer 'n erdepot en skep die
it but he's got to rehearse". Die gehoor het op oor dragon: ArtemisiaDranunculus word .helfte van die mash daarin. Maak 'n holte in
dit gate-uit geniet . voortgeplant deur verdeling - steggies groei die middel. Hierin pak jy jou sampioene.

Dis 'n verrnaaklike aand en boonop is maklik. Egtedragon blom, maar maak geen Maak toe met die res van die aartappels. Bak
die kos lekker en die kelners vriendelik. vrugbare saad Die.Die plant wat gewoonlik dit nou vir 20 minute.
Gaan luister gems. verkoop word., is Artemisia Rydowskyi, wat Jy kan gebraaide preie, spinasie, klein

soos dragon lyk, maar geen geur het nie. boerboontjies, wat ook al, as vulsel gebruik.
Nou toe. Daaris Artemisia met 'n geuren Onthou net die room. Nog 'n lieflike resep

eens6nder.Ditweetek:inGrosvernorHouse uit die Toskaanse kookboek is gesnyde,
sekruietuinopStellenboschhetdestydsegte gekookte aartappels gemeng met een glas
Franse dragon geurig en wild gegroei, en ek rooi wyn, 'nkoppievol olyfolie, pietersielie,
het skelm uit die welige bos gesteel. en twaalfgekapte stukkies ansjovis. Twaalf,

Larousse vertel drakontionis in die Griekse 00 meer ofminder nie, wanneerdit volmaan
mitologie 'n slang-etende voel en dragon is .
voorheen - seker nou nog - gebruik as kuur IS.

vir slangbyt. En toe ek nou die dag by die DOI-Iy and
tuinwinkel gaan dragon soek, ruik 'n blaartjie
daarvan wragtie soos 00, soos kikoejoegras.
Artemisia-sonder-geur, arme vrou. En nou

is ons alma! iets wyser, danksyIe bon docteur. toleranceSy resep vir aartappels met dragon:
Skraap 'n paar aartappels en kook hulle '

ongeskil in water. Trek dan die skille af,
dreineeren sit in 'nwarm erdepot. Voegbaie
botter by, asook varsgekapte Franse dragon.
Sit dadelik voor, se hy, sodatjy die geurige
blaartjies tussen jou tande kan byt, 008
Mosambiekse erdepotte wat in die gang staan,
sulke rooibruines (glo met 1000 geglasuur,
dis die dat mies Pikeurso mal is) is perfekvir
aartappels kook enbak,Indie kleinste potjie
maak ons dikwels: .

OIl aartapPllgereg

die week by die

MARK-TEATER·

Di totSo 9nm

Vuvu and the McCoys
Brotherhood

SHADOWLANDS

KIPPIES BY DIEMARK

,deur William Nicholson.

MARK-TEATER

.:Ma ': Vr8: 15nm. Sa 6.15nm & .
>.,". '-'0,;"'-·' 9:15nm -, \-.

Alfred Jarry se UBU
.Regie' en ontwerp: NeD
y - - McCarthy

':" Met Charles Comyn, .
Robert Colman, Megan

Kruskal, Motshabl
. Tyelele, LouisSeboko,
. Gideon de Wet

upstairs by die -MARK-
~- -:.: TEATER:"

'n'Prettige
aand met
Porter

LAETITIA POPLE

,.

COLE PORTER se LET '8DO ITI
Village Manor·teater, Balalaika
hotel, Maude-weg, Sandown.
Met Natalie Gamsu, Godfrey
Charles, Chrissy Caine en
Michael Da Pinna..

Cosaw verwelkom Ndebele
COSAW verwelkom prof. Njabulo Ndebele met voorlesings Maandagaand om 6nm.
Ndebele bet onlangs uit Lesotho teruggekeer en is die departmentshoof van Afrika-
Letterkunde by Wits. By is ook die voorsitter van Cosaw. .

Ndebele self, Nadine Gordimer, Ellen Khuzwayo, Patrick Fitzgerald, Victor
, Munnik, Willie Tshaka, S'phiwe Ngwenya en Doreen Mazibuko neem deel. Ditword

in die Mark se Lab, Gochstraat 63, Newtown aangebied. Toegang is gratis. Almal is
welko'm. '

Diekomponis Irving Berlin het eendag aan
Cole Porter geskryf: "Alles wat ek doen,
doen jy net soveel beter," Porter, stem
almalsaam, was 'nliedjiesmitvanformaat,
Veralsy verbale Oorspronk:likheidis treffend.

Dit blyk duidelik uit sy lirieke: "If you
want a future, darling, why don't you get a
past?", of: .

"Theysay that spring
meansjust one thing
To little love birds
We are not above birds
Let's misbehave."

\ In sy leeftydhet Porter m~er. as; l~)qQ

'.. liedjies geskryfen gekomponeer, Sy liedJles
:js al deur sangers soos Marlene Dietrich,

Bing Crosby en Julio Iglesias gesing. Net
verlede jaar nog het daar'n huldeblyk op
plaat aan hom verskyn ten bate van Aids
navorsing. Ditheet "Red Hot Blue" en
daarop kan mens o.a. Toin Waits "It's all
right with me" hoor rasper en Sinead
O'Conner "You do something to me"hoor
sing.

Cole Porter het sykreatiewe hoo gtepunt
in die tydperk van die groot Depressie van
die twintigerjare tot die Tweede

, Regie deur JANICE
,- • < •• HONEYMAN· Brian Murray,

Helen Bourne, Michael
.. McCabe, Ron Smerczak,

Norman Coombes
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Eerste Wereldoorlog in' die Midde-Ooste
bekend geword het vir sy onverskrokke
optrede en heldedade. Die prent het sewe
Oscars gewen en is opnuut aktueel 0<1 die
pas afgelope Golf-oorlog. ..

Die ander onvergeetlike fliek is "The
Assault", watMaandagaand om9nm vertoon
word, net Oii die Oscar-voorskou. Dit is
deur die Nederlander Fons Rademakers
gemaak en het in 1986 die Oscar gewen as
die bestebuitelandse prent.

"TheAssault" is die ontstellende verhaal
van 'n jong Hollander wat die enigste
oorlewende was toe Nazi's sy gesin uitgewis
het een nag na die doodvan 'n samesweerder.
Jare later keet by terug na sy ttiisdorp om
nie net te probeer uitvind wat daartoe gelei
hetenwat diebure se aandeel in die tragedie
was nie, maarooksyeie herinneringe daarvan
te konfronteer. Derek de Lint speel die
boofrol.

Psst AI ue,wonder•••?
TE pragtig: Die loksin vir "The Koppel

Report: Sex in-the Soviet Union" ('n
ondersoek deur"Nightline" se TedKoppel)
op Woensdagaand se M-Net-skedule lui:
"Alleswatuwouweetoorseks in Rusland."
Wanneer verskyn die boek...?

HOOGTEPUNTE:

More:
* "WingedSafari"om 10m op M-Net, 'n

program oor omgewingsbewaring. >

* "Jinxed"met Bette Midler en "WISeguy"
se Ken Wahl, nadie tennis op M-Net.

* "Bronco Billy" om 9:30 op TVl. Uit
Clint Eastwood se "Westem"-stal.

Sondag:
* "The London Bridge Special" om

10:44om opTV4. Met Tom Jones.
* "Encore" om 12:30nrn op TVl, met

die "Miserere" uit Verdi se "D Trovatore".
* "Time, Transcience and Tobias", die

regisseur Seth Asch se poging om 'n
geheelbeeld te gee van die vennaarde prof
Tobias, akademikus, wetenskaplike en
humanis, se lewe en werk. Dit kon 'n baie
interessante program gewees bet, met tooele
op Taung en Makopan, maar uiteindelik
word dit 'n aaneenstrengeling van die een
monoloog na die ander, wat tot verveling
lei. Om 9:25nm op TVl.

Maandag:
* "The Temple Mount Killings", 'n "60

Minutes"-verslag oor wat werklik gebeur
bet byTemple Mount toe die lsraeli-polisie
met Palestynse betogers slaags geraak bet.
Om 12:10nm op M-Net.

* "The Assault" om 9nrn op M-Net.

Dinsdag:
* "Louise" om 9:04nm op TV4, met

Sophia Loren as 'n Paryse prostituut en
Paul Newman as die fortuinsoeker op wie
sy verlief raak,

* "Lenny" om 11:58nm op TV4, een van
die beste episodes die.

* "The Phantom of the Opera" om 70m
op M-Net, 'n nuwe reeks in twee episodes,
met die Britse Charles Dance as die Phantom

. en Teri Polo as die jong operasangeres op
wie hy verlief raak.

Woensdag:
* Die begin van nog 'n nuwe reeks:

"Wings" om 6:30om op M-Net. Oor twee
broers met uiteenlopende persoonlikhede,
maar 'n passie vir vlieg., .

* Die slot van "Just Nuisance" om 70m
opTVl.

*" 'nStukkieparadys", 'n dokumentere
program oordie Nasionale Krugerwildtuin
om 10:50nm op TVI.

Donderdag:
* "Honderd meesterwerke" om 30m op

TV1 kyk nadie werkvan VasilyKadinsky.
* "It's a Living" om 10:38omopTV4, 'n

nuwe komediereeks oor die wel en wee van
'n sekere restaurant se personeel. Met Ann
Jillian.

musiekmakers wat hulle so aantreklik/ Vandag:
besonders/interessant omtrent fCoenie se *"The Goonies" om 7nm op M-Net, nog
liedjies vind, Hyself probeer insig .gee in 'n Steven Spielberg-tliek oor gediertes. Met
sekere van sy lirieke, gesels oor die meriete die Junior Brat Pack.
van "aktuele" kuns, en gee sy mening oor * Vir MelGibson-aanhangers: "Mad Max
die"standvan Afrikaansemusiek". Tog net ~ beyond the Thunderdome" om 9nm op M-
jammer dat Prinsloo in die musiekvideos Net.
wat gebruik word 'n voorliefde toon vir
nagdonker agtergronde met sinistere
beligting (die video vanAnnelivan Rooyen
is iets afgrysliks). Dit benadeel nie net die
sanger nie,maar ook die liedjie, want in sy
poging om te probeer agterkomwat die vae
bewegings op sy pikswart TV-skenn voorstel,
hoor die kyker nie 'n woord 6f 'n noot nie.

Die naweek word voorts gekenmerk deur
'n paar uitstekende oorsese
musiekprogramme op M-Net, waaronder
'n "60 Minutes"-profiel oor Paul Simon
moreaandom 8:45nrn, en die begin van 'n
dokurnentere reeks oor die begindae van
rock' n roll en die man wat sinoniem is met
die musiek: Elvis Presley in "Elvis Good
Rockin'" Sondagaand om 80m. Elvis word
gespeel deur Michael St Gerard

(N6g 'n Elvis-kloon, Wie bet dieepisode
gesien van "The Golden Girls", waarRose
die uitnodigings vir die Elvis-partytjie en
Sophia se huweliksonthaal per ongeluk
omgeruil bet en die kerkbanke die ene
"ducktails" was met swart bakkebaarde en
silwerraam-donkerbrille?l)

Dis W9Sr Oscar-tyd Op M
NeL

M-NET bet al 'n tradisie daarvan gemaak
omdie oorhandiging van die Oscars net so
opwindend vir Suid-Afrikaners as die
Amerikaners te maak. Daar word Oscar
aand voorafgegaan deur letterlik honderde
dokumentere en geselsprogramme, met
mensewat selfs geld-weddenskappe aangaan
oor wie die wenners gaan wees.

M6reaand om 9nm worddie "FirstAnnual
Movie Awards" vertoon. Die pryse bet niks
met die Oscars te doen nie. Dit is die,TV
kanaal CBS se poging om die gasbeer te
wees van 'n nog glansryker
rolprentseremonie as die Oscars en gegrond
op 'n meningspeiling wat by 3 000
Amerikaanse rolprentteaters gedoen is 
glo die grootste meningspeiling nog vir 'n
TV-program. Tog bied dit 'n lekker
voorsmaak vir die ware Jakob aanstaande
week.

Die program se twee aanbieders is Kirstie
Alley van "Cheers" en Robert Townsend.

Die tradisionele "Academy Awards
Preview 1991" word Maandagaand om 70m
opM-Net vertoon, met "1990 at the Movies",
'n oorsig oor die jaar se beste flieks en
Oscar-benoemings, net daama om 8nm.

In pas met die gees van die Oscar
prysuitdeling word twee van die week se
beste rolprente ook op M-Net vertoon. Die
een is David Lean se veel bekroonde
"Lawrence of Arabia" Sondagaand om
8:30nm, met Peter 0' Toole as die
legendariese, maar omstrede Britse offisier
en avonturier TE Lawrence, wat tydens die

One kan goeie programme vervaardig ... Gray Hofmeyr Be {The Big
Time' begin aanstaande Saterdagaand op TVI. Frank Opperman, ,
'Orkney Snork Nie' BeOuboet, speel die hoofrol in die reeks oor die
toederuaringe van 'n Griehse Bakeman '

Foto: Lise Joubert

Johannesburg wat na groot geld (die__"big
time" van die titel) mik met sy eie kafee
besigheid het die nodige inspirasie gegee.
Die loodsepisode, wat aanstaande
Saterdagaand om 9:30nm op TV1 vertoon
word. sleetsdie agtergrondeneerste finansiele
oorwinning van ene Chris Karedes. Hy
kom in 1958 inSuid-Afrikaaannadathyuit
'n tronk iu Ciprus ontsnapbet. Daar was hy
as 'n politieke gevangene terdood veroordeel.

Die storie is 'n beerlike skets van die jare
sestig, die Suid-Afrikaanse Griekse
gemeenskap met hul eiesoortige gebruike,
en een jong man se brandende ambisie om
van homselfiets te maak- om 'n Onassis uit
eie reg te word Dit behels die een
ingewikkelde, nie altyd baie wettige nie,
geldmaakskema op die ander, wat eindelik
uitloop op 'n einde met 'n onverwagse
kinkel in die stert. Die reeks vervolg van
die punt en begin Woensdagaand 3 April
om 70m op TVl.

Wat die spel betref, is Frank Opperman
as Chris Karedes eenvoudig 'n wenner. Hy
sprankel, by smeer vet om al wat sakeman
is se rnond en betower die meisies en die
kykers. Van die dwaseOuboutvan"Orlmey"
is hier Die sprake nie. Net miskien die
vonkel in sy oog.

Tog is een van die grootste verrassings
onder die akteurs die komediant Alain D
Woolf in die rol van Karedes se aartsvyand,
Galanakis. Galanakis bet 'n soort
melancboliese suurgatgeid wat by tye 'n
baie komiese teenpool bied vir diejong, op-

. en-wakkerKaredes. Ditis nou 'n voorbeeld
van oorspronkIike rolverdeling.

Maar oorspronklikheid en varsbeid is
wat die program in sy geheel keomerk.
Boonop bet dit 'neg Suid-Afrikaanse, maar
steeds universele tema, heelwatnuwe gesigte
soos die kabaretsangeres Natalie Gamsu as
Chris se suster in die reeks, en 'n storie wat
net so good is as die bestes van oorsee. "The
big Time" stel werklikwaar weer 'n nuwe
standaard vir plaaslike TV.

Kan 008 nie maar die groen lig kry vir
meer sulkeprogramme Die? As die standaard
volgehou kan word, salkykers sekerlikmet
vreugde 'n bietjie meer lisensiegeld betaal
as om goedkoop te betaal vir goedkoop,
minderwaardige kykstof. Sal dit help met
die agterstallige Rl64 miljoen... ?

UitBindelik 'n pronel oor
Coenie

WELVERDIEND is (fit. beslis: die
musiekprofiele oor mense soos Louis van
Rensburg en Coenie de Villiers. ('n Mens
het al begin wonder of daar ooit een oor
Coenie gemaak gaan word. Want as daar
een jong Suid-Afrikaanse sanger is wat dit
verdien, is dit hy). En dan word die
programme boonop vroegaand vertoon
wanneer almal dit kan geniet en Die net
mense wat aan slapeloosbeid ly nie.

"Ken jy Coenie" word Saterdagaand om
6:20nm op TVI vertoon en is deur die
regisseur Jan Prinsloo gemaak.

Hierin vertel ander bekende

Vir 'Big
lime'
belaalons

ELMARIRAUTENBACH
skryl oor TV

meerl
sommer"

NOU hoor ons die SAUK wil begin sente
tel- dit, terwyl 'n miljoen die kant of daai
kant toe tot onlangs klaarblyklik nie juis
natgeswete voorhoofde tot gevolg gehadhe
nie.

"Topsport" bet glo sy begroting van R60
miljoen met "net" R17,8 miljoen oorskry.
Prof. Cbristo Viljoen, voorsitter van die,
SAUK-Raad, bet volgens gerugte verlede
jaar op eie stoom 'n pakket Oos-Europese
programme aangekoop, waarvan party s6
swak is dit word nie eens vir uitsending
oorweeg nie. 'n Bedrag van R4 miljoenis in
verband met die "kopie" genoem, maar
ontken deur Wynand Harmse, groep
uitvoerende hoofvan die SAUK, wat in 'n
onderboud in 'n Sondagkoerant gese het
die betrokke bedrag beloop "minder as R4
miljoen" '" En dan word ook gesedie reeks,
"Meester", wat intern vervaardig is, bet sy
begroting met 'n halfmiljoen rand oorskry.

Geen wonder nie die SAUK se geldbase
reken net RI64 miljoen sal die organisasie
uit sy diep, donker skuld-put kan lig...

Wat die jammerste is van die skynbaar
onkeerbare spiraalgang al dieper die skuld
in is dat almal dit nou moet ontgeld ten
einde die verlore "pennies" te verhaal: TV
vervaardigers en regisseurs wat nog net
uitstekende produkte gelewer het, word oor
dieselfde kam geskeer as die wat snert
vervaardig het; akteurs wat onder die indruk
was hulle het werk, hoor skielik hulle het
niks nie; oorbesteding deur "Topsport" kan
nou veroorsaak dat mense sonder M-Net
dekodeerders dalk geen Currie-bekerrugby
sien nie; en die kykers? Die sal vind die
"Kupid"'s (want vir sulke programme is
daar mos altyd geld) en die "Three's a
Crowd"'s, die oorgeklankte Franse flieks
en beruitsendings word geleidelik al hoe
meer...

Dit is dan dat 'n mens amper 'n soort
woede oor jou kry as jy na Gray Hofmeyr se
jongste produk kyk, "The Big Time",
waarvan die loodsepisode aanstaande
Saterdagaand in die fliek-kykgleuf vertoon
word S6 goed, s6 uitstekend kan plaaslike
programme wees. En nou moet mense soos
Hofmeyr ook aan bande gele word om te
vergoed vir wanadministrasie.

Dit is eintlik ongelooflik dat Hofmeyr
nog hoegenaamd iets te doene wou he met
die SAUK na die behandeling wat sy gewilde
"People like us" van bulle gekry het, Eers is
die reeks twee jaar lank op die rak gebere
nadatdit in opdrag van die SAUK vervaardig
is. Toe dit uiteindelik daar afgebaal is, is dit

.ingeskuifin 'n laatkykgleufop TV4 om tog
net nie die "mense" aanstoot te gee nie. Bo
al die verwagtinge van die SAUK in blyk
die reeks (oor 'n veelrassige woonbuurt)
egter toe 'n groot treffer te wees. As 'n
troosprys is die tweede helfte daarna darem
'n uur vroeer uitgesaai.

Aan "The big Time" het Gray 'n goeie
agt jaargelede begin werk. Hy vertel hy het
in daardie stadium pas uit die perrnanente
diens van die SAUK getree om met sy eie
maatskappy te begin en omdat daar geen
werk oomiddellik beskikbaar was nie, het
sy vrou gese: "Skryfl"

Die storie van "The big Time" het by nie
ver van sy huis gevind nie. Gray se vrou is
van Griekse atkoms en 'n veraf-familielid
sewedervaringe as 'n jong immigrant in
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Bodembewaring in die mielieland

Vrye Weekblad plaas graag briewe waf nle 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 vocr orn briewe te

verkort. Skryf aan: Vrye Weekblad Briewe, Posbus 177, Newtown 2113.
Of bel met jou mening na (011) 836-2151.
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ervaring en betrokkenheid vankykers baie
persoonlik - veralvir diewatself daarwas.
(Brief verkort -Red)

Grillerige spektakel
Nlco Pohl van Lynnwoodrlf skryf:
Daardie vaderlandersvandurfen daad by
Nasionale Pers wat so prikkelbaar en
nukkerig word as daar na dieveertig goue
jare van knegskapvan dieNasionaleParty
verwys word (noemtognieeens die dertig
silwerlinge wat in die sak klingel nie), is
deesdae inderdaadopvallend (Brolloks en
Bittergal, VWB 1 Maart 1991).

Dit is dalk net swak verdoeseldefrus
trasie agter die Beeld-mbriekskrywer se
windgatterige kommentaar onlangs op
Willem de Klerk se bedanking as redak
teur van Rapport, wat verraai word deur
die tipiese tweegatjakkals-bewoording:
"Geen ander redakteurvan die Nasionale
Pers (DIE Nasionale Perst) het al toege
laat dat politici hulle OP SO'N MANIER
in sy sake inmengnie."Of isdit 'n skugtere
ontboeseming?

AIle ander maniere van inmenging en
manipulasie was natuurlik toelaatbaar,
waarvan dieManne seuitmuntenderekord
as NP-diensbodes en agternakruipers so
sprekend getuig.

Dit kan nie lekker wees nie, as jy 'n
gewete het, omkort-kortdaaraanherinner
te word dat NasionalePers toe nie 'n deel
nemer was aan 'nhalsstarrige, wegbreker
vennootskap met 'n regverdige regering
nie, maar 'n medepligtige aan 'n leuen
waarin jy, na baie herhaling daarvan, vas
begin glo het, Net gisternog het dit ven
nootskap die Victoria-watervalberaad ge
hoon en beswadder.

En dit moetvreeslik weesom, ondanks
jou onverskrokke belydenisse oor apart
heid en al j ourasionalisasies, voortdurend
te hoor dat "die" Nasionale Pers nie 'n
mooi politieke geskiedenis het soos wat
dit 'n invloedryke klub van vaderlanders
betaam nie, maar wel 'n grillerige spekta
kel van 'n verlede wat uitgestrek Ie oor
veertig jare in die woestyn. Jare waarty
dens vragte en vragte ideologiese perd
edrolle as vye aan 'n vertrapte en moreel
verhongerde yolk opgedisis en waarvoor
jy op die tandesal moetkne~ tot in lengte
vandae. .

notes the lives and deaths of plant and
animals, its rythmsspanning the seconds
and the centuries."- Aldo Leopold, 1949,
in "ASand Country aImanac - and sketches
here and there".

Stick-genot
Louis de Vllllers van Woodstock

- skryf:
Ek het die resensiesdeur Andrea Vinassa
en Laetitia Pople oor "The Stick", asook
Pearlie Joubert se onderhoud met diere
gisseurvandierolprent,Darrel Roodt.met
belangstelling·gelees. Wat my egterver
baas bet. isdieeensydige benadering deurdat
dieenigste perspektiefop die film deur'n
mandie van dieregisseur self was.AIhet
jullereeds soveelruimte aan die filmafge-.
staan, wat van 'n resensie deur 'n manwat
self 'n weermag-en grenservaring gehad
(geniet/gehaat?) het? .

Ek het die film 'n tweede keer'gesien
om'nbeter oordeeldaaroor te probeervel,
Nadatek ditdieeerstekeer~esienhet.was
ek net te ontsenudeur die werklikheiden
realisme.Na die tweede sien, toe ek my
self meer kon distansieer, het ek besluit
daar is heelwat in die film om aan te
beveel.

Hoewel die film nie in tyd of plek
geplaas is nie, word dit outomaties deur
die meerderheidSuid-Mrikaanse kykers
as 'n uitbeeldingvan die SA Weermag se
oodog in Angola gesien. Daarom is die

Werkloosheid
Hanelle Botwevan Soutrlvler
skryf:
Ek is 'n student in Soutrivier. Ek is baie
hartseer en teleurgesteld oor wat in die
treineaangaan.Kleurlingeen swartmense
baklei onder mekaar en beroof mense.
Niemand weetwaarom die Kleurlingeen
swartmensebakleinie. In die Bybel word

_gese:"Vergewehulle want hulle weetnie
wathulle doennie."
Die rede vir die rowery is werkloosheid.
Ekdinkdie regeringmoot meer werkplek
ke verskaf, Die werkers moet net agtuur
per dag werk en geen oortyd nie, sodat
aImal werk kan lay.

AsaImalwerkhet, salalles in diehaak
wees.

BenCoetzee van Roodekrans
skryf:
Sondagaand17Maart, 50/50: DieHoofdi
rekteurvan Natuurbewaring inTransvaal
praat oor die bewaring van die Maga
liesberg en die plan om die bewarings
grensedrasties in te kort-omlandskappe
verder te reduseer tot plante en diere,
simfoniee tot enkelnote.

Oorbotsende belangetussen boerdery
en natuurbewaring se hy, dit hoef nie;
goeie bewaringsbeginselsgeld boerdery
en natuurbewaring. Gesonde bewarings
beginsels in 'n mielieland, as ek hom reg
verstaan, is dieselfde as dle in. 'n pre
tegnologiese landskap.

'n Ander deelnemer, nieso hoog op in
natuurbewaring nie, praatvan die "mid
deweg".Dit is minder verbysterend want
hykonstateerdat ons groeiende behoeftes
'npryshet. Dieprobleemisegterasjykort
kort die helfte van watoorbly moet prys
gee, daar op die duur ooknagenoegniks .
oorblynie. .

Terwyl ons dan noodwendig, weens
onshongermae enimmergroeiendegetaI
le,die.wereldmoet oorstroomen opvreet,
moetomdolwe ter willevandie allesoor
heersende kapitaIistiese winsmotief, bly
daarvir ons hier en daar tog 'n skraletroos
oor,

Onsnageslag wat nooitdiemusiek van .
'nongereptelandskapervaarhetnie, sal dit
niemisnie. Dit was bfdiemusiekofhulle.
Hulle kan boonop steeds "bodembewa
ring"toepasin diemielieland;uitgewerkte
oopgroefmynetoegooienmieliesofbome
plant- inheemse bome selfs; en hulle tot
tuine,en tot die argitektoniese prestasies
en musieksaIevan stedewendvir harmo
nie en akkoord.

Maar terwyl ons sosaamdie rug draai
op uitgediende simfoni~ van die skep
ping,deel met my 'n aanhaling. Dan bloei
ons saam dood:

" but .there is other music in these
hills To hear even a fewnotes of it you
~ust live here for a long time, and you
mustknow t}le speechofhills and rivers.
Thenon a stillnight, when thecampfire is
low ... sit quietly and listenfor a wolf to
howl, and think hard of everything you
have seen and tried to understand, Then
youmay hear it - a vastpulsing harmony 
its score inscribed ona thousand hills, its .

Gee die grond terug
DITwordalhoe duideliker datdieregeringmeer afgebyt
het as wat hy gedink het toe daar in die Witskrif op
Grondheivorming onomwonde gese is dat die teruggee
vangrond.aan gemeenskappe wat gedwing is om hulle
grondteverlaat as gevolgvanvorigebeleide ofhistoriese
redes,nie uitvoerbaar salweesnie,

Nog nooit het die regering s6 'n gulde geleentheid
gehadom sy opregtheidten opsigtevan hervormingen
dieskep van 'n regverdige nuweSuid-Afrikaduidelikte
,viis nie - en dit net sovinnig versmaai nie.

Daar is aanduidings datdie regering nou verbaas is
oordie sterknegatiewereaksie watdie witskrif uitgelok
het, Dit kan net wees omdatdie regering weer eens 'n
belangrike beleidsaankondiging gemaakhet sonderenige
konsultasie met swart gemeenskappe of hul politieke
rere~. '

Watter ander keusehetgemeenskappewat opregglo
hullehet 'nreg op diegrond waarop hulle vroeer gewoon
het,as omnou die regineiehandete neem en die grond '
tegaan beset? '

Is dft nie presies watdieAfrikaner sou gedoen het as
'nnie-Afrikanerregering of'nkolonialemoondheid stukke
van sy grond sou afgeneem het nie?

Ons glo die gemeenskappe wat in die laaste geslag ,
deur'n apartheidsregering vanliulgrond beroof is,het 'n 1-~'--"'!fIfi'~
morele reg om terug te trek na hul grond as dit nou
duidelik word dat die regering ni6 sy hartelose besluit
gaanheroorweeg nie,

Die summiere verwerping van die konsep van 'nHof
opGrondeise - wat reeds deurregskenners.'die ANCen
die Ontwikkelingsbank voorgestel is as dieenigstemanier
omkompleksegrondeise optelosin 'n toekomstigeSuid
Afrika- is ookkortsigtig.

Volgens die regering kan die gewone howe diesake
hanteer,maar die geskiedenis van apartheidswetgewing
en die grondonteieningdaarvolgens, maak dit onwaar
'skynlik dat meer as 'npaargemeenskappein die gewone
howe op geskiedkundige eisegeregtigheid sal verkry.

Ons het 'n tyd gelede geskryfoor Suid-Afrika se
aansprake op Walvisbaai wathistories en staatsregtelik
korrek,maar nogtans hoI en koionialisties is. Di6argu
ment is ookbiervantoepassing. Daaris vandieontwortelde
gemeenskappewat inderdaad gaan sukkel om dieregte
-dokumente en papiere in die hande te kry om aan 'n
gewonegeregshof voorteIeens6hul aansprake testaaf.
En tog weet hulle endiebreegemeenskap dat di6grond
aanhulle behoort.

Die regering se verskoning is dat die regstellingvan
historieseonregmatighede, onpraktiesen onuitvoerbaar
salweesen totkonfliksallei.Di6argumenthou niewater
nie.Almalerken datdiesaakkompleksis,en dat daarweI
moeilikeen konflikterendeeiseopgrond salwees-maar
daaris ookduidelikegevalle waardie regering baiegou
verskuifde gemeenskappe kan laat terugkeer na hulle
oorspronklikegrond.

In baie gevalle staan die oorspronklike grond nog
leeg,worddit deur diestaatbesitenis ditgladnie bewerk
ofgebruik (behalwein baiegevalle virmilitere doelein
des) sedert die mensediegrond verlaat het nie.

Om 'n begin te maak met sulke meer eenvoudige,
onlangsegevalle vangedwonge verskuiwings salbewys
datdie regeringemstigisoorhervorming,en konflikwil
vermy.

Onlangs het StaatspresidentFWde KIerlc'nongelukkige
stellinggemaak: "Sommige vanons mense is nog steeds
be.hep ~t onregte watin dieverlede gepleeg is. Som
rmge dringaan op verskoningsviralles watin dieverlede
gebeur bet. Ander wilhe hulvyande moet voor die hof
gedaag en veroordeel word vir werklike of beweerde
ongeregtighede wathullegepleeg het."

Ons glo hy gaan di6woorde nog berou.

Verkragting
Verlede week het die BritseAppelhof 'n uitspraak ge
maakwatdie presedentgeskephetvirdievervolgingvan
mans wat hul wettig getroude vroue verkrag.

Tot dusver kon 'nmannieweens verkragting van sy
vrou aangekIa wordnie. -
, In Suid-Afrika, 'nlandwaar390OOOvroue naraming

jaarliks verkrag word, kanonsnet hoop dat die beginsel
ook binnekort deuronshoweaanvaar salword.
, Genoegsame bewyse bestaandat derduisendevroue
deurhul wettig getroude mansverkrag word en, soosdie
reg tans toegepas word, geniet die vroue geen wetlike
beskermingnie. Verkragting binnedie huwelik wordnie
as 'n misdaad in Suid-Afrika beskou nie.

In 'n land waar tot1000vrouedaagliks verkragword
en waar 66n verkragting uit 20 aangemeld word, sou
~en~ ver:vag dat daadwerldike stappe gedoen wordom
di6situasie te verander.

Is ~e gebrek ~an streng wetteoorverkragting, spesi
tiek bmnehuwelike,daarop gemik om die patriargieten
koste van die vrou te beskerm7 Dit Iyk so.

, .

."
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Eie-belang
'n Leser stuur die week twee koe
rantknipselssonder kommentaar aan
Brolloks. Die een is van die FAK se
grootbaas, Hendrik Sloet,se stelling
verlede jaar dat bruin Afrikaans
sprekendes nou ookin die f AK toe
gelaat behoort te word.

Die tweede knipsel isook van
Sloet, maar di~ keer dra hy die hoed
van Saambou-grootbaas. Saambou
het begin besef as hulle hul besig
heid wi! uitbrei, sal hulle met weg
breekvan die idee dat hulle net sake
doen met Afrikaners, sa hy.
*Kandit dalk wees dat die belang
rikstedryfkrag agter dieNuwe Suid
Afrika die Boere se beursies is?

"

isolasie hetons Springbok-bobslee
spanneen ons sneeu-skispringers te
verroes gelaat nie...

Minnaarstwis
Die liefdesverhouding tussen Gat
sha en die Nasionale Party en Afri
kaner-establishment is besig om 'n
bietjie suur te word,lyk dit vir Bit
tergal.

FW de Klerk het die ander dag

Pleks van te se Koos praat stront
en gaan sy alie sien, se een man
byvoorbeeld hy wonder of die KP
sy planne good deurdink OOt en
miskien moot Koos nou al daaraan
dink dat sy planne dalk nie gaan
slaag nie.

Uiteindelik het diegehoor Koos
uitgevang. Tydenssytoespraak het
hy sy hele argument op kultuur en
etnisiteit gegrond en gese dit gaan
vir hom oor Afrikanerskap en hoe
die Afrikaner homself moet regeer,
Teen dieeinde hethysommerreguit
gesedit gaan oorwiten swart, oor 'n
wit Suid-Afrika en 'n gemengde
Azania,
* Maar ten minste het die swart
yuppies die eerste keer di~ soort
dier van aangesig tot aangesig kon
beskou,en kon 'n KP·LP vir homself
sien dat di~ mense vir wie sy party
so bang is, meer beskaaf en intelli
gent en gesofistikeerd is as sy eie
aanhangers. En dit isvordering.

Bob-slee?
Wonderlike nuus die ander oggend
oor TV-nuns: Suid-Afrika gaan dalk
volgende jaar al tot die intemasio
nale winterspele toegelaat word.
* 'n Mens hoop net nie die lang

d
- K toehydiewetgewendevergadering

En . aar on'tmoat oos sy 'inUlundigeopenhet,subtielmaar'. . .. "';~ togbaie duidelik gese di~ ding dat
. . .. leiers hulle kort-kort aan vrede kan

verbind maardan roei hulvolgelinge

intelligentste gehoor nog· ~¥E~~
/ Inkatha se magsvertone. "In die

en hulle I·S swart.' ~~w;~~r:t~~:~:a~:~~
. strate beweeg, leap- en steekgoed in

dieluggeswaai en mense klaatblyklik
geYntimideer het, Ironies genoeg was
hulle na 'n vredesVergadering op
pad,maar die lyftaal van die dag het
harder gespreek as die politieke
boodskap."

En dan sluit Beeldsy hoofartikel
af: ''Daar isook 'n tyd vir die wegbere
van strydbyle en panga's - verkies
lik voordat mense later begin glo
daar is 'n.sinistere Zoeloe-agenda
war nie behoorlik deur die wet
vasgevat word nie."
* Ja-nee. Bittergal wil amper sa:
Ons het julle mos gese.

BROLLOKS is geen aanhangervan
dieKP se Koos vanderMerwe ofsy
neandertaalse politieknie. Maardie
manhet guts en 'nsekereflairwaar
voor'n~nshogunoetbewonde~

Kanjy jou indinkAndries Treur
nieht of Ferdi Hartzenberg vlieg
Johannesburg toe om tweehonderd
swartmense - die meeste van hulle
waarskynlik Black Consciousness
aanhangers - toe te spreek?

Presies wat Koos di~ week ge
doen het, Hy het 'n groep Johan
nesburgse swartyuppies - en 'n paar
oueres - in die Johannesburg Sun
toegespreek tydens eenvan die swart Ramphele oor die toestand van swart
tydskrif, Tribute, se maandelikse skole,onderwys en townships te se
gespreksontmoetings, Die voorsit- gehad het, Teen di~ tyd kry Koos .
ter was Zithulele Cindi, prominente selfs 'n ligte handeklap, watheelwat
Azapo-Ieier wat 'n hele paar jaar>~meerentoesiasties word wanneerhy
lank op Robbeneiland deurgebring half minagtend verwys na die plan-
het. netjies wat "FW en Gatsha" saam

En pleksvan homaan te moedig, smee. .
hoor Brolloks die anderdinosourusse ' Nee, se Koos, hy is 'n demokraat.
in die KP-koukus is dikbek daaroor Maar eers is hy 'n Afrikaner en bo-
enseKoos "raaksag op die kaffers". aan sy lys van prioriteite is die voort-

Ewenwel. Daarkom Koos toe by bestaan en handhawing van sy kul-
die Sun aan, .meer as 'n uur laat, tuur en leefwyse - "safari-pakke,
Klaar by Africantime aangepas, lag braaivleis,sakkie-sakkie en a1 daar-
die mense wat sit en wag. En die die dinge", Dis nie rassisties nie,
afwagting was groot. want net so min as wat hy 'n Zoeloe

Koos het sy gehoor verdwaas of'nXhosawil wees, wilhy'nFrans-
laat sit oor sy eerste uitsprake. Hy is man of 'n Portugees of 'n 'Chinees
nie 'n rassis nie, want hy dink nie hy wees. In elke geval het die Boere te
is enigsins beter as die mense in die minEngelse doodgeskiet in die laas-
gehoor nie. Hy dink eerder FW de . te oorlog-.
Klerk is 'n rassis, want die wil 'n So al wat hy wil M, is dat Suid-
nuwe grondwet vir 'n nuwe, vere- Afrika opgedeel word. Dan kan hy
nigde Suid-Afrika onderhandel en homself regeer in wit Suid-Afrika
dit dan deur 'n referendum aan die terwyl die res saam met FW kan
12 persentblankesvoorle watdan 'n doen netwathulle wilinAzania.Dis
veto-reg oor die 88 persent swart- nie gister se politiek nie, dis more
mense sal he. s'n, soos die Sowjet-Unie tans be-

Hy dink ook nie veel van die leef,
huidige Suid-Afrika as Infondament En toe kom die vrae. Pynlik be-
om die Nuwe Suid-Afrika op tebou leefd, So beleefd en geartikuleer soos
nie, seg hy, en haal met groot bewon- Brolloks nog nooit dit op 'n KP- of
dering aan wat dr Mamphlele NP-vergadering gehoor het nie,

SA hou 'clie kopiereg op nie-gewelddadigheid
MASSA-OPTREDE moes in die eerste plaas
nooit met die gewapende stryd in verband
gebring gewees het nie. Dis 'n misleidende
frase.

Massa-opstand is een ding. Die SA Kom
munistiese Party se 1989-program, "The Path
to Power", ontwikkel 'n teorie oor opstand.
Massa-opstand bly waarskynlik op die agenda
van mense soos Ronnie Kasrils, wat nou
"ondergronds" skuil, van waar hy lippehulde
bring aan onderhandeling, maar terselfdertyd
geluidemaakwatklinkna die van die PACen
die anderKP.

Massa-organisasie is egter 'n heel ander
kwessie. Dit was nog nooit deel van die
gewapende stryd nie, Om die waarheid te se,
dis die antitese van gewapende stryd. Dit is
nie-gewelddadig. Omdat massa-organisasie
in die jare tagtig so geslaag was, probeer die
SAKP dit kaap, en as enigiemand dit be
twyfel, lees gemsdie Augustus- en diejongste
uitgawevan "Work in Progress". In 'ngrootse
analise, in die styl van die student-van-die
geskiedenis, erken Kasrils dat die voorhoede
agter die mense aandrentel. Ek sou my nie te
veel bekommer oor die voorhoede of die teo
rie oor opstand nie,

Ons moet ons egter bekommer oor die
geweld wat die land in 1990 oorstroom heten
steeds voortduur. Die beste ding wat ons kan
doen, is om die tradisievan nie-gewelddadigheid
te versterk. Nie-gewelddadigheid is die kon
sep wat ons nodig het om te omskrywe watter
vorms van transisionele protes en politiekvoer
dery aanvaarbaar is, en watter nie. Dis 'n
bepaalde politieke metode waarin oorreding
gebruik word, Ofmoreel bf strategies. Oorre
ding is natuurlik die teenoorgestelde van dwang
en intimidasie. Nie-geweld9adigheid is in Suid
Afrika gebore, en tog ken ons nie die woord
nie. Ous \veet nie wat dit beteken nie.

Gandhihetdiekonsephierontwikkelendit

Die ANC se program
van massa-mobilisasie
word skerp deur
.regeringswoorcfvoerders
veroordeel, en ewe
sterk deur ANC-Ieiers
verdedig as 'n
noodsaaklike
strategie. Die
,Demokratiese Party se
parlementslid vir
Groote Schuur, Dene
Smuts, gee haar
mening daaroor en oor
nie-gewelddadig~eid

\

na Indie uitgevoer; dr Martin LutherKing het
die vaandel van nie-gewelddadigheid in
Amerika gedra; die Aquinos in die Filippyne
en die mense van Oos-Europa in die strate van
kommunistiese lande in 1989: Suid-Afrika
selfhet, veral in die jare tagtig, geboorte gegee
aan wat een kenner noem die grootste "grass
roots"-ontploffmg van uiteenlopende nie-ge
welddadige strategiee in 'n enkele stryd in die
geskiedenis van die mens.

Waarom hoor ons nooit die woord nie,
terwylons land die geboorteplek is van die
belangrikste politieke filosofie wat di~ eeu
opgelewer het? Dit het die dwingela.Tldy van
kommunistiese state oomin, en daarom dink
ek kan 'n mens dit gems die belangrikste
politieke fllosofie noem.

DeneSmuts

Waarom, omdit anders te stel, haal ons
Martin Luther King aan wanneer 6ns die
kopiereg hou? Ten eerste het dit die totale
aanslag-teorie en sy voorgangers nie gepas
nie, Ten tweede het dit ook nie die bevry
dingsbewegingsgepas nie. Wanneer gewa
pende stryd die verklaarde beleid is, kan 'n
mens kwalik voortgaan om kaptein Luthuli se
nie-gewelddadigheid te verkondig.

Die bevrydingsbeweging self was die pro
duk van nie-gewelddadige optre,de. Die De
fiance of Unjust Laws-veldtog in 1952 het die
ANC sy massa-lidmaatskap besorg. Dit was
'n pynlik goedgemanierde veldtog, beplan in
ooreensteIlL~gmet al die morele perke van
nie-gewelddadigheid.

Die PAC se pas-proteste by Sharpeville en

elders was weer 'n voorbeeld van nie-geweld
dadige optrede. Die protes-optredes het gelei
tot die verbanning van die bevrydingsbewe
gings, wat weer gelei het na die stigting van
Uinkhonto we Siswe.

Sedertdien was daar twee vorms van stryd,
gewelddadig en nie-gewelddadig, wat onver
mydelik gelei het na die dubbelsinnige doe1
stellings wat ons in die dekade in die town
ships in werking gesien het: onregeerbaarheid I

aan die een kant onder sommige comrades en
organisering met die oog op onderhandeling
onder strukture soos die civics. Die soge
naamdecomtsotsi's, wat op die oomblikbydra
tot die anargiein townships soos Sebokeng, is
die lewende beliggaming van die kontradiksie,

Die nie-gewelddadige tradisie het nooit
uitgesterfnie,nieeens in die jarevan repressie
nie. Die Soweto-opstand van 1976, deur leer
tinge wat noudie einste vegters is wat tinahul
normale lewens moet terugkeer", was een van
die vemaamste nie-gewelddadige protes-optre
des in ons geskiedenis. Veral in die laaf tag
tigerjare wasdaar weer 'n opwelling van nie
gewelddadige optrede wat uitgeloop het op
die vredesoptogte wat in Kaapstad begin het
op die dag toe ons die laaste sitting van die
parlement geopen het,

bit was egter v66r 2 Februarie, sal die
regering se,en die regering het reg. Die stryd
om onderhandeling is oor, Maar uiteraard sal
'nskikkingwataanvanklikoptop-vlakbeding
word, mense laat meen hulle word uitgesluit,
Dit sal wyswees omnie netdie konvensionele
reg op openbare protes te erken nie, maar pm

uitdrukkings van politieke gevoelens en frus
trasie te verwelkom solank hulle nie-geweld
dadig is.

(Die artikel is 'n geredigeerdeweergawevan
'n roespraak wat Smutsonlangs in dieParle
men! gehou het.)
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KAAPSTAD

LABIA - Oranjestraat 68,
(021)245-927
'n Keur van rolprente 
o.rn,
"The Tunnel", -River's
Edge", "Good-fellas·.
"Venetian Woman' en
"Heart of the stag'.
Bel gerus, hulle is vrien
delike mense.

Teacher", daagliks om
2nm, 6nm, 8nm en
lOnm.
CINE CORLETT: Bramley,
(011) 786-0324.
RUss/ESE ROLPRENTFEES
Cine 1:' "Stricken'.
Vandag om 8nm.
Saterdag om 2,3Ovm
"Freelance Journalist',
om 6nm "Season of
Dead Birds" en om 9nm
"Custody".
Sondag om 8nm
"stricken".
Cine 2: Russiese rol-
prentfees begin
vandag. "Beloved
Woman" om 8nm
Saterdag om 2,3Ovm
"Beloved Woman'; om
6nm "Russkm Maiden'
en om 9nm "Intergirl'.
Sondag om 8nm "Rus
sian Maiden"
Maandag: "Paradise in
the Reeds" om 8nm.
Dlnsdag: "Fur Hat' om
Bnrn.
Woensdag: -Beloved
Woman" om2.30vm, en
"Letters from a Dead
Man' om8nm.
Donderdag: -Golden

• Sword' am 6,30nm. en
"Remember to Forget'
om8nm.

PRETORIA

KAAPSTAD

MINI CINE - Pretorias
traat 49, Hil/brow. (011)
642-8915:

Nico Malan, DF Malanstraat, middestad. (021) 21
5470:
WHILE STOCKSLAST, 'n toneelstuk wat die pretensies
van mense in die "struggle' bydam. LaaSte dae.
DIE SELLA OU STORIE, Pieter Dirk-Uys is terugl Begin
Woensdag.
Baxter, Hoofweg, Rondebosch. (021) 685-7880:
MUSIC OF THE NIGHT; 'n Andrew Loyd Webber
rnuslekfees. .
GATHERINGOF THE BEASTS, 'n groan toneelstuk.
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS. 'n musiekblyspel
van die gewilde feeverhaal.

staatsteater, Kerkstraat. (012) 322-1665:
Opera: SEVEN BRIDES FOR SEVEN BROTHERS, open
Maandag.
Drama: KRINGE IN 'N BOS, regie deur Louis van Niek
erk.
Drama: GHETIO, van Joshua Sobol.
Musiek: PIETER DE VILLIERS, Saterdag om 8nm.
Musiek: Jp.;zz FOR YOU, klassieke jazz. Vandag om
Bnm.
Musiek: ASJ~PASSIE, Dario Fosesatire.

JOHANNESBURG
Nexanderteater, Stiemenstraat 36, Braamfontein,
(all) 72D-7r:x::R: Truk-Ballet dansseisoen. Vandag en
mOre om 3vm en Bnrn.
Nhambrateater; OTHER PEOPLE'S MONEY, Open
Woensdag 3 April.
Windybrow, (011) 720 7994\5: Kundera se JACQUES
AND HIS MASTER. Om snm.
Markteater, Breestraat, Newtown, (011) 832-1641:
Markteater: SHADOWLANDS, 'n ware Iiefdesverhaal.
Maandag tot Vrydag om 8nm en Saterdag om
5.45nm en 9nm.
Upstairs: UBU, 'n toneelstuk oor magsug. Maandag
tot Vrydag om 8,15nm. Saterdae om 6.15nm en
9.15nm.
Laager: BROEDERSTROOM DIARIES, van die Joke
man. Laaste dae. Daagliks om 8.15nm.
Leonard Rayne-teater: JO'BURG FOLLIES II. Daagliks
om8nm.
Andre Huguenet-teater, Kapteijnstraat 14. Hillbrow,
(011) 402-6174: SIZWE BANSIISDEAD, begin 2 April.
Ziggies teater-restaurant, Ascot Hotel,Grant Avenue.
Norwood. (011) 483-1211: TOTAL ECLIPSE. Vertonings
Dinsdag tot Sondag am 9nm,
Village Manor-teater, Maudestraat. Sandown: LET'S
DO IT, die muslek van Cole Porter. Met Natalie
Gamsu, Michael Da Pinna. Dinsdag tot Saterdag om
8nm.

Onafhanklike
rolprentteaters

stryd in vyandlge
geselskap bevind. - AV .

CHAMBRE A PART 
Michel Blanc, die akteur
wie se mesmeriserende
teenwoordigheid in
"Monsieur Hire" die
deurslag gegee het,
speel 'n Fransman wat
sy eensaatnheid
probeer oplos deur ver
lief te raak op 'n
beeldskone "con-crt
ist". Martin skryf sy al
leenheid dooroon toe

. dat hy 'n Fransman in
Londen isen wanneer 'n
vreemde Franse
egpaar hulle opdring,
leer Martin dat emosies
alte wispelturig kan
wees. Seksuele ob
sessie, verraad en
vervreemding word met
deernis uitgebeeld. - AV

HAVANA

THE WITCHES
DAILY.945. 12.15. 2.30, 5.15 (PG 2-6)

THE ROOKIE
DAILY: 7.45. '015 (2-18)

THE WITCHES

RobertRedford, lena Olin (2-14)
DAILY:9.30, 12.15, 3.00, 6 00, 9.00

Franse periodestuk is
Romanties In die ware
sin van die woord. Die
skeppingsgees en die
dood, aibei versier met
kant. 'n Middeijarige
(getroude) musiekon
derwyser besef die nut
teloosheid van sy iiefde
vir sy talentvolle jong
sangstudent. Hy nooi 'n
straatsangeren deel
tydse misdadiger na sy
huls, waar hy sy
natuurlike sangtalenf
ontwikkel. Sy op die oog
af wrede metodes Is
uiteindeiik ionend wan
neer die twee studente
hulie by 'n sangwed-

THE ROOKIE

Arnold Schwarzenegger (PG 2·8)
DAILY:9.45, 12.15, 2.30, 5.15. 7.45. 1000

ArnoldSchwarzenegger (PG 2-8)
DAILY:945. 12.15. 2 30. 5.15, 7.45. 10.00

THE ROOKIE
Clint Eastwood,Charlie Sheen (2-18)

DAILY:930. 12.00. 2 30. 5.15, 745, 10.15

, THE WITCHES
AnjehcaHuston, Mai Zetterling (PG 2·6)
DAILY:9.4S, 12.15, 2.30, 5.15, 7.45, 10.00

LOOK WHO'S TALKING TOO

WILD ORCHID
MickeyRourke, Jacqueline Bisset

Nopersons 2-19 (Proofofagemay be required)
DAilY: 9.45.12.15,230, 5.15,7.45, 10.00

HAVANA

GHOST I
DAilY 9.30, 12.00, 2.30. 5.15 (2-14)

WILD ORCHID
DAILY: 7.45. 10.00 2-.19

HE RUSSIA HOUSE
Sean Connery, Michelle Pfeiffer (2-16)

DAilY: 9.30. 12.00.2.30,515,7.45. 10.15

THE ROOKIE
Clint Eastwood, Charlie Sheen (2-18)

DAllY: 9.30, 1200,230,515,7.45,10.15

Julia Roberts, Patrick Bergin (2·18)
DAILY:9.45 12.15 230 5.15 7.45 10.00

KINDERGARTEN COP KINDERGARTEN COP
Amold Schwarzenegger (PG 2-8) Arnold Schwarzenegger (PG 2-8)

DAILY:9.45,12.15.2.30,5.15,745,10.00 DAILY:945,12.15,2.30,5.15.7.45,1000

THE GODFATHER III
AI Pacmo,Andy Garcia (2-14)

DAilY: 10.00,2.15,5.30.8.30

KINDERGARTEN COP
Arnold Schwarzenegger (PG 2-8) KINDERGARTEN COP

DAILY:945 1215 2.30 5.15 7.45 10.00

KINDERGARTEN COP
I . I Arnold Schwarzenegger (PG 2·8)BmER TOMORROW DAilY 9.45,12.15,2.30,5.15,745.1000

All Star Karate Action (A) THE RUSSIA HOUSE
PLUS Sean Connery,Michelle Pfeiffer (2-16)ANGEL'S MISSION DAILY:930, 12.00, 2.30, 5.15,7.45,1015

MON·FRI td~~J'Il0~7a3&tM~1\°0'0. 3.30,8(tJ AWAKENINGS
BLA,::~n~~s~kiN~E~'Gi'~~J~oP Robert DeNiro, Robin Williams (2-10)

DAILY:9.30, 12.00, 2.30, 515, 7.45, 10.15

SLEEPING WITH THE ENEMY
Clint Eastwood,Charlie Sheen (2·18)THE RUSSIA HOUSE DAILY:9.30, 1200, 2.30,5.15, 7.45. 10.15

Sean Connery, Michelle Pfeiffer (2-16) THE RUSSIA HOUSE
DAILY:9.30 1200 2.30 5.15 7.45 10.15

Sean Connery,Michelle Pfeiffer (2~16)
DAILY:9.30, 1200, 2.30, 5.15, Z45. 10.15

THE KRAYS - 'n Britse
rampokkerprent
gegrond op 'n ware ver
haal wat soos 'n psigo
analis soek na die redes
vir die Kray-tweellng se
psigotiese optrede. stu
lstles imposant met
goele vertolkings deur
Spandau Ballet se
Kemp-broers. - AV

teras 'n verdrukte mob
vrou. Vol briljante teg
niese truuks, Intense
emosionele tonele en
gaigehumor. - AV

THE MUSrc TEACHER 
Dieasembenei'nende

Vandag tot Sondag:
"The Unbearable light
nessof Being", sensuele
drama.

----------------====-1 DlnsdagtotDonderdag:
"The Meaning of Life",
Monty Python se blsarre
blikop die lewe.
Vertonlngs om 3nm,
6nmen 9nm.
SEVEN ARTS: Grantlaan,
Norwood. (011) 483
1680. -The Music

HAVANA

AWAKENINGS

LOOK WHO'S
TALKING TOO

The Rookie

From the Director of "Out of Afrlca~
Robert Redford, lena Olin (2-14)

DAilY: 9.30, 12.15,3.00. 600,900

Hilarious Comedy (A)
John Travolta,Kirstie Alley

DAILY:9.45, 12.15, 2.30, 5.15, 145.10.00

Action (2-16)
Clint Eastwood, Charlie Sheen

DAILY:9.30, 12.00, 2.30, 5.15. 7.45, 10.15

Men at Work

Wat hulle tevergeefs
probeer het om met
'Batman' en 'Dick
Tracy" reg te kry, ver
mag die broers Coen In
die stemmingsvolle
swartgailige rampok
kerprent. - AV

7 Oscar Nominations (2-14)
AI Paclno, Andy Garcia

DAilY: 10.00, 2.15, 5.30. 8.30

A Romantic Spy Thriller (2-16)
Sean Connery, MIchelle Pfeiffer

DAILY:9.30, 12.00. 2.30, 5.15, 7.45, 10.15

Sleeping With
The Enemy ,

. Thriller (2-16)
Julia Roberts. Patrick Bergin

DAILY:9.45, 12.15,2.30, 5.15, 7.45, 10 00

. Action Comedy (A)
Charlie Sheen, Emilio Estevez

DAILY:9 45,1215,2.30,5.15,745.10.00

GOODFELLAS - 'n Martin
Scorsese-prent is altyd
'n event. Syjongste,ook
'n sosiologiese traktaat
soos "Meon streets", is
gegrond op Nicholas
Pileggi se biografie van
'n NewYorkse gangster.
As Henry Hill stof Ray
Uotta vir Robert de Niro
uit. Lorraine Bracco skit-

,HAVANA

KINDERGARTEN
COP
Comroy (2-8 PGI

Arnold Schwarzenegger
DAILY:9.45, 12.15,2.30, 5.15, 7.45. 10.00

Sleeping With
The Enemy

Thriller (2-16)
Julia Roberts, Patrick Bergin

DAILY:9.45, 12.15,2.30, 5.15, 7.45. 10.00

IMPULSE
RED HEAT

Arnold Schwarzene er

GHOST
HAVANA

Robert Redford, LenaOlin (2-14)

GOODFELLAS
Robert De Niro, RayLotta (2-19)

WILD ORCHID

MEN AT WORK
Charlie Sheen, Emilio Estevez (A)

HAVANA
Robert Redford, lena Olin (2-14)

DAILY: 9.30, 12.15, 3.00, 6.00, 9.00

THE ROOKIE
Clint Eastwood, Charlie Sheen 2-18

MEN AT WORK
Charlie Sheen, EmihoEstevez

WILD ORCHID

HAVANA
Robert Redford, LenaOlin (2-14)

DAILY: 9.30, 12.15,3.00. 6.00,g.OO~

MIUER'S CROSSING -

GHOST
Patrick Swayze. Demi Moore (2-14)

DAilY: 9.30. 12.00, 2.30. 5.15,745, 10.15

Clint Eastwood. Charlie Sheen (2-18)
DAILY:9.30, 12.00,2..30,515,7.45,10.15

.Rolprente

THE ROOKIE

CYRANO DEBERGERAC
Uitmuntende hoge kuns
wat toegankiik isvir die
res van ons plebs. - AV

Arnold Schwarzenegger (PG 2-8)
DAilY: 9.45. 12.15, 2.30, 5.15,145, 10.00

DANIE PIETERSE " DP
JAN KONTERDANS " JK
ANDREA VINASSA~ AV
PETER GOLDSMID- PG
RANDY LE ROUX - RR

THE ROOKIE .
Clint Eastwood. Charlie Sheen (2~18)

DAilY: 9.30. 12.00. 2.30. 5.15,145, 10.15

Arnold Schwarzenegger (PG 2-8)
DAilY: 9.45, 12.15.2.30.5.15,145,10.00

Mickey Rourke,Jacqueline Bisset (2-19)
DAilY: 9.45, 12.15, 2.30. 515, 745,10.00

Mickey Rourke. Jacqueline Bisset (2-19)
DAilY: 9.45,12.15,2.30,5.15,745,10.00

I 1'1
MON-SAT:9.45, 12.15, 2.30, 5.15,7.45, 10.00

SUN: 12.15,2.45. 5.15,145, 10.00

LAST EXIT TO BROOKLYNTHE ROOKIE

WILD ORCHID

GOODFELLAS
Robert De Niro,RayLotta (2·19)

DAilY: 9.30, 12.15,3.00,6.00.9.00

I,

MEN AT WORK

GOODFELLAS
Robert De Nlro,RayLotta (2·19)

DAILY: 9.30, 12.15.3.00. 6.00,9.00 .

;,

HE RUSSIA HOUSE

THE ROOKIE
Clint Eastwood, CharlieSheen(2-18)

DAilY: 9 30,12.00.230,515.745.10.15

III I I I I :1 ' .1

Arnold Schwarzenegger (PG 2-8)
DAilY: 9.45, 12.15,2.30,5.15,7.45, 10.00

THE ROOKIE
Clint Eastwood, CharheSheen(2-18)

DAilY: 9.30. 12.00,2.30,5.15.7.45. 1015

HAVANA

Julia Roberts, Patrick Bergm (2·18)
DAilY: 9.45, 12.15,2.30,5.15,145, 10.00

Arnold Schwarzenegger (PG 2·8)
DAilY: ~.45, 12.15.2.30.5.15.145, 10.00

Stephen lang, Jennifer JasonLeigh (2·19)
Clint Eastwood, CharlieSheen(2·18) DAILY: 9.45, 12.15, 2.30, 515,745,10.00

DAilY: 9.30, 12.00,2.30,5.15,7.45, 10.15

HE RUSSIA HOUSE
Sean Connery, Michelle PfeIffer (2·16)

DAILY:9.30,12.00,230,5.15,745,10.15

Sean Connery, MichellePfeiffer (2-16)
DAilY: 9.30, 12.00, 230, 5.15.745,10.15

MEN AT WORK

KINDERGARTEN COP KINDERGARTEN COP

GOODFELLAS
THE GODFATHER III

AI Pacino, AndyGarcia (2·14)
DAilY: 10.00,2.15,5.30,8.30

KINDERGARTEN COP THE RUSSIA HOUSE
Arnold Schwarzenegger (PG 2-8) Sean Connery,Michelle Pfeiffer (2-16)

DAilY: 9.45, 12.15;2.30,5.15,745, 10.00 DAilY: 930, 12.00, 2.30, 515, 145, 10.15

HAVANA
Robert Redford,lena Olin (2·14)

DAilY: 9.30, 12.15,3.00.6.00.9.00

Hler..verskyn
verkorte

resensles van
die beste

vermaak, Waar
geen voorle"ers
verskyn nle, het

ons nog nle kans
gekry om die

betrokke stukte
resenseer nle,

LOOK WHO'S TALKING TOO
John Travolta,KirstieAlley (A)

DAilY: 9.45, 12.15.2.30, 5.15.7.45, 10.00

SLEEPING WITH THE ENEMY

V':'{e Weekblad, 22 Maart 1991
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Daagliks: 10.08,12,15,2,30,5,311,1,45,10.00 ,m
POSTCARDS FROM THEEOGE (2-161
Don26 Maart5.30 nmUITVERKODP

Dlagliks: 10,00, 2.00, 5.00, 1.30 ,.
DANCES WITH WOLVES (2-121
GENDMINEERVIR 12OSCAR TOEKENNINGS!

• I ·1: •

PRETORIA
COMPUTICKET

NAVRAE(012) 322-7460

PRETORIA.

bIDSE/~'/

Daily: 10.00, 2.00, 5.30, 9.00 ,m
DANCES WITH WOLVES (2·121
GENOMINEERVIR 12OSCAR TOEKENNINGS!

KINDERGARTEN COP (VV2-8)
ARNOLO SCHWARZENEGGER IN OlE PRET
ROMANTlES£ KOMEDIE ORAMAI

SLEEPINGWITHTHEENEMY (2-1BI
JULIA ROBERTS "PRETTY WOMAN" EN PATRICK
BERGIN IN OlE SPANNINGVOllE RIllER!

, 1'1 I'

KINDERGARTEN COP (VV2-81
PROBLEMCHILD (A)
Mlddernagvertonlng 29Maart (Goele
vrydag) en31 Maart(Pussondag)
KING FTHE K1CKBDXERSiCAGE

LOOK WHO'S TALKING TOO (AI
DH SCHUCKS.HERE COMES
UNTAG (VV2-8)
laat lall Vertonln; Z2Maart
KINDERGARTEN COP {VV2-81
MlddernagweltOnlng 31 Murt (PaallOfldaaJ
DANCES WITHWOLVES (2-12)

ANOREW McCARTliY EN JONATHAN
SILVERMAN iN DIE LAGWEI<KENOE KOMEDlE!

WEEKENDATBERNIE'S (2-14)
THE RUTANGA TAPES (A)

PATRICKSWAYlE EN DEMI MOORE IN DIE
TREFfER KOMEDlE! '

GHOST (2'14)
ANOTHER4B HOURS (2-181

SUPER AKSIE-BELMJDE DUBBEl MET CHUCK
NORRIS EN JEAN-aAUDE VAN DAMME!

DELTA FORCE 2 (2'16)
CYBORG (2-18)

JEAN·ClJ,UOf VAN OAMME IN DIE AKSIE
BHMlOE AVONTUUR RIlLER!

DEATHWARRANli (2-18)
BADINFLUENCE \ (2-19)

I '

(2-11)
(2-141

Da'I"I1:9.45, 12.15, 2.311, In, I,U, 18.15 am
AWAKENINGS (VV2-1D)
GENOMINEER VIR 3OSCAR TOEKENNINGSI .

JUUA ROBERTS "PRETTY WOMAlf1N PAT~ICK
BERGIN IN OlE SPANNINGVOllE RlllER!

Daaglla: la.OO, 1.311,5,110, 1.31 ,.
DANCES WITH WOLVES (2-12)
Sat 23Maart10.DD, 12,15,2.30 nm
HOMEALONE (A)

Dllglla:10.00,12.15,2.30,5.30,7.45,10.00 am
LOOKWHO'STALKINGTOO (A)
MIKEl'S TERUG' MET-KIRSTIE AllfY.JOHN
TRAVOLTA EN DIES7EMMEVANBRUCEWIWS &
ROSEANNE BARR!

OIlgl1l1: 18.00, 12,15, 2.38, $.lI, 1.45, 18.0OIm
WEEKEND AT BERNIE'S (2·14)

VOLGENDE AAHBIEDING
3IIM_.DUCKTALES- THE MOVIE jAl

Da,glll1: 10.00, 2.311, 5,211, 1.88, 10.30 III

THE RUSSIA HOUSE (2-16)
SEAN CONNERY EN MICHELLE PfEIFfER IN DIE
ROMOOIESE DRAMA!

~,. KINE FLORA 1 &2 ..,:
.... 472·1658 .

Daagllo: 10.00, 12.1S, 2.30, 5,lI, 1.45,10.00 III

LOOKWHO'S TALKING TOO • (AI
MIKEl'S TERUG! MET KIRSTIE AllEY, JOHN '
TRAVOlTA EN OlE STEMME VAN BRUCE WilliS &
ROSEANNE BARR!

VIIUGE PARKERING 8ESKIKBAAR TOT NA
LAATYERTONINGS

SLEEPING WITH THEENEMY (2-1B)
JUlIA ROBER7S "PRETTY WOMAIr EN PATRICK
BERGIN IN DIE SPANNINGVOllE RlllER'

CAGE (2-16)
DlIglil1: !.45,12.15,2.311,5.30, I.IIG, la.38 '"'
THE ROOKIE (2·18)

JULIA ROBERTS "PRffiY WOMAN" EN
I---"':'=~-"""-- __--,...--I PATRICK BERGIN IN DIE SPANNINGVOLLE

RiLLER!

SLEEPING WITH THE
ENEMY (2·18)
WELCOME HOME (2·161

(2-11'

,I

"'~ EASTGATE 1·6 ;')/'
.".; 622·361718 .'.-

ROLPRENTE
LETWEL. ALL! ROLPREHTE YERANDER VRYDAE

005 WES

Do,gllks: 10.00, It15,2.30, Uo.1,45, IUDIII
LOOKWHO'STALKING TOO (A)
MIKEY'S TERUG! MET KIRSTIE AllfY. JOHN
TRAVOl7A EN DIE STEMME VAN BRUCE WILUS &
ROSEANNE BARR!

SLEEPING WITH THEENEMY (2·18)

CAGE (2·161

GHOST . (2·141

Do.glia: to.ao, 1!.1~ 2,30, 5.lI,I.45, 10.00 III

LOOKWHO'STALKINGTOO (A)
MIKEY'S TERUGI MET KIRSTIE AllfY. JOHN
TRAVOlTA EN OIESltMME VAN BRUCE WIlliS &
ROSEANNE BARR'
Vrydag 5.30nm UITVERKDDP

SLEEPING WITH THEENEMY (2-18)

POSTCARDS FROM THE EDGE (2-16)

CONSTANTIA ROSEBANK
";, 788·4300· - r..

OlE SUPER fAMILIE KOMEOIEI

PROBLEM CHILD
ALMOST AN ANGEL
Sal 30: ROCKY II

; DaalllIs:llll, i.3l, 1.00, 130 d; -"~"i.;~·,;,t

. DANCES WITHWOLVES "(2-121
; DaqllIs:l1.l18,tlll,loo.l,lt, lU11 ..,>o "'I-'
i CYilANO DEBERGERAC\~(i/iAl'

(FRANS! DIALOOS - Envekl .,urinel "" .

•

SUED

ouglla:10.00, 2,lI,5.28, 8.00, 10.30 III

THERUSSIA HOUSE (2·16)
SEAN CONNERY EN MICHEllE PfEIFFER IN OlE
ROMOOIESE ORAMA!

O.aglil1: 9.45, 12.15,2.311, 5.30,1.00, 11.30 IJ1I

AWAKENINGS (VV2·1D)
GENOMINEER VIR 3OSCAR TOEKENNINGS'
Mun-Den: 18.110, 12.1S, :.30, 5.30, 7.45, 10.00 ,m
V~·ilt.1a.IIO, 12.15, 2.30, 5.30, 1.110, lD.30 ,.
MILLER'S CROSSING (2·16)

GHOST (2·14)
Duglla: 10.00, 2.lI, 515, 1.00, 10,30 l1li1

GOOOFELLAS (2·19)

VOLGENDEAANBIEDING
30 Mil·DON'T TELL HER IT'S ME (YY2·1D)

Ollilio: 10.00,1.38, 5.110, 8.30 III D llillo,. lU' 530,100 1.15
DANCES WITHWOLVES (2.12) lit: , ,. '.-
GENOMINEER VIR 12OSCAR TOEKENNINGSI . BlOOD OATH ;~':~' J~ (i'16)'::

<POSTCAllllS FROM TH£EDGE :< (2-16)

\ REVERSALOF FORTUNE:: {2-13

'THE NASTY GIRL <. " ,,' ':.' ',;:'.(A)
(OUlTS£ DlAlDDG· Enaollt lyW!fle).:. . '"

M...-Den: 10.00, 1!.l5, 2.30. S.30, 1.45, 10.110 n.
y~-S.t 10.00,12.15,2.30,5.30,1.08, 10.30 nm
LOOK WHO'STALKINGTOO (A)
MIKEl'S TERUG' MET KIRSTIE AllEY, JOHN

~~m1~~~~~\STEMMEVANBRUCEWlWS& . Daalllktl.U,ltlUlII,5.l8,I.lIO, 11.30111<',

SLEEPING WITH THEENEMY (2.18) 'AWAKENINGS;"',>' IYV2'10i
GENOMINEER VIR 3OSCAR TO£JiEH.~INGSI. :"

Dllalio: 10.00, I.lI,5,110, 1.38 1m

DANCES WITH WOLVES (2-12)
Sat 23 Maart 10.00 &12.15
HOME ALONE (A)
D.a,lio:!.45, 12.15,2.311 am
REVERSAL OFFORTUNE

CHAMBREAPART -: ~;: '. 'q

D a' 00 52 ; ISEPARATEROOMS) ";c'(2.19j
U91i .10. ,1~.1, .3II,5.JO, 7.45, 10,01 II i (fRANSED1IJ.OOS-Engelsa~1 ;,;.,;.;

LOOKWHOSTALKINGTOO (A) 'LAASTEDAEl" '. ';:'''',?

r:J;~T~r~:rs~~~T~~~\fuefw1~lIS& : Dugllll: 10,00, t18, ll5.lOD.11.30... c '2.•.
ROSEANNEBARRr MOUNTAINSOFTHEMOON< {YV2-121

KINDERGARTEN COP (VV2-8); Iltatllks:11h,11.15,2.30, 1.31, UD,1••15iii
~~~n~~~i~~n,:,OIE PREl . MILLER'S CROSSING \. ;~{2-18

SLEEPING WITH THEENEMY 'DaJgIIll:UO, 1I.15,3,lllI,IJl,I.80,11I.3l11lll1 <.
(2·18) . CYRANO DEBERGERAC-";~ (A)

CAGE (2-16) flaaJlIIs:ll.88,2.18,Lll,IIO,18.3hlll'
WEEKEND ATBERNIE'S (2-14) COMESEETHEPARADISE {2-161

LAASTE DAE! .01311111: lD.08, 11.15, 2.311, 5.30, 1.118, 10.30 III . '

AWAKENINGS (VV2-1D)
GENOMINEER VIR 3OSCAR TOEKENNINGS!
Oaagllks: 11.118, 1.311, 5.110,1.31111
DANCES WITH WOLVES (2-12)
GENOMINEER VIR 12OSCAR TOEKENNINGS!

VOLGENDEAAHBIEDINQS
38Mw.OUCKTALES - THE MOVIE tAl

lIMII.KING OFTHE KICKBOXERS (2·111

",," SOUTHGATEMALL1·7 .~'"
, :" '. 942.203617 .",,,,,>t"

CUNT EASTWOOO EN CHARUE SHEEN IN OlE
AKSIE-BEWIOE DRAMA!

THE ROOKIE 12-11'
PlUS DIE SPANNINGVOllf AVOHTlJtJR _..
MEMPHIS BELLE 12·11)

DAILY.! 40, II 30 am. 1.28.3 15 515.7.'5,915pm

l.OONiWHI)iS illKYNGTOEd
DOUBLE FUN FOR EVERYONE (Aijj

DRIVE-INS *
NIGHTLY AT 8,00 pm
* R12,00 porCo, tem~ orl.O.Y. torHllm, •

FORESHORE, TEL. 253052 ~m~9vl:le,~~;.~~l·0~,·:I:~ln:IJ94~~;:~~~m
DAILY: 10.00am,13D,S 00.nd 8.30pm JOH NTRAVOLTA a KIRSTIE AI.l,U

• KEVIN COSTNER • LOOK WHO'S TALKING IUU
DANCES W.ITH WOLVES DOUBLE FUN FOREVERYONE (Aiij
GoldenGlobe Winner 2·12
OAIlY: 10.00 am, 2.30, 5.30 andB.30 pm DAILY: 9.'5 am. 1.30. 5.00and8.45 pm

ALPACINO a ANDY GARCIA a KEVIN COSTNER •
In FRANCIS FORD COPPOLA'S DANCES WITH

THE GODFATHER PART I II (2'14) WOLVES Golden Globe Winner

RATED * * *. * r~;f:p:,nm"(2"2)

BlueRoute Centre. TEL. 7S·3030
DlILY.930 lU5.m.1 00.745.5 30.745. 10 OOpm

LOlHlwHois TALKYNGTlm
DOUBLE FUN FOR EVERYONE ---,;rr
0~IlY:9 45am.12 00,2.30.530,7 45; 10OOpm

a ARNOLDSWARZENEGGER. TEL.102'}51558'
KINDERGARTEN COP OAILYllO,1I30.m,1.20.315.515.1.15,915pm
EXCITINGACTIONCDMEDY PG 2.B JOHNTRAVOLTA a KIRSTIEALI,.El
DAILY: 1000am,130.5 00.nd 8.3·o~m LOOK WHO'S TALKING Tuu

• KEVIN COSTNER. DOUBLE FUN FOR EVERYONE Iiiiii
DANCES WITH WOLVES DAILY: lI.ba.m,2 00,430,6.45.9.00 pm
GoldenGlobeWinner 2·12 a JULIA ROBERTS.
DAIlY.9 '5.m.1200.2 30.530,145.10 oOpm SLEEPING WITH

• JULIA R08ERTS a THE ENEMY (2.18)
SLEEPING WITH ASensual. Slrrling. Psycho Dram•• 7hriller.
THE ENEMY (2.18)t=......~~~-----I
ASensual.Silzlin .Ps choOnma. Thriller.
OAIlY:9.45.m.12.15. 2.l5,515, 7.45. '0 15pm

ROBER7 DE NIRO a ROBIN WILLIAMS

AWAKENINGS
Based on alrue story (P.G.2·10)
O.AHY9.JO.1115Jm.10011ld2~5pmONlY fll' It,

PuV~~!~~~~'~~~~s~9oYl~J!lm~II!t:II~~
DAILY: 5,15 IOd 7.45 pmONLY JOHN TRAVOLTA a KIRSTIE AlI,.El

• ANDREW McCARTHY a LOOK WHO'S TALKING IUU
WEEKEND AT BERNIE'S OOUOlEFUNFOR EVERYONE Iiiiii
WILD HILARIOUS COMEDY (2·14) --PUlS---
NIGHllY: '110.15 pmONLY SPARKLING COMEDY

• KEVIN COSTNER a 'HOME ALONE
DANCES WITH WOLVES 'IOEAL HOLIDAY ENTERlAINMENT (All)

GoldenGlobeWinner (2"2)liillii~~~i~I'

CITY, TEL. 25,2720 MAINROAD, TEL, 686-6649
DAilY: 9.30. 11.15.m.1.00. 2.45.5.30. 7.45.10 DOpm DAILY: 9.45.m, 12.15, 2.30, 515, 7.45, 10.00pm
JOHN TRAVOLTA. KIRSTIE ALt,,,El a BRUCE DAVISON.
LOOK WHO'S TALKING Tuu GoidenGlOb'Aw"dlorbesls~orlingactor
00U8LEFUNFOREVERYONE ---,;rr- LONG TIME
OAIlY:9.'5am,12 00.2.30,5.30,l.45,10 DO pm COMPANlaN

• JULIA ROBERTS. Funny, Touchin9.ndVilal.UplillinglaleI2-18)
SLEEPING WITH DAILY: 9.30am. 1215, 3.00, 6.00, 9.00 pm
THE ENEMY 12.18) • GERARD DEPARDIEU •
ASensual, Sizzlin .Ps choDrama. Thriller. CYRANOFrenChWfth£n~ISh sub-tilles
DAILY: 9.30, 11.15.m, 1.00lnd2 ~~mONLY DEBERGERAC Hi9hlyAtcl.im,d (All)
DUCKTALES-THE MOVIE OAIlY:9.45.m, 1/15,2.30,5.15,7'5,10 15pm
Full Len Ih Animated PI.asure lor All! GABRIEL BYRNE a ALBERT FINNEY
OAIlY:5.15,1.'51Od 10,15pmDNLY _ MILLER'S

ROBERT DE NIRO. R081NWIllIAMS CROSSING
AWAKENINGS Exlremely Enl"l.inlng & Moving (2·161
Basedon a Irueslory (P.G.2·10)

MAIN ROAD, TEL. 61·7979 OAIlY:9.45.m,12 00.230,530.745, 10.00pm
DAILY: 945.m,12 00.2.30,5.30,7.45, 10OOpm a JULIA ROBERTS.

• JULIA ROBERTS • SLEEPING WITH
SLEEPING WITH
THE ENEMY (218) X!j~,~!~g~~"ma. Th(~i~~)
ASensual,Sizzlin ,Ps chllOrama.Thrlller. DAILY: 9.30.1115am.1.003nd 245 pmONlY

DAILY: 1~0~~~i~bOo~~~~~~30pm DUCKTALES-
DANCES WITH WOLVES THE MOVIE
Golden Globe Winner 2·12 Full length AnimaledPleasure lor All!
DAILY. 9.45 am.12.15, 2.45, 5.15.7.45, '0.15 pm NIGHTlY: 5.'5.7.45 and'0.15pm

ROBERT DE NIRO a ROBIN WILLIAMS ROBEBT DE NIRO a RORINWILLIAMS

AWAKENINGS AWAKENINGS
Basedon a true slory (P.G.2·10) Based on a truestory (P_G.2·10)
* SATuRDAY at9.45am& 12.oonoon .
HOME ALONE (All)

Kaapstad

anlam Centre, Parow Tel.92·5126
DAILY. 930.11.15... 100.245.5.30.745,10 OOpm

C01nlwHOiS TALKYi{GTOO
DOUBLE FUN FOR EVERYONE Iiiiii

041lY"! 30.11.15.m.l 00.245.530,7 45.10 OOpm DAILY: 9'5.m,1200.2 30.530,7 45.TO.OOpm
JOHNTRAVOLTA a KIRSTIE AL\,,,EY a JULIA ROsER7S •

LOOK WHO'S TALKING Iml SLEEPING WITH
OOUBLEFUNFOREVERYONE All THE ENEMY
DAILY: '0 00am,1.30, 500andB30pm . (2·18)

• KEVIN COSTNER • ASensua1,Slllling.PsychllOrama. Thriller

DANCES WITH WOLVES
GoldenGlobeWinner 2·12 TEI.(02231)"64
OAIlY:9.30.1I1\.m.l 00!~d145p!!,ONLY DAILY' 9 45lndll 30amONlY

DUCKTALES-THE MUViE DUCKTALES
FU"L~.!hAni~~tedPleasuralo'A"!THE MOVIE
DAILY: 5.15iIIod_7 45pmO~lY ,

• lOU FERRIGNO • Fulllengl~!,~mated Pleasure for All!
CAGE DAILY: 1.30,500andB 30pm
7HRIlliNG ACTION & EXCITEMENT 12"6) .a KEVIN COS1NEn •
NIGHTLY;a11O'5pmO-NLY-- DANCES WITH

a KEVINCOS1NER a WOLVESGoldenGlobeWinner

DANCES WITH RA1EO * * • * * rheCape rim es
WOLVES Golden Globe Winner rheAr us (2-12)

RATED * *. * * The Capo rim.. OA~LY~~~~tti~~A~~E~~5G'bOJ~m.
OAllY9'5.m, 12.00.2 ~:~5A;O,u:45.10~~~~ KINDERGARTEN

• JULIA ROBERTS a COP
SLEEPING WITH EXCI1INGAC110NCOMEDY(P.G.2·8)
THE ENEMY (2.18) DAILY: '0.30'm,200. 4.30.1,DO, 9.15pm
ASensu.1 Sizzlin9 PsychoDrama Thriller ROOERTDE.~IRO a ROBINW'lllAMS
., ,. AWAKENINGS

Basedon e nueSID (P.G_2·10)

• JULIA ROBERTS.
4Cinema Complex- TEL,683·1209 SLEEPING WITH
DAlly.9.4;'~J~I~·~6moi~4;.10oOpm THE ENEMY (2-1 B)
SLEEPING WITH ASensu,l,Slrrling, PsychoO.. rna.Thriller.

THE ENEMY (218) a--;:,;;;::::':CARTHY ~
ASensual.Sizzlin .Ps MOuma. Thriller. WEEKEND A,.
DAILY: 9.30. 11.15 ••.100.245.5.30.7.45.10 DOpm _.
JOHNTRAVOLTA a KIRSTIE ALLEY BERNIE'S
LOOK WHO'S TALKING TOO WILD 1iIlARIOUSCOMEDY (2·14)
OOUBlEFUN FOR EVERYONE ---,;rr-
OAIlY: 9.30lOd IU5.mONLY

DUCKTALES-THE MOVIE
Full Length AnimatedPleasure lor All!

DAilY: 1 30.5 OOandB 30pm KINDERGARTEN
a KEVIN COSTNER. COP

DANCES WITH WOLVES EXCITINGACTIONCOMEDY(P.G.2B)
Golden Globe Winner 2-12 --PUlS-__
OA1l1.9 45.m. '2002.30530.145.'0 00pm • PAUL HOGAN.

KiNDERGJ\nTENGcijp ALMOST AN
EXCITINGACTIONCOMEDY(P.G.2·8} ANGEL (All)
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STET
STET

STET
* Bere jou hael
geweer en lees
Stet
Die jongste Stet
(6:4) het pas
v;rskyn. .'
Stuur 'ntjek. of
posorder van R6
na: Stet, Posbus
39400, Bramley
2081

Torlef: R15 vir
25 woorde of
'n gedeelte

docrvon

Tel: (011) 29-4944
WANTED: Second
hand, left Wing
Books in good
condition. Phambili
is buying
Open:
Mon-Fri 9hOQ-17h30
Saturday 9hOO
isroo
Sundays 13hOO
17hOO

Handgeweefde
dhurries
(gestreep~e

katoensakke) en
silwer juwellerswere
van Nepal, 'ndie en
Thailand te koop.
Winkel6S,
The Firs, Rosebank.
Tel: (011) 880·3566

Vrye Weekbiad, 22 Maart 1991

PHAMBIU BOOKS:
Huge selection of
Academic Titles
22 Plein Street

living. For more
information phone
(011) 648-3079

ACIEEEEDIII HOUSE
PARTY
SAT - 23 MARCH.
WAREHOUSE ATTHE
MARKETTHEATRE
BETHERE OR BE
SQUARE.

MARK

GEBEURE

THE40 WATT CLUB
Experience Africa's
first Cyberpunk
club, the 40 Watt
Club (cnr Twist &
De Villiers). Sexy
technology makes
for wicked Cyber
music namely,
Hartbeat,lndustrial,
Techno, Under- /
ground Acid House
and Hip-Hop. The
dub also plays
Indie, Alternative

.Rock, Post Modern
and Cult. Entrance
fee is R8 and
there's street secu
rity. Doors open at
approximately
lOPM. CYBERPUNK
IS FAST DEVELOP
ING INTOAHUGE
MOVEMENT - BE
THERE I

POWA (People Op
posing Women
Abuse) is In onder
steuning- en in
Iigtingsdiens vir
mishandelde en
verkragte vroue.
Onsbied ook
werkwlnkels en
opleldingspro
gramme aan oor
geweldteen
vroue. Vir verdere
inligting skakel
(all) 642-4345

VISUALART
COURSES .
Learning to see..
Eye training to look
at shape, form,
colour, dimension
translated into
drowlnq. painftng,
sculpture and
crofts, Classes
available day and
evenings for
children and
odults, Phone Mag
gie van Wezel at
614-7297 after Spm .

The Institute For
Philosophical
Practical and
Teaching offers the
opportunity to gain
perspective on .
existential crises
and problems in

Kaapstad - (021)
689-1194 (5:30nm
tot 7:30nm) .
Grahamstad 
(0461) 26067 (h)
Rudi of gaan na
die Metodistekerk,
Pritchardstraat 79

.op Dinsdae vanaf
4:30nm tot 7:00nm

.' ,Om 'n advertensie in hierdie kolomme te plaas, bel
vir Peppy of Cathy (011) 836-2151, faks (011) 838
5901, of skryf aan Kleinadvertensies, Posbus 177,
Newtown 2113. Die spertyd vir kleinadvertensies is
5 nm op die Dinsdag voor publikasie.

\ v.\ \

~

ENROL'NOW
TEL: (011) 29-4116/7
The future isyours
through education

TIK-EN VERTAAL
WERK
Bel Louise by (012)
46-6577 '

DRESSMAKING
& DESIGN
BEQUALIFIED TO
START YOUROWN
BUSINESS
ENQUIRIES
CITY DRESSMAKiNG
& DESIGNSCHOOL
7th Floor Char
leston House
161 Commissioner
Street (between
Von Wielligh and
Delvers Street)
Johannesburg
2001. .
Tel (all) 29-4116/7

BEDREWE VERWER
Hulse. woonstelle.
kantore.
Uitstekende
verwysings. Vir ver
dere inligting skakel
(all) 728-4678 (Vry
dee. Saterdae en
Sondae) of skakel

. (all) 787-7734
(Maandae)

DIENSPLIG
ADVIESDIENS
Vir gratis en
onafhanklike
advies op enige I
navrae oor diens- I

'Iplig, skakel: I

I
Durban-(031)301- I
5663 Richard (w) I

I.Pietermaritzburg - !
(0331) 944079 Mark
(h)

kid

, c
, ,

Vrye
Vrye Weekl::>lad is 'n onafhanklike weekllksekoeront wet
uitgegee word deur Wending Publikasies Beperk (Reg. no.
88/04168/06).

RedakSie'
Redakteur: Max du Preez
Senior skrywers: Jacques Pauw, Ina van der Unde, Hennie
Serfontein
Kopieredakteur: JohonBruwer
SUb-redakteur: Ryk Hattingh
Nuusredaksie: Chrlstelle Terreblanche, Chrlstelle de Jager,
Audrey Brown. Pearlle Joubert, Esma Anderson, Irene Louw.
Phineus Tshukudu
Fotoredakteur: Use Joubert
Ontwerp: Esma Anderson. Andrea Vinassa
Vrydag-redaksie: Andrea Vinassa, Laetitia Pople
Sportredakteur: Tinus Horn

Bestuur
BestuurskonsuRant: Mark Beare
Advertensies en bemarking: Joyce Dube, Iouwnns Potgieter
Redaksionele assistent: Cathy Fennessy
Kantoorbestuur: Joseph Moetaesi, Vernon Zulu, Peppy
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\

Wending Pubikosles Beperk en Vrye Weekblad se adres is:
Breestraat 153, Newtown.
Die posodres is Posbus 177, Newtown 2113.
Die telefoonnommer is (011) 836-2151-9en die faksnommer
8385901. .

Buitekantore
Kaapstad-kantoor: Christelle Terreblanche. Tel (021) 47-8960
en 47-8819
Pretonc-kcntoon Ina van der Unde. Tel (012) 834 879

Vrye Weekblad kos R1,33plus 17c AVB.Dit kos R75(AVB ingesluit)
om vir 'n jaar lank in te teken, en R40 (AVB Ingesluit) vir ses
maande. In Namibia, Swaziland, Lesotho en Bo1swana kos die
koerant R1 ,SO plus verkoopbelaSting. Tariewe vir buitelandse
intekenare isop navraag by (all) 497-2911 beskikbaar.
Problemametversprelding moet geng word aan Cathy Fennessy
by (011) 836 2151. '

PERSOONLIK u geld u te laat lag sakebesoeke en
soos nog nooit toeriste. Bespre-
tevore nle - dis my kings: (012) 326-

Die Takharevir
waarborgl Stuur u 6346 (16hoo -
ncorn. ddres en 18hoo)

Vrede S6 in die telefoonnommer
land van die Ooms soorn rnet u
is eenbol koning bydrae aan: SFDP- , DIENSTE
Die Bleskoppe teen

' BEMARKING,
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vrot beslissings is maar
boksers se lot

liNUS HORN

BOKS en omstredenheid is so
onafskeidbaar soos Laurel en
Hardy. Brian Mitchell kan bly
wees hy het verlede week met 'n
gelykop-uitslag weggekom; die
kryt het aI veeIswakkerbesI~
opgelewer.

En selfs wanneer 'n beslissing
ooglopend regverdig Is, sal die '
verloorder altyd kla,

Op die amateur-beoordelaar
(daar is na die naweek sobaievan
ODS, dat ons ditoorweeg om 'n
vakbond te stig) se telkaart was
Brian ook die wenner - maar met
'n skrale punt, ofhoogstens twee.

Sy eie stelling - dat hy negevan
die twaalf rondes gewen het - is
etTe optimisties, maar 'n mens
kan sy teleurstelling verstaan. Hy
het die hele bokswereld verkeerd
bewys en hy gaan geen krediet
daarvoor kry nie.

'n Amerikaanse bokstydskrif,
The Ring, het 'n paar maandege
lede s6 oor die junior-liggewig
afdeling geskryf:

"Let's match Azumah Nelson
with Jeff Fenech, and Tony Lopez
with Jorge Paez. Winner meets
winner,andwe toss the restof the
division out the window.

"That may be a bit rash; and
not particularly fair ifyou're WBA
champ Brian Mitchell. But what
the heck, Mitchell has reached
the twilight ofhis reign an~ay."

Goed, Brian het rede om on
tevrede te voel. Maar soos Lopez
na die tyd gese het, dis boks. Jy
het g'n ander keuse as omjou by

Brian Mitchell... hy kan bly wees hy Isnle sy titel kwyt nle

die beoordelaars se beslissing
te berus nie.

Die 800rt besIissing waarmee
'n bokser vee! moeiliker sal
saamleef, is die nederlaag wat
Sugar Baby Rojas onIangs teen
ons eie Welcome Nelta gely het, , "
nadat hy Nelta twaalf rondes
lank pap geslaan het.

Beoordelaars is bang om
kampioene te laat verloor. 'n
Kampioen wat sy titel weens 'n
swak beslissingafstaan, sal veel
meer geraas maak as 'n on
suksesvoUe ultdager, slen,

In die jare sewentig het Pi
erre Fourie twee keer teen Bob

c ~Foster en twee keer teen Victor
'Galindez om die ligswaargewig-'
titels van die wereld geboks.

As ons ons radio-kommen
tators kon gIo, het Fourie die
tweede geveg teen Foster en die
eerste teen Galindez gewen. Die
beoordeIaars het anders besluit.

VeraI Foster was so 'n groot
trekpleister in Amerika dat
boksowerhede onder geen om
standighede sou WOll sien dat
hy sy titel verloor nie,

Presies ewe goed?
Die rugby-ouens se om die
Curriebeker te deel is soos om
jou suster te soen, 'n Gely
kopuitslag in die bokskryt is
nog minder opwindend.

Die feit dat sulke uitslae
enigsins moontlik is, is absurd;
na twaaIf aksie-belaaide ron
des is daar 'n beoordelaar wat

twee~ op hoegenaamd geen
manierkan skei nie.

Gelykop-uitslae behoort iets te
wees waarmee jy twee boksers
straf as albei so vrot boks dat Jy
voel nie een van hulle verdien 'n
oorwinning Die. MitcheJI-hulle het
beslis nie in die kategorie geval
nle,

o Nog 'n bokserwat vandeesweek
bitter ontevrede was, was Razor
Ruddock, wat met 'n tegniese
uitklophou teen Mike Tyson ver
loor het. ,

Die skeidsregter, Richard
Steele, is gIo 'n Don King-man en
dusools 'nMike,Tyson-man,'maar
iiI die geval het by dalk reg
opgetree.

'n Bokser wat aI twee keer op
die krytvlooer was en met ses
houe na mekaar getref word
sonder om met 'n teenaanval te
antwoord, loop beslis die gevaar
om lelik seer te kry.

Steele was nie vreeslik gewild
nasybesluitomdiegevegtestaak
nie, maar as Ruddock breinskade
opgedoen het, so Steele dit eers
moes ontgeld.

Natuurllk fioreer boks op om
stredenbeid. Daar word reeds van
'n herontmoeting tossen Tyson
enRuddock gepraat. VII' hul eerste
kragmetingbetTyson $6miljoen
gekry en Ruddock $ 3 miljoen.
Wanneer hulle mekaar weer pak,
sal dit vir heelwat meer wees,
danksy die bohaai wat Ruddock >.

opgeskop het.
\ Boks is inderdaad baie soos
Laurel en Hardy. Net snaakser,

... "

Drs mas krieket, Broeders!
SELFS die mees tradisie-vaste

,krieketpuris moos dit die afgelope
week of wat emstig oorweeg het
om hom toteendagkrieket te bekeer.

Die Benson & Hedges-halieind-'
stryde het Die deurgaans briljante
krieket opgelewerrue, maarvirgroter
opwindingsal jy baie, baie vermoet
soek,

Woensdagaand se wedstryd
tussen die Westelike Provinsie en
die Oostelike Privinsie was eintlik
nog spannender as die vorige week
se dramatussen Transvaal en Na
tal

Daar was lanklaas 'n wedstryd
waarin die skaal so gereeld vandie
een span na die ander geswaai het,

EersKepler Wessels se skitter
ende kolfwerk wat die OP vir 'n
groot telling reggemaak het, toe 'n
reeks bouldeurbrake deur Dave
Rundle en Adrian Kuiper wat die
rooispan tot 'n misrabele 167bep
erk.

Toe kom die WP se vrot begin,
gevolg deur Kuiper se verwoesende

kolfwerk, gevolg deurdie bekende
WP-ineenstorting, gevolg deurnog ,
'n Kuiper-aanslag met 'n enkele
paaltjie staande en uiteindelik 'n
veldwerkblaps wat Kuiper en

Motorsport-geesdrlftlges kry
Sondag 'n dUbbele dosls
top-vermak wanneer die
SAUKdie Japanse
motorfletsGrand Prix (250 en
500cc) regstreeks wys
(07h30), en later ook die
Braslllaanse Forrnule 1
Grand Prix.
Vanmlddag en vanaand
word die krlekefwedsfryd
tussen die Oostellke
Provlnsle en die Westellke
Provlnsle In Port Elizabeth In
die halfelndronde van
Benson & Hedges 58
aandreeks eok regstreeks
ultgesaal, en dlt geld ook vir
die besllssende derde
weclstryd, waf more gespeel
sal word as die WP vanaand
wen.

Meyrick Pringle tot 'n selfmoord
lopie uitloken die wedstryd vir die
OPmet Inskamele vier lopieswen,

Intussenwas daar ook 'n reenbui
wat gedreighet om almal sepret te

Die
weekse
TV-Sport

Die week se volledlge sport
programrooster Is:

SAUK:
Vrydag,22 Masrt:
TSS16h10 en 21hOO: Krleket:B&H
halfelndronde: WP teen OP In Port
Blzabeth
TV1, 181130: Gillette World Sport
Special.
TV4, 2Oh35, TSS21hOO: Pov.wManIa
Saterdag, 23 Maar1:

bederf, 'n verbroude vangkans deur
Ross Veenstra wat die wedstryd
vroeg vir die OP sou beklink, en
briljante boulwerk deur die OP se
''vyfde bouler' Karl Bauermeister,

TSS13hOO: Motorwedrennevanaf
Killarney.
18hOO (streke)en 21hOO: Krieket
B&H halfeindronde:WP teenOP in
Port Elizabeth (indien derde wed
stryd nodigIs).
TV1, 12hOO-1756: Junior Sport;
perdewedrenne vanaf Turffonteln;
Selljagvaart (BOC-wedvaart: jong
stenuus); Kragbootwedrennevan
af Barberspan; Ghalf: Beleares-

toemooi in die Volvo-reeks.
Sondag, 24 Maart:
TV1, 07h30: Motorfletswedrenne:
Japannese 250ccen 500ccGrand
PIx. TSS 12hOO:JuniorSport (heruit
sending). 23hOO: Brasiliaanse For
mule 1Grand Prix.
Maandag, 25 Maart:
TV1, 21hOO: Krieket-sage: epI
sode 16.Atletlekuit Pretoria.
Dlnsdag, 26 Maart:
TSS21hOO: Krleket B&H10jaar
Woensdag, Z1Maar1:
TSS16h10 en21hOO: KrieketB&H

wat eintlik vir syslaanwerk gekies
is.

Vanaand is dit weer sulke tyd.
Daar is Die soveel drama in 'n

hele Curriebeker-seisoen nie.

eindronde: Natal teen OP of WP In
Durbanof Kaapstad.

MoNET:
Vrydag, 22 Maart:
181130: The World of National
Panasonic.
Saterdag, 23 Maart
15hOO: GhoIf: Nestie-ui1nodigingsloer
0001 16hOO: Motorsport News161130:
Pluimba/:Engelseope. 17hOO: Sok
ker: Engelse eerste Iiga. 6.45nm.:
Sportsfire. 23hOO: temis:Temis:Inter
nasionaie toemooi vir vroue vanaf
KeyBiscayne.
Sondag, 24 Maar1:
13h30: Rugby: Hong Kong-sewes.
14hOO: The World of National
Panasonlc. Laataand: Tennis:Inter
naslona/e toemooi.vir mans vansf
KeyBiscayne. ,
Dlnsdag, 26 Maart:
22hOO: The Best of Erfgllsh Soccer.
Woensdag, Xl Masrt:
10 nm.: Sokker, regstreeks: Enge
landteen lerland.
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Die Bloues is die sterkste
". . I

,SELFSNatallers.moet
erken dat Noord- '
Transvaal verlede jaar
diebeste rugbyspon
in dieland was. Toe
dit diemeeste getel
het, het hulleegter hul
swakste vertoning
gelewer. Goon dit
va-njaar weer sowees,
ofgoon Naas-hulle
diekeer hul hoe
spelpeil enduit
volhou? TINUS HORN
weeg die voorste
spanne teen mekoar
op en waag 'n poor
voorspellings
'n CURRIEBEKER-STELSEL
waarin een glipsie 'n hele jaar se
goeie werk ongedaan maak, pas
Noord-Transvaal nie.

As die reeks op 'n liga-grond
slag sonder 'n eindstryd beslis is,
sou dieNoordedie seisoen as oor
weldigende gunstelinge begin het;
soossakenoustaan, kan hulle weer
alJes oorheers ennetvoordie wenpaal
gly.

DieBloues isdie enigste spanin
die landwat aandie begin van die
seisoen al aan die ein de kan begin
dink. Hulle het sovee l talent en
diepte dat 'nmensdaarop kan reken
dat hulle weer die Curriebeker
eindstrydsal haal.

Opmeer as dit moet jy egter nie
jou spaargeld verwed nie.

Skort daar iets met die Noorde
se vermoe om druk te verwerk?
Ongetwyfeld, asdie afgelope twee
eindstryde 'n maatstaf is.

Hoevreemd dit ookal mag klink,
. jaresewelslae het 'n groot kwesplek

in die Noorde se mondering laat

ontstaan: wanneer hulle die dag
effens op die agtervoet gedwing
word, is dit so ongewoon dat hul
hele speelpatroon ontwrig word.

In verlede jaar se Curriebeker
eindstryd was hulle soos 'n halwe
span. Toe hulle dieselde Natallers
twee weke vroeer liederlik afger
anselhet, sou die Piesangboerekon
sweer daarwas minstens dertigblou
truie op die veld.

Natal is 'n span met min
tekortkomings en met die Cur
riebeker in die glaskas by King
spark sal die spangee s outomaties
uitstekend wees, Die afrigter, Ian
McDonald, kan hom op taktiek en

stra->.. ...:~....
tegie "" -"',,' ,
toespi ts. -,

Tony
Watson, Dick
Muir en Jeremy
Thomson maakdie
N atalse agterlyn die
sterlcste in die land, maar
Wahl Bartrnann bly die
Piesangboere se grootste
wapen .

As hy nie voor een van die
lekker geldaanbiedinge uit ander
oorde swig nieen hy bou voort op
verlede jaarseskitterende vorm, is
Natal klaar 'nstappie naderaandie,.-

eindstryd.
Die Westelike Provinsie het

verlede jaar min gedoen waarop
hy trotskanweesen spangees was
teen die eindevan die seisoen glo
beroerd.

Maar die Streeptruie het al
voorheen uit moeilike situasies
teruggeveg en gewen. 'nMens durf
nie 'nspan watTiaan Strauss,Andrew
Paterson, Balie Swart en Kobus
Burger insluit, onderskat nie.

Die enigste ande r span wat 'n
kans staan om die Curriebeker te
wen, is Transvaal - mits sy nuwe
afrigter, Harry Viljoen, toegelaat
word om dinge op syeie manier te
doen, sonder inmenging van baas
Louis. -

Kuifie van der Merwe het ver
lede jaar die Rooibontes se slot
prob leem opgelos, en die
Transvaalse agttal hoefnouvir nie
mand terug te staan nie.

Agterlangs gaan baie van die
Springbok-skrum skakel Garth
Wrightse vorm afhang.Opsy oeste
washyeen van die bestester wereld,
maarsedert hyvoorverledeseisoen
harsingskudding opgedoenhet, is
hy sy selfvertroue kwyt. Verlede
jaar was hy 'n toonbeeld van mid
delmatigheid.

As 'n mens die spanne beoor
deel volgens hul potensiaal, eerder
as verlede jaar se prestasies, sal 'n
ranglys van die land se ses beste
spannemin of meer se Iyk:

I) Noord-Transvaal
2) Natal
3) Westelike Provinsie
4) Transvaal
5) Oostelike Provinsie
6) Vrystaat
Benewens Natal sal die Vry

staters seker die meeste oor die
ranglys mor.Maar soos Dinsdagaand
se wedstryd teen die OPinYardley
se aandreeks weer gewyshet, is die
Vrystaatse agttal eenvoudig niesterk
genoegom die witspan seagterlyn
genoeg hardloopkans te gee nie.

Die OP, oor wie 'n mens nie
maklikvoorspellings waag nieorndat
hy nooit doen wat jy verwag nie,
kan soos verlede jaar vir 'n skok
sege of twee sorg, maar sywissel
valligheidsal hom soosgewoonlik
vroeg al uit die wedloop haal.

Tien van die besleSUID-AFRIKA: lean binne 'n jaar of twee
weer toetsrugby speel en die slegte nuus is
dat daarbitter min spelers met internasion
aleervaring oor is.

Onsmoetgou plaasvervangers in 'n hele
paarposisies vind. 'Agterlangs is daar hope
talent,veral onder die senters en losskakels,"
maardie voorspeler-oes lyk maar skraal.

Hier is tien jong spelers wat vanjaar fyn
dopgehou kan word. ,
James Small: Net sowat twee jaar gelede
het hy nog vir Warren McCann in 'n wed-

· Ioop oor lOOmgeklop. Hy is die soon speier
wat Doc Craven ' n "footballer" sou noem;
benewens die basiese vaardige - wat hy in .
oorvloedhet - het hy daardie iets iets ekstra
watnetdie heel grotes beskore is. As hy sy
beseringsprobleme kan oorbrug,kan hy ons
besteagterspelerword.
Jannie Claassens: Verlede .jaar se groot
vonds. Hy het alles wat 'n senter moet he:
vaart, krag en 'n dodelike systap. Hy is
boonop niebang om syteenstandersreg van
voor in te wag en met mening grond toe te
bring nie.
Riaan Potgieter: Die OP-senter het verlede

jaar langs MichaelduPlessis 'n hele klompie
skittervertonings gelewer. Soos Oaassens
is hyop die verdediging net soveel werd
soos op die aanval Indiewedloopom Spring-

- bokkleure was hy aandie einde van verlede
seisoen 'n kortk:op voor~die Natallers Dick
Muir en Jeremy Thomson.

Drie Iosskakeisgaanom die nommer 10
trui in die Springbokspannieeding wanneer
Naas Botha niemeerbeskikbaar is nie: Joel
Stransky, HenryHonibaIl enLance Sherrell.
Stransky lean na Natalse welslae van ver
Iede jaar stellig daaropaanspraak roaak dat
hy die tweede beste losskakel in die land is.
Hy het aan die begin van sy loopbaan in
senior geledere by 'n paar geleenthede ef
fens gesukkel onder druk, maar verlede sei
soen veel betergevaar.Hyhetegterdie beste
wedsttydvan syloopbaan op heelagtergespeel
en isdalk die manwatJohanHeunis se goeie
werk in die laastevesting kan voortsit.
Sherrell: Nadat Transvaal hom te vroeg vir

sy senior span gekies het, is hy Kaap toe,
waar hy vir 'n jaar of wat net klubrugby
gespeel het. Verlede jaar was met mening
terug en aIle aanduidings is dathy gereed is
om die groot belofte wat hy as onder 20
speIergetoonhet, gestand te doen. Benewens
'n dodelike linkervoet, breekhy ook goe d.
Honiball: Die opwindendste van die jong
Iosskakels. Hy slaan gapings wat die ouer
gardeaanJannieBarnard herinner. Ongelukkig
is hynesBarnard nie werklik 'n skoppervan
formaat nie.D it is al wiltkanverhinder da t
hy in die toekomsdie green en goud dra.
. Voorlangs is daar gelukkig nog 'n paar
geharde manne wilt oor 'n jaar of wat die
kern van 'n Springbok-agttal sal kan vorm.
'n Paar jong spelers wat in Bokke lean
ontwikkelis:
Guy Kebble: Daar word allank vir horn 'n
blink toekomsvoorspel,maarhy hetverlede
jaar in die Natal-trui vir die eerste keer
werklik na 'n potensiele Springbok begin

Iyk. Hy het sy beste vertoning vir die Cur
riebeker-eindstryd gebere , waar hy sy
tweestryd metJanLock loshande gewen het.
Kuifie van der Merwe: Na die Springbokke
se swak vertoning in die lynstane teen 'n
intemasionale toerspan twee jaargelede het
'n mens naarstiglikna jong slotte beginsoek
en Van derMerwe het verlede jaar gewyshy
kan die gaping vul.

Hy is 'n uitstekende lynstaanrnan wat in
sy eerste seisoen nie deur die gestarnp en
gestoot van meer ervare teenstanders van
stryk gebring is nie.
Stua rt Landman: Hy het die Vrystaat se
lynstaan-problemeverlede jaar bynaeiehan
dig opgelos. Met 'n bietjie ervaring sal hy
beslis ' n aanspraakmaker op 'n Bok-trui
word.
Andrew Aitken: Hy het verlede jaar 'n
dodelike kombinasie saam me t Wahl Bart
manngevorm.Ongelukkig vir homisJannie
Breed! nog lank niegereedom vandienonnner
agt-trui ontslae teraak nie. Hy moetboonop
eers by Tiaan Strauss en Pote Fourie verby
kom, Dalk is vanjaar die jaar wat hy in die
nommer twee-posisie inskuif.
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