
Saamtrek in
Harare

'N VIERDAAGSE regskonferensie oor die oorgang van Suid- Afrika na
'n samelewing sonder apartheid is die week in Harare deur 33 Suid
Afrikaanse akademici , hoofsaaklik regsgeleerdes, en 15 prominente
lede van die ANC bygewoon .

Die konferensie is deur Idasa gereel as 'n opvolg-aksie van die Dakar
beraad in 1987.

Hoewel Vrye Weekblad net oor die eerste twee dae van die konfer
ensie berig, het dit gelyk of daar reeds ooreenstemming oar 'n groat
aantal vraagstukke bereik is. Die ANC en die Suid-Afrikaners het
saamgestem dat daar nie sterk ideologiese verskille tussen hulle is rue.

Die belangriks te punt op die agenda was die ANC se nuwe konstitu
sionele voorstelle, wat op die Freedom Charter berus,

Aangrypende tone le het afgespeel toe Albie Sachs, wat verlede jaar
sy arm in 'n ontploffmg in Maputo verloor het, by die ko nferensie
opgedaag het.

Volledige berigte op bladsy 3.

'n Kortkop-oorw inning:
FW 69, Barend 61 .

Lees volgende week wat
is .c:l ie ware gesig vaQ.,die
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Prof Johan van der Vyver van Wits, prof Albie Sachs, senior ANC--IId, en prof Andre van der Walt
van Unlsa by die regskonferensle In Harare

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

Die nuwe stem vir 'n nuwe Suid-Afrika
Prys: R1,20

(R1,07 + 13c AVB)
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Na bladsy 2

Martin Welz

Meeder van
die nasie
haar tit I

.y.kwyt

wat in die verband by herhaling hul
verskyning maak. Die Reserwebank
is midde-in die een skandaal op die
ander.

• Die noue verb intenisse tussen
top-politici en ampten are en 'n kring
ryk sakemanne en makelaars wie se
bedrywighede al hoe rneer aandag
trek .

Intussen is daar hierdie week in
Pretoriase regskringe verwys na die
be trokkenheid van plaasli ke
"Orlene", "Libanese" en "Joodse"
sindikate wat meer as RI ()()miljoen
in Vermaas se skema bele het.

Dit is hulle wat op vreemde wyse
skerm datVermaas insolvent verldaar
word en namens hom 'n skikkingsaan
bod saamgestel het met 'n belofte dat
R155 miljoen aandieeinde van hier-

n- g
intriges

3 Februarie 1989

Hoe sk e

. DES.PERATE onderhandelings word agter geslote deure
in Pretoria gevoer om te keer dat Albert Vermaas en sy
geldsmokkel-maatskappye hierdie week finaal bankrot
verklaar word. Indien die onderhandelings slaag, sal dit
veroorsaak dat 'n groot deel van die Vermaas-skandaal
geheim sal bly.

Ondanks pogings om die skan
daal diskreet tot 'n einde te bring,
word al hoe meer groot name betrek.
Daar word nou selfs gespekuleer oor
'n moontlike CIA-betrokkenheid.

Hierdie spekulasie word gesterk
deur die besoeke wat die Ameri 
kaanse ambassadeur, Edward Perk
ins, verlede jaar aan Vermaas se
wildplaas gebring het, Daar is ook
hardnekkige gerugte van groot winste
wat in Angola gemaak sou kon word
met Amerikaanse hulp vir Jonas
Savimbi. En dan is daar die geheirn
sinnige bedrywighede van Vermaas
se lugredery in Afrika en Suid
Amerika.

Vrye Weekblad sal oar die ko
mende weke die skandaal tot in al sy
uithoeke ondersoelcen ontbloot. Daar
sal gekyk word na:

• Die vloedgolf vreemde valuta
trlnSaksies wat oar die afgelope twee
jaar blykbaar seepglad en ongemerk
deur die Reserwebank vloei en name
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,Kalmte,in,Soweto-skole na geweld

,.

'n Ultvoerende lid vandie UDF, Andrew Bonine, pleitonskuldigop 'n
unklag dat hy verbodebeeke in sy besitgebad het, Diesaak isuitgestel
tot2Maart. '

./"

Suld·Afrika

Internasionaal .

Drle mense Is dood en ta1le beseer nadatdie polisie 'n messteekvoorval
moes ondersoekin Davidsonville,RoodepoorL ,

. Ciskel weier omsamesprekingste voermet Suitt-AfrikaenTranskeioar
die verslegtendevcrhoudingetussen die twee Xhosa-state.

MinisterPletle du Plessisis wocdendoordie "sogenaamdeexpose" van
die Du Plessis-famillese sake-bedrywighedc.Hy se aspektedaarvanis
gebaseer op "verdraaiings, skinderpraatjiesen onwaarhede".

Die Permanente Bouverenlglng sluit sy laaste tat in die Ciskei as
gevolg van stygendekostes. '

'nNuweregsegroep,dieBoere Vryheidsbeweging (BVB),is deursowat
120 ontevrede gewese AWB-ledc gestig. Die BVB sal streef .na 'n
Afrikaner-volkstaat.

DieANChet 'nberoepgedoenop leerlinge in die townshipsomhullevan,
enige vorm van geweldof'vandalisme te wecrhou.

Twaalf mense Is dood en nege beseer in 'n brand by Sasol ll1.Die
geraamdeskadebeloopRSO miljoen. "

, ' '

Die ~ndk1okreeI In Ovambolandwordop 20 Februarieopgehef.

GenUannle Geldenhuys se dit is onverantwoordelikomvoorte steldat
diensplig verkortmoot woid as gevolg van Suid-Afrika se onttrekking
aan Namibia.

'n Verwoestende slkloan tref Mautitiusen meer as4 000mense moes
inderhaasuit laagliggende gebiedeverskuifword uitvreesvir grondver-
skuiwings~ '. ,\ '

Die Suld-Afrlkaanse regerlng het 'n leningvan RlOOmiljoen rand van
Switserlandbekom. '

DieLaw SocietyIn l.oodeit, veneenwoordigend vandiemeeste prokureurs
~ Engeland en Wallis, onttrek beleggings van twee vooraanstaande
Britsemaatskappye, NorthernEngineering Industries enCourtaulds,wat
sake doenin Suid-Afrika. ' '

DieSuld.Afrlkaanse ambassadeur in Australie, DavidTothill,ontken
bewerings dat Suid-Afrika betrokke is by die aanval op die ANC-
verteenwoordiger, mm Eddie Funde, se huis. '

. DieKanadese minister van BuitelandseSake. Joe Clark,het gewaanku
dat verpligte sanksiesteenSuid-Afrikadalk ingestel gaan word.

Die eerste groep Kubaanscsoldate .....~t hui onttrek aanAngolahet per
boot in Havana aangekom.

Die SUld-Afrlkaaos'gebore'AbdullahIbrahim (Dollar Brand) kom in
Londen am vir optxedes in onder anderedie bekende Ronnie Scott's
jazzklub.

Aartsblskop Desmond Tutu ontinaet die Sckretaris-Generaalvan die
VVQ, dr JavierP~z de Cuellar, in New Yark vir samesprekings oor
ontwikkelingein Suid~like-Afrika. '

In die World WildlifeFund se jaarverslag word berig dat die Urde.:n
ramp,soortgelykaanem wat 65 miljoenjaar gelede tweederdesvanalle
lewendcspesies uitgewishet. in die gesi~ staar.

Mlkhall Gorbachev het aangekondigdat hyKuba in die eersteweekin
April gaan bcsoek. •

NeilsGreyllng,21,joema!isvanBeeld,wordsteedsaangehouin'ntronk
in Maputo. , , ," '. :" ' " . '

Die James-kommlssle bevind dat oud-minister Amichand Rajbansi
onbevoegis omamptelikeof semi-amptelikeposte te beklee.Kriminele
vervolgingteenhom wordoorweeg.

Mnr Danle van Zyl, die leier·v~ die Nasionale Party in die Johan
nesburgseStadsraad,het 'n bCroep op dieregering gedoenom standpunt

"in te neem oor die Groepsgebiedewet. Hy se hyself verstaan nie die
huidige situasienie.

Inwoners van Kraalfonteln dreig ombruin inwonersin blankegebiede
uit te gooiindien die regeringnie optreenie.

NelsonMandelaen JoeSlovoeis datWinnieMandelaontslaemootraak
van haar sokkerklub. \ '

Vlermynwerkers Is doad eri eon' word vemils na rotsstortings in die
Kloofgoudmyn naby Westonaria.

Eenrlgtlngrulte aan ,voertule word verbied in die Transvaal.

Brakpan se rugbyklub is deur die dorpse KP-stadsraad verbied om
gemengdesportopdie Bosmanstadiontespecl. Netdie "blankeras"mag

" van die stadion gebruikmaak, is besluit.

'n Standbeeld van dr Verwoerd gaan in Pretoria opgerigword teen 'n
geraamdekoste van tussenR300 000 en R700 000.,

, Die pollsle Is steeds besig om die moord op Azapo se Sekretaris van
Gesondheid, dr Abubaker Asvat, ~ ondersoek.

AIlepoIll1eke kommentaar Inhlerdle u1tgawe vanVrye Weekblad Isdeur Max duPreez, en
opskrllte deurKoosCoelZee. Aibelis vanBre6straal153, Newtown. Johannesburg.

die

/' Anton Steenkamp
sentrums soubehelsnie,enhethulle
verties om dagskole by te woon.

Hybetmet verteenwoordigers van
stole in Sowero enDiepkloofonurelc. : die leerlinge samesprekings gevoer

Die leerlingeisontevredemetdie en gaanaanbeveeldatem skool wat
maatreels van dic-Departement van opdieoOmblikniegebruikwordnie,
Onderwys en Opleiding watbepaal slegs vir die herhalers as dagskool
dat lecrlinge wat matriek gedruip ingerig word. Mkhwanazi sal di45
het, ofOller as 21 is of as"aktiviste" unbeveling met die streeksdirekteur
beskou word, toelating tot gewone vandieDOD, Peel Struwig, bCspreclt.
dagskale geweierkan word.' Nadat Mkhwanazi en ander ge-

Die IXX> betvoorsiening gemaak mecnskaps- en kerldciers van Soweto
virvolwasseonderwyssmtrums waar 'met die leerlinge geSeIs het. is die
middag- en aandklaSSe aangebied sitUasie nou weer "bynanormaal".
word vir die leerlinge wat matriek Die ANC bet ook vroe& van-
meet hcrbaal. . ' : deesweek'n beroep opdie lecrlinge

Volgens die burgemeester'van gedoen om die geweld te staak en
Soweto, Sam Mkhwanazi, was die gese"dithelpniedieleerlingeinhul
leerlinge nieheeltemalsekerwatdie stryd teenapartheidsonderwys nie".

In hierdie week se onderhande- VOOr die Harms-kornmisssie is'
lings verteenwoordig Klagsbrun, na getuienis gelewer oor 'n eiendoms-

, betroubur vcmeem word, 'n groep : transaksiewaarVermaas 'n eiendom
hoofsuklik GriekSe en Ubanese noord van Pretoria vir R400 000
sakcmanne en anoniemc sindikate gckoopbeten duma un 'n OIl vriend
wat ticne miljoene rande by Ver- in die buiteland vir mecr as R22

, mus bele het, miljoen verkoop het,
DieunbodvereisdatVermause 'Dit veroorsaak dat daar opnuut

bocdel en maatskappy privaat gekyk word na die omstandighede
gelikwideer sal word, en dat nog rondom die uitsonderlike ka-
VermaasnOg syskuldeisers mdcrvra binetsbesluit waarvolgens die eien-
sal word oor die omstandighede dam tot nywahcidsgrmdgehersoneer
random hul besigheid. is. '

Onder diebekendeswatasagente Onderdie eiendemsmaatskappye-
opgetree het, is DotSpoelstra, vrou wat in dieselfde tyd in die gebied

, , van die gesienePretoriaseregter, bedrywig was, was Wonderboom-

• • >, Stille vennoot ' =~:=a:~~~=
Dit h~tooknouaandie liggekom SakeenTegnologie, vocrhecn 'ngroot

dat die nuutaangestelde registrateur ' belanggehad het.Ditwordnou deur
van fmansiele instellings, dr Thea Steyn se swaer beheer, .
van Wyk, tot onlangs'n stille sake- 'n Ander maatskappy was
vennoot was van dr Eugene Berg, ,Natprops,'nbeursmaatskappy waarby

, Pretoriase advokaat,Ciskeise bank-' Pietie du Plessis, gewese minister
ier en 'n sentralefiguur in die Ver- van Manneuag, en die vise-presi-

.maas-drama. dent van die Reserwebank, dr Jan
, ' Berg wasdlevoorsittervan lluro-" :' , Lombaard,en hul seuns die beher~

:: bank wat R27miljoenvanbeleggers' endebelang gehad het.
in Vermaas se skemabelehet.Berg, Die maatskappy is ria verskeie

,VanWyk en JanLombard,seunvan terogslae nail in beheervan'n Ameri-
, 'drJan, het die destydse FranseBank, kanerwatgrootgeldgemaakhetmet
'aan die Allied-Bougenoatskap -die bouvanCiskei semislukteinter-

, verkoop. Destyds is net die name nasionalelughawe. c '

, van-Berg en Lombaard' bekend Ensoos die draaiedeesdae loop,
, 'gemaak. VanWykse betrokkCnheid Was die konsultant vir die lughawe

blykvir dieeerste keerin 'ndo1auncnt die einste man wat Vermaas gead-
wat Berg un dieHarms-kommissie , viseer het oar die aankoop van sy

,voorgele het. : vliegtuie.(Word vervolg...)

Hoeskelms
, . '",

sageduur voort

NAtWCc wekevangeweldsedertdie
skale in Sowetoop 13Januarieher

,openhet, waarin twee onderwysers
se mOtors uitgebrand is enminstens

: em ondcrwyser met 'n mes gcsteek
is, begin dinge,weer kalmecr na,
oproepc deur die ANC, die burge
Meester vanSoweto,en kerk-,jeug
en gemeenskapsleiers.

, Diegeweldhetlosgeban nadat 'n
groepleerlingewat verledejaar hul ,
matriekeksamen gcdruip het. her-. '
toelating gevra het by Fidelitas
SekondereSkool.Dieskoolhoofhei
gewcier,en die leerlingehet begin
amokmaak.

OmttmtD) cnJerwyscn isdaama
deurdieDepartemcntvanOnderwys

, en Opleiding (000) van verskeie'

Eetstaking in tronke brei nit
, ""j c,

< ' ''', I 1

'N ERNSTIGE eetstaking in,Suid· , familieslaat swaarkry· het op dowe
Afrikaanse tronke is besigoni uit te' ' Elsabe Wessels ore geval."
breionderaangehoudenes watonder ;', " Volgens familie van die eetsta-
dienoodtoestand aangehou word.Die, ' kershethullemeer as'n week ophou

, aangehoudenes eisdathulleverhoor' wordomhullenameerkonserwatiewe eel nadat daar nie ag geslaan is op
ofvrygelaat word. gevangenisse in Boksburg en Ver- .memorandumS, petisies en vertae
,,volgens 'n brief wat glo uit die.," eeniging oor teplaas., wat aan die Minister van Wet en

Diepkloof-gevangenis gesmokkel is, Die uitbreiding van die eetstak-, Orde en die Staatspresidentgerig is
isdaarnousowat73 eetstakers in die ing" is onthul in 'n brief wat uit nie.
tronk. Diepkloof gesmokkel is, het die Gevangeniswesehet gister'in 'n

Die SAGevangenisdiens het die '" Sowetan die weekberig. verklaring ,die egtheid van die
egtheid van die brief bevraagteken' - Daarvolgenshet~owat53aange- lronknotabevraagteken. "Oit lyk na
engeseditlykna'ntipiesevoorbeeld houdeneshulleaangesluitbydie20' "n tipiese voorbeeld van 'n propa· ,

, vandie propagandaveldtog wat teen,~ watverlede weekreedsbeginhetom ganda-veldtog wat van buite die
dieGevangenisdiens endieregering , kos te weier. " gevangenisgevoer wordom die,SA
gevoerwotd. " " ',', , ' Die tronknotalees: "Onskollegas Gevangenisdiens en dieregerlng in

Na vemeem wordhet twee aange- weier kos nou reeds 'n week lank. "n slegte lig te stel," se hulle in 'n
houdenes indieWitbank-gevangenis Die regering houvol om onseisete . verklaring.
en 'n aangehoudene watindiepsigia- ,ignoreer en bly soos altyd onsensi· Hulle ontken ook dat aange-
triese eenheid van die Hillbrow-, tief vir ons probleme. Ons is oak houdenesmediesesorggeweieris of
Hospitaal teen depressie behandel kwaadomdatdieregeringweierom, 'dathullegedreigisdathullenaander
word, hulle oak by die eetstakers , selfs in die lig van OIlS kollegas se tronkeoorgeplaassalwooi. "OOIpla-
aangesluit. ' verswakte gesondheid, op hulnood sings word volgens 'n vaste beleid
, Die gesinnevaridie Diepkloof- ag te slaan. uitgevoer;"se die verklaring. '

, eetstakers, vanwiesanmige allanger "Ons venoe totjulIeregering dat Diegene watop 'neetstaking gun, '
as twee jaar sander verhoor aange- mense vir langtydperke vanmeeras word gewaarskudat dithul gesond-
'hou'word, beweerno~ dat die eet~ ,,24uur sander verllOOl' aangehou word heid kan bcnadeel. Voedsels en
stakers na 'n verlate deel van die - skoliere watopskoolmootweesen, mediese sorg word steeds aan hul

, tronkgeneemis en dat daargedreig broodwinners wie se 8anhouding 'beskik~aar gestel,lUi dieverklaring. '
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> diemaandvandiebuitelandsal kom
omal Vcnnau 50 skuld te betaal.

Vrecmd un die unbod is die
vcrondcrstelling dat nagenoegR75
miljoenwat Vennaas buiteland toe
gestuur het onverk1aard verdwyn.
Met die aanbod sal 'n onbekende
buitelandse kopervir Chieftain Air,
watnetnagenoeg R35-miljoenwerd
is,virR155-miljoenkoop,Hybetaal
betaaldus Rl2o-miljoalvirgeheime

, konIrakte ofltundigheid watun Ver"
mau persoonlik kleef.
. 'n Anderisdatdie unbod sonder
'n banltwaarborg vir betaling kom,
en nie eens deur die unbieder on
derteken is nie, Tog wil hierdie, '

, , meestal anOOic:rne, meerderlteid ander
skuldeisers dwingomdie aanbodte
aanvaar.

In vandeesweek se onderhande
lings is die onbekende skuldeisers
deur twee bekende Pretoriase

" prokureursverteenwoordig.Benvan
,hulle,LouisShapiro,het reeds voor
, dieHanns-kommissiegetuigoordie
meer as Rl miljoen wat hy, sy fa~

milie en vriendebele heL
Nuutop dietoneelhierdieweekis

Steve Klagsbnm 'van die fmna
Klagsbruns. Klagsbnmwas self 'n
beleggeren agent wit anderbeleggers

, virVennaasgewerfhet.Onlangshet
di45 fmna 'n groot terugslag gehad
toehulleuitgevangismet'nmiljoen
rand~belastingbedrogspul.

2 VrycWeekblad, 3 Februaric 1989
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Peta Thornycroft

.motor in Maputoontplofhet. Sy een armis, teen die wat die born geplant het nie.
in die slag omtrent mors-af geruk, ."Albie dink net nie so nie, Hy dink

Die ANC gee Suid-Afrika die skuld hoegenaamd nie aan 'n oog om 'n oog en 'n
daarvoor. arm om 'n arm nie. Hy wil nie eendag huis

Sachs hetook Suid-Afrikaanse afgevaar- toe gaan na 'n samelewing van eenarm- en'
digdes, wat hynog nooit voorheenontmoet eenoog-mense nie."
het nie, metsy een arm omhels. Sachs word allerwee beskou as een van

Albie Sachsis 'nuitstekende regsgeleerde die hoofargitektevan die ANC se konstitu-
en lank reeds 'n lid van die ANC. sionelevoorstellevir 'n post-apartheid Suid-

Ditisdieeerstekeersedertdievroeejare Afrika warop hierdie konferensiebespreek
sestig toe hy Suid-Afrikaverlaat het dathy word.
regspersoonlikhede uit Suid-Afrika ommoet Hy was waarskynlik die jongste Suid-
wie se akademiese werk hy jare reeds lees. Afrikaner wat tot die Balie toegelaat is
. Hy mag nie in Suid-Afrika aangehaal nadat hy aan die Universiteit van Kaapstad
word nie, maar 'n Zimbabwiesekollegahet afgestudeer het. Hy het Suid-Afrikaverlaat
gesehy is sekerSachshet geenwraakgevoe- na jare van teistering en 90 dae in aanhou-
lens oorsy verminkingnie.Nieeens woede ding, en het on gerespekteerde regs-

Alles-was egter nie akademies
nie, Etes, 'n partytjie.n funksie by
die huis van die Indiese Hoe Kom-:
missaris, wat amper meer Brits as

· dieBrine is, het allesgepaardgegaan
met grappe, en die uitruil van herin
neringe en stories vanuit wyd
uiteenlopende agtergronde wat
saamgesnoer word deur 'n ge
meenskaplike liefde - Suid-Afrika.

Uitgesluit
Die pers is by die besprekinge

uitgesluit. En daar is ooreengekom
dat in gesprekke met die pers geen

· bydraes aan die name van persone'
gekoppel sou word nie.

Watduidelik is is dat die Afrika
ners van 'die huis', soos die ANC

.SUid-Afrikanoeni, enhulmedeburgers
· in ballingskap saamstem oor 'n

gemeenskaplike toekoms. Die wet
,like raamwerk vir die oorgang na 'n
post-apartheid Suid-Afrika is be:
spreek,

.akademikus en sbywer in Brittanje ge
word.

Toe Mosambiek onafhanklik word, het
hy sy wegterug na Afrika gevind en hom in
Maputo gevestig, in 'n stad en land waar
voor hy klaarblyklik lief geword het,

Die regering van Mosambiek h~t aan
hom hoogsverantwoordelike take,soos die
danOOatisering vankolooiale wene, opgedra.

Toe dieNkomati-verdragonderteken is,
en die ANC beveel is om alle diplomate,

.. met die uitsonderingvan tien, na Lusaka te
stuur, is Albie Sachs op versoek van die
Mosambiekse regering uitgesluit, Hoewel
hyvanjongs af'nlid van die ANCwas, was .
dit nou sy primere taak om Mosambiek te
dien,

In 1985 hetsy ANC-kollegasinMaputo
hom vakies omhulleopdieANCse Tweede .
"Consultative Conference" in. Kabwe,
Zambie, te verteenwoordig.

PetaThornycroft: ,.

HARARE ~ Hoe in~loedryk is die Afrikaanse akademici watdie regskan
ferensie bygewoonhet werklik in Suid-Afrika?

Eenakademikushetgese: "Onsisbaie invloedryk.Ons isverteenwoor-
dig 'n belangrike deel van die Afrikaanseakademiese wereld."· ,
. 'n Ander een het gese: "Ons is akademici en beinvloed studente se

bewustheid, maar dieregering is nieoorons bekommerd nie. Hu1le word
ook nie deur ons beinvloednie. Onsisnie 'nbedreiging vir hul magsbasis
me. f t

..-. <

Die ANCglo die groCp is "uitersbClangrik" omdat hulle akademici en
Afrikaners is. Die dialoog is 'n stapvorentoe.. .

'n Senior staatsamptenaarvan Zimbabwehet gese: "Hierdie konfecen
sie fassirieermy. DieANCis baie gelukkigeras ons.Hulle wittes, hierdie

.Afrikaners, is Afrikane."

.Hoeveel invloed het geleerdes?

logsgevangenes, en diegrondkwessie '
is ook bespreek. '.'

Selfs al word apartheid en die
.. Groepsgebiedewet mOre afgeskaf, sal

.min swanes grond kan koop - waar
van hulle sedert 1913 op sistema
tiese wyse beroof is. .

Niemand, selfs nie op die eerste
dag, was ongemaklik oor dievraag- .
stuk van nasionalisering nie,hoewel
geen uitsluitsel oor nasionalisering
en die herverspreiding vangrond
daardeur verkry is nie. -

Die debat oor die grondkwessie
. was onemosioneel, en die siening

was dat dit verder ondersoek moet
word. .

Daar was geen emstige poging
om dievryemarkstelsel as die beste
opsie vir Suid-Afrika te verdedig
nie.

DalII' waseenstemmigheid dat geen .
oplossing vir die toekomssonderdie
ANC as primere deelnemeruitge-j
werk kon word nie.

fundamentele dingesoosmenseregte, .
basiese demokratiese beginsels, en
ek dink nie ons verskilvan die ANC
daaroor nie,

"Ons vind die ANC nie meer
monolities as wat ons is nie, Ons
vind hulle oop. Ons almalaanvaar
datdie Suid-Afrikaanseregbank nie
meerso onafuanklikisas watdit was
nie,maaronswil diehowenie afskryf

.nie. Daarmoet'n ander uitwegwees."·
Die ANChet gesedat hullesekere

praktiese lesse geleer het, en dat
hulle die opregtheid van die Afri
kaners aanvaar, "Ons verwag glad
nie vanhulleom aileANC~standpunte
te aanvaarnie."

Prof Denis Davis van Kaapstad, Steve Tshwete, hoofbestuurslld van dleANC, en prof Johan van
. der Westhulzen van Pretoria by die regskonferense In.Harare :.

Beheer
Miskien is die belangrikste 'on

derwerp wat bespreek sal word die
ANC se konstitusionele voorstelle
vir on post-apartheidsamelewing, wat
op die FreedomChartergebaseer is. ,

Dit lyk nie asof die Afrikaners
enige werklikebeswaredaarteen het
nie. Soos een van die Suid-Afri
kaanse akademici ditgestelhet;"Hulle
is omtrent sodemokratiessoos hulle
kan wees·...maaronsasregsgeleerdes
sal natuurlik kyk na ingeboude be
heer (checks and balances), die
misbruik van mag en sulke dinge.".

Nie dat hy en sy kollegas die
ANCse opregtheidbydie opstel van
die voorstelle betwyfel nie. "As
iegsmensematt ens ditegrermtleed."
, "People's courts'.' is deur albei.

kante bespreek en gekritiseer. Die
'wysewaarop dit meer doeltreffend
gemaak kan word is ook bespreek.
Daar is egter nie gevra dat die de
mokratisering van die regsprosesse .
stopgesit moet word nie.

Die status van guerrillas as oor-

-

na

Peta Thornycroft, 'n
. senior Zimbabwiese
joernalis, het virVrye

- Weekblad agter die
skerms gaan loer van

die beraad tussen
Suid-Afrikaanse ~egs-

akademici en .
promlnente ANC-Iede.

vraagstukke wil bespreek.
Dit is ook duidelik dat hulle groot

.plesier verskaf om Afrikaners te
ontmoet. Die naelstring tussen die
twee groepe is ooglopend.

Die Dakariete hemu vriendskappe,
terwyl nuwelinge nie net hill nuus
kierigheid bevredig nie, maar ook
begin om tot die debat by te dra, het
'n Dakariet gese.

En die debat weerspieel 'n bree
konsensus, Benvan die groot bang
maak-vraagstukke- Marxiste versus
die ander - is nog nie en sal waar
skynlik nie bespreek word nie,

on Afrikanerhetdit so gestel: "Ons
is regsgeleerdes en ons opleiding
laat OIls toe om verder as dit te kyk,
hoewelonsnatuurlikdie Marxistiese
regstelsel bespreek het, Ons praat
oor die manier waarop die oorgang
na 'n post-apartheid Suid-Afrika

. hanteer moet word. In Namibia is
daar Resolusie 435 en in Rhodesie
was daar Lancaster House..

"In Suid-Afrika het ons reeds ~n

oorgangsproses, maar die regering
beheer die Oorgang - wat 'n teen
strydigheid is. Dit lei onsna On staat

- van beleg.". ,
En hoewel die ANC se militere

. bedrywighede onder-die soeklig sal
;. kom, hoop die Afrikaners om ware

onderhandeling te bespreek.
"Ons,soek gauSstellings oa: sdcere .

. HARARE - Aangrypende tonele het bier
afgespeel toeprof Albie Sachs,metnet een
ann n6. 'n bomontploffmgverlede jaar, die
week uit Landen op die regskonferensie
aangekomhet,

Hyhet oud-kollegas indie ANC,wat hy
jare voor syverminkinglaas gesienhet.met
een ann omhels. Onder hulle was Phyllis
Naidoo, wat self deur 'n briefbomin Leso
tho beseer is.

on Direkteurvan Idasa, dr Frederik van
Zyl Slabbert, het die week gese: "Dit was
skokkendvir almalvan ons omhom te sien.
Dithet 'n defmitiewepuntgemaak. Dit was
'n emosioneleoomblik." .

Sachs was moeg maar opgewek met sy
aankoms. Hy is toe net uit die hospitaal
ontslaan na 'n operasie om bloedklonte te
verwyder uit sy linkeroog wat emstig be
seer is toe 'n born verlede Maart onder sy

Afrika na
Dakar
Harare... ···

Van Suid

HARARE- "In Dakarhetonsnog.
soos honde aan mekaar gesnuif
om mekaar op die proof te steJ.
Hierdiekeerbespreekonsbeson
derhede."

Dit is die belangrikste kenmerk
van die Harare-beraad tussen 33
Afrikaners, hoofsaaklikregs-akade
mici, en 15prominentelede van die
African NationalCongress.

Afrikaners watdie ANCvoorheen
ontrnoet het wasmeerop hul gemak
as dienuwelinge,maaralmalwasdit
eens dat die skugterheid van die
nuwelinge teen die vierde dag iets
van die verlede sal wees.

Selfs op die eerste dag het dit nie
gelyk of daar enige fundarrientele
verskille tussendie tweegroepewas
nie. Albei groepe se hulle het geen
groat ideologieseverskille nie.

Die oorheersende vraag is: Wat
moet gedoen word om werklike
verandering teweeg te bring, en hoe
moet die oorgang na 'n post-apart
heid Suid-Afrika binne 'n presiese
wetlike raamwerkgehanteer word?

Oortuiging
'n Zimbabwiese bydraetydensdie

soms langdradige,soms lewendige,
debat was: "Weesversigtigdat julle
nie net verandering kry en die ou
wette onaangeraaklaatnie." Ditwas
duidelik on verwysingna Zimbabwe
se uitvoerende magte - 'n erfenis uit
die ou Rhodesie - om mense sender
verhoor aan te hou.

DieANC sedathullesekerlikoor .
die doodstraf uitgevra salword,maar .'
hulle sal met absolute oortuiging
kan se dat hulle dit nooit sal toelaat
nie. Die doodstrafis geenafskrikmid
del en geen geneesmiddelnie en di.t.
sal nooit weer nli apartheidin Suid
Afrika heringestel wordnie..

Die ANC het die konferensie en
die Suid-Afrikanerswatdit bywoon
as "ontsaglikbelangrik" beskryf. Hul
houding is dat die akademicinie net
,met woordespeel niemaarwerklike
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Aanval

Max du Preez

Anton Steenkamp•
ONDANKS ontkennings deur die
SWAUitsaai-korporasie,is aanhou
ding sonder verhoor steeds 'n
werklikheid in Namibia.

Die voorsitter en sekretaris van
die Swapo-tak op Rundu, Nimrod
Moremi en Raphael Dinjando, is
verlede Woensdag vrygelaat nadat
hulle sedert 9 November aangehou
is.Hulle het nooit in die hof verskyn
nie. .

Hulle is deur die SWA-Gebieds
magin hegtenisgeneem na 'n Swapo
vergadering op Rundu. Die binne
landsevleuel vanSwapois on wettige
poIitieke organisasie in Namibia.

Moremi het gese hulle is van 9
November tot 27Desember by die
Mashari-weermagbasis aangehou.

.. " Daar was geen beddegoed in die
selle nie en die vloer is gereeld
natgegooi, Dit het slaap baie be
moeilik, Dinjando is snagsaan die
vensterraam vasgeboei.

Die aangehoudenesse prokureur,
John Ford, se dit lyk asofdie SWA
Gebiedsmag aanhouding as metode
gebruik om Swapo-verteenwoordigers
op die vooraand van die verkiesing ,
buite aksie te stel,

Die skakeloffisier van die
SWAGM was nie vir kommentaar
beskikbaar nie. •

Elsabe Wessels

.' " " .

NGK-vergadering
teen apartheid

, ", '

maakopslae

Sy is ookallankalinvoortdurende
,konflikmetdie Mandela-prokureur, '

Ismail Ayob.

HaareerstekonflikmetdieANC
leierskap in Lusaka was haai uit

. lating voorTV-kameras dat die land
, "met klippeen dosiesvuurhoutjies"
, bevry sou word. '

, Dit was in die tyd toe necklace-
moordenogheelwatvoorgekom het

. en dit was 'n groot verleentheid vir
.haarman en die ANC. , '

Die snittewordnoggereeld deur
" die SAUK gebruikom die ANC en

Mandela te diskrediteer, '

Haartweede grootflaterwashaar
eensydige onderhandelinge met 'n
Amerikaanse prokureur oor die
kommersiele gebruikvan die Man-

, dela-naam,

Sy is onmiddelikdeur haar man
en deur Ayobgerepudieer•

, Nelson Mandela en Winnie
Madikizelais in 1958 getroud.HUIle
het maar min van 'n huwelikgehad:
inNovember 1962 isbyRobbeneiland
toeen is totvandagtoe; On gevangene.

DIE"Mooder van dieNasie" het
haar titel verloor.

,Winnie Mandelais nou amptelik
in onguns by diegenewat tel in die geskiet is nadat hy een van hul sle
ANe en UDPnadatsy indiejongste ,goffers virernstigebeseringsbehan-
tyd die Mandela-naam baie skade del het,
aangedoen het, Die inwoners van Soweto is al
_ In .Soweto-kringeword daar al ' , baie maandelank moegvir die skol-

lanka! gegis dat daar aansienlike "lie-agtige optrede en arrogansie van
spanning is tussenhaarenhaarman, die sokkerklub en WinnieMandela
Nelson, en dat die huwelikdalknie se oenskynlike goedkeuring van:hul
sy vrylating sal oorleefnie. '. gedrag,

Die jongste bronvanontevreden
heid is haar "sokkerklub" - 'n klomp
eiegeregtige, ongedissiplineerde jong Aktiviste het al verskeie protesver-
manswat ookashaar lyfwagteoptree. .gaderingsteendie klubenWinnie se
Sy het opdrag van haar man en die deelname daaraangereel, en in Okto-
leier van die ANC in ballingskap, ber verlede jaar is on krisiskomitee
Oliver Tambo, gekry om die klub aangestelom die saak te hanteer.
summier te ontbind. Seniorpolitiekeleiers soosCosatu

Nadat sy egter reeds aan almal se Cyril Ramaphosa en Sydney
wat wou hoor vertel het dat die klub Mafumade, die SA Raadvan Kerke

.reeds ontbind het, het sy verdere se eerw Frank Chikane,die UDP se
. argwaan gewektoe syverlede naweek AubreyMokoena,ensusterBernard
met die spannetjie in hul Mandela-. Ncubedien op die "Winnie-beheer-
sweetpakkebydiebegrafnisvandie . roo".
aktivis Abu-BakerAsvat opgedaag " Aartsbiskop Desmond Tutu het
het, , . selfs vandeesweek in New York 'n
,. Asvat was was 'n ondersteuner aanvalop haar geloods,
van die swart bewussynsbeweging Die sokkerklub het nilbewering
enis onlangs in syhuisdoodgeskiet, onlangs vier jeugdiges uit die sorg
WmnieMandelahetdaaropaanspraak' ,van 'nMetodiste-priester, Paul Ver-'

, gemaak datsy weetwaaranhygeskiet ryn, ontvoer - glo met Winnie se
is. Wilde gerugte wi!dit nou he 'dat samewerking. Eenvandieseuns word
hy deur 'n lid van die sokkerspan nog steedsvermis.

.~ynwerkers
gebruik 1926

wet teen
Reefs

AntonSteenkamp
Dm National Union ofMineworlc
ersgaan 'nvergetewetsartikeluit
1926 gebruikin hul aansoekom
herindiensneming van twee wer
kersbydie VaalReefs-mynmaat
skappy.

Dit sal as 'ntoetssaakdien vir
meer as 11 000 werkers wat in
1987 nA 'nstaking deur VaalReefs
afgedankis.

In 'n aansoek wat volgende
wedc voordieHooggeregshofdien,
saldie twee werkers se prokureur
gebruikmaakvanArt164van die
WetopMynregte, watbepaaldat
'nmynmaatskappyniemeeras 20
persentvan sy arbeidsmag in 'n
maandmag afdanknie, . "

,DieprokurelU', PaulBenjamin,
se hulle sal argumenteer dat die
artikelook van toepassing is op

I afdankings na'n staking.Diedis
puut vloei voortuit 'n massa
afdanking van Vaal Reefs se
werkersin 1987:nadat 'n wettige
stakingdeur die NUM gereel is.

,Volgens die NUM is meer as
20persentvandie werlcers afge
dank. Vaal Reefs se egter 11400
werkers,19,8 persentvan die ar
beidsmag,is afgedank.

. Die artikel.waarop die wet
kersstaatmaek, sal geskrapword
indiendie voorgestelde Mineraal
wetsontwerp, wat op 15 Desem
her verlede jaar gepubliseer is,
deur die Parlement aangeneem
word.

/
/ ,

'Die SASJ betuig hiermeesy solidariteit met Vrye
.. Weekblad. Julie onverskrokke verslaggewing oor '

- ,.' '. dringende sake van die dag bewys julIe as 'n nuwe
," krag in die Suld-Afrlkaanse media en 'n skitterende
','voorbeeld.van onafltanklikejoernalistiek in

, ' "Afrikaner-geledere~

ON VERKLARING waarinapartheiden staatsgeweldverwerpworden waarin
Inonderhandelingsproses gevra word om mag aan die meerderheid Suid
Afrikaners oor te dra, is ter elfder ure op 'n historiese byeenkoms van
predikantevan die drieNG-Kerke teruggetrek..' ,

Dieverklaringisnie onderteken en vrygestelnie omdat"ons gesamentlik "
besluithet datomnognie ryp genoeg is virso 'n verklaring nie",hetdr Bobby ,
Loubservan die NG Kerk-gemeenteTamboerskloof gese.

Die informele beraad van sowat 100 NG-predikante wat Maandag en
Dinsdag in Kaapstadgehou is, is die week heftig gekritiseer in die NG Kerk
se mondstuk,Die Kerkbode, .

In 'nhoofartikelhetdieKerkbodese redakteur,dr FritzGaum,diemotiewe
vandiebyeenkomsbevraagtekenen die "opsigtelikeverbygaanvanamptelike
kanale" gekritiseer. .

, Die Nasionale Raad

SUIDER-AFRIKAANSE GENOOTSKAP VAN JOERNALISTE
(SASJ) ".

*Ole SASJ Is 'n nle-rasslge demokratlese vakbond van Joernallste. '

Onswens julIe aile sukses toe in jul kornende hofsake
/ waarin die belangrike beginsel van persvryheid en
. die moontllkeverskraling daarvan ter sprake is."

":~'. ~ Aile staatsensuur-maatreelsafgeskaf word "

. :.. *: Ailejoe~naliste in aanhoudi~g vrygelaat word

,,* Aile mense die reg het op....v.q.haid van spraak

'Historiese deurbraak'
.' By het sybedenkmge oor die,"styl en metode" van die byeenkoms

uitgespreeken aangevoerdat.sulke byeenkomste verdere polarisasie in die
kerk kan meebring. ' '

Predikantewat diebyeenkomsbygewoonhet, het dit egteras 'n historiese
deurbraakin verhoudingetussenpredikante van die drie NG-Kerke beskryf.
, Die beraadis beleom die groeiende polarisasie in die land te bespreeken

strategicvirversoeningtussendiedrie kerketeverken, het drBobbyLoubser
gese, .. '

Loubserhet sy misnoeemet Die Kerkbodese hoofartikel uitgespreeken
gesedie byeenkoms wasnie in die geheim gcreel nie. Tweemoderatuurslede
vandieWes-Kaaplandse Sinodewas uitgenooien diegene watdieberaadwou
bywoon,was welkom. ," ,

"Ons het opgetree volgens 'n besluit van die Wes-Kaaplandse sinode
waarinpredikanteversoekisomin 'n gepolariseerdesamelewingems temaak
met versoening."

Gaum maak'die byeenkoms verdag in syhoofartikel, maar die hele
byeenkoms is,gelei deur die gees van gebed, het Loubsergese. "Het die
amptelikekerk dan 'n goddelikeprerogatiefom oor versooning te praat?"

'Geweldlge betekenis'
Dieheraadisdeurdiemoderatore van dieNG SendingkerkendieNGKerk

inAfrika,dr AllanBoosakends SamButi, bygewoon.Altesame28predikante
van die NGK, 31 van die NG Sendingkerk en 11 van die NGKin Afrikahet
vergaderomdie NG-Kerkeserol in die sttyd teen apartheiden die noodtoes
tand te bespreek.

Boesak, watdie vergaderingvroeg verlaathet om na die buitelandtever
trek,het gesedie ontmooting het "geweldigebetekenis" omdatdit die eerstc
keerisdatpredikanteuitdie driekerke buitekerklike struktureoordie situasie
in die land kon praat.

Daar is nou on identifJseerbare groep in die NGK waarmeekontak behou
kan word,het hy gese.

" ':

Die Suid-Afrikaanse mediasal slegs vry wees
wanneer:

, . '- .. ',
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MENSE
..- dat hyvoor~s huis sou stop. ,.
" "Elcis die volgendeoggend baie
.vroeg werle toe. Toe ek by die huis.
uitry, het my wit buurman.in 'n blou
oorpak by sy hek uitgestap op pad .
werk toe. Ek het my hand gelig om
hom te greet. Hy het my. net aan- .
gekyk. . . . ,

"Niemand het onsnog ooit kom
pla nie.'Ek en my wit buurman het

· . nog nooit met mekaar gepraat nie,
Elchetalgehoorhoebakleihymetsy ,
kind as die oar die mum in ons erf
loer. , . .

.. .... "Sy ander kind is 'n rule gelede .
· doodnadathy lank siek was. Sy vrou
~ het dit vir my vrou by die was~ery

gese. Ons het nooit simpatie gaan
.betuig nie. Ek Was te bang. .' " .;'

"EIc weet nie of onskinders ooit
sal saamspeefnie. Ek dink Die ons
sal mekaar ooit groet nie, Maar so is
Suid-Afrika mos maar, ons groet en
gesels nerens met mekaar nie." ,

,.

Mayfair, 'so~~t .; kil~~ter
van die middestad van Johannesburg,
is in 1896 as 'n hoeklas-woonbuurt '
geproklameer, .' . "

'Poto's:/',aulWeinberg' Sowat13000mensewoOnnouin.
2 100huise en 600 woonstelle in die

. gebied,
Iewers in die laat jare sewentigs .

het die eerste gekleurdes ill Mayfair
begin intrek. 'n Groot aantal huise en,
wocnstelle bet leeggestaan, en eienaars
het besluit dis nie die moeite werd '
om verliese te ly nie. "

Daar word .vertel van, eienaars
w.atnuwe huurders aangese het om ,
hul koppe te laat sak en te probeer
om soos skoonmakers te lyk wan- .
neer hul die gebou binnekom of

. verlaat, , "
'n Studie wat deur die Randse

Afrikaanse Universiteit gedoen ,is,
het die volgende feite oor Mayfair.

" .... ,... ,. '·aandie lig gebring: .
,;, * Van dietotalebevolking van

':Mayfair is 51 persent gekleurd- die
oorgrote rneerderheid.van hulle is
Indiers,

* In die afgelope vier jaar her
huispryse met l6lpersent gestyg,
hoofsaaklik weens:die invloei van

, Indiers, ',' :-' ", '
.* 'n "Nuwe geslag". blankes -

· yuppies- begin nou in Mayfair in
trek. Die meeste van hulle is teen die
Groepsgebiedewet gekant,
, * Die -Indiers in die gebied is
middelklas en het heelwat hoer

· akademiese kwalifikasies as die
blankes.

.~'"

'n Witman en 'n bruin seun - 'n tlplese g881g If.. Mayfair

"Ons het die meubels vinnig afge- '
. , laai en in die huis ingedra, Ons het .

,dit nie eens reggeskuifnie. My vrou
het netvinnig die lig aangesit om die
beddegoed te kry en daama het ons
gaan slaap. Mens weetmos nie wie

. bly langs jou nie.
."Ek het die nag niks geslaap nie.

Nou en dan het 'n kar voor die huis
verbygery. Ek was elke keer bang

~,'

na
waar

Jacques Pauw.

,gedreig om hom en sy gesin te skiet,
.Disdiedatrnnr Doyleliewer besluit

het: ."Ekwoon nie waarek onwelkom
is nie. Ek kan nie my kinders groot- '
maak tussen mense wat nie na rede
kan Iuister nie." , .

VirDoyle het Danny du Preez min
sirnpatie, "He had this trouble com
ing. He should have moved in after'
dark."

Dis presies wat Ronnie Kamaar .
. en sy gesin agtien maande gelede

gedoenhet. .
"Ons het laatSondagaand inge1ri:k.

My vrou en kind het voor in die trok .,
gesit. Sy het saggies gehuil omdat sy

, bang was dat die wit regses iets aan
hul kind kon doen.

"Terwylons op enaf in die straat
gery het, het ek soos 'n dief begin
voel. Ja, het gedink, dis eintlik die
wines se plek. Wat sock jy bier? \

jaar skoolhou, se die skorsing het
hom sleg getrer. "Ek is baie lief vir
skoolhou en ek is nie betaal terwyl
ek geskors was nie." . .

Spanning het tussen Mvunge en'
sy kollegas by Njongo opgehou toe
hy beswaar gemaak het daarteen dat,

. sommige van hulle in skoolure kin·
ders na sjebeens stuur om vir hulle
drank te koop.

DiesaakhetinMaartverledejaar '
tot 'n uitbarsting gekom toe sy kolle
gas na bewering sy huis in Khaye
Iitshamet bakstene, klippe en messe
bestorm het.

"Ek het dit aan die polisie gerap
porteer, maar' niks het gebeur nie."

In April is sy huis met petrol
bomme bestook terwyl hy onder die
noodregulasies aangehou is.

Dennis Morris

donkerintrek
Die mense is versigtig, want hulle',

weet ene Alan McCabe en sy regse
trawante patrolleer Mayfair se strate
op soek na gekleurdes wat dit waag
om in te trek. .

Die groot ding is: trek net eers in,
want dan kan McCabe of die polisie
jou nie uitskop nie, Volgens 'n hofbe··
slissing kan die staatnie menseuitsit
as daarnie verblyfin hul groepsgebied .
beskikbaar is nie.

Dit is presies hier waar dinge
verlede Sondag virene mnr Doyle, 'n
elektrotegniese ingenieur, verkeerd
geloophet.

Hy en sy gesin het die meubels
begin' aflaai en daar was geen
moeilikheid nie, 'n Rukkie later was
daarnegentigregses. Hul motors het
in sy oprit geparkeer gestaan. Die
mense het op hom t>egin skel;

'n Galgtou isoordie muurgehang
en slagspreuke soos "Die boere is
hier om te bly" en "Coolie, fuck off'
is teen die huis geverf. Mense het

Mayfatr:
diemense

"DITwatjybiersien,n s8Danny
du Preez, sy jong gesig geswel
deur baie dranl .is die ware

. Mayfair."
Danny sit in Nic se kroeg in die

Libertas Hotel in Mayfair. Dis 'n
tipieseeenster-joint in 'n laerldasbuurt.
"Jy moes die. poolmatch Saterdag
gesienhet. Ditwasnouvirjou'njol,"

Danny, 'n spoorwegwerker met
agteroorgekamde, olierige hare en
swart vingemaels, wysnadie plakkaat
wat verlede naweek se snoekerwed
stryd geadverteer het. ,.

. Op die plakkaat is foto's van twee
kaal meisies vasgeplak. Die een is
Linda Lusardi, die Britsekaalbasnooi.
Sy was die eerste prys. Die ander is
'n blondekop met groot, swaaiende
borste. Sy was die tweede prys.

"AI die manne wat jy hier sien,
was Saterdagookhier," seDannyen
sluk lank aan sy brandewynen Coke.

Om die halfmaantoonbank Ie die
manne op hul elmboe en drink. Dis
of brandwyn of bier.:

Nic se joint ken geen kleur nie.:
Daar is witmense,daar is bruinmense,
daar is Indiers.

Werkersklasmans .met eelte op
hul hande steek 'n dop saam met
hulle gekleurde drinkebroers, .

'n Groepie wit, middeljarige mans
sit om. 'n tafeltjie. Hy ken hulle, se
Danny. Hulle kom drink baie keer..
bier in dop voor hulle "bruin hoere" .
gaan haal, Dis baie roedkoper as wit

, meisies, se hy.
Die manne praat ripiese .

kroegpraatjies. "Ja, ons praat soms
politiek. Maar die laaste ruk is dinge
baie stil."

Danny stem KP. .Iy.hounie.van'
swartesnie.Diemc. tevan syvrien->.
de in Mayfair stern o••lk vir die regses....
Onder hulle is AWB-manne.

Oor die insidentverlede Sondag
toe regses onwelvoeglike slagspreuke
opdiemurevan'nh >gespuithet en .
verhoed het dat 'n lndiergesin in
Mayfair intrek, haal Danny net sy
skouers op.

"Ja, dis seker nie reg nie. Maar
weei jy, dis snaaks, dis so half asof .
die mense sterker gekant is teen die
Indiers wat inmove as as die ander

. gekleurdes. ;
"Die huispryse het geval. Crime

is oral op straat. My kinders mag nie
met die brownies speel nie. Dis slegte
invloede. As daar 'n Indier langs my
intrek, sal dit my ook die hel in
maak." .

Ry deur Mayfair, en kyk na &e
kinders van alle kleure wat saam in

.die strate speel.
Maar daar is iets wat Mayfair

uniek, selfs effens siek, maak,
Dis Sondagaand. 'n Trok, volge

laai met meubels, ry sonder ligte
deur 'n straat in Mayfair. Die trok
.draai om, ry weer deur die straat en
stop voor 'n lee huis. .

Die meubels word in algehele, .
stilte afgelaai. Bers as al die meubels
ingedra is, word die ligte aangesit.

Nog 'n gekleurde gesin heton·'
wettig in Mayfair ingetrek..

Afgedankte onderwyser wiI hoC to·e.
KAAPSTAD· - 'n Onderwyser wat
verlede jaar deur die Departement
van Onderwys en Opleiding oar
beweerde wangedrag geskors is, is
onlangs afgedank omdat hy 'n tyde· . en het in Au8ustuS in die landdros-
like pos in 'n anderskool aanvaarhet ' hof in Mitchells Plain verskyn.op 'n
om sy gesin te onderhou. aanklag ~at hy sy voormalige hoof,

Wellington MVlDlge, 'n voormalige. Vuyani Magodla, aangerand het. Hy
onderwyser aan die Njongo' Laer- .• is op 4Oktober vrygespreek.
skool in Khayelitsha, bespreek nou' Aangesien hy getroud is en tWee
die kwessie met sy prokureurs met· kinders het, het hy 'n tydelike pos by
die oog daarop om sy afdanking iri St Mary's-Laerskool in Nyanga aan-
die Hooggeregshof te beveg. ~. vaar, se sy prokureur, Essa Moosa. '

"Ek beskou dit as onregverdige . "Die departement het dit agter-
ontslag, aangesien ek nie betaal is . gekom en hom afgedank," ,
nieennie 'nkans gehadhet om my te Die, wet bepaal dat 'n geskorste
verdedig nie," se Mvimge. ' .' ", onderwyser gedurende sy tydperk,,··
M~ge, 'n lid van die ingeperkte . ': ,van skorsing nie· ..vir- 'n ander "

.Democratic Teachers Union (Detu), ~erlcgewer mag werk nie. ,
is op 28 Maart verlede jaar geskors Mvunge, ,wat die afgelope nege

;. , VryeWeekblad, 3 Febmarie 1989
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Sue PI.fJming .

''Terwyl die regering alle inligting
onderdruk, is ek in die bevoorregte .
posisie om die regering se onder
drukking aan die kaak te stel. Solank
ek 'n saak in die parlement noem,
kan dit in die media onthul word en
sodoende word die muilband van die

· noodtoestand teengewerk."
VanEck het nie 'n gemaklike

posisie in die parlement nie. Sy
spreekbeurte is kort en wanneer hy
begin praat, volg 'n uitbarsting van
Nasionale Party-tussenwerpsels en

· koggeling,
"'. "Dit is soos 'n sirkus as ek begin
· praat, As ek begin praat, is dit moeilik
om myself te hoor. Hulle vra my
gedurig om die plek te verlaatomdat
ek nie belang stel in die parlementere
proses nie. Ek beskou hul teenstand
as: 'nkompliment," se Van Eck.

Jan van Eck

nie as 'n krirnineel beskou word nie,"
In Augustus 1987 het Van Eck

horn losgemaakvan die Progressiewe
Federale Party om 'n groter rol in
buite-parlementerepolitick te speel.

Hy het egter sy posisie as 'n
onafbanldike in dieparlementbehou
met die hoop om ander blankes tot
nuwe insigte te bring.

"Ek gebruik die parlement. On-'
der die noodtoestand is die parle
menteenvandieminplekkewaar'n

. mens wettiglik en ten aanskoue van
die buitewereld feite openbaar kan
maak., . . . . ...

. "Ditisdieenigsteplekwaarpoli
sie-brutaliteit ontblootkan word. Ons ,
het 'n ganse bevolking wat gestroop 
is van mag, wat hulle nie op gewone .
wette.kan beroep nie en wat dus ,
uitgelewer is aim die staat,' . .

. PIETERMARITZBURG ~Duisende
kinders. is ouerloos en.huisloos ge
'laat in'nbitteroarlog in swart woon-
gebiede bier tussen Inkatha en die Die kinders het na 'n buurhuis
United Democratic Front; gevlug, maar twee dae later is hier-

In gevegte tussen die tweepoli- die huis ook afgel» lind.Hulle het toe
tieke organisasies is meer as 1000 na Ashdown gev'
mense in die afgelope twee jaar dood. "Dit was, baic .iker toe mense

Tot dusver vanjaar is amper 60 na ons huis ko.- . n op die deur
dood, volgens Peter Kirschoff, di - ,hamer. Onsmoos. virmig hardloop
rekteur yah die Pietermaritzburg en ek onthou dat my kleinsussie
Agency for Christian Social Aware- oor die rivier gc' het. My ouers
ness (Pacsa), kon ons nie volg ,J en is doodge-

Noodlenigingswerkers se die maak," het die tienc: jarigeDwnisane
kinders het die ergste gelyonder die gese,
geweld.watgeen tekens van afname .Hy dink Inkath 'las verantwoor-
toon nie. delik vir die aanv.. As hy die aan-

..f'n Verteenwoordiger van die .vallers kon sien, s".: hy Wraakneem.
Advieskantoor in Ashdown, waar die . het hy gese. .
UDP sterk steun geniet, het gese " "Elke keer' as", dink aan wat
'duisende kinders het die woongebied . gebeurhet, wi!ekJ. :il. As ek een van
die afgelope twee jaar verlaat Iiitdat die ontmoet watm;. familie doodge-
hul huise in die omgewing. afge- maak het, is. ek be';rees sal ek iets
brand is. doen."

Baie inwoners het hul huise vir Woordvoeroers van die vakbond-
weeskindersoopgeinaak, en'het klein reus Cosatu, wat dill UDF steun, het
bedrae kontant vanPacsa en ander' .gese 'n groot deelvan die geweld in

',. noodlenigingsgroepe ontvang om Natal worddeurjongmense gepleeg.

'Irl, -.. E"k ..·:tgW~,.6/12 m'-aande' 'op" V""ry'';e' W·.''ee'k'b"lad-, '1.", .hulle te versorg. . 'n Cosatu-amptenaar in Pietennar-
.' wu. . . In 'n klein. ....matehbox·.·-huisiein itzburg, Bheki Ngidi, het gese ouers

I inteken ensluit hiennee 'n,posorder/tjek ~n vir': • . I'~'.. .·:~d~: ~:enft~~:::l:~:' :. ~:\::::::;;:~~~~:::~:; ,
I Ii :..:: :..;.: ~ :.:.: :: t:::..'.:.: ::..:.: I' 'stoele,'npaatPerSooillikebesitililgs" is. Die inpCrking vanjeuggroepe deur

'.1'_ ' ".. I" . .en 'nbietjiekombuisgereedskap bevat.. die regering het ook organisasieonder

I', Naam: -..: :..:: :;;.:..: ;..;:;; ; '... . J" .' Die tweejarige Nomfondo 1;ondi diekinders afgebreek. .
. . en haar broers Dumisane, 12,. en "Die kinders besluit op hul eie

."..1 : Adres:' : ;:.::::: :.•'..:.~ : ;.; ; ;.. . I.·' .Bheki, 18, is onder die fs kinders . wat hulle wi! doen. Daar is geen
'.,,'1',. ""',,', ,,, '." ", .,," II'" 'wat die huis met ses volwassenes ,beheer nie en dit veroorsaak'nog
. . , ;: ..', : ,~.t ; ;; ;; ; ~·.•.i : ,". : ;.; . ,deel..: "" ; \;.' ',,,. '.meer geweld indie.woonbuurte bier."

I .' r" '. >, Die Zondi-kindCrs het.saam met ; Ngidi het gesekinders uit die

~:.L:' ··:·::::·l·::··;;;·:·:..:..·..··:.. ·i=·;··~ .. j·;::i....,: ..::..:..:.:: :..::~J".,".'" ..·;~~tg;:~c:nd:en;~~~~~een:s~~: ',' ~~~::~~~h;i~:v~;:::~~~:
fwee faksies uitbreek.Die Zondi-/ 'Skole is oorbevolk, en;baie skool
kinders se ouers isdood en hul huis . ..'hoofde weier om planelandse leer-

i~ afgeln:~~:.:, •., '~"_'" , .. linge in te skryf. ,~ AFP

Op die vooraand van die afkondlging van die eerste noodtoestand op 21 Julie 1985 het Jan van Eck
en 'n handjievol wit kollegas saam met sowat 50 000 swartmense 'n begrafnis van vier aktiviste in

Cradock bygewooli. Oit was 'n keerpunt in sy lewe. ELSABE WESSELS het die week met hom
gesels oor sy ervaring as waarnemer en getuie van onrus,

'n baie gevaarlike werklikheid. , courts' tot stand gaan kom, AS ge-
..' "In Cradock het die buite-parle- regtigheid nie deur die regte kanale,
mentere politiek vir my 'n persoon- geskied nie, gaan jy. jou eie ge-
lik saakgeword. Voorheen hetek die regtigheid probeer vind.
swartman se stryd gesteun, maar dit "Onderdrukkende polisie-optrede
.was intellektueel. OpCradock het ek het dieoorgang na vreedsarne veran-
'n emosionele werklikheid aanvaar. dering verminder," se Van Eck. .
Ek bet die mense in die bevryding- Die noodtoestand het volgens horn
stryd leer ken. Ekhet hulle werklike . 'n vals vrede tot gevolg gehad.
diep lyding aanskou en kon identi- . "Daar is 'n gevoel van genoegdoe-
fiseer met hulle hartstogtelike strewe ning onder die gemiddelde blanke.
na geregtigheid en vryheid," skryf Hy sien niks op televisie of in die
van Eck in sy bock. koerante nie. Dit lyk asof die polisie

Maar dit was slegs die begin. en staat alles onder beheer het.
'n Paar weke later het hy gehoar "Intussen weet 'n mens dat meer ~ ..

dr Allan Boesak en AartsbiskopTutu enmeerswartmense nouoorgegaan"
is toegang geweier tot die begrafnis .het totdie ondersteuning van geweld.'
van die 18-jarige Sthembele Mathiso 'teen die staat, Geweld in die naam .
in Kaapstad, Die gebeure wat later van die noodtoestand laat mense glo
die rniddag van 10 Augustus 1985 dat hulle nie meer gelyke beregtig-'
voor die landdroshof. in Wynberg : -ing kan kry nie;"Hulle glo hulle kan
afgespeel het, het vir hom 'n blou- '. :geregtigheid slegs laat seevier.deur
drukgeword vanpolisie-optrede onder'. '·hulle op geweld te beroep, Umkhonto

, die noodmaatreels, we Sizwewen al hoe meer steun. W t h t h II t
"Daar is geen teken van respek "Die polisie probeemie konfron- ' a e u e ITte

virwet en orde of respekvir die .,'.tasie.verhoednie.Hulle skreeu net,· '.. .

!a?£..f:i,f.E:';.Ei=~~:o~>(jnSQUerS gemaak?
.glo nie meergeregtigheid sal seevier : wafin die swart gemeenskap aim die" .' ,,:' .' . , .
nie. Jygaan nie na'n polisiekantoar ... gang is nie, en daarom 'kan hy nie
toenie, want hulle jaag jouweg. .positief reageer op die oproepe uit
. :"Dit spreek vanself as jy wet en die swart gemeenskapnie, '.' .
ordeendiehoweondermyn,soosdie. "Die blanke kieser kan nie ver->
polisie dit nou doen, dat 'peoples staan waarom 'n man wat'n klip gooi

. ..

WyeWeekblad

q.

'.

ONSSTEEK~;NIKSWEG NIE '.'

Is jy die soort wat alles sluk wat vir jou gevoer word?

Is jy tevrede dat ander mense namens jou besluitwat jy moetglo?

As jou antwoord "ja" is, moetjy asseblief nie die'vonn hi~ronder invul nie. Dit sal jou
baie ongelukkig maak omelke ,week Vrye Weekblad te lees. .. .

'.~ye'\\eekblad

wordbelieg'

'Blankesmoet
b'esef hulle

TOTenmetdie aand van 20Julie
1985 was Jan vanEck, in sy eie
woorde, net 'n witpolitikus be
trokke indieblanke politieke sfeer. ,

Die emosie en oortuiging van die
, skare swartmense wat die begrafnis
; van Matthew Goniwe, Fort Calata,
, SiceloMhlauli en SparrowMkhonto
, bygewoon het, het hom egter fmaal

tot die buite-parlementere politick
bekeer,

In die maande en jare wat gevolg
bet,waarlndiecaste tidelike noodtoe-

'stand permanent geword het, het
Van Eck'onwillekeurig 'n getuie van
polisie-optredegeword,Sy indrukke
is vervat in 'n bock, "eyewitness to
unrest",wat pas by Taurus-uitge
wers verskyn het.

. "Voar die begrafnis het Molly
Blackburn gese ek sal nie verstaan
wat in die swart gemeenskap aan
gaan voordat ek nie so 'n begrafnis

,bygewoon hetnie." Sy wasreg, want
die gebeurtenis het VanEck se lewe
ingrypend verander. Hy het sy vrees :
verloor. .

.Die begrafnis lui die boek in. "In
.hierdie twee dae is die waarheid by
my ingeskerp dat die swart bevryd
ingstryd in Suid-Afrika nie oar die
vernietiging van witmensegaan nie,
maar oor die vernietiging van die
stelsel wat swartmenseonderdruk. '

"OpCradockhet ek-gekies, Ek
.kon identifiseer met die mense se
strewe na vryheid. Daama kon ek
myself nie meer onttreken distan
sieer nie. Dit het 'n -permanente
werklikheid geword. '.

"Blankes moet besef hulle word '
belieg. Van parlementere vlak tot QP "
televisie, en selfs as daar na on- .

, rusvoorvalle verwys word, word die ',
belangrikstef~te weggelaat.Dif skep

6 , ..-~ T "'1 t, T (I" J f- •• '1." " _ _,~ _"''''.,._ ,,''9_ .,"., ~-'''''.,. ~ 'I 'f' •.~, VryeWeekblad.3FebNari~1989
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Naiewe
verkieslik is dat tien skuldiges

vrygespreek word weens gebrek ',bele"g'ge''r "
aan bewyseas dat een onskuldige
persoonmet onvoldoende bewyse
skuldigbevindword" ' ' • d·

Dit isbe1angrikdatdiehoi! stan: ,)S )e
daard van bewysreg in ons howe'
nie verlaagwordnie.', ' ' " " , I " de

Die staat moet in strafSake sY' ver oor er
saak bo redelike twyfelbewys;as
morele of emosionele oortuigings
hierop begin inbreuk maak, open ,

, ditdie deurvirdieaanvaarding van
oppervlakkige ' ondersoeke _en
bewyse wat nie aan die nodige "
standaarde van die strafproses- en
bewysregvoldoenrue.

Dit is die pligvan advokate en
.prokureurs as arnptenare van die
hof om te versekerdatbehoorlike

,' prosedure-standaarde instand gehou
,word, al beteken dit ook dat 'n
" skuldige persoon Vl'yge8Jreelc word, ,
s~ Bertelsmann. ' '

Hoekom onderwerp die Afri
kaanssprekendes hulle so gedwee
aan hierdievormvan intimidasie?

Nog belangriker: Wat dink die
buitelandse besoekers hierna oor
Afrikaans: dat Afrikaans maar net,
die taal van apartheid en van ge-'
weld en van 'n dom en verbeeld-,
inglosearnptenary is? ' ,

Het die hele ontwikkeling en
verfyning van Afrikaans nou iro-'
nies genoegdoodgeloop in 'n dis
siplinewat hoogopgeeoor taal?,,

Daarisgeen enkele redewaarom .
daarop'nkongresvanhierdieaard' ,
~e~m~ruwmgwroik

. gemaak beOOat te \\Ud me. waarom '
mensenieaangemoedig behoortte
wordomookopdiegebiedvandie.
wetenskapsteorie di.e grense van '
die taal (en daarom ook van sy
menSe) te verbreednie. ' ,
" NP vanWykLOuw het opbier

die terrein nooit toegewings ge
maak nie, hoewel sy gebruik en
kennisvanFngels mberispelik~.
Want hy bet geglo dat Afrikaans

. inderdaadook 'n "fyn, fynnetvan
djewoordis,waarmeeonsblinken
vet.visseuit baie wa~rs haal."

terrein van diegeesteswetenskappe ,
reedsver-taal tot "diskoerse",

Maardievoertaalen dieroertaal
vandiemeerderheidvan diemense
daar word so weggeskuif (ampte- '
lik) dat dit nie eers 'n kantlynop-

,merking regverdig het nie.
'n Mens het natuurlik baie be- ,

grip vir die buitelandse besoekers
(n bietjie minder vir die eietydse
jingo's). Maar daar staan die mag
tige RON met die ouditoriumvol
ledig ingerig vir meertalige kon
gresse; bankproppe vir oorfoneen
'nateljeewaarvandaan vertalers lean
werkiIidienreferaatbywoners so 'n
diens sou verlang. Wat gaan aan?
wil'n mens vra.

Hoekomopenbaar die RON so
'nminagtende houding teenoor Af
rikaans opso'nbelatigrike kongres? . '

,parlement tOt gevolg gChad.
Nyakach se volksraadslid, mnr Ojuang' K'Om- ,

bundo,hethaarterugkeergeeisengewaarslrudathaar
afwesigheid misoeste indiedistriktot gevolgkanhe.

.Syisuiteindelikmetgrootfanfare teruggeneemna
,diegebiedinMei1987,maarinplaasvanom haarte
.neem na Nyakach, het hullehur na die nabygelu
Kisumu~slangparkgeneeril wur sydood is; , ,
,', Mnr.K'Ombundo het gevra dat haar oorskot in
Nyakach begrawe worduit res'Pek vir sy kiesers se
wense. '

. : f

'n Advokaat ofprokureur vind uit sy kllent Is
inderdaad skuldig. Moet hy nog steeds die '

verdediglng behartig?

ANTON STEENKAMP kyk na die standpunt
van twee regsgeleerdes

Wilsonvoer aandat diebelange - op 'n sokkerveldgebeur. '
van geregtigheid betergedienword Nli oorweginghet Bertelsmarin
as 'n prokureur binne die regsreels nieteminsy klient aanbeveel om
'n klient verdedig as dat hy ver- onskuldig te pleit, maar hom nie

" dedig word deur 'n prokureur wat· gevraom te getuig nie. Hy het toe
hom nie binne die beperkingshou . die staatsgetuies onder kruisver- '
nie. - 'hoor geneem, en hul getuienis was
, Adv E Bertelsmann, SC, stem so swakvoorbereidat diestaat nie

saam. Hy noem die geval waar hy bo redelike twyfel kon bewys dat
pro Deo opgetree het vir 'n jong "sy klient met voorbedagte rade ,
beskuldigdewat 'n klasmaatmet 'n -rnoordgepleeghet nie.
mes doodgesteek het. Die seunhet Die seun is op die ou end aan
teenoor hom erken dat hy dit met 'strafbare manslag skuldig bevind
voorbedagte rade gedoen het, eri ,'en het 'n baie ligte vonnis gekry.

,dit het voor omtrent vyftig getuies ' Bertelsrnann argumenteer datdit

skuldigesyerdedig? '

NAIROBi;..- 'n Luislang vanoar die dri~ meterlank
watvolgens bygeloofoorbonatuurlike magtebeskik

,en,nadatsyvan hur tuisdorpverwyderis, amper 'n
revolusie in die Ideine veroorsaak het, is die week
dood.' " , "

,,Dieslang Omieriis deur dieinwanersvan Nyakach
in westelike Keniabeskou as'n manifestasie vanhul' ,

, ,voorvaders watoesteUn beinvloed. '
Omieriseoorplasing na dienasionalemuseum se '

slangparknadatsy brandwonde opgC(joenhetinhUr
.natUurlike habitat In 1987,bet groot debatte in die

DITisnouongelukkig s6datmarkte
opnuus- veral slegte nuus- reageer
en floreer. '

Nlimaande se stagnasie, bet die
nuus van President PW Botha se
beroerte koerse op die kapitaalmark
metongeveer 10puntelaatstyg. Dis

-egter nie 'rtbuitengewone groot
beweging nie en die feit dat die
aandelemark skaars gereageer het,
betclcen moontlilc datdie rnarlctc geleer
het om fmansiele en politieke

.teleurstellings in Suid-Afrika te
aanvaar,of metapatiete beskou,

Emosies het vandeesweek hoog,
, geloop toe 'n artikel, watin dieSat

------~-:__---'-----------'----------------'--.:....----:...-------1' urdayStar verskyn het, tweesitua
'sies geskets het waardeur die be
legger sonder twyfel geld sal,ver-'
loor. '

Die een is waar 'n makelaar nie
• oop kaarte metsy kliente speel nie, '
. en die ander is waar'n klients6deur
syegoengeldsug gedryfworddathy
nie behoorlik navorsingdoen voor

"dat hy sy geldbele.nie,'
" Gerugte wil dit he dat sekere
'makelaars die, artikel as 'n blote
kwaadstokery beskou wat net die,
markkanbenadeel. 'nMenswonder '

, of die watgeldahet hulselfdanver-
,"eenselwig metdie onderduimshede r

wat in die artikel beslayf word, en
indiennie, waarom die artikel (war
daarop gemik is om die belegger te
beskerm)hulleso-ontstel,

Markte, enveral diekapitaalmarlc, '
-is vir die meeste mense 'n raaisel.
OndankS dieeffektebeurs se moeite .. '
om die manop straat op te voeden
die maatreels watontwerp is omdie
beleggerte beskerm, kandienaiewe

, belegger steeds ma1dik uitgebuit word.
(Ek verwys nounie noodwendig

-na die makelaars verbonde aan die
effektebeurs nie: .Inteendeel, die,
geleenthedeomkansetevatis groter
vir individue watniedeurregulasies

, beperk wordnie.)
, Na my mening kan 'n mens die

belegger niegenoeg inligoor moont
like slaggate nie, Die risiko is'groot
genoegwanneerhyindiemarkbele,
en dit behoort nienodigte wees dat
hyhomnogmoetbekommeroordie
bonafidesvansy makelaarnie.

Die "National Futures Associa
tion"vanChicago hetdit selfsnodig
geag om 'n bulletin uit te gee met
voorbeelde vanfmansiele skandale
en advies oorh~ om dii te vermy.

'nVindingryke makelur betblyk
bur 'n klientelys, van 200 mense
opgestel. Aan 100sehy koersegun

, op enun dieanderhelftedat koerse
gun daal. Vyftig persent van sy
Idiente mw dusgeld., ., : .

, Hygaandantenl8nadiewenners
en herhaa1 dieproses: un 50 sa hy
koersegun op en un die res sa hy,
-ditgaanaf.Duris dusnou50mense
wat twee maal sy "goeie advies" '
gevolg het,geld gemaak betdaardcur,

, ennou skaars kan wag omhul geld
aanhom te Oorhaildig.

, Diekubus·ku1tuur vannpUr jaar ',' ' 4

gelede het bewys hoc' maklik die
dwaasvansygeldgeskeikan word. ,
Bedrog hoefnie ooglopend tewees
Die; dit kanook 'n vormvan "wan-
bestuur" wees. ';, '

: ' . InalbeigevalleblydieOnverskll
: ligebelegger dieverloorder.

Magtige staatsliggaam
skeep...Afrikaansslegaf

.

MOET 'nprokureur ofadvokaat
sy klient verdedig as hy weet
diepersoon is skuldig?

Diedebat wordvoortgesitindie
jongsteuitgawe van DeRebus,die
Suid-Afrikaanse prok:ureurstydskrif.
, 'n Prokureurvan Kaapstad,KA
Wilson, se dieregs-etiese antwoord '
is duidelik:Dieprokureur magnie
liegens~ syklientisonskuldignie,
maar ashyhom aan diesaakonarek;:
benadeelhy die klient.

Dieuitwegis om aantevoerdat
,die staat sy saak nie bewyshetnie,
want elke beskuldigde is daarop
geregtig datdiesaekteenrombewys ,
word.

Dievraag isnle,volgens WIlson,
ofditmoreel"reg" is vir 'nprokureur

, om 'n klient te verdedig met die
wete dat hy skuldig is nie; dit is of
dit gewensis,as al die oorwegings
van ons regstelselin ag geneem
word. '

Moetadvokate

,KONORESSEloopinSuid-Afrika
saarn met vakansies en seisoene,
wintermaande in Durban, somers",

, indie Kaap;Aprilhangdit af waar
, jy 'ngoedkooplokaalkankry enin

dielenteisenigietssekervrugbaar.
Drie omvangrykekonferensies

"het die laastetiendae plaasgevind:
.dieregsdosente endiepleitbesorgers
vir Nederlands in - die Kaap

,(natuurlik); die eenoor navorsing akademiese en kulturele boikotte
, in die geesteswetenskappe by die, nogalboekdelespreekvirdie wyse

RON se pienkpaleis in Pretoria. " waaropdie RON bejeenword,
Oorlaasgenoemdewilekhier 'n Net minder as tagtig referate is

taalklip in die bos gooi en 'n paar gelewer, waarvan sommige swak '
vraevra oordie toekornsvan Afri- was en ander uitstekend.Dis egter
kaans. (En die oor Afrikaansloop opvallend dat die meeste van die
al weer vooruitna'n bielie van 'n navorsers geen ideehethoebladsye
simposiumeinde April in Durban en tyd met mekaar saamhangnie. '
oor Afrikaans in' 'n ander Suid- Maar dit daargelaat,
Afrika...) , 'Ek skat datgoed 70persentvan

Die saamtrek by die RON hetdie kongresgangersen bykans die
.plaasgevind onderdiehoof:Know-, helfte van die sprekers Afri-
ledgeandMethod,metasomskry- kaanssprekend was. En tog was
wingAConferenceonthePhiloso-' daarnie 'nenkelereferaat, waarvan
phyandMethodology of theHwnan ek weet,in Afrikaansgelewernie.
Sciences. Watgaan aan? wil 'n mens vra.

Die aansien van die kongres is .' Hier is ons besig met' die
bevestig deur die deelnarne van geesteswetenskappe en met dis
minstensvierbuitelandsesprekers' siplineswaarin taal sentraalstaan:

, - 'nprestasiewat in hierdieeravan ,'die slim mense daar het die hele
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FOK:US

Heelwat
gevallestudles oor

versklllende aspekte
.van armoede wordln
die Carnegle-verslag
behandel. Hler Is 'n
.. paar daarvan.

Dit is armoede
Annoede is om nie te weet waar .

jou volgende maaltyd vandaan kom
nie, om gedurig in vrees te leef dat
die counciljou enjou meubels gaan
uitsmyt en altyd te bid dat jou man
tog net nie sy werk moet verloor nie,

Dit is vir my armoede.
Mev Witbooi, Philipstown in die

Karoo.

NQugaan dit biUer
. Daaitydhetditgoedgegaan-nou

. gaan dit bitter. Daai tyd het ek nooit
-. met my kinders sonder kos gaan

slaap nie, maar hier's nou al baie
aande wat ek en die kinders op brood
en koffie gaan Ie, of partymaal is
daarnet 'n bietjie koffie.: .

lande net twee mense per vierkante afgelope 50 jaar verdwyn het
kilometer, terwyl dit 55 in Transkei Dit is deesdae duurder vir stede-
en 82 in Ciskei is. In die Vrystaat is like gemeenskappe om hout vir ver-
daar nege mense per vk km op die warming te gebruik as elektrisiteit
planeland,terwyl die syfervir Qwa- In een oodersoek in Valhallapark,
Qwa se plat~land 298 is.. 'n bruinwoonbuurt, is gevind dat die

Ben van die belangrikste gevolge '. . huishoudings wat 'n elektrisiteitsaan-
van Oorbevolkingin landelikegebiede sluiting kon bekostig, netsowatR25
is ontbossing deur mense wat vuur- per maand aan mergie bestee het
maakhout soek om hul kos gaar te " teenoor die R65 per maand vir die-
maak. Terselfdertyd raak die gene wat paraffien en kerse gebruik.
groeiende onbeskikbaarheid van . In Crossroads bestee arm huis-
brandhout 'n geweldigeprobleem vir houdings sowat 20 persent van hul
~ie bevolking. inkOmste aan brandstof, vergeleke

Op die grasvelde van KwaZulu, met drie persent in die wit mid-
byvoorbeeld, loop vrouc gemiddeld ", delklas-buurte van Kaapstad en vyf

, 8,3 Ian ver om eeri bondel hout te tot sewe persent in die arm maar
. gaarihaal. Ditvatgemiddeld4,5uur. . geelektriflSeerde bruin buurte van,

.Swart planelandse huishoudings '.. Kaapstad.
gebruik tussen drie en vier ton brand- . Dieverslag se die volgende vraag
hout 'n jaar: 'n per capita verbruik wat nou gevra moet word, is nie of

, van tussen 500 en 800 kg jaarliks. . die annes in Suid-Afrika elektrisiteit
.' Die gevolg is dat 200 van die 250 kan' bekostig nie, maar of hulle kan

woude van KwaZulu in net die . bekostig omdit nie te he nie.,
~ " ." :'. 1 ' ~ t. '\ ...., \ ~ ~ " ~ ';. ~ ~ " I • , I . ' •

~ , ... I'·, • ~

~ ........ : ..... - ... 10 " ..... __ .. t ~ £ ,: l ~ \- r $- •• 'r' . ,

het'ngroepkitskonstabelsenmuni- Ole pyn van honger Jessie het 'n tweevertrek-huisie
sipale polisiemanne'n klopjag· op ~. methaar susters en hul kindc'lS gedeel.
die plakkerskamp gedoen. Hulle het Die vyftienmense moes beurte maak
gese hulle soek na dagga. Jykan die wreedheid sien watons' om elders te gaan slaap omdat daar

AI die mans is inhegtenisgeneem almal getref het wat bier staan. Ons . nie genoeg plek vir almal was nie.
en daarvan aangekla. dat hulle on- .' drink so baie drank omdat ons so 'Net een van die mense het werk
wenig plak.Toe hullevrygelaat word. . baie honger is ..Mens vind partykeer 'gehad,
mooshulle agterlcom dat al hul gehug- . dat as mens honger is, het jou maag In Mei het sy na die Departement
gies met besittings afgebrand is. . . die ondasteuning nodig wat net drank van Binnelandse sake gegaan om

Fani se vrou, Numzi,wat in die ' .• kan gee. haar kinders se geboortesertifikate
kamp met haar baba agtergelaat is, , Miskien is dit omdat iemand vir te kryom vir moontlike staatshulp te ,
het gesien hoe 'n kitskonstabel iets jou werk vir die dag gegee het, maar kwalifiseer. Hulle het vir haar gese
wat brand in die gehuggie ingooi. toe hy jou aan die eindevan die dag sy moet drie maande wag. '

Sedertdien leefdie 81 plakkers in moes betaal het, het hy spoorloos Uitkoms was vir Jessie Tambocr
die verskriklikste armoede in agt verdwynv . te ver,
tentjies wat deur die Rooikruis ge- ' Jy gaan slaap met hongerte nadat
skenk is. Winter kom nader en daar jy in hongerte gewerk het,
is nog geen moontlikheid van 'n meer , Dit is hoekom jy so baie mense
permanente tuiste nie, . sien wat uit vullisblikke eet, '

Dis 'n geval van jou hart verloor
'n Weduwee se smart- omdatjy nie werlchetnie.

Mev Corbelius, 65, is die hoof Daarom moet die maag met drank
van 'n huishouding van nege mense. aangevul word. ' ,

Sy is 'n weduwee met 'n ouder- Jessie Tamboer van'
domspensioen van R83 per maand.
Sy is ook die enigste.broodwinner. Grahamstad
Haar enigste seun werle ver weg en Jessie het haar kinders so liefge-
maak geen bydrae tot die huishou-haddatsyhullydingniemeerlanger
ding nie. " kon verdranie. Sy hetnie meer werk
" Daar is ses kleinders, wat almal 'gehad nie en kon nie vir hulle kos of .
skoolgaan. Haar dogter, wat 29 jaar klere koop nie, Sy het besluit om

. oud is, werk net 'n paar maande van haarself Hewer doodte maak.
.die jaar as vrugteplukker. In Junie verlede jaar het Jessie

'n Bedrag van R17.83 wordmaan- ryf liter paraffien' oor haarself
deliks vir huur betaal,Daama is net,' 'uitgegooi en vir 'nvuurhoutjie begin

. R65.l7 oor vir hout of kole, kos,' soek. Sy het uiteindelik voor die
klere en ander huishoudelike mid- koolstoofgaan staan en haarrokspante Bejaardes In die
dels. in die kole gedruk, Sy het onmiddel- Ciskei .

Dit is 'ngemiddeldvannetR7 per lik aan die brand geslaan. Hierdieoumensehethulle wilom
persoon vir aIle lewensnoodsaak- Jessie het nie 'n woord geuiter te oorleef en te veg heeltemal'ver':
likhede. terwyl sy in die agterplaasvan haar loor.Onskryhulledikwelsindonker

Hoe oorleef 'n mens as die mini- -". ' huisie brandend rondgeloop het nie.: , kamers op gehawende beddens. Hulle
mum hoeveelheid kos vir elke per- 'n Buurman het haar gesien, water .is gewoonlik honger en byna altyd
soon om te oorleef, minstens vier" .' oor haar uitgegooi en die ambulans vieslik vuil. Die honger maak hul
keer soveel kos? . ontbied. ' '.' . '. '. 'nog meer deurmekaar.
E b d . I I'Sy is mel90 persen(brandwoi1d~'_.', Asjy hul huisies binnegaan kan

. en e VIr a ma ' in die hospitaal opgeneem en is nog jy 'n uitgemergelde ou vrou lay wat
Hoe kanmens mekaarrespekteer' :'dieselfde dag dood.· alhaar trots verloorhet. Al watsy se,

wanneer die man, vrou en kinders Jessie was lank voor haar dood is: "Ek is honger, ek is honger."
almal een bed moet deel? Kom 'n baie depressief. Haar man, Solomon, Daar is dikwels geen kos in die
besoeker, kan mens hom nie eens is vroeg verlede jaar deur 'n poli- huis nie; miskien net 'n bietjie soul.

.behoorlik ontvang nie. Mens moet ,. sieman in Port Elizabeth doodgeskiet 'Soms is die kospot blinkgeskuur in
buitesit en gesels omdat daar nie nadat hy glo by huisbraak bettokke . ,afwagting virkos om te kook. -
plek in die huis is nie. 'n Kuiergas , was en hom teen arrestasie teengesit Ekhet 'n verlamde ou vrou gelay
kan ook nie oomag nie, want daar is' het. wat die hele tyd haar hand in 'n pot
nie genoeg slaappleknie. Dis vrees~ Iessie het nie genoeg geld gehad .,' gedruk het asof sy besig was om te
lik vemederend. .' om rom te begrawenie enkoo haarself eet. Die pot was al baie dae leeg.

• nooit d~oor vergewe nie..

'Bloutrein', honger
en armoede ...
ole lewe In Beaufort
~
EK is in 'n tweeslaapkamer-woon
stel in Nerinastraat, Die vensters is
met planke toegeslaan. Die mure is
'n vuilligbruin. Dit vat 'n rulevoor 'n
mens se oa aan die danker gewoond
is. Twee beddens staan teenoor
mekaar. Op die een is 'n stapel ou
komberse.

In die ander kamer is net eeft bed
, waarop 'n middeljarige man Ie wat
baie sick lyk. Die mure is kaal. Daar
is nie eens 'n tafel of stoel nie,

Die hoof van die huishouding is
nie daar nie, se die ou vrou oorkant
my. Ses of sewe kinders drom om
my saam. Hulle vertel dat daar negen

'tien mense in die huis woon- die
baas, sy vrou, sy suster, twee tan
nies, vier dogters, agt kleinkinders
en 'n loseerder.

Die man op die bed is 'n skoon
seun. Het hy werk? Nee, se die ou
vrou, "hy ry net die bloutrein".

Bloutrein is brandspiritus. Die
mense drinkook "wittrein",'n mengsel
van OMO enbleikmiddels. Ditmaak
die mense "goggakoppe", sa die vrou,

Gedurende die wann maande slaap
tien mense in die huis 'en nege, ins- .
luitende die kinders, buite, Winter is
'n tragiese storie...

Oor grond, brandhorit en elektrisiteit
, DIE beskikbaarheid, verdeling en bossies vervang. Daar word voorspel

bewaring van grond is van die be- datdiegebiedteendiejaar2015deur
langrikste kwessies in Suid-Afrika, die woestyn oorgeneem salwees met
se Wilson en Ramphele in hul ver- net 'n bietjie vetplante wat oorleef.
slag. Bevolkingsdigtheid wissel ge-

Die konflikoargrand, veral tussen' woonlik na gelang van die klimaat
wit en swart, "loop soos 'n seismiese >. ,en die gehalte van die grond. 'Dit is .
fout" deur Suid~Affika.-.terwyl.~ie nie altyd die geval in Suid-Afrlka
verwoesting van onsbodemeen van" nie; , , ,
die grootste krisisse in die bestaan In die Transvaalse planeland,
~an onssubkontinent word. '. wtsluitende die tuislande, is die

Oorbevolking en oorbeweiding het "bevolkingsdigtheid 11 mense per
'gelei tot grootskeepse erosie deur . vierkante km,maar indie verspreide
wind en water. Selfs blanke plase in' stukkies tuisland in dieselfde provin-
die Karoo word met tussen 27 en 36 sie is die digtheid 29 in Bophutha-
persent oorbewei. . tswana, 65 in Lebowa, 74 in

I Die woestyn is besig om uit die Gazankulu, 63 in Kangwane en 193
, suidweste in te dring teen 'n tempo in KwaNdebele.- .'
. van 2,6 km per jaar. In Natal is die bevolkingsdigtheid

In die vyftiende eeu het die plan- op wit plase 22 per vierkante km
tegroei om Cradock en Queenstown vergeleke met die gemiddelde van
meestal uit soetgras bestaan. .Teen 76 in KwaZulu.
1950, na dekades ~e oomeweiding In Kaapland is dieplattelandse
deur blanke boere, is die gras .met bevolkingsdigtheid buite, die ,~s- :

Winter korn nader -,
Vier jaar gelede nog het Mzolisi

Fani 'n goeie werk en veilige huis
gehad op die blanke plaas waar hy .
gewoon en gewerk het, Maar toe
gebeur 'n vreeslike ding: die plaas
verander van eienaar en die hele
vorige werksmag word afgedank en
van die plaas af weggejaag..
. Fani en sy gesin is verander van
trotse plaaswerleers totplatsak bede:
laars en leegl8ers in Dos-Londen. ' .

Ongelukkig het hy geen simpatie
van die munisipale owerhede in Dos
Londen gelay nie. Hulle townships
is vari die heel swakstes in Suid
Afrika.

Fani en sy gesin het vier jaar lank
in die verskriklikste armoede in 'n

":sinkgehuggie gewoon. Maar ten.
minste was dit 'n tuiste wathulle teen
die elemente beskerm heJ.

Toe,op8Novemberverledejaar,

Heelbo: Klnders w aan
kwasJlorkor Iy In die

Dearham-hervestlglngskamp
In Bophuthatswana. .

80: Mev Batal en klnders In
die Oxton-hervestlglngskamp

In die Ciskel.
Foto's: Struan Robertson
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Kaapse Vlalde
48 '
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6

11
379

'278

Moord
Verkragtlng
Roof .
Aanrandlng

Misdaad is nog 'n verskynsel wat
met armoede en swak sosio-eko- .

,nomiese toestande vererger.Die bes
te Suid-Afrikaailse voorbeeld is die
Kaapse Vlakte. Meer as tWee keer
soveel mense is in 1986 indie Vlakte
vennoor asin die bele Brittanje dlIardie
jaar. Die volgende 1979-tabel gee 'n
goeie idee van hoe hoog die mis- '
dWsyferin Suid-Afrika endieKaapse
Vlakte is in vergelyking met Wes
Duitsland en Brittanje (per100 ()()()
van die bevo~g).

Misdaad·
"skokkend in SA,'

Ken Owen, redakteur ven
Business Day, het skerp krltlek

teen die carnegle-versleg
ultgespreek. Hler volg ulttreksels

ult 'n artlkel die week.

die' woude is opgebruik; miljoene
mense het nie toegang tot water nie;

. wanvoeding is veel hoer onder swar- ,
tes as blankes veral in planelandse
gebiede en so aan.

Dit alles word nie geblameer op
die ges~edkundige gebrek aan
opvoeding nie, ook nie op die nor
male styging van die bevolkingsgroei
soos die sterftesyferdaalnie,ooknie
op'ngebrekaankapitaaleninvester
ing nie, maar op "apartheid" - die
blankes het alles gevat en moet dit •

,teruggee. Intussen word' aHe
vooruitgang ontken.

,,' ,;

DIE eerste ding wat 'n mens tref aan die verslag is die statistieke Oar hoe arm
- die meeste Suid-Afrikaners werklik is - en hoe ryk 'n klein klompie wittes is.

Die gaping tussen die rykes en die armes in Suid-Afrika isdie grootste ter
wereld. Die rykste 20 persent van die bevolking besit 75 persent van die
rykdom, vergelekemet 62 persent in Brasilie en 39 persent in Amerika.
. Soos verwag kan wOrd,loop die arm-rykverhouding sterk op rasselyne. In
1983 het die verdeling vanjaarlikse besteebare inkomste per capita s6 gelyk:
blankes R6 242; IndiersR2 289; Kleurling Rl 630; swartmense in metropo
litaanse gebiede Rl 366; en swartmense in ander gebiede R388. .

Blankes maaknet sowat 15 persentvan die totale bevolking uit, maar64,9
persent van die

~~~2Die groot
~~kloof·.·tu~ .. ,~,~cs'··':s;·::·;en", i

Afrika kom duide·'·
lik na vore wanneer " ~.' . ,
lewensverwagung . .' ' ' "'_.

~~~oo:~:~:''ryk en armopbrmgs (BBO)van, , - .

;:;~e:o~de ver~ _ ' / '

In China is die . . " , .' -.' ,

per capita BB0310 dollar en die is diesyfer so hoog as 70 persent. lepel sUllcer'~ Cremora vir mid- ,
lewt'llSVerwagting 69jaar; inSriLanka In 1987 het Operasie Honger 'n dagete; en koffie met 'n halwe teel-
is dit 360 dollaren 70 jaar; in Brasilie ' • ondersoek nawanvoeding by28swart epel suiker enCremora vir aandete.
isdit 1720 dollar en 64 jaar; in dorpiesinNooid-Transvaal,Noord- , Wanvoedingenkinderstaftesgaan
Mexico 204~ dollar en 66 jaar; en in Kaapland en Oos-Kaapland gedoen.' . hand aan hand. En dis hier waar •
Suid·Afrika is dit 2340 dollar en 54 Gemiddeld 49 persent van die Suid-Afrika baie sleg afsteek by
jaar. .. , Transvaalsekindershetaangroeibe-' buurstate en ander Afrika-Iande.

Ben van die verskriklikste ge- lemmering gely, 58 persent van die Die kindersterftesyfer vir swart'
volge van armoede is hongersnood Oos-Kaapse kinders, en 80 perserlt Suid-Afrikaners tussen 1981en1985

. en ondervoeding, veral onder kin-in Noord-Kaapland. was tussen 94 en 124 (perduisend).
ders. In Suid-Afrika is die syfers Maar die probleem Ie nie net by .Die 1985-gemiddelde iri Botswana
skrikwekkend, veral as in gedagte 'dietuislandenie.In'nstudiewatvan was72,ZimbabweenKenia76,Kmgo
gehouworddatonseenvandiemin 2000 Sub A-kinders uit 21 77,Tunisie78,AIgerie81,enZam-
lande in die wSreld iswatkos uitvoer. - • Kleurlingskole van die Stellenbosch- bie 84. Suid-Afrika kom naby een

In 1975, se die verslag, is tussen omgewing gedoen is, is bevind dat van die' armste lande ter w8reld,
15 ()()() en 27 000 kinders onder vye 21 persent van hulle aan groeibe- Burundi, wie se gemiddelde kinder-
weens wanvoeding dood. . lemmering en wanvoeding ly. .sterftesyfer 119 was.

Daar word geraam dat sowat 'n Die dieet van 'n bruin kind van 'nAndermaatstafvanarmoedeis
derde v.analle swart,bruin enIndier- drie en 'n halfjaarouduit die Stellen- ongeletterdheid. .
kinders onder 14jaar ondergewig is bosch-omgewinglyk 56: 'n Sny bruill- Volgens die sensus van 1980,wat
en hul groei weens wanvoeding be- brood metmargarine en koffie met 'n Transkei en Bophuthatswana uit-
lemmer is. In sommige gebiede soos halwe teelepelsuikerenCreinoravir gesluit het, was 33 persentvan swart-
Chatsworth byDuIban enin die.Ciskei .oggendete; koffie met 'n htiIwe. tee- mense bo 15 ongeletterd terwyl '30

persent van die ouer as 20 nie meer '
as ses jaar lank skool toe gegaan nie.

In teenstelling daarmee het net
een persent van blankes hulself as
ongelenerd beskou enwas daar net
twee persent ouer as 20 met minder
as 'n Standerd 4-opvoeding.

Ondanks apartheid Is Suld-Afrlkaanse
swartmense beter af as die In die res van

Afrika. Wit oorheerslng Is mlsklen nle
aangenaam vir hulle nle, maar ten mlnste het

.die witman gesorg dat daar genoeg kos Is vir
almal.

Of so lui die argument wat al dekades lank deur
wit Suld-Afrlkaners aangevoer - en dlkwels .

geglo word.

Hlerdle mite Is'nou flnaal die lug In geblaas
deur die verslag vir die tweede Carnegie-

ondersoek na armoede In Suld-Afrlka deur
Francis Wilson en Mamphela Ramphele wat pas
In boekvorm by David Philip verskyn het. In der
waarheld Is apartheid een van die belangrlkste
bydraende faktore tot die armoede In ons land.

.MAX DU PREEZdoen verslag

Owen ~ritiseer verslag skerp
Die opheffmg van armblankes, die
gevolgvan die eersteCamegie~studie
oorannoede inbierdieland,het daarin

, geslaag omdat armblankes betrek is
in die burokrasiCl! om vetgevoer te
word, terwyl arm swartmense buite
gelaat is om hanger te ly. . . .

Die boodshp van die Wilson
Ramphele bock, SODS ek dit vcr
staan, is dat ons nou hierdie eksperi
ment moet herhaal vir die swart
bevolking. Ben vandiemetodes wat
gebruik word is eenvoudig morele
afpersing: om hartroermle vocrbeelde
van die armes se lyding aan te haal,
en om die skuld daarvoor op die ryk
blanke te plaas. ,

Die slegte nuus is dat die bock 'n
katalogus is van' elke ou ge
diskrediteerde idee wat die afgelope
30 jaar die rondte gedoen het: die

. grondis verwoes deuroorbevolking;
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STOFFEL SAL ONSNIE
.STILMAAK' NIE

"

MINISTER STOFFEL BOTHA KAN DIE
GRASSROOTS-GEMEENSKAP~KOERANT EN ,

DIE NEW ERA-TVD$KRIFENIGE OOMBLIK SLUIT. "
"" 'HIERIS SV REDES EN ONS ANTWOORDE ",'

-'. ,:' "" ' ',' DAAROP.. . .'
-. -' -', '

.", I

'DIE SlEMVAN DIE' MENSE SAL
NOOll STILGEMAAK WORD NIE!
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, '," * Ons doeri sleg~verslag c,or die feite., v ',', ,

, <:'. e ,,", '.* Die ANC en sy leiers geniet hoe aanslen inSUid-Afrika encorsee. Deur ons te
., ' '.: , verhoed om daaroorverslag te doen, sal nie die werklikheid verander nie. "

_ ~ ," ,'* Verklaar die ANC 'nwettige orqanlsasle en onderharidel met huHe. "

, .
:. " Ons s~:

~ I _ ., •

, * Ons doen baiemin verslaggewing oor die optrede van die veiligheidsmagte ,..
'. weens dle noodregulasies. '

, * Verslae oor die optrede van die veiligheidsmagte is nie kwaadwillig teenoor
hulle nie. Oit is eerder die optrede van die veiligheidsmagte wat kwade gevoelens '

:aanwakker, ' " ,

" ".. '

....~. .',.. 0 ",

Ons s~:, -».

. ,* Ons het nog altyd vreedsame verandering voorqestaan. ,

, " .:', ,.',,', ~ Vrede in Suid:Afrika is.afhanklik vandemokranese regte vir al'mal,die wettiging
" .. .,' ....' '. van organisasies, die vrylating van politieke gevangenes enaangehoudenes, en' '

'~,;.:.~", ,vryheid vanspraak, assosiasie en inligting.· ,... . ,

. "'" , .'" ... '* 'Diewat hierdie regIe ontken en o~derdruk,~akker' g~weld in Suid-Afrika aan. ".'. ,." '
; • • , ' ' ,. .~ - . ~ •• I '. •

-, ,

'...',' \

."", ..

. ' ,

, • t ,.. '. w ~. • •• '
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WERELD

Nigerie se eie
Robbeneiland

,Ondernemlng
"Die,Angolese president, . Jose

Eduardo dos Santos, het Brasilie
,beskryf as "onsgrootbroer,onafhank
likvirdieafgelope 160jaar":Hyhet
gese Brasilie kan as 'n model vir
Angolase ontwikkeling beskou word.
.... In ooreenkomste war bereik is,
hetBrasilie onderneem om.l,l miljard
dollars krediet aan Angola te gee vir
sy heropbou. Die kredietdekkortter
myn-voedselaankope, en mediumter
myn-projekte in vervoer, telekom
munikasie en behuising.

'Die Sowjet-Brasiliaanse hidro
elektriese projek by'Kapanda sal ook
hulp kry. - AFP

LUANDA - Brasilie wil sy betrekkinge met Angola versterk en het ekon
omiese hulp aangebied om die Angolese ekonornie te herbou wat deur meer as
'n dekade van burgeroodog verwoes is.

'nBesoekvan vier dae onlangs deur die Brasiliaansepresident Jose Samey,
watdeur sy ministervan Buitelandse Sake, Roberto de Abreu Sodre, en 'nspan
amptenare vergesel is, dui op 'n duidelike voomeme van die Suid-Ameri- .
kaanse land om sy ekonomiese bande met Angola te verstewig.

Brasiliehet Angolese olie nodig en kan tegnologie aan die land verskaf.
Handel tussen die twee lande het

in 1975, toe Angola onafhanklik wool,
op slegs 'n paar miljoen \'ollar ge- '
staan. In 1987 het Brasili~ goedere •
ter waarde van 207 miljoen dollars
aan Angola verkoop terwyl Brasilie .
hoofsaaklik petroleumprodukte ter .
waarde van 98 miljoen dollars van .
Angola gekoop het.

Tydens sy besoek het president
. Samey die Angolese geloof en gese

hul moed het"hul soewereiniteit
beskerm en bCslissend bygedra om .
kolonialisme in Namibia te beein
dig, en hulle berei die weg voor vir
die fmale bevryding van suidelike
Afrika". " ,

Angola het verlede .jaar "n
ooreenkoms bereik metKuba en Suid- .
Afrika oor die onnrekking van 50 000
Kubaanse troepe uit sy gebied teen I
Julie 1991 in ruil vir Namibiaanse
onafhanklikheid. ,

Luanda moet egternog steeds die
, 14-jarige burgeroorlog met die re- '
bellebeweging Unita beeindig.

Storm oar
popmusiek
,in Pakistan

Michael Galan

ISLAMABAD:: Die eerste popmusiek
.wat bier op televisie uitgesaai is, het
'n hewige politieke, godsdienstigeen'
mediadebat in hierdie Islamitiese land
ontketen.

'n TV-program van 90minute het
die Pakistani-sangeres Nazia Hassan

, en entoesiastiese aanhangers getoon.
Hulle is nou die middelpunt van die

. bohaai, .
Konserwatiewepraat van "ban

delose liberalisme" wat deur die nuwe
premier Benazir Bhutto ingelei is.
Bhutto, 35, het verlede maand die
eerste vrouepremier van 'n Islami
tiese land geword.

Hassan, 23, en haar broer Zohaib
was gaste op die eerste uitsending
van "Music 89". Hulle het gesing en
gedans terwyl honderde tieners indie
TV-stasie se ouditorium hande geldap
het, .' . "

Die stasie en die koerante is deur
telefoonoproepe en briewe oorval van
ondersteuners sowel as aanhangers

; van die program.. . .":'. ;,,' ','.., , ;:,'
Konserwatiewe Moslems, wat

Bhutto se Pakistan's People's Party
afmaak as die "disko-generasie" en
liberaliste, kla nou "in die naarn van
Islam" teen die TV-program omdat
"dit seuns en meisies saam vertoon".
-AFP

daaroor gevlieg het
Hy se hy het behuising laat oprig

en kragopwekkers geinstalleer, en
voedsel,komberse enandernoodsaak
likhede daarheen laat bring voordat
hy dit aan die polisie oorhandig het
om dit te administreer; " .

Omdat dit nie 'n tronk was nie, is
dit nooit amptelik erken nie, se
Obasanjo. •

Die moontlikheid om van die
eiland te ontsnap is omtrent nul.
"Selfs as 'nverdagteof aangehoudene
die wakker sekuriteitsmanne ontsnap
en besluitom die Atlantiese Oseaan

. te swem, sal hy of verdrink of deur
. k:rdcodille opgeiSet word,"bet 'n vcrige

aangehoudenegese,
Die lewe op die eiland was hard

en oogenaakbaar. Sodomiehet hoogty
gevier terwyl mense aan slangbyte .
dood is nadat hulle in die bosse
vrugte gaan soek het,

Geslult

Josiah Uguru

oor die eiland is verlede September
deur die media afgeblaas toe 'n ver
miste dosent aan 'nPolytechnic, Segun

. Adebajo, deur die Civil Liberties
Organisation (CLO), wat in Lagos
gebaseer is, daarheen gevolg is.

Dit is duidelik dat die polisie die
eiland oordiejare in 'n tronkomskep
het waar verdagte rnisdadigers en
politici aangehou is. Die CLO se ten.
minste 50 politici is tydens Genl
Buhari se bewind in 1984 daar aange
hou..

Genl Olesugen Obasanjo, 'n voor-
maligestaarshoofvan.Nigerie,se dat

hy in 1978 'n "re
habilitasiesentrum"
op die eiland begin .
het en nie 'n tronk
nie.

'" Die eiland was
'\ syantwoordopdie

problecm van werk- . Nog 'n voormalige gevangene,
loosheiden onwet- KanwaKyauta, watvierjaarlankop

.tige vreemdelinge. die eiland was, het gese daar was
PIeks daarvan dat tydens sy verblyf ongeveer 500
hulle 'n oorlas van gevangenes opdie eiland. Kyauta is
hulselfindiestrate tien jaar lank op 'n aanklag van
rnaak, het Obasanjo strafbare manslag sonder verhoor
'n "ontoeganklike" aangehou, totdat die CLO se
eiland gesoek waar regsverteenwoordigers hom van die,
sulke mense 'n eiland af gekry het.
vaardigheid kon . Daar word geglo dat baie mense
aanleer. wat as vermis ofdood beskou word,

" Die enigsteele-nog steeds opIta-Okoaangehou word.
ment van dwang, Baie aangehoudenes het geen kon-
se hy, is dat sulke tak met familie nie, en weet in
mense deur die werklikheid nie waar hulle is nie.
polisie.met bote of- "';"Nadat die bestaan van die tr{mJ(
helikopters daar- deur die media oopgevlek is, het die
heen geneem is. Hy regering aangekondig dat ditgesluit
het besluit op die word en dat die aangehoudenes na
eiland, wat net deur gewone tronkeoorgeplaas sou word.
krokodille, reptiele Maar die kans is goed dat dit nog
en ander wildediere steeds as 'n maksimum sekuriteits-
bewoon is, nadathy tronk gebruik word. - New 'African

IS Nigerie se eie Robbeneiland nog
steeds 'n tronk - maande nadat die
regering aangekondig het dat dit
gesluit is?

Na 'n bohaai ittdie media het die
regering aangekondig dat die eiland
Ita-Okoniemeer'ntronkisnie,maar
dit Iyk ofsekuriteit rondom die eiland
in die AtlantieseOseaan regoor Lagos
verskerp is.

Mense van 'n visserdorpie naby
die eiland se hulle is aangese om nie
met enige vreemdeling oor Ita-Oko
te praat of met hulle visserbote na
aan die eiland te kom nie, Hulle kan
geskiet word as hulle te na aan die
sekuriteitsone kom.

Die deksel op die geheimhouding

Genl Obasanjo - "dit was 'n
rehabilltaslekamp" ,

Henry Kissinger se beleid om die Palestynse Bevrydingsorganisasie te '
ignoreer, is nou iets van die verlede. XAVIER BARON doen verslag

, -'. ", - ';',: ,.... <-. '~,

) ....

c .
' ..

Kissingersebeleid in
Midde-Ooste sneuwel

passasier op'n luukse Italiaanse skip Dit was 'n strategie wat Israel se' . kinge met Egipte herstel wat ver-:
deur lede van 'n splintergroep van sterkste vyande, Sirie en Egipte, breek is nal die vredesooreenkoms .
die PLO vermoor is, het die Ameri- verdeel het. met Israel in 1979.
kaanse kongres besluit dat die or- Kissinger het in 1975 'n gedeel- 'Egipte het ook saammet die Ara- Gorba1sjof - Sowjet-Invloed
ganisasie hom ook teen terrorisme . telike onttrekking van Israeli-troepe biese wereld gevra vir 'n Arabiese.. neem toe In die Mldde-Ooste
moet uitspreek voordat die VSAmet uit die Sinai-skiereiland, wat in die vredeskonferensie wat deur die VVO ;<.': '.,'., .
hom sal praat, 1969-00rlog beset is,beding. gereel word,enbeskounou die Camp .

PLO-voorsitter Yasser Arafathet 'Maar ISrael en Egipte het ook '.,David-()oreenkomste oor Palestynse ,~. dieenigste vredesraamwerk was wat
verledemaandin Geneve aanaltwee ooreengekom dat.hul konflik nie outonornie as verouderd. deur Israel aanvaar is.
vereistesvoldoen toe hy Israel se . '>deurrnilfteremag opgeloskan word' "., vDie 1978-ooreenkomstehet nie j Camp David was die juweel in
bestaansreg binnevasgestelde grense nie., '.' . . ' . net'n vredesooreenkoms tussen Is- die kroon van Kissinger se step-vir-
erken het en gesehet datdie PLO Egipte het daarom wegbeweeg 'rael en Egipte uitgespel nie, maar' ' "stap strategic.
alles vorme van terrorisme veroor- van die Arabiese militere opsie en ,ook gevra vir Palestynse outonomie ' '. Intussen het die Sowjet-Unie onder
dee!. het in 1979 'n formele vre- op die Westelike Oewer en in die president Mikhail Gorbatsjof'nmag ,
"Die Amerikaans« minister van, desooreenkoms met . Israel QIl- Gaza-strook.:., geword watnie langervan die vrede-
Buitelandse sake, George Schultz, derteken.· " " Toevallig Iyk dit ook of Israel sy spogings uitgesluit kan word nie,
wat onlangs afgetreehet, het sy opvol- Kairo se steun vir Kissinger se tradisionele vyandigheid teen dieVVO veral omdat druk deur die Sowjet-
ger bevry van die beperkinge wat beleid het skerp spanning met Sirie versag het aangesien eerste minister Unie 'n belangrike rol in die onlangse
volgens baie Midde-Oosterse ken- totgeyolg gehad,hoeweldaaroolangs. Yitshak Shamir onlangs die moont- beleidsveranderinge van die PLO
ners die VSA se pogings om vrede te,.': :Jekens van 'n verslappingin die span- ,Jikheid .van 'n beperkte VVO-rol in . gespeel het. .
be.yOl'!ier in die wiele gery,het. ;'{'!ling .\USsen die twee lande was. Daar . die reeling van regstreekse same~. Endie Sowjet-owerhede het her-
.~, Kissinger Mt@k 'n stapsgewyse JS ook berigte dat Egipte binnekort sj>rekinge tussen Israel 'en,die Ara- , ' ,haaldelik aangebied om volle diplo-
benadering vir vrede in die Midde- weer tot die Arabiese groep toege- biese lande genoem het. matieke betrekkinge met Israel te
Oostegehldeerderasomdieprobleme, .."laatsal \Vord.:, ',", . '. Streekskenners het sy toespraak oorweegsogoustappegedoenisom
met omvattende¢tderhandelirigeop ;\, AlIe Arabiesestate,behalwe Sirje,'gesienas die begin van die einde van 'n intemasionale konferensie te reeL-
te los. ,<'~ •.... .,~.,/..:.,.,.;: Libanon en Libie, het nou J,ctrek- 'dieCampDavid-opsie,watvoorheen AFP . .

,- ." ;; \- - ",- ~: - -
;',\:-,~-

NIKOSIA - Diplomatieke ontwikke
linge in die Midde-Ooste oor die
afgelope maand het die beleid van
die voormalige minister van Buite
landse Sake van die' VSA, Henry

. Kissinger, geskud en die deur oopge
maak vir omvattende vredesamespre
kinge,

Kissingerhet in die jare sewentig
'n strategiegevolgwatwatsou verseker
dat 'n skikking in die Midde-Ooste
op Washington se voorwaardes
geskied.

Volgens sy plan sou die Pales
tynse Bevrydingsorganisasie (PLO)
uitgesluit word uit die onderhande
lingsproses aangesien die lot van die
Palestyne beskou is as 'n probleem
wat slegs Arabiese state raak,

Individuele Arabiese regerings is
toe aangemoedig om vorentoe te kom
vir vredesamesprekinge met Israel.
Daar sou geen aktiewe rol vir die
Sowjet-Unie of die VVO wees nie.

Dit was 'n strategie wat tienjaar
lank Midde-Oosterse diplomatieke .
pogings in die wiele gery het,

Maar 'nsleutel-elementvan Kissin
ger se leerstellinge is op 14 Desem
ber uitgewis toe die Verenigde State
sy 13-jarige beleid verander het, en
besluit het om met die PLO te praat.

In 1975, toe hy probeer het om 'n
gedeeltelike onttrekking deur Israel ,
,uit Egipre se Sinai-skiereilan4 teresi,
het Kissinger 'n memorandum.'met
Israel onderteken waarindie VSA.
ondemeem het om nie met die PLO
te praat totdat-die organisasie Israel

, se bestaansreg aanvaar nie.
Enin 1987, nadat 'n Amerikaanse
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MENINGS

.Vrye Weekblad plaas aile briewe wat nie diewet:
oortree of lasterlik is nie, mits die korrespondent
se naam en volledige adres bygevoeg word as 'n ,'

skuilnaam gebruik word. Skryf aan: Die
Redakteur, Vrye Weekblad, Posbus 42637,
, . 'Fordsburg 2033.

.Of en n69 Joan Hambidge

···.·SIW

~1lBly

'Want 'wie redeneer meer:outoriter as mnr
Olivier?

Sybitterbek-aanvalle isso 'ndeursigtige
erkenning van sy eie literere irnpotensie.
Dit is opvallend dat mnr Olivier in al sy
rubriekeIiteratore aantree wat meer pro-
duktief as hy is. ,

En dit is dan my vraag.. waar is mnr
Olivier se wetenskaplike werle? En nou
praat ek nie van sy kletspraatjiesof sy flou
artikels nie.'

Gepraatvanmisdoen in die skoenevan
.die grotes. Hoor ek Van Wyk Louw in sy
'graf tol?Ek vind Vrye Weekblad 'n
broodnodige koerant - rniskien moet julie
maar liewers vir Gerrit Olivier wegsteek.
Hy is besigom 'n verleentheid vir homself
en ander te raak .

,;~::j
.~;"'J

e:~.

, "

Joan Hpmbidge ...
: ~ , !, ,

CF Bekker vanWesternDeep Levels skryf:'
Opl4 Januarie 1989 het kommande-,

ment VerreNoord 'n vaandelparadegehou.. '
, Tydenshierdiegeleentheid is viervaan
delvlaeoorhandig. Dieparadeis waargeneem
deur minister Malan. 'n Mens moet toegee
daidie viae goed vertoon. , '
, Wat my egter onrustig sl&m.4, dWcld

wat hierby betrokke is. Benso 'n vlag kos
tussen R6 ()()() en RIO 000. ,

Teenhierdie agtergrond is daardienspligti
ges watin werklikegehawendetoestandein",
die kommandementself woon. "

Die,yraag ontstaan nou: Hoe werkdit?

.Hoe werk dit. minister?

ADV van Rensburg van Vrededorp skryf:
Sorry,Ia'k nou eers dagse, Sterkte en al

darie jazz. So terloops:
• Dog lola swot kommunikasiekunde

(sic).
• My innigesirnpatie aan oom Claasse.

Siestog dat hy.nouna al die jare en met die
Party op sy laaste bene moet sukkel met
kompetisie insy politicalhi-jackingvandie',
onderwys. '

• Lyk my die Natpers het vergeet van
Basil d'Oliviera en wie (raai?) eerste poli
tiek met sport (krieket)gemeng het.

• Shame, ne, dat swart kinders nie kin
ders is nie.Ditsou 'n oorbevolkingsprobleem.

.eerder as 'n ontvolkingsprobleemby plaas- '
skole betekenhet. .

• Ja vir julie case metRoz Both. Soos
,PappaBothhetsyookhoegenaamdniksvan
waarde om voor te dra nie. .

.Watvan'nprofieloordsN'icoSmitwat· ~ Joan Hambidge skryf weereens ult Pl-
sy joppieopunieke wyseinOnzePetoorsdorp etersburg: , ,

? In Prontuitvan 18November1988betig
doen. " Gerrit Olivier my, oor 'n meningsverskil

tussen my en PIJ van Rensburg oor Koos
Prinsloo se boek, Mnr Olivier noem my in
sy voortreflike ilIustrasie van ironie "ba
kleierig", terwyl hyself beledigendraak (I)
, Ditis niejuis om te sedat ek alleenna die

literere gehalte van Prinsloose Die Hemel
Help Ons verwys het nie. My betoog was

I juis teendiesoortliteratorwatsy eiemorele '
standaarde op 'n teks probeer afdwing.Dit

. , wil se: ek is teen sensuur gekant.Ekverwys
" mnrOliviergraagnamyberiginBeeldvan

, 7.10.88. ,
Ek vinddit hoegenaamd rrlein orde dat '

mnr Olivier my argumente verdraai en dat
hy my nie in Beeld aanspreeknie. JC Kan
nemeyer het in die jongste Tydskrif vir
Letterkunde (Nov' 88) ingegaan op mnr
Olivierse"halwewaarhedeenslordighede"
(p 97) watalles in.n "meevoerendestyl" (p
101) geformuleerword.Want ekvind dit 'n
wanvoorstelling van my argumente om t6 '

Jo~n H~mhldge skryf, ult Pletersburg,: . maak asof ek niksteen-Van'Rensburg se
sensuur gese het nie: '

Nou kyk;ekhet 'n teorie om teverkoop.,' i', ,-< :My briewe aan die pers mag meer wees
Gerrit Olivier- soosondermeer gei1lustreer as Langenhovense versamelde werke,maar
in sy Prontuit-rubriekvan 16 Des 1988 iOliviersewanvoorstellings en vergrype

,beskuldig almal altyd van iets waaraanhy (Omvan sy arrogansie nie eens tepiaat nie) ,
skuldig is. Soos die kwessie van gesag. , behoortdie kinderensiklopedie vol te maak.

Lappe.wat
sejynou?

Jploers op Die MpUe

Leon Bonthuys van Die Oosterllg in Port ,;,:
Elizabeth skryf: ' , ",:::. ' , ,:~ ,

Ek wi!eers die VryeWeekbladsoos die '
meeste lesers gelukwens met 'n puik koe- '. AI darie jazz
ranthoeweieksomsvoeldatu tepersoonlik
raak. '

Ekgaanniesoosalmalpolitiekpraatnie,
maar ek wi!graagvir LappeLaubscher oor
sport aanvat.'

Mense wat al jaam met Lappe gewerk
het weet hy was nog nooitbang om iets te
skryf nie, wat ek waardeer, maar die keer
wil ek hom regwys. '

By skryfinsy boksberig van 13Januarie
dat niemandnog ooitgehoorhet van Orlin
Norris en James Douglasnie.· ,

Norris word deur aldrie wereldllggame
erken. By is volgens die ffiF sesde, die
WBA sewende en die WBC negende. Die
bekendeRing-tydskrif maakhomdie tiende
aanspraakmaker.

Douglas is tweedeop die IBFse Iys en
vyfde opdie WBC se Iys en hy is volgens
The Ringnegende. .

.Douglashetook al teenTonyTucker om
: die mF se titel geboksen verloor.
- .Volgens Lappe is hulle miskien onbe
kend, maar volgens Amerikaanse
boksranglysteen tydskrifteweet die boks- "
mense wie hulle is. .

Ek sal graag vanjou wil hoor Lappe.
Beste groeteen voorspoedmet die koe

rant..

•Eddie H Borha van FI~anclalMall skryf:
c' -' • Net omdie rekordreg te stel: In sy brief ,

, plaasRiaanSmit vanBrixton(VW271l/89) ,
my in dieuitgelese kring van oud-Maties
wat in een ofander stadiumop die redaksie
van Die Malie gedienbet.

; Hoegraagekookaldie ondervindingop
my joemalistiekerekordsouwouplaas.is .
ditongelukkignie korreknie. Ekwas nooit

.op die redaksie van DieMatie nie,
, Terwyl my joemalistieke kollegas hul

, OJ> vroee leeftyd tot die leerskool gewend
het. waseken 'npaaranderMatiesbesig om

-,petisies teversprei omte sorg dat die ASB ~

se outomatiese lidmaatskapop die Matie-
kampwiafgestemword. ',' "

Hoe dit ook al magwees, ek bly stOOls, '
jaloers dat ek nie dieagtergrondvan wat ek
as die bestc'studentekoerant beskou, agter '
my naam hetnie., .

• •

Die Parlement

So Sf hulle .

DieParlementwatvandeesweekweerbegin sit, was
verlcde jaar nie veelmeeras 'n praathuisen 'n plek
waar regsesoor dromeuit die verledesit en gorrel
het nie.' ' "

Asdie LP'sdi6beeldwiIverbeter,salhulle in die .
huidige sitting 'n paarsake eerlik en reguit moet
aanspreek. . ' /

- Heel bo-aan die lys van dringende .sake ,is die
, Groepsgebiedewet, . ; .", . '

Die ervaring van Mayfair en Kraaifontein die
afgelopeweekmaakditduidelikqatSuid-Afrika dit
niekanbekostigomnog 'njaarlankmethierdie wet
te sit nie. ' .,' , ", ' .

,Vangalgtouc en witskollieswat beskaafdemense
uithulhuiseverjaagomdathulle velledonker is, het
Suid-Afrikawaaragtignou genoeg gehad.

Tipies van die Nasionale Party is sy oplossing
weereens 'n halfhartigeeen; een waarop besluit is
terwyl die party krampagtig oor sy regterskouer

,geloer het, . " . ' , ,
Daar is net een eerbare weg: skaf die wet heel-' _

temal af. Dit is in belangvan almal in Suid-Afrika..
Nog 'n argaiese wet wat so gou as moontlik

afgeskaf moet word, is die Wet op Afsonderlike
Geriewe. Die NasionaleParty sal dit waarskynlik
.baie teesinnigdoen, wantsonder die wet sal -al hul '
skynheilige-Ieedvermaak oor .Boksburg nie meer
moontlikwees nie. . " ' '

Maar hoebelangrikwoonbuurte en geriewe ook
al is, die belangrikstetaak van diegerie wat in die.
Parlementsitenditemshetmet onslandse toekoms ,
is' om die voortdurende spiraal van polarisasie,
inkortingvanpersoonlike vryhede in dienaam van
staatsveiligheid, en staatsgeweld en koritra-geweld
tepak. ",., ,

Dit kan net op een manier gedoen word: begin '
ernstig besinoor 'n onderhandelde skikking tussen
die in die Parlement en: die daarbuite,
, Stap een is om dienoodtoestand af te skaf, die

persweervry temaakendie groot aantalmense wat
aangehouwordsonderdat die staat 'nsaakteen hulle
kanmaak, na die gemeenskap terug te laat keer.

Stap tweeis om NelsonMandela en sy kollegas
onvoorwaardelik vry te laat, Sonder hulleiers kan
die swart gemeenskap nie sinvol met die regering ,
gesprekvoernie. , ' , ,_

, Daarmeesaam moet die verbod op swart weer-
standsorganisasies opgehef word. Dit geld vir die
ANC,PACerialdiebinnelandsegroepewatverbied
ofbeperkis.,','·'//:C, ' ..' :; ',. ',' .

Asdit gedoen is,sal dit baie maklikwees om aan
tedring op 'n algehelemoratoriumop geweld sodat
onderhandeling kanbegin. Die ANCselfhet hom al

, hiertoe bereidverklaar. ' " .
Dankan ons as Suid-Afrikanersmosbegin praat

oor hoe ons toekoms moet Iyk. Dankan ons begin '
.met nasiebou, uit ons isolasie breek en ons ekon
omiese problemebegin aanspreek.

Is dit te veelgevra? Het Suid-Afrikanersnie die
reg om aan tedring op vrede en voorspoednie?

Helaas, diekanse dat dit gaan gebeuris skraal.
Die regering sal waarskynlik lamgele word deur

diebittere enonsmaaklike birmegevegte tussensenior
kabinetslede war bakleiomdie posisie vanStaatspre-
sident. " ' ,

Korrupsiesalwaarskynlik tot opdieheelhoogste '
vlak bly voortkanker. . ~.

En die Volksraad sal waarskynlik 'n bokskryt
tussen die neandertallevandie KPenhulopponente
vandieNPbly; die RaadvanAfgevaardiges 'nsirkus .
van ocr-en-weer beskuldigings oor korrupsie en
magsmisbruik; en dieRaadvan Verteenwoordigers
'n teater van ydel dreigementeen hoogheiligheid. -,

, Suiq-Afrikasal waarskyh1ik in i989nog 'n reuse'
sprong~ader aan die afgrond gee.

"Dr Hendrik Verwoerdhet nie vir eenbelangegroe~ in
die besonder baie beteken nie, maar vir die hele Suid- _
Afrika."-Willem Cruywagen,oud-administrateurvan
Transvaal en voorsittervan die Hendrik Verwoerd- '
komitee, ' '

itSmlt sonder 'nH-ekhet diehotnotlankalweggegooi."
- ElmarieSmit, penningmeestervan diePU vir CHO se
studenteraad, ' t ;

"My regering doennie die soOr't van dingnie." - David
Tothill, SA ambassadeurin Australil!, oor'n aantyging',
dat'n SA moordbende'n haelgeweeraanval op 'n ANC- '
lid se huis in Canberr~ uitgevoer het. ' , _

"Ekkan~iemykinderSgr~otmaak tussenm~s~wat nie
na rcde kan luister nie." --Mnr Doyle, die Indil!r-in~ .
genieurwatdeurwitKP- enAWB-ondersteunersverhin-'
der is om 'n huis in Mayfair-Wes te betrek.· ""

. '
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Welkom by die baste'
Weermagl

Welkomby die beste Weermag
in Afrikal beveel die plakkate die
gedweenuwe dienspligtiges. Askies
tog,nie "Weermag"nie,wantditsou
die lugmag insluit, en 'n mens weet ..
nie hoeveel daarvan oor is nie.

Praatooknievaitdie"meesetiese
, leer" me, want dan krap jy ou koeie

uit oor dirty tricks wat nou gena
diglik op die agtergrond geskuif is,
no thanks Magnus PI.

Nee, dis glo die "beste lee:r in
Afrika". Maybe. Maar iets waaroor
julie nie kan kibbel nie, is dat dit die
duurste leer in Afrika is. Hoe rym dit
dan?

Soveel koeels as wat jy giet,
soveel kan jy maar misskiet
Kos dit Verdediging se laaste

bloed?
Don't panic, Onderwys vergoed.
Belastinglastiges sal tog opdok •

selfs as die Weermag als op-Vlok•.

uit 'nregeringskommissie wat in 1921
onder die voorsitterskap van ene
kolonel Stallard aanbevelings oor
nuwejiaswette moes maak. :Die
aanhaling kom uit Francis Wilson en

, Mamphela Rarnphele se bock oor:
armoede wat pas by David Philip
verskyn het.' .

. "The native fhould only be al
-Iowedroentertheurbanareas,which
are essentially the white man's crea

.. ", tion, when he is willing to enter and -,
Qu apartheid to minister to the needs of the white

Daar is twee bittere misopvat- man and should be depart therefrom
tings in Suid-Afrika: en dit is dat when he ceases so to minister."
apartheid eers na 1948met alle mag .. ... Moenie skielik so hoogheilig
enkrag in Suid-Afrika toegepas is en '. voel nie, Andries en Eugene,dit was
dat Afrikaners die enigste sondaars darem 68 jaar gelede! " '
is., , Of is dit waar julie min of meer
, Luister net na hierdie uittreksel , inpas? '

osTYfJ ~.R IWG }vRtIBICON
7OESPRAN</

MENINGS

,;

Vrye Weekblad se spotprenttekenaar Is ontevrede. Ons het 'n paar weke 'gelede 'n spotprent
deur hom laat teken oor die Staatspresldent, maar dleselfde dag het hy sy beroerte-aanval

gekry. Ons het gevoel dal dlt swak smaak sou wees om dlt In daardle stadium te plaas, maar
, . slende dat die president nou so goed aansterk, hler Is hy. '. ' .

Eersteprys: Sodom
Dieregses is ook nierneer wai

hulle was nie. Onthou julle die dae .
'toe daar nog regse samesweringe

'. was om Aids by Sun City te gaan

amptenary, Afrikaners, landgenote, besin! Het aan sy peri-peri?
Egbertus wilnet waarsku: I know die uitverkore Yolkdan gedaal tot 'n '. Dis 'n blote geboortefrats dat ons

'.who you are and I know what you, vlalewailr'nmede-Afrikanergesin,'n·· almalAfrikanersheet.Partyvanons
did. Dis seker verregaande om weer dale oor hul kop misgun word? is egter so afgestomp deurdie jare se ,
die skim van Robert Smit uit die Die spektakel wat veroorsaak is . melk c:n heuning dat hulle Sy Edele
solderte.sleepenafte stof... ofisdit? deurDr A TreumogseSAKP(ghloeps A Ragsbanjo van dikvel-faam na 'n

, Intussen moet ek my woorde sluk, . byt Doktor sy tong at) in Mayfair is prins van fyngevoeligheid laat Iyk.:
ek het 'n verbysterende oordeelsfout unfair verby, 'Maar die Afrikaner- .

begaan: Sy Edele A mentaliteithet blykbaarnie veel erg
-Ragsbanjohetnie die' aan uitwaanse gedoentes soos mens-
skaamte van· 'n waardigheid en woningsnood nie.
bedgogga nie, Tensydie wit stemvee natuurlik

Elke bedgogga van ,', daaronder ly. '
mykennismetnetdie . Help nie om Doktor daaroor te
geringste sweempie . takel nie, sy denkpatroon verhoed '
van selfrespek sou horn om te begryp waarvan ek praat. "
bloos as hy na soveel Endis gans te gerieflik virdie huigel-
fancy footwork soos . brigade van dieNP om vingers (en

. die van Sy Edele nog ,Vingers, as die Volksheld al sykragte
'\ <,i~~'~""~~';': ':.i~ ~~~":~'..a ,~( .: die vermetelheid kon " herwin het) na die KP te wys. ..

..... :'j f ',"'/'J \t"'\"~.:r\, opdiepomindiepar- . ·Die armsalige KP was nog nie
~:i';;, " ' .;i ,-' \ lement te bly. eens 'n kerf op Henry Verward se/. "..:.J . N', . Nougoed,daardie sekstant niejen Doktor selfwas nog.

'. :;', , . amperseWit Olifanr . kerkmuis) toe weldoeners soos die
, , ,lykergversletenadie Volksheld hele gemeenskappe

manewales van ka-:' ontwortel hetter wille van die Groot
binetslede en Agbare Wit Plan. En meer sindelike vistas
Kabouters en waaroor die wit huise kon uitkyk ...
Volkshelde die Dink maar aan Distrik Ses, en
afgelope tyd, maar 'n Simonstad, Dirnbasa. En verskoon '
bedgogga kan tog me tog die lastige ou vragie, Minister, '
eens op die lowly maar is die Groepsgebiedewet die
agterbanke aanspraak skepping van Dr. Treurnog, of klou
maak onder die ons godsbeskikte owerheid, soos
heersende omstan- Broeder Heyns dit graag sien,wan-
dighede nie. , hopig daaraan vas soos 'n gamaal

/
/

,.. .
-,

~ ", ' ..:,/JJ1
BROUDIS 01 BITT£IGAL

. Egbertus Klaagvoort

GERAAMTES rinkinkel in die klere
kaste van die heerskappy. Hooge
siele slaap onrustig.,' ..

Die korrupsie-spokie hardloop die
prettigste kringedeurdie onvastoorde .
selfvoldaanheid van onze wit land se

Korrupsie-spokiehardloop
prettigin onzewitland

, owerheid se belang is." ' rondstrOOi? En diestories dat God ..
* Bravo, Dawiel Ons sien almal Suid-Afrikastrafmetdroogteomdat

daama uit om te sien hoe Beeld en . ," -witmense so in die veelrassige dob
van Die Burgeren Beeld, geskryfhet . Die Burger voortaan die regering': .. belhuise van die tuisland rondle?

.waarmee hy nogal saamstem. gaan kap weens sy "optredes" wat Noukom die KPvan Randfontein
Luisterwat se die, hoog geeerde nie in die "gewone mens" se belang met 'n komp,etisie waarin die ouder-

.' rubriekskrywer onder die opskrif "Rol , is nie. dom van Randfontein geraai moet '
van 'n waghond": "Ondanks diepers 'Soos apartheid. .Soos die word. .
seonontbeerlikerolindieonthulling Groepsgebiedewet Soos dievei:" . \*Die eerste prys is ;~.'n naweek
en ontrafeling van daardie destydse ligheidsmagte seoptrede in die town- vir twee by die Mmabatho ~unl

fiasko (die Inligtingskandaal), het ships. Soos aanhouding sonder ver-
dit sedertdien te dikwels in Suid- hoor. Soos die opsluit van kinders
Afrika gebeur dat uit owerheidskringe ' . onder vyftien. '
neerhalendna die pers verwys is as 'n ..
euwel wat sensasie soek."

Hierkomdiepunchlinenou. Lees,'
mooi: ''Tog staan 'n verantwoorde
likepers sentraal tot die openbaring
van wanpraktyke of optredes wat
nog in die gewone mens nog in die

. :

manse
Cliff
Barnes

Diearm

Vat hom, Dawle
Dit gaan sneeu in die middel van

die somer. Want Bittergal het iets
gelees wat Dawie, rubriekskrywer

AS daar noueen man in die Ka- ,
binet is virwieBrolloks 'n diepe
deemishet,isditdieBoere-Cliff
Bames,Stoffel van derMerwe.

Brolloks se neef het hom nogal
goed geken in die dae toe hynog 'n
akademikus en later 'n agterbanker
LV was. Maar toe Brolloks eers
betrokke raak by 'n sekere linkse
smeerblaadjie waarvan ek die naam
nie hier durf noem nie, toe word die
vrindskap glo ook sommer suur.

Die mense skinder baie oor Stof
fel. Nie oor vroue of drank of skelm
transaksies nie, maar oor Stoffel so
GRYSgewordhet.Gryshareengrys
in die gesig.' '

Sien, Stoffel het die probleem dat
daar nog 'n bietjie van sy-gewete
oorgebly het - 'n 'goeie Suid-Afri
kaanse politikus se eerste swak plek '
- en dat hy boonop nog van sy voor
malige akademiese geloofwaar-
digheid wil behou. '

(Saarn met Gerrit Viljoen is hy
glo die Kabinet se' resident-in
tellektueel. Ditwas eersChrisHennis,
totdat hulle agtergekomhet dis nie 'n
geval dat hulle hom nie kim verstaan
omdat hy so slim is nie, 'maar dat hy
homself nie verstaan nie. Nou is hy
die Kabinet se resident-buikspreker..'
Daar is glo meer status aan ver-
bonde.) , ,,' •.' '.

Dis die geloofwaardigheid war:
Stoffel soonderkry. AsMinistervan
InIigting is hy talle kere gebruik om
absolute twak aan die pers te verkoop
waaraan hy glo self nieglo nie. Meng
jou met die semels, Stoffel,..

Maar Stoffel is, darem ,nie
blaarnloos nie. Verlede week praat
hy met Brendan Boyle, 'n gesoute
korrespondent van Reuters, oor hoe
die regering soek na maniere om
Nelson Mandela vreedsaam en met
verdrag vry te laat.

, Sy woorde was skaars koud, ofhy
ontken teenoor ander persmensedat
hy dit s6 bedoel het. En Brendan
staan by systorie, '

Nou vertel 'n kollega van BIOI-
. loks gister dat dieselfde Stoffel al

tweekeerdieselfdemethaarprobeer
het. Die een keer het hy gepraat oor

, Hillbrow en Woodstock wat vir almal
oopgestel gaan word, en die ander
keerhet hy gese 'n Swapo-regeringis .
heeltemal aanvaarbaar as ons aan
staande buurstaat se regering. .

In albei gevalle 'het hy later, •
natuurlik toe hy in hoC kringe daaroor
aangespreek is, agtema teruggekrab
belen ontken wat op ham' bmlopname
was. 'n Politikus se maklikste uit
weg: blarneer die persl

* G'n wonder Stoffel is deesdae
sostil nie. 'n Mens hoor soms maande
lank niks van hom nie. Nou weet ons
hoekom: elke keer as hy iets se, sithy
sy voet daarin. (Nie dat dit ander
kabinetslede eintlik afsit nie.)
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"j • ,Ander publikasies hetons al In 'dapper, verfrissende nuwe blad', In 'vars brles in In bedomplqe ;
.. .",' -. . '.atmosfeer' en In 'heldhaftige, professionele projek met In roeping' genoem. . .
.,.. :< '. "oie Staatspre~ident en die Minister van Justisie het deeglik vanons kennls genee~.· '

. - ., i· • _ I {, -. • . , "" • t '.'"

In net agt uitgawes het ons met ons vreeslose, gebalanseerde aanslag politieke en sakeleiers
- " . -, .r- ' .", - ': oor die hele spektrum laat regop sit., _ . '

. 'n Groot hap vandie room van die Afrikaanssprekende leserspubliekwil nle meer In naweek ."
sonder ons begin,nie.. , .._.. .

...-' lr /', " i·

Hoe'lankkal1'jybekostigo'm nlelnYrye
Weekbladte."advertee'rnie':?

... BeIMax du Preez vandag nogby 836-7236.. " .
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LAPPE
LAUBSCHER
op die skooDveld

, '11 Sportkollferellsie wat verlede,
,",week ill Nated gehou is, milg .
verrjlcende impli/cosies vir die "

toekoms hi. Die Weekly Mail se
sportredakJeur, JOHN '

PERLMAN, was eell vall die
deeillemers.

.-Net jammer die manne is nie vir
..die Comrades hier nie. Maar nou is,
ek sommer onnodig suur,

Price weer tweede
NICK Price het verlede naweek

weer in Amerika tweede geeindig. '
'bit is nie snaaks vir 'n Suid-Afri
kaanse sportman nie. Trouens,Price
self het al twee keer tweede gekom
in niks rninder as die Britse Ope nie,
;, Ek het egter 'n gevoel dat terwyl '
almal wag dat David Frost se groot
oomblik moet aanbreek, dat Nick
dalk die man kan wees wat die haas
uit die hoed gaan trek. ,
. Suid-Afrika het beslis hase - by
wyse van spreke - nodig.

Padmanne wys
baanmanne

DAT die padwedlopers in Suid-'
Afrika lank reeds in 'n uiters on
gelukkige huwelik met die baanatlete
van Suid-Afrika getroud is. is nie '
nuusnie.

Die padwedlopers het egter die
week getoondat alleswat die baan
manne kan doenhullebeterkan doen.

, Vroeer die seisoen betdiebaanmanne
'n rebellespan uit Amerika hier ge
had. , '.

. Die naweek kom die padmanne
.meidie wereld se bestes hieraan. Dit
is beslis 'n prestasie wat in ons deur
mekaarwereldnie teversmaai is nie.

IKKse

•vir my

Verduidelik

kaperjolle

vrou 'n beter huis so gee sou die
optrede waarskynlik geregverdig
wees.

Die waarheid is egter dat die,
werlclike mense wat werklik geraak
word deur die werklike probleme
lank reeds nie meerdie as is waarom

. die argumente draainie. .
Hulle het nou net toevallige pi

onne geword wat uit die pad van die
kastele en biskoppe meet bly.

Hoe 'n geskiedskrywer van die
een en twintigste eeu al die kaper
jolle aan sy eietydse lesers gaan

, verduidelik sal my genadiglik ges
paarbly. '

, . , -

moetswartmense ..
nou emstig betrek

DAAR was die au oom in die poll- ,
, tiek wat volgens oorlewering op 'n

dag teenoor sy ongelukkige kiesers
uitgeroep het "AsjulIe nie van my
beleid hou nie•.sa so. ek het nog
anderwatekaanjullekan verkoop,"

Ek het un die au oorngedink toe
die Internasionale Krieketkonferen
sicverlede week in London vergader
bet.

Die eerbiedwaardige Britse in
. stelling - en lut niemand sa dat dit
nie meer 'n Britse instelling is nie 
het Suid-Afrika 'n dekade of, wat
gelede in die buitenste duisternis
uitgeskop..

Die redes was ideologies so sterk
saos die spreekwoordelike rots van '
Gibraltar.

, Suid-Afrika se krieketbase het die
vryheid van beweging, die vryheid
van assosiasie en die vryheid van
spraak van sy spelers nie erken nie
en daarom koo Suid·Afrikanie langer
lid van die Britse bastion bly nie,

Verlede week besluit dieselfde
instelling omdie vryheid van spraak•.
vryheid van assosiasie en vryheid
van beweging van alle spelers onder
sy jurisdiksie aan bande te Ie omdat
hulle met Suid-Afrika te doen het
wat nou die vryheid van assosiasie,
die vryheid van beweging en die
vryheid van spraak van sy spelers
erken, .,

Grieks? Nee, net internasionale .
politiek.

.Tragies weI. '
As die optrede van die IKK aan

een swartseun 'n beteropleiding sou
verseker of aan ceo swartman groter
rykdom sou bring of aan een swart'

Sacos

VERANDERINGE as gevolg van 'n. is. I regeringsfasiliteite te boikotom hulle
konferensie? Dit klink onwaarskynlik, . . Sacos het in die praktyk .polities te isoleer," het Numsa se '
veral omdat die onderwerp onder :: "verwyderd gebly van die organi- Alec Irwin gese. "Maar ons organis-
bespreking gedurende die twee dae . sasies wat deur die massa-stryd die "asies hetnou hul politieke houvas op maak '~imlruk opswart sportmense,
sport was. legitieme mantel van die bevryding-' hulle verloor, en ons het nodig om .... maar nie in so 'n mate dat 'n pro-

Maar die belangrikheid van die stryd verwerf het." c ons strategiee jeens hulle te veran- ,gres.si~we.anti.apartheidsaIternatief
konferensie, saamgeroep deur die Sacos 'behoort hul strategiee en der.". . . nodig IS me.. ', '., .'
Natal Council of Sport (Nacos); 'n taktiek te aante pas."" i . . Die konsensiJs dat daar nuwe Tweedens is 'n ernstige paging:
streeksliggaam van die South Afri-' "Daar is 'n behoofte dat Sacos taktiek nodig is. het nie beteken dat . nodig om swartmense by Saeos in te
can Council on Sport (Sacos). strek mea demokraties ingestel moet word daar eenstemmigheid was oar wat 'trek,ongeag waarhlillenouhul sport
verder as die inhoud van die referate sodat spelers 'n groterse kan he." het die taktiek moot wees nie. ' . . beoefen. ,

"wat gelewer en bespreek is. . Naidoo gese. . " '. . Die lewendigste debat was oar Derdens. hoewei dit nie van Saros
Die konferensie, genaamd Sport: Sommigeafgevaardigdes he~van '. die moontlike kont8k met sPortlig- verwag word om die taak aIleen te

Mobilisasie en Verandering, is byge- Naidooverskil. "Daar kan nievan game aan "die ander kant". " vervul nie. word nog steeds na hulle
woon deur afgevaardigdes van 55 Sacos verwag word om op sy eie '''Ons moet wegbewecg van ,'die ' , gekyk.vir hul'leiersrol. " . ," .

.organisasies, ". hoofsaaklik ' Sacos- steun in die townshiPs te wen nie...· argument dat as jy nie nie-rassige ' Die meeste afgevaardigdes was
geaffilieerdes. maar ook verteenwOor- het Reggie Feldman vandieTransvaal . sport beoefen nie. jy 'n uitverlcoperditeens dat 'n breuk rampspoedig vir'
digers van vakbmde en gemeenskap- ,.).: Council on Sport gese•. " - is." het Sefako Nyaka, die nuusre·, nie-rassige sport sou wees., '
sorganisasies.· ',. Wat doen die vakbonde dakteur van New Nation. gese.' • Nie aIleen' sou dit voOrWtgang

Betekc:nisvol was die sterlcvmeen- byvoarbeeld om toe te sien dat die ' "As ons bang is om kontak te benadeel nie: maarookvenvlrring
woordiging van dieCoogress of South industriele sokkerligas by Sacos maak met mense omdat hulle van veroorsaakby ondeisteuners OOrscc. •
African Trade' Unions (Cosatu) en, affilieer. het hy gevra. . ens verskil. sit Ons die pot mis." het . Interne eenheid is noodsaaklik om
twee van hullidvakbonde. die Na- . Die probleme wat Sacos in Some.' Gwede Mantashe van NUM gese. die delikate vraagstuk van 'n selek· .
tional Union of Mineworkers (NUM:) mige gebiede, veral Oos-Kaapland. . Ander sprekers was versigliger. tiewe sportboikot op te los..:

,en die Nalimal Unim of Metalwork- andervind om saam met township· ' Feldman het gese dat 'n duidelike ,Baie glian afhang van hoe Saoos
ers (Numsa). , ' sportmense en organisasies te werk, "onderskeid tussen die pogings van die onderwerpe watop die konferen-' .

Die temas het gewissel van die is ook beskryf.· . organisasies soos dieSuid-Afrikaanse sie bespreek is gaan hanteer. '
geskiCdenis van weerstandsport in Benewens die einsiige tekort aan ,Krieketraad (SARB) en die Nasion· . Maar baie hang ook afvan Nacos .
Suid·Afrika tot die organisasie van geld en fasiliteitc; in die gebied. is. ' ,!Ile Sokkerliga gemaak moot word. en wathulle met die rykdom van
sport in sosialistiese lande. . " ook geskets hoe onderdrukking en Oit wasnie die enigste geskilpunte idees wat die kOnnferensie opge~

,Onafwendbaar het die beSprekmg.'· inlimidasie van skoollioofdeen ander, nie. Eenspreker se voorstel dat nie- lewer het gaan doen. Een voorstel
teruggefokus op die konkrete sportmense pogings ontwrig. . . rassige sportmense nie soveel klem .was dat opsommings aan kleiner

"problemerondomdieopbouvannie· Die 'konferensiegangers het dit . opdiemededingendelardvansport •. : groepe gestuur word 9ffiveider te .
rassigesport inSuid-Afrika. Fnknaatd telkensduidelik gesteldatSaws steeds moet la nie. het nie almal se steun' bespreek.
hetdiedebatgesentreerandiehuidige die leiding moet neem in die anti- gekrynie..· ,Dat NaeOS 'nwerksverhouding
en toekamsrol van Sacos,Suid-Af~' apartheidstryd in sport. , . . ' "In die stryd mag dit nOllnodig, met Cosatu in hul streek het,:is 'n'
rika se voorste anti·apartheid spar- . Soos dit gestel is: "Sacos word wees vir nie-rassige spOrtmenseom hoopvolle teken en mag ander streke '

'. torganisasie. , getoets om te sien of ens vorentoe uit te blink." het Erwin gesc. "In die 'noop om dieselfde te doen.
, , Daar15Faro geprllf '.' .' kan gaan. Vorige prestasies word " toekoms kan dit nodig wees om die Uiteindelik is dit nasionale vraag-

'Tcrwyloos idauifiseermet Saws glad nie afgekam nie." 'sukses van ons gemeenskap te de-, stukke enverdien ernstige aandag. . ,
betekmdit nie dat OIlS hul swakpunte Terwyl Sacos alreeds 'n bellm- monstreer deur teen-rewolusion8re " "Ons het konkrete voorstelle vir

. miskyk nie. veral hoe'hulle in ons' grike rol specl,hCt K.rish Mackmlhuj.· neigings teen te staan."optredevan Sacos nodig." het Erwin
geledcire en in die brc:egemeenskap die presidentvan dieSuid-Afrikaanse Drie konsensuspunte het op die gese. "JulIe kan nie van Cosatu ver- "
gesien word nie." het Jay Naidoo. Krieketraad, gesa: "Die doel. van konferensie na vore getree. wag om dit te doen nie."
die hoofsekretaris van Cosatu. in die hictdie scatkonfC'lalSie is an voren- Ecrstens. datdie nie-rassigesport_. "Ons hooftaak is om werkers te .
openingsrede gese. ' toe te gaan. Orismeet indringend na . "bewegmg hul strategiea meet her- .'. organiseeren ems behoort nie met 'n

Naidoo het gesa datdiealgemeen- onsself kyk." ., aien om un te pas by die verander- sportbeleid vorendag te koffi voor-
ste kritiek teen Sacos hul relaliewe ,"In die verlede was dit wons ' , ClJde sport-opset. Programme soos, datSacosditdoenilie.OpdieOlXIlblik
afwesigheid in die swart townships, organisasies ,nodig om plaaslike ' die van die SAKU in die townships is dit 'n kop-aan-kop wedloop,"

Len Wagenaar

Gemor
oor reels
• en
Sarel se
Turbo
Dm Nuwejaar het net begin
en die motorsportkalender is
skaars twee weke oud en die
manne dreig alkIaaran mekaar .
aan die kele te gryp. ,

Die groot ongelukkigheid
is oar die regulasies vir die
WesBank-uitdaagreeksvirver
anderde sodanrnotors. Van die
jaers se prontuitdie regulasies
is s6verander dat dit die nuwe
Audi Quatro Turbo van Sarel
van der Merwe bevoordeel,

Verlede Saterdag op
Kyalami woudit so lyk, want
toe Sarelen die "gesonde"Audi
lostrek, was' dit nie: eens 'n
rondte nie toe is hy voor, En
hy hetheel agter weggespringl

Ander - en of dit net 'n
verskoning .is. weet nugter
alleen- se weer die regula
sies is onduidelik en belemmer
dieopboo vanhulniotors. Tooy
Viana is ceo van hulle met 'n
BMW-3-reclcs waarin hy BMW
MS-onderdele wil gebruik...
maar nou weet hy nie wat die
reels is nie,

Nonsens, se manne 5005

Dave, McGregor en Roger
McCleery; die reels is duide
Iik, En toe hou hulle van-.
deesweek vergadering.

Die Audi se Turbo is bep
erk tot 50sentimeterennog 'n
paarreels- soos datdie mom
minstens moet deure he - is
aanvaar.

Soos Roger se:."Ons kan.
nou regmaak vir 'n goeiejaar, '
met Sapphires en Opels en
ander lelikemasjiene in die
Wesbank-wedrenne."

In die Porsche Turboreeks
het die Duitsers koning gdcraa1.
Roland Asch het as kampioen
weggestap, en Toby Venter,
NiceBiancoen Wayne Taylor
wonder seker wat hulle a8n
die Duitser kan doon.

'n Moontlikheid is: ry hom
in die kuipe om 5005 Super
Sarel met die Duitser Rudiger
Schmitt Saterdag gemaakhetl

Van Sarel gepraat. Hy het
nie aan die turborenne deel·
geneem nie omdat sy "motor
in duisend stukkies"is. Tog is
daar diegenewat se hy kon sy
motor gereed gehadhetvir die.
eerste uitdunne voorverlede
week, maar daar is andern:des
waarom nie wou ry nie... Mi·
skien het die Audi hom besig
gehou. " '

Die GUO Formule GT!·
, reeks. oftewel die Basil Mann
eenmanvertoning. is geslig met
die doel om dfe fonnule in
Suid-Afrika te wees. Saos dit
nOll aangaan sal dit nie lank
meer bCstaannie. Wat nog te
se die formule wees.

Die,wedrenorganiseerders"
salmoetsorg dat daarstrawwtr
mededinging en groter name.
saos Ian Scheckter. aan die
fmmule deelneem. anders is
daar minhoop.

, Of. wat van 'n grotc;renjin
vir die formuIe. soos 'n 2·liter
16-klep enjin.
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• Saco moet swartmense nou
ernst lg betrek - 15

• Gemor oor re4Hs - en Sarel se
Turbo - 15

John Bland se laaste
kans vir Ope more

JOHN BLAND is die man wat deur
die spelers en die toeskouers die
Suid-Afrikaanse Ope-gholftitel gegun
word.

Die bonkige speier van die ERPM
klub in Boksburg het aI sy hand om
die regteroor van die beker gehad,
m aar die grootste prys in Suid-Afri
kaanse gholf bly horn ontwyk.

Die naweek op G1endower sal
John weer daar wees . In 1981het hy
op die baan van Royal Johannesburg
gevorder tot 'n uitspeelwedstryd vir
d ie titel. Dit is nou geskiedenis dat
hy nanog agtien putjies steeds gelyk
mel Gary Player was en uiteindelik
na92 putjies die knie moes buig voor
die klein meester.

John se jare staan egter nie stil nie
en vanjaar sal waarskynlik een van
die laaste geleenthede wees waar hy
ernstig kan aanspraak maak op die
titel. Baie faktore is in sy guns. Hy
speel aan die Rand. Dit is waar hy sy
gholf geleer het en dit is waar hy die
toestande beter ken as die oorsese
spelers.

Teen hom tel die jong Tunc. Die
manne is meedoenloos. Hulle het
min respek vir die aspirasies van 'n
ou bul.

Wayne Westnec bet reeds syvisier
gestel OIldie uiters aantrc1dikeArncri
kaanse reeks. Niks sal hom groter

plesier verskaf as om die titel te
behou wat hy verlede jaar gewen het
nie ,

Sy oorwinning verlede jaar is deur
sornmige kenners as "gelukkig" afge
maak. As hy vanjaar weer wen, sal
niemand hom kan beskuldig dat hy
die titel nie verdien nie.

Verlede naweek het hy in Phal
aborwa oor die laaste nege putjies
"ontplof' en dit in 'n verstornrnende
29 houe voltooi. Die waarskuwing is
dus daar dat hy reg is vir die week.

Ian Palmer skop homself die
afgelope week elke oggend. Op
Phalaborwa bethy in die laaste ronde
afges laan met 'n voorsprong van drie
houe . Hy betegter toegelaa'i datStuart
Sm ith die titelvoor sy neus wegraap.

Palmer sal beslis die weekdaarop
uit wees om die foutj ie reg te stel. Sy
neef, Tertius Claassen, het 'n paar
jaar gelede toegelaat dat Charles

Lappe Laubscher

Bolling hom in die pylvak om die
titel klop. Ian sal graag die farnilie se
eer wil hers tel.

Tony Johnstone is d ie voorloper
op die verdienstelys . Hierdie presta
sie aileen maak horn 'n onbetwiste
gunsteling om die naweek mel die
titel weg te loop. Die afgelope paar
weke was T ony se spel egter nie so
skerp soos vroeer in die reeks nie.

Daar is egter geen lWyfel nie da t
die man wat al daarvan beskuldig is
dat hy Fred Astaire na 'n stan dbeeld
laat Iyk soos hy trippel terwy l hy
aanle om te sl aan, d ie spel het om die
titel in te palm. Bloorna verdienste
behoort hy die titel te wen.

Chris Williams is wat die Engelse
noe m 'n "streaky"speler,Op sy beste
is hy byna ongelooflik . 'n Man weet

egter nooit wat om van hom te ver
wag nie. Hy kan of baie gemiddeld
of skitterend wees. Ek glo nie Chris
kan self voorspel wat hy gaan doen
nie .

Ander plaaslike spelers wat tans
goed op dreef is en 'n gevaar kan
inhou, is Gavin Levenson, Jeff
Hawkes, Ben Fouche, Bobby Lin
coln,Mark Wiltshire en Hugh Baioc
chi.

Van die oo rsese spelers sal veral
Eamon D'AJcy die man weesomdop
te hou, Verlede jaarhet 'n fout met sy
tydsberekening veroorsaak dat hy
laat op die bof aangekom het en
gedisk walifiseer is in 'n stadium toe
hy die Ope kon wen . Die vriendelike
Ryderbeker-speler sal bitter graag
vir die glips wil vergoed. Hy is goed
gen oeg om dit te doen.

Mark James is 'nman watin Suid
Afrika nog nie op sy beste gesien is

nie. Niks sal hom 'n grater plesier
gee as omtydens die Suid-Afrikaanse
Opedie fout reg te stel nie. In Europa

. is daar groat agting vir sy spel.
Saterdagaand sal Suid-Afrika weet

wie die keer sy mees gesogte titel
ingepalm bet, Die geskiedenis is teen

oorsese spelers, Slegs 'n handjievol
van hulle kon die titel nog wen.

John Bland.... ? Korn ons hoop so.
Al is dit net om nostalgiese redes.

Basson se glipsie oor Curriebeker

boulwerk van OP-kaplcin, Ashwell
Frans, geplunder,

Hoewel die WP die wedstryd
verspot maklik gewen het, het hy
Natal sonder sy kaptein Vincent
Barnes aangedurf.

Barnes , die mees gevreesde snel
bouler in die Howabeker-kompetisie,
he t hom weens persoonlike redes
on ttrek,

Hyhetaangekondigdathynievir
die res van die seisoen beskikbaar is
nie.

Dit tref die sukkelende Natal, wat
uit die wedloop om die Howa-beker
is , nog harder. Natal word nou net 'n
melkkoei vir Transvaal en WP.

Vrye Weekblad word ultgegee deur
Wending PUbllkas les Beperk van
BrlMlstraal 153, Newtown, Johan·
nesburg . Ole leleloonnommer Is 836
7236. Ole posadres Is Posbus 42637,
Fordsburg 2033 .
Ole bIad word gedruk deur Excelsior
Orukkers (Edms)BPI< van Lautreweg 2.
Stormlll . Ott word versprei deur Allied
Ultgewers Bpk van W8penerstraal 32,
Booysens, Johannesburg.

Saam met Tertius Bosh en Ger
brand Grobler vorm De Villiers nou
'n driemanskap wal heel goed sonder
'n bejaarde Clarke kan klaarkom.
Miskien besef Noord-Transvaal dit
ook - a1hoewel dit betwyfel word.

Die kolwer van die reeks was
sekerlik Mark Rindle. Ten spyte
daarvan dat hy in Noord-Transvaal
se ons tabiele kolflys moes kolf, het
hy die seisoen afgesluilmet 'n gem 
idde lde van meer as 60 lopies per
beurL

[ijsjanuner dat Springbokkriek~

- vir die huid ige altans • net 'n droorn
is.

M ark het die polensiaal om 'n
Graeme Pollock te word.

Hy het die goeie beurt opgevolg
met 'n sprankelende 64 lop ies teen
die Oostelike Provinsie.

Ditwas in die wedstryd darDavids,
'n onderwyser, weereens bewys het
dat hy geen gelyke het nie wanneer
boulers gekarnuffel word.

Hy het teen die OP in albci beurte
63 lopies gem oker. In sy tweede
beurt, wal onoorwonne was, het hy 'n
lopie per minuut geslaan.

Hy het in die aanslag vyf sesse en
twee viere uit die OP se aanval gemelk
en 23 lopies in een beurt van die

Lappe Laubscher

het.
As Noord-Transv aal egter eerlik

wil wees sal hy erken dat sy flirtasies
met ingevoerde spe lers soos Mike
Haysman en Sylvester Clarke waar
skynlik meer as die ste lsel bygedra
hetdathynieinMaartop StGeorge's
Park sal speel nie.

Clarke was onfiks toe hy in Suid·
Afrika aangekom hel en hy gaan
onfiks hier weg. In die pro ses hel
Noord-TransvJ\ll1. di.eJlloreel van
spelers soos Fanie de Villiers, Ger
br and Grobler en Tertius Bosch nie
aangehelp nie.

Die manne hel wedstryd na wed
stryd hul harte uitgeboul met die
sw aard van "as Sylvester net reg is"
oor hul koppe.

Aan die einde van die dag was
Sy lvester nooit reg nie.

Oat Fanie de Villiers die seisoen
on twikkel het in d ie voorsle skok
bouler in die land, spreek bockdele
vir sy karakter.

e klap inWPo
Dennis Morris

WP se veldtog om nuwe talent te
ontdek, isdaarvoor veran twoordelik
dal Abd ullah, op sy dag die mees
vernietigende kolwer in die SA
Kriekctraad,se afwesigheid nie gevoel
word nie .

Die twee het vlyrnskerp kolwe
wat nie huiwer om los bal le te straf
nie,

Kemp, 22, het 'n rukkie gelede
Natal se bowers behoorlik laat les
opse toe hy 'n onoorwonne 148 lop
ies gemoker het om sy span in staat
te stel om Natal met 'n beurt te klop.

WILLIE BASSON, grootbaas van
Noord-Transvaal se krieket, is 'n man
wat se Ide soek na woorde. Die week
was hy weer op sy stukke. Nadal
Noord-Transvaal met 'n enkele punt
nie daarin geslaag het om Transvaal
uit die eindstryd om die Curriebeker
te hou nie, het hy gese:

"Aan die beg in van die seisoen
het ons die nuwe Curriebckerstelsel
aanvaar, maar halfpad deur die sei
soen hel ons gewonder of dit so 'n
goeie stelsel is. Nou weet ons die
stelsel is verkeerd."

Die aanhaling van hom kan nog
diesportaanhaling van die jaarword.
Opdie oog af klink die uitlating na 'n
man wat suur druiwe het.

As daar egter 'n stelsel is wat die
lweede besle span in Suid-Afrikadie
kans ontnccm om in die eindstryd te
speel moet daar drasties fout met so
'n Slelsel wees .

Nadat Noord·Transvaal tyd ens die
eendagkrieket vroeg in die seisoen
soos 'n driepoot-leeu ges ukkel he t,
het die Blou Bulletjie skitterkrieket
gcspeel toe die Curriebekcrreeks begin

Jong

Jimmy Cook

DIE doemprofete wat voorspel he t
'dat die Westelike Provinsie vanjaar
sou sukkel om die mas op te kom
sonder sy staatmakerkolwer, Mun
soor Abdullah, was toe verkeerd,

Nie aileen is die WP die voor
loper in die Howabeker-kompetisie
van die Suid-Afrikaanse Krieketraad
nie, maar hy is die gunsteling om
vanjaar die gesogte beker in te palm.

Om die waarheid te se, die WP
het vanjaar so lekker in die Howa
beker baljaar dat daar geen sprake is
dat hy Abdullah, wat vanjaar vir
Transvaal speel, m is nie,

Twee jong bulle, Faiek Davids en
Dean Kemp, albe i produkte van die

Cook kry
eerwathom
toekom

Lappe Laubscher

GEEeerwaareertoekom. Die week
se sportsteris dieTransvaalse veteraan,
aanvangskolwer Jimmy Cook.

Jimmy het verlede naweek op die
Wanderers 'n honderdtal geslaan wat
die Curriebeker weer binne bereik
van sy span gebring het .

Nadal Transvaal die .Westelike
Provinsie vir 'n skamele 103 lopies
uitgehaalbet,bet Clive Ricese manne
self nie juis geskitter mel die kolf
nie.

Trouens, sander. Cook se hon
dcrdtal sou NOlXd-Transvaal in Maart
Port Elizabeth toe gery het vir die
eindstryd om die Curriebeker.

Op 'n baanblad waar geen kolwer
gelyk het asof hy lank sou bly staan
nie het Cook met die vakrnanskap
van die werklike me.ster die beste
wat die Westelike Provinsie na hom
geboul bet afgeweer en 'n bcurtgcbou
wat sy span in staat gestel het om die
nodige te doen.

Jimmy is in baie se boekie niedie
aanskoulikste kolwer nie. Maar Geoff
BoycottsouooIc in niemand se boekie
as 'n aantreklike kolwer beskou word
nie.

Die man van Yorkshire was egter
legendaries effektief.

Jimmy raak nou ook legendaries
effektief.

Terwyl daar eer en lofaan Jimmy
gebring word, moet die naam van
Sugarboy Malinga ooIc genoern word.
Sugarboy het in 'n wereldtitel-geveg
in Berlyn met punle verloor. Dit is
geen skande nie.

Trouens, as dit nie was dat ons
mannie oar 'n uitklophou beskik nie,
kon ons daIkweer iernand gehad hel
wat kon spog met 'n wereldtitel.
Sugarboy het besl is niksgedoen om
sy reputasie as 'nbokserensportman
oneer aan te doen nie.
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Vroeguit dieverevir
Kerkorrel en Bles?

:j
)1

(1,

Johannes Ker!<orrel"
'f

groepmet twee (partykeer meer) sangers en/of
, sangeresse;, .' . .

Wat weI bekend is, is dat Koosonder meer uit '
professionele akteurs/aktrises bestaan. Gys de Villiers,
Marcelvan Heerdenen Megan Kruskal is lede. Ander
lede is weer visuele kunstenaars. ' '

Ook bekend is dat meeste lede (en liede) Afrikaans
1S. "Onsspeel miskien Diekamer-musiek nie, maar wei
moontlik muur-musiek" is hulle bekendste aanhaling
enhulle opvoering sluit titels soos Sing jy van Bomme '

, enCowboy in. : "
Luister maar gerus ria die snit wat op Shifty Records

se samestelling van nuwe Afrikaanse musiek, Voelvry,
vasgevang is. '

Bles Bridges

MUSlEK

Internasionale deurbraak virKoos
. ..' ~ en Tananas teken

In kontrak met 'n
Franse plate-gr~eR ~.'

DIE wereld se enigste rock-groep wat Koos genoein
word het ter elfderure ingestem om vir die groep

-Tananasby die Black Sun in te staan hierdienaweek,
. Dit is die eerste keer in die geskiedenisvan .

,Intemasionale Rock-musiek wat Koos instaanvir
.Tananas. 'n Regtedeurbraak. .' ,

Tananas sou reeds vandeesweek by die Black Sun
begin het maar moos weens "onvoorsienbare
omstandighede"eers nogverpligtinge in die Kaap
nakom, Hulle sal wei by die Black Sun optree van
volgende week af op Dinsdag, Donderdagen Saterdag ,
en die opvolgendeweek daagliks tot 19 Februarie.

Die groep bestaan uit dromspeler Ian Herman (wat
so pas uit Duitslandteruggekeer het waar hy saam met
die Genuines getoerhet), marambenta-basspelerGito
Baloi en akoestiese-ghitaar veteraanSteve Newman.

Tananas het 'n kontrak met die Fransemaatskappy"
Celluloid (Mathlatin,Clegg) getekenen gaan in Mei/
Junie in Frankryk toer, Hulle isintussen hier in SA, '
genomineer vir dieOKTV-toekennigsin twee ' "
kategoriee, ' , ' . . ' , . ': '
.r Ook intussen is Koos 'n ses-stulc (partykeer meer).

DIEvan julie wat vanoggend vroeg
genoeg opgestaan het.om na
Monitor op die Afrikaanse diens
van Radio Suid-Afrika te luister,

.sou 'n "gesprek"tussen Johannes
Kerkorrclvan die Gereformeerde ,

" BluesBand en Bles Bridges wat vir '
7:10 vm geskeduleer was,
aangehoorhet, Anneli van Rooyen
enChrista Steyn het ook

. deelgeneem. Die kunsredaksie van
VryeWeekblad het NIE vroeg

.~ opgestaan om nil, Radio Suid-... , '.,
Afrika te luister nie (dit het ons
laas in 1962 gedoen - onder
dwang).So onssal bly wees om
enige lesers wat weIna die
programgeluister het se .
kommcntaaroar die gesprekkie

-aan te hoor: Praat met Thabo, Tel
836-7236.

Ole multi-media lidmate van Koos '

soto-aachebane '
, by Kippies

......'\

HIERMEE'net 'n herhlnnerlng
dat die klein mannetjle met

die groat long, Barney
" ,Rachabane, nou onder die

vier!< van trompetiEVI-blaser ,
Bruce Cassidy ult Is en dat hy
, van syele komposlsles by

" Klpples sal speel op Dlnsdae,
; Woensdae en Donderdae vir
,"die volgende paar weke. Ole
,wat die veteraan-saxman nog ,
'fnle geslen het nle sal meet.
'11(' sorg dat hulle vroeg opdaag. '

~ Hy speel van sowst 8:30nm '
, "tot kortby 1vm. '

HAAKVAS!, ,Plate-resensles deur CHARLES LEONARD

pie.SonnigeSosialiste vanSkotland
: ,...', .,.'! ., -, ' , '. > .'. .: )., ' .'

c' •

dat hulledie verskil tussen botter . .
en margarien ken, "Saskatchewan':
kan se sonder om te hakkeI.Wat
hulle egter onderlay isdat iemand
anders hulland regeer,

Die blues word deeglikverken
met Then I met you en Myoid

. ;:;friend the blues.
, Op Sean bewys die twee hulle
as goeie ouens wat lief is vir hul
ouers en glo dat God bestaan.

Die sonnige sosialiste wonder
op What do you do? waar
menslikheid been is met al die
fabrieke wat gesluit word in 'n
werklose Brittanje. 'n Wenende

, staalghitaar beklemtoondie
,desperaatheid. .

," As die uitgelate I'm on my way,
met sy "I'll do my best to keep my
feet from the ground dear/ To keep

. my heart fromjumping through
my mouth dear", iemand koud laat
moet so 'n persoon dadelik 'n
naamsverandering na Jimmy "
Kruger Isat doen..

Saturday Night het gecn nuwe
dilemma as gewonder wordof 'n
babelaas jou die volgendeoggend
gaan trefnadat die drankie watjy
nou net gehad het reeds deur 14 ,
ander opgevolg is. ,

, Die plaat word op baldadige
, wyse afgesluit deur Oh Jean wat, .

.die sanger toelaat "to get lucky' .'-:
with you". Regtig 'n k1imaks vir 'n .

• ., genotvolle plaat,..... : .
• ~ ~... >'

vail die twee Glen Hicks- .
'eenderslykcndes, is hulle vrypostig ,
·vrygewig met welbehaaglike
musiek, .

The Proclaimers se Hoogland
country dek die hele spektrum van
humoristiese uitbundigheid tot ,..

" delikate teerhartigheid.
.. I'm gonna be (500miles)skOp

die plaat op 'n hoe noot af met 'n
spinlekker prominentegetokkel op

·die elektriese ghitaar.Die
luisteraar word op die snit reeds
getrakteer op die telepatiese
harmoniee en sterk melodiee wat·

. kenmerkend vanSunshine on
·Leith is. . .

'. Die Man-in-drag van
Downingstraat 10 is hul teikcn op
die akoestiese, patriotiese Cap in .

, Hand. Heel pittigvertel die Reids

rockers, laag op Iaag sintiseerders
.enghitare.

Wat nog? 0 ja, voeg ,
liggeklopte, deeglikversapte
vokale by, en mengdit deeglik.

Neemdit New York en Los
Angeles toe, kook ditdaar en .,
siedaar - nog 'n onfeilbare resep.' :

Terug in Suid-Afrika: As
hierdie plaat vergelyk word met., '
die golf van uitnemende sangeresse
op die musiekfront, lewer 'n '
spookasemmasjien'n langer
blywendeproduk op,

SUNSHINE ON izrru ~ THE
PROCLAIMERS (8) .: ..

Die gebroeders Reid, Craig en'
Charlie, is Skotte wat glad nie .
suinig is nie. .
., Op hierdie tweedelangspeler

swe.e.1:.
PlltG.- tfJ~
cAlse! ..~ ~
deur andr~1eto
i tmet gask.uJ:.ls '
tenaars PRYSK~O
'yan POSBUS 9588
jhb. bevat meer
8.s20 NUWE SONG
(uit 'Baar Op D
Aa~' en 'Piekni
ek By D~a~')
,die,oer~te,boot

.1egil2. '",1terns.:
tiew~afrikaans!
A9t::aV6~6f::?A

:'

• Plate wordbeoordeel op 'n skaal
,yan een tot tien _

PEOPLE - HOTHOUSE
,FLOWERS (8)

People is iets luisterryk wat in \ .'
die Iersekweekhuis uitgebroei het,
Endit groeiopmense,

HothouseFlowers se Keltiese
soul herinneraan 'n romantiese
Van Morrisonsonder die mistiese

,onderbou.Liarn 6 Maonlai, die '
,"pin-up"van die oomblik in .' ,...
. Ierland, se belade, brandende stem
"~ soms 'n jong, h~gerder ' '

Bruce Springsteenop.
Die vyf Dubliniete singliedjies

oor mense, verlore liefdeen
. alledaagshede.

Hulle singnie waaroormense
verwag inwoners van eenvan die
wereld se smeulpottemoot sing'
Die. AIstrydpuntwat die manne
aanraak is die afskeepwat so
dikwels bejaardesse lot is in
"Older we get". '

, . . Die hoogtepuntop dieplaat is ,
"Don't Go" waarop 'n minnaar sy
geliefde intens smeek om net nog
,'n rukkie te bly .' al is dit net totdat

1---,------------.. ,die idillies'e,soel Iente verby is. -. '
, People is 'n debuut wat- ' '

weereens bevestigdat die Iere
, musikaal rewolusionar envisioner '
. is. .s '

, Hothouse Flowersgaannog, ,""d

lank, en lustig bloei,

PASSION· JENNIFER;, " <

RUSH (2)
Op 'n mooi dag so paar JJ,laand~ :

gelede het JenniferRush en haar -.
produksieleier, Harold Faltemeier,:
iewen in Duitslandgesit en gesels,

"My aanhangers dringaIweer· '
op 'n nuwelangspeler aan,' !

: "Goed, wat is daardie resep nou
weer, Jenny? 'n Paar teelepels

,stroopsoet ballades,een
opgehoopte teelepel duct met'

, watsenaam - Michael Boltonl 
Dankie. Nog 'n paar skywe,

.>. '. ~ _. '.. },
"~
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Ditspook
,

by M-Net

'.' .,vereer

Tweejong
kunstenaars

m.'«''''

.ANC-Ieier se

~~;~[;~;:R~ ·1
First, oorlede eggenoot van die .~.,k..;
ANC-en SAKP-Ieiersfiguur ,.,
Joe Slovo, sal binnekortaan ~
beperkte gehore in Suid-Afrika ~~
.gewys word. . ~

Die appelraad oar ~

publikasies het ingestem dat :~
die Chris Menges-prentop t
Festival Films se Interna-, .
sionale Rolprcntfeesvertoon
word. Die rolprente sal vir drie
weke in April by die Seven
Arts in Norwooden die Metro,
Hyde Park Cornerdraai. .

Bubara Hersheyverto~ die
rol van Ruth First wat in
Maputo oorlede is nadat sy 'n .
briefbom ontvanghel "'. "~'

,DIE name van tweeontvangers .
, van Standard Bank se prestige
toekennings aanjong kunstenaars
is pas deur die 1820Stigting' '
bekendgemaak. Die twee is Gary

..Gordon vir dans en Marthinus·:
Basson vir drama. ' . ,',.

Marthinus Basson is Kru1k se
eerste permanente direkteundrama, .
en Gary Gordon is senior lektor in
beweging-en dansstudie aan '
Rhodes-universiteit. -.

Die wenners ontvang 'n
. persoonlike toekenningvan R5 000

elk en word oak genooi om 'n "
-,bydrae te lewer tot vanjaar se

Standard Bank Nasionale
Kunstefees wat van 6 - 14 Julie.
plaasvind, "

Die 1820 Stigting sal binnekort
die name van dieontvangers van
vanjaarse StandardBank
Jongkunstenaarstoekennings vir .
skonekunste en musiek aankondig.
Vanjaaris.die eerstekeer dat al

,vier toekenningsin een jaar .' '
gemaakword. . "

.'Rene woondeeltyds in Suid-. . .
Afrika - tydens 'n toer in 1980 ,

. saam met MiriamMakebahet hy
sy vrou, Thandiwe, ontmoet,
Hoeweldie egpaarin New York
woon,verkiesThandiweom luis te

" bly wanneer Reneop toer is.
Gevra oordie ironievan 'n

swart Ainerikanerwat verkiesom .
deeltyds in Suid-Afrikate woon, " .
antwoord Rene: "Disnie veel
and~rs as hier nie. Amerikais 'n
verskriklike land en hulle wil he jy.

. meet kyk na andermense se '
probleme.. "

"Rassismeis 'n globale
probleem. Selfs in Japanhet ons
diesimbole van rassismegekry." ,

Rene het in 1986'n beurs
ontvangvan die National
Endowmentfor theArtsom
tradisionele musiekin Japan te

, bestudeer.Daar het hy geleer om
die shakuhachi te bespeelen is hy

,die geleentheidgebiedom''n 380- .
jaar-oue Nokonfluitte bespeel.
Naas John Coltrane,het die '
Japanseklanke 'n groat invlocdop
Rene se musiekstyl,se die'
VineyardGazette. ',' '

, Intussen is pa Jackie'n
hoogleraarin.musiek aandie
Universiteitvan Hartford en glo .
hy: "There'smore to life than
blowing sax::' ,

AndreaVlnassa

saxofoonspeler van die harde-bop-'
.skool vanjazz wat vir Rene as 10- '
jarige kindaan die saxofoon
voorgestel het. .

Pa Jackiehet in Harlem
grootgeword, Sy vroegste .
inspirasie het gekom van 'n
peetpawat in die kerk .
saxofoon gespeel het en
latervanThelonius Monk,
Charlie Parker en ander '
grootse jazz-legendes wat
destyds in New York .
gewoon het. Toe hy 19jaar
oud was,het Miles Davis
om aangestelom saam

met hom.tewerk.
"n Menskan seker se '

jazz is in Rene se bloed:
volgens 'n artikel oar hom
.inMassachusettsse
Vineyard Gazette is .
invlocde van die ganse .
jazz-geskiedenis in sy styl
tehespeur.Sy
hoofmstrument is tenOor-.' :
saxofoon, maar hy is heer

.1 behendig op die alt- en" ,
. sopraansaxofoon, fluit en
'shakuhachi(die Japanse
bamboesfluit).'

Debb/eAmos

Nog 'nvreesaanjaenderoIprcnt
Daddy'sGone A-Huntingvertoon ---.
tans op M-Neten handel oar 'n
meisie watonverwagsswanger .

, raak en van haarongebore baba
. wil ontslaeraak. Sy besoek 'n '. '

dokter watbereid is om haar te .
.help. Haark8rc1 verlaat haar as
gevolg van die aborsie (ja, is mans
nie somsonverklaarbaarnie). In 'n
later stadiumtrou sy met iemand
anders, raak weerswanger en dis

.hier waardie vorige kerel sy .
opwagting maak en dis nie om
haar gelukte wensnie,

'n Worsteling tussen haar; hom
en 'nbabawiegie bo-op 'n gebou, is
waar diefliek eindig, maar kyk
gerus Maandagaand om 22h30 wie
die strydom die wiegie gewen het,
, 'Die fliek Magicwat '
Donderdagaand om 23hoo op TVl.
wys, is beslis 'n sielkundige .
uitmergeling. Magic was 'n paar
jaar geledeat 'n gunstelingop die
plaaslikevideomark, maar word '
aanbeveel vir die wat teen daardie
tyd nog nie 'n videomasjienkon
bekostignie. . '

Anthony Hopkins lewer
uitmuntendespel as die

. skisofreniese buikspreker Corky
, wat 'n baiebisar verhoudirig met

sy houtpop het, Ann-Margretspeel
die rol van'n ou liefde van Corky
wie se man hy vermoorom haar
terug te wen.

Baiespanning, bloed en
skuimende badkamertonelemaak

.die fliek 'n moet.' -, .
Wonderwat het vimOom

Draculageword?

NewYorkse jazz-man.
speelby Kippies

DIT witmos Iyk asofTV! en
M-Net(hoe onwaarskynlik '
ookal) hierdie afgelope twee ./
wekesaamgespan hetommet
'n paarlekker rillersvorendag
tekom.

M-Net het beslis die pas
aangegee met The Fog, 'n rolprent '
wat bloedorstiges se tone sallaat .
kru1 van lekkerkry. 'n Digte mis
omhul 'n klein vissersdorpie terwyl
'n au seerower 'n klompie kinders
om 'n kampvuurtjie probeer
bangpraat met 'n ou spookstorie.'n
Pragtige omroepster (met 'n hees <

stem) wensdie inwoners van die
dorp geluk met hul lOOe
verjaardag en Jamie Lee Curtis (sy
was tonne beteras Wanda) gooi
duim langs 'n verlate pad in die
danker, oppad na dieselfde dorp. .

Die mis sak geluidloos.oor alles
toe... 'n Figuur met in haak vir 'n
hand strompel uit die mis en klop ,
aan 'n deur, 'n Onskuldige ou
Tannie maak die deur oop en sy .
word gruwelikdoodgekap. Disbier
waar die naby-kameraskotedie
spanning verbreek en Ma, sander
om gevra te word, gaan koeldrank
ingooi, en die fliek verder met 'n
knippie sout g~eem word. The
Fog is nog Maandagmiddagom
15h30 te sien.

TVI het hierop geantwoordmet
Stephen King se riller, Firestarter.
Daar is seker niks beter as 'n goeie
riller met 'n goeie kinderster daarin
nie, Dink maar aan die verskriklike
Exorcist van 'n paar jaar gelede.In
Firestarter vind die verkeerde
mense uit van 'n 8-jarige rneisie se

.gawe om vure te begin en haar pa
se stryd om haar uit hul kloue te
hou, begin.

, Mclean blaas die sax

RENE MCLEAN,die seun van 'n
vooraanstaandeAmerikaanse jazz-

. musikant van die vyftiger- en
sestigerjare,speel tot 12 Februarie
saans van 2lhOO tot Olhoo in
Kippies by die Markteater.

,Waar,Renevandaan kom is jazz
so te se die familie-beroep: sy pa,
Jackie McLean,is'n alt-

DIE aanstelling van Pierre van
Pletzenas die nuwe artistieke
direkteurby Truk het ruimte gelaat
vir 'n paar anderverskuiwings en
nuwe aanstellings.

Nuwe
gesigte
by Truk

BO-AANdie lys van .
kultusprentewatdie maandby
die Mini Cine, Prctoriastraat
49, Hillbrowte sien is, is die
boeiendedokUmentere prcnt
oar die musikantIsaac Sternse
bcsoekaan China'endie
hcrstelvan Chinese . .'
kunsienaars na die kulturele
revolusie.Dit wordvandagen
more vertoon.
. MontyPythonse The
Meaningof Life is van 6 tot 11
Februariete sien, terwyldie .
komcdiantLennyBruce se .
lewensverhaal, Lenny,van 13
tot I5'Febroarievertoonword.

Volgende aan die beurt (van
16 tot 18 Februarie)is Lordof
the Rings,gegrondop JRR
Tolkiense bock,en daama
(van20 tot 25 Februarie) word
A ClockworkOrangevertoon.

SergioLeonese epiese
rampokkerprent Once UponA
Time In Americamet Robert

.de Niro in die hoofrol wordop
24 Februarieom middemag
vertoon, BernardoBertolucci
se liriese aanklaz teen die
fascisme, 1900,draai van 27
Februarietot I Maart. ,

Vcrtoontye is 15hoo, 18hoo
en 21hoo.

Lynette
Marais,
(links),wat
sedcrt1982
die hoof
bestuurder
van die

.Toneel
afddeling
was,hetdie
amp as
feesorgani
seerdervan

. ,. die Graham-
stadseStandardBank Nasionale
Kunstefees aanvaar, Sy verlaat
Truk aan die eindevan Maart

Mitzi Booysenis aangstelas
literere raadgewerin die plekvan;
Peter Terry, wat tot assistent
artistiekedirekteurbevorderis.

Stan Boothen Lisa van der
Walt is die nuwe bestuurdersvan

. ondcrskeidelik die Engelseen .'
Afrikaanse geselskappe. .

Twee vaste akteursis nuut
aangestel,DeniseStock is 'n
nuwelingwat haar drama-graad
aan die Universiteit van Natal
verwerfhet, terwylAndre Jaques
van der Merwe'n reeds bekende

.akteuris watonlangsin Here'sVan
der Merween Somewhereon the
Border te sien was. Hywas tot

. Augustusverledejaar 'n lid van
Sukovsen is.,tans besig met die
verfilmingvan·'n televisierl'..eb,
Hy sluit in Aprilby Truk 'WI.

Akteursvan die vaste geselskap
wat Truk aan die einde van 1988
verlaat het, is: Fiona Ramsay,
StephenJennings,Glenn Swarten
RobertFinlayson.
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Ingesluit in die uitstalling is 'n "
keur uit die opdragtekeninge van
Aesop se fabels asook 15,
oorspronklike serigrafieafdrukke.

Lawrence is in 1917 in .
Atlantic City, New Jersey gebore
en het in die meeste groot
museums in Amerika uitgestal.

Die uitstalling wat na Suid
Afrika kom, is reeds baie gunstig
ontvang in Zimbabwe, Na die .
Suid-Afrikaanse toerreis dit na
Uganda. Senegal, Ivoorkus,
Nigerie, Kongo, Brasilie en Haitl.

gehoor van sportkundiges is
byeengebrlng om oor die "krleket

,kwessie" te treur.
'n'VerbouereerdeIohn Bishop' .

het nogal probleme ondervind met
die OOheer van sy spannetjie - maar
"the bottom~lineat the end of the
day", om 'n neulende>ateljee~gas .
aan te haal, is dat sport/geld!

. politiek - in Suid~Afrika ~.

onontwarbaar geraak heL

.Germaanse gees, in
Natalie Knigh~
DIE Germaanse gees is die 'lema van die volgende uitstalling by die

, Natalie Knight-ga~ery. .. "",. " , , '

" Die uitstallingkonsentreer op die werk van Karen Dando en
• Gunter Obojkovits:terwyl die boonste galery 'n versameling van

werke deur Joseph Beuys, Penck, Immendorf en Disler sal uitstal.

Karen Dando het haar opleiding in Suid-Afrika ontvang en woon
nou saam met haar man Gunter Obojkovits in Wenen - waar albei'
opleiding ontvang het aan die Academie der Bildenden Kunste. '

< Die kunstenaarspaar se,~erke i; al in Wenen uitgestal en hulle
,volgende uitstalling daar is in April. Die werke wat in die Natalie
Knight uitgestal gaan word, is gedurende die laaste ses maande in

< Suid-Afrika gemaak. '

Eenvan Jacob Lawrence sewerkegetltel Confrontation at the
, Bridge (1975) , .

, " " '

Jacob Lawrence
stal uitin SA
'N UlTSTALLING van 26
tekeninge en afdrukke deur die
bekendeAmerikaanse
kunstenaar.Jacob Lawrence, '
gaan deur Suid-Afrika toer..

Die uitstalling sal by die
.Johannesburg An Foundation
tussen 9 en 24 Februarie te sien
wees. Vandaar gaandit na die

,USIS-biblioteek by die , "
Ipelegeng-gemeenskapsentrum in ' '
Soweto (28 Februarie tot 4
Maart) en danna die Universiteit
van Durban-Westville van 9 tot
25 Maart. ,,: , ,

het dit 'n vrugbare broeikas geword
vir haar komiese drome. ' ,

"Myne is eerder sosiale as
politieke kommentaar, En dit kom '
regstreeks uit my eie voorstedelike
agtergrond (Wonderboom)." Met
'n bietjie Henri Rousseau,
Ferdinand Botero and ' .
Amerikaanse naiewe kuns
bygesleep vir formele rigting.

S6 smelt die alledaagse en die
'fantastiese saam - die Slapende
Skone sebediendes sny haar ,

, grasperk en die Feekoningin word ,
. gevang terwyl sy haar .
onderarmhare in die foritein skeer,

Al Schoeman se fabelagtige
karakters spring wonderbaarlik van
een kleurryke grafiese ,,'
skilderagtige omgewing na 'n '
ander, en so sit sy haar romantiese .
tog op die magiese pad voort. "

, 'Inderdaad 'n ontvlugting van
haarsamelewing se strawwe reels.
"Almal is op soekna "nander
wereld daar binne." '

. ~. . ;"',

Pleks Van Pietiekry onswyn

Marna Schoeman stel van mOre saam met Dick
, , Grobler en Ansie en Len du Plooy In die Mark·

kunssaal ten toon. Resensie deur KATHY
" <: BERMAN'

," ,,'

Magiese wereld
van Schoeman

'prehistoria'
, >,

'1 :; ...

PASOP Preto~~Net toe julle' ,
dinkdisveilig om terug te keer "
na die veiligheid van julle '
stemmige Schachat Cullum
droomhuis in die hartjie van
vriendelike Yerwoerdburg, korn ' '.,,' ;,
Marna Schoeman om jut ---.:-.-.....:..:...---:....-----:-----:-------:-

Sondagdrome te versteur. mitiese weceld geskep. Dis subtiele
Enop haar spore is 'n sosiale satire die, en haar .., '

uiteenlopende versameting ',' mitologie noem sy "prehistoria",
fantastiese karaktersop soek na 'n , . ' En in die middelpunt is die
voorstedelike speelterrein waar , "middeljarige" stad Pretoria, '

, hulle 'n role lank kan versuim, kornpleet met Unie-gebou,'
, Daar's die tannie van Kerkplein 'Kerlcplein en Burgerspark met'
met die pof-haardos en die , rnodeme rybane, tralie-diefwering ,
Egiptiese oe en haar dansmaat < en gesnoeide heinings. ' < «

Egyptian, die roofsugtige ": < Soos iets uit Mad Magazine, is
bobbejaan,' ' 'Schoemanse grafiese vertellinge ,:

Ow's die Kappie-Kornmando ·',vcr verwyder van die abstrakte
oppad na die eeufeesvieringe van < < , studies van haar universiteitsjare,
.die Groot Trek, met verkykers in', ' -. "Ons is opnie-figuratiewe studies ,"
die hand en sonbrille, terwyl Oom, grootgemaak -Jyne enkleure en
Paul (oftewel die Van Wouw~: watjy daarmee kon maak. Ek was
standbeeld) homself letterlik . daarmee behep om die medium te

• doodlag DOTdie affere, < • ,leer ken." '
Rapunzel vlieg deur die lug en " Sy verwys iia die rolle en rolle

'nalomteenwordige TV. < « papier in die hoek van haar klein
.kameraman verfilm alles. , . ateljee, "Ek het besef dat ek niks

"Verbeel jou jy kom huis toe na -, gehadhet om te se nie. Ekmoes 'ri,
'n tuin vol kameelperde," sa' " humorsin iewers kry." , '
Schoeman in haar sagte stem. ' .; 'En Pretoriais die,;oor die hand

, Sy is 'n produk van Pretoria, 'n . liggende tellcen. Met sy bisarre
'gegradueerde van Tukkies se " " botsing van ideologiee en kulture, .
kunsskool. Sy brei uit op haar , " .' .-:.::.:..:.=:...:=.:.:...:-:.:.:.:::..:......:.::.:.---....::...:-...---_---.:.:.-----:..:.--.:..: L :...:...__-=----'---'-_-:...-'-----:- -'--:--=---~7'

konsep. "En om dit 'n bietjie rneer
interessant temaak, waarom voeg, '.
'n mens nie 'n loervink;"n pervert '
en 'n feekoningin of twee by nie?"

· Schoeman werk soggens as 'n ,
illustreerder en uitlegkunstenaar :'
vir 'n uitgewer - "aan die, : ," .
verkeerde kant'.van die dorp - dis "
waar ekmy eerste 'Sixties lady'
gekryhet".· ,
. Enas haar voorstedelike .

omgewing haar, wat inspirasie
betref, in die steek laat, help die
karakters in haar boek-illustrasies
haar. .

Uitdie alledaagse het die
, begeesterde Schoeman 'n ,
-veelkleurige, lewenskragtige

IN die jongste uitgawe van daardie <

· hoogs akaderniese vaktydskrif,
Communicare, maak dr Pieter "
Mulder (KP-LI>en voorheen hoof

· van die Departement , ' op so 'n blatante manier by die 'NetWerk-debat nogal help om sy onlangse openbare optredes;
Kommunikasiekunde aan PU vir SAUK ingemeng?" En die verwarring uit dieweg te ruim. ' herinneringe aan sy droewe
CHO) behoorlik bors skoonoor 'n .antwoord: "Omdat die regeringin (En,wat wo! laat Bill Craig van ' kollegas - selfs tuisgemaakte

, kwessie wat hom; oenskynlik, na sy denke DOTdie;staat en Melville hulle spoggerig aantrek video's van Du Plessis's plassend
aan die hart Ie. ." '. ',:' -. "komrn.unikasie die SAUK nie as 'n vir so.n verskyning... Bill se '. in Plettenbergbaai ofbraaiend in
. In die openingspm-agraafvansy ,'butonomeliggaam sien nie, maar veelvuldige titel-vermeldings in ,Ballito. ' .. . "

artikel is daar die· ",;,-.:;- , .: ," as 'n verlengstuk vandie Nasionale ander programme impliseer tog al '.Maarnee, ons sien we drie .
sielsdeurvorsende vraag: "Is die",: '.. Party." , .,' klaar dat hy,besig is om TV se .. "talking heads" .watheel ., '.
SAUK deel van die regerlng se' "'< • VerledeVrydagaand om 20h45 ", garderobC~meester te. wordlr---kapitalisties oor die wjrnbedryf

, staatspropagandamasjinerie?"" . - iri die langste advertensieflits wat . .En so van Netwerk gepraat.'.;. , spog en onsin praat. Daarmee is
Dit klink na 'n gemene' .. die SAUK nog toegelaat het - het Die pro~am is regtig nie altyd so ' eintlik.geimpliseer d~t. .

suggestie, maar kyk 'n mens na die' 'die ewe innemende Riaan , lekker nie. Verlede week het OIlS wyndnnkery belangriker IS 'as die
foto by die artikel dan getuig dir Cruywagen, geraam in 'n medium- almal, vanwee die skok, ons bekers feit dat 'n minister, met 'n
van 'ngesig wat "mooi, clop en " nabyskoot, die volgellde 'koffie op dieoggendkoerant ' misterieuse oorhaas.tigheid, die
eerlik" is - soosmy afgestorwe konstatering oor die "beheer en gestort toe OIlS lees dat Pietie du . aftog geblaas het. ,
moederhom sekerlik sou " fmansiering" van die Korporasie Plessis."uit" is. Daardie aand her, Endan praat·'n mens nie eens.
gekategoriseer het. (En dan was hy" gedoen: "Daar is geen staats- . ek, en seker baie ander ' van die feit dat die meeste .. ,

, boonop 'n hoogleraar aandie Pulel) . voorskrifte of staatsbeheer nie." nuuskieriges. VDOT die Sony gaan· wyndrinkers. feenswoordig,' '
Op bladsy 63 raalcdie jong, . . , Ek dink nie enige van die twee .' sit,- wag tend Op insiggewende beswaarlik 'n bottel White. ' ...

~ Mulder 'n bietjie ongeduldig, selfs ',' .. gerespekteerde media-eksperts wi! reportage.,:. ,i .' Malmseykan bekostigl "
geirriteerd: "Die vraag is: waarom vir 'nleuenaaiaangesien wordnie. " Ag, enigietssou deugl'n Kort" Sondagaand se Network.was

. hetdie r~gering die IIfge10petyd ,,'.' ,en daaroms81'n spoedige, "," dokumenrere.bydrae; uittrekselsuit meer ter sake. 'n ~t ateljee-
,.' ,
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FILM

DIE derde seisoen van die 4AD '
Rolprentverenigingskop vanjaar af
met 'n algemene vergadering voor
die eerste rolprent, Repulsion, om
7.45 nm op 5 Februarie. AIle lede
word uitgenooi (gaan fliek een
keer jyis 'n lid)., , '

'Vertonings is op Sondae-aande
by die Kine Corlett VIP, Louis
Bothalaan. 4AD se program vir die
seisoen is soos volg: , '

Die eerste rolprent van die',
nuwe seisoen is Roman Polanski se
Repulsion wat handel oor 'n jong ,
meisie se verval in pie draaikolk
van waansin. Met Catherine
Deneuve en-Ian Headry, ,

Op 12 Februarie word Mm;tY '
Python's Flying Circus vertoon '
waarin John Cleesese berogte
Ministry ofSillyWalkste sien is.

r .'. I, . ". •

Nagmerrie ",
Op 19 Febniarie draai Werner '

Hertzog se Aguirre,Wrath of GOd,
die epiese, intellektueleverhaal'
van 'n half-gek l6de eeuse " :
Conquistador watvasberade is om ' '
die rnitiese stad van El Dorado te
ontdek, Dit is'nie te ver van die'
konvensionele riller verwyder me , '
en neem weldra, soos die ,',' , "
ekspidisie vorderrdie stemming t :
van 'n nagrnerrie aan waarvari'
niemand kan ontsnap me:.:": S,;

Op 26 FebniaIi~ w~d nog\f"
Polanski-fliek vertoon. lit CuIde "
Sac salkykers hullevassraar teen
'n eensame kasteel, die bisarre ,'0

inwoners, die teruggetrokke .0.. ',.
.eienaar en sy verveelde maar
wulpse eggenootwat hulle oorgee
aan hulle eienaardige fantasiee, Dit
is die galge-komedie, van galg-' ,
komedies waarinPolanski deur
middel van perversenagmerrie-:
beelde kommentaarlewer op die
eietydse samelewing.Met Donald
Pleasence. '

Rlller
Op 5 Maart wysAlainResnais

se Hiroshima MonAmour. 'n
Verhaal van die verhouding tussen

, twee mense: een 'n Franse vrou,
, . die ander 'n oorlewendevan die

Hiroshirna-ontploffing. Frans met
Engelse onderskrifte.:.,

Op 12 Maart is Francis Ford
Coppola se Dementiaaan die
beurt Die riller is een van sy
eerste pogings. '

Monlque van
de Venen

Renee
SoutendlJk 

opsoek na
dlegrense

van hul
" "vroullke
Identltelte

:-:;..<x

I
s~

,. '~imiliil~t@lt@KtM1tMMWkWtMtWM%iW1WMili$jllitMKM:jI_

"Caanword"nAlieri'
", HETdle vervaardlgers' van Allen Nation vir James Caan

In die hoofrol geplaas omdat hy so bale Iyk na die
Inwoners van die ander planeet wat die aarde besoek?

• Dit Is die groot vraag. Want na URE In die grlmerlng- •
salon Is dlt bale moelllk om die v!!rskll tussen die

, "Aliens" en Caan te bespeur (slen foto). Ondanks die
verwarrlng en nagmerrle-beeld (kan enlge lets erger

, wees as 'n hele kamer vol, nee, YOLK van James'
Caans?) Iyk die storie heellnteressant.

Ole "Aliens", 'n ras wat genetles vervaardlg Is vir
harde-arbeld, se rulmtesklp valin die MoJave-Woestyn
In Kallfomli. Na 'n tydperk van kwarantyn word hulle"

deur die aardbewoners aanvaar. ' ,
Ole verhaal fokus op twee speurders, een van elke
','ras", wat hulle wantroue vir mekaartersydemoet

, skulf om 'n moordsaak op te los.

,Christopher Lambert beetlendie sakrament~etmeer charisma as talent'

Changing Places. Met Renee SoutendlJk, Monlque van de Ven,
Edwin de Vries, Sunny Bergman: Regie: Nouchka van Brakel. In

Metro-bloskope. Resensle deur FELICEORSINI. '

Amerikaners 'SOU ditbeter kondoen,:

To Kill A Priest. Met
Ed Harris, Christopher

Lambert, Cherie
Lunghl. Regie:

Agnleszka Holland. In
teaters van Ster-. ,

Klnekor. Resensle
deur FELICE ORSINI

stemmingsvol verbeeld

DIE liberalerolprentkunsword
daardeurgekarakteriseerdat die
skurk on kans kry om homself te
verdedig,Sy verkJ)orsing word met
empatieuitgebeeld.Sy menslike
toestandwordobjektief benader.
Die rolprentmakerskies nie kant
nie. '

To Kill A Priest is so 'n prent,:
AgnieszkaHolland, 'n Poolse
bannelingwat haar geboorteland
verlaat het nadat een van haar-.: '
prente verban is, maak die stelling
met die prent dat daar geen reg of
verkeerd is nie, Politiek is slegs 'n
rewionere rondomtalie.

Die prent draairondomdie ,
meord deur drie lede van die '

,veiligheidspolisieop 'n priester magteloosheid van een mens" dink aansy land, en mens het ' omseil het die rolprentmakersdie
wat hom geskaar het by die daarteen word deur die rolprcnt-,' empatie daarmee.Op emosioneel geleentheid laat verbygaanom die
demokratiesearbeidsbeweging, makers met 'n ompad benader. humanitere vlak boei die verhaal fassinerende geskiedenisvan Oos-
Solidariteit. Dit is losweg gegrond In 'n poging om Stefan se seker - omdat 'n mens kan e , Europese Sosialisme'te analiseer.
op die ware verhaalvan Vader ,motivering te verduidelik, word." identifiseer met Stefan se "", Die konflik tussen Stefan en sy pa
JerzyPopieluszkowat deur in heelwatmoeite gedoenom sy , ontsteltenis wanneersy huwelik '. en die gemompeloor Stalin en
1984deur Poolse veiligheidsmagte liefdevolle verhouding met sy seun " begin verbrokkelas gevolg van sy Lenin • is nie genoeg om 'n mens:',
(drie jaar nadat Poolse militere . uit te beeld; Hy word in allerlei ". , beheptheid met die priester, Maar se nuuskierigheid te bevredig nie.
owerhedekrygswet afgekondig intieme huislike'situasies gesieri, -e , " ideologiesis die prent hoogs, " Die sleutel tot die prerit is die';'
het) vermoor is. :,' '" Twee vormevan patriotismeF

1 verdag.' ',-' toneel waarin Stefanmet sy pa stry
Die priester is nie, soos die titel e- word deurentyd teenoor mekaar."', ,; Visuecl is To Kill A Priest-"'} oor die politiek, maarongelukkig

aandui,die hoofprotagonis 'nie. Dir : afgespeel. Stefan se perverse, .; ; asembenemend. Tegnies spreek die<> het niemand dit in die sleutelgat :
is die veiligheidspolisieman, ' -pragmatiese patriotisme teenoor -. prent vanvoortreflike vakmanskap ': gedraai nie. .' -:, ','
,Stefan(Ed Harris). Hy is ookdie die vurige patriotisnie van die," "wat 'n mens van 'n Oos-Europese<;' ,,' .Die besluit om 'n politieke", '
"brein" agter die moord. priester wat God aan sy kant het. . regisseurverwag, maar deur '. ::,., ' debat te omseil is ToKillA Priest '

Die mag van die staat en die" ',Stefan huil dikwels wanneer hy ideologiesevraagstukkenetjies te"se swakheid:, , , '., ";,

Politieke rondomtalie

CHANGING PLACEShet as 'n' '
geklassifiseerdeadvertensiein
New Yorkse Vil1lgeVoicebegin.
Dit kon maar in New York gebly
het, ' '

, Die Nederland3e skryweren' voor ol!,het Van Heiningenen sy Eve en isduidelik nie lUis in die
kritikus Jan Donkershet di6 ' matm 'n onhandige, onsnaaksc ' komedie-genrcnie, ,
advcrtensiegesien waarin 'n '. fcministiesekomedie geskep, Die verhaalvan die huisvrou ",
gefrustreerdehuisvrou gevrahet waarin dic Nederlmdse altteurs ' Elizabeth(ReneeSoutendijk) se ; ,

, vir 'n enlccllopendc vrou om' Engels volliederlike socktogna !'diegrensevan hur bevind, taalt syonmiddellik verSot' vrye liefde en "oop"verboudings.
'lewens mee om te roil- en 'n .. Amerilcanismes praat, ,identiteit",wordin 'n verlee, . "",,' ,op haar middelkJas-huwelikslewe.," Die Ameriltanerssou byvoorbeeld
hoog. suksesvolletoneelstuk ,.';' ,Die rcgisseur. Nouchka ,van ". ,gedwonge toon vertel: Elizabeth' ':,.. ' , Van Brakcl is.'nvrouwat haar' ,,' die onderwerp met heelwat minder
daarop gegrond. '" " " ' ',Brakel, kom 'n lang pad sum met ,hunker na die vryheid wat haarsal ' , feminismcemstig opneem en ' "genBde aangepak beL

Alles goed en wct,Tot die, . ,: " .. " dic fcminismc en is die'stepper', , " toelutom, verlief te raak op 'no:!,:' verklap 'n irritercndegebrek aan" ..., : ," Die dilemma van dic: 7"\ ' "

rolprcntvervaardigerMatthijsvan:c , ' "van vmkeic "sensitiewc~,en" .. rock.musikantwatnog nat agter' " , self-ondcirsoekende hwnor. Sy is :" hedendaagsc 'VrOU om sowel'n ,
Heiningenbeshiithet om munt 16 < , •• f '''insiglyke~vroue~prente 5005",'" dic ore is;en wanneerdie'" ,;, ',:," . nog opgeskcep mel)lippie.temas....' '" loopblan as 'rtgesinsleweun die " ,','
slaan uit die wclslae.Met die ",' , .., Anyone Who is Born a Girl Can 'enlcelloper Monika (Monique van ' , wat veral in die Nederland,vandie" gang tc:- hou. is te simplisties en ',,, ' '~ , '"
winsgewende Amerikaansemark ", ' Never Be a Boy en AWoman Like' ,'de Ven)haai'in Elizabeth se huiil ,- "sewentigcrjare gebloerhet.~.•soos ;,', ouderivets:'" ~ , • "
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BOEKE

Swart en bruin
kinders word

trotsemenswaardigheid na vore
kom.

Onder redaksle van
MARKUS LEO
VERMEULEN

BOEKE VIR STANDERDS EEN
ENTWEE
Matoli,die bekroonde jeugwerk
deur Etienne van Heerden,is 'n
modemeplaasverhaal oor kinders.
Die rassespanning word tot
breekpunttoe hanteer, sonderdat
iemand'n karikatuurword.
Kinderswatpolitiesbewusis, sal
hicrdiebockbaie stimulerend
vind.

SELFLEES
Engels: ..

Iggie's House'(JudyBlume)is
geskik vir standerd3 en 4.

Wit Oemfaan(deurFA Venter)
is wel.tekenend van eertydse
stereotipes,maar dit was 'n treffer
by my seunsna hulle uitgelees was
aanJasper.·

Borderline(Ann Dymond),
Love. Daviddeur DianneCase,
Strollcrsdeur LesleyBeake..

Afrikaans: . : ',

.Die inkv~l (MarethaMa8.rtins)..
':, I

Die sakmense(Maartins)..

DOOkerboskmd deur'Louis ,
Kruger, .1

GehikbringerdeurEmpie
Mantz. '.

VanMothoenvan
mens deur Elsabe

Steenberg,

BOEKE VIR VOORLEES IN .
KINDERTUINSTANDERDS
In beide die Rivierplaas- en die
Bergplaas-stories tekenAlba. '.
Bouwer dieverhouding tussenwit'
en swart en bruin .
plaaskindersop so 'n ,
wysedat 'n ;'.. ',:.. ,:','

tearsJ Crying tears: "Father is '
• gone... Godhelp fathers to return/

MYDRUM,saamgestel deur Happiness is returning with
Meyerowitz,Copans en Welch, spears,", ,. " ,.
Hlppogrlff·ultgewer, R14.50 plus , Die woorde is geskryf deur 'n
AVB. , Sotho trekarbeider. Sommige oucrs

Die voorblad is 'n onvergeetlike sal heelwat moet verduidelik.,
, Piece PeaceParade deur Norman Die lekkerstein die hoek vi!- my

Catherine. Daarvoor alleen kan 'n is die AzanianAbecedarlus: ' .
mensdie bockkoop en dit met jou , .' "Antbear, antelope.caracal, chatJ
kind bespreek. Dit is ietS om 'n,·' Bokmakicrie, bulbul,mongoose,
mens in te verkneukel. bat..," wat trlomfantelikeindig

Die inhoudself is 'n fees:dit met: "Fishand insect;flock and
wemel vanZoeloeliedjies, ' ~: herdJ Welcome the return of the
versierde malkopletters,Amasi Bird." " , " " ,', •

'. musieknotasies (selfs met Gegrief,ja~ gegriefen woedend
,aanduidings waar jy handemoet .. vra ek: waaris die Afrikaanse. .
klap of voetemoet stamp), spore weergawe? Teen dieselfdemoeite
van diere, aanduidingsvan hocom . waarmee die EugeneMarais en
poesie te ontdekof jou eie te skryf, VanWyk Louw-gedigte daarin
en .' 'n openhartige .' vertaal is na Engels,kon die ,
u its e' . van ' . inhoudvertaal geweeshet in ..

&~ [w.>o'7 dinge;. : Afrikaans. Seblief, pleit ek, .
"In the moenie datdaar weereens 'n groep

. midstof . kinders beroofwordvan inbeweeg
trouble' in 'n nuweera nie..

\ and
sorrowl
Weleft
oUr
children
at home/
Children
full ot

.• selfleesGraad2.) ,

ANTJIE KROG resenseer 'n besendlng nuwe
klnderboeke, en gee raad vir ouers wat hulle klnders die
, ,plesler van lees wll leer, "

'stories werd'

. .,,/

~ Prontult deur Gerrit Olivier.l',

'NKIND wat lees, lewe vele
lewens, reisvele plekke, sien
,vele kante, 'n Kind watlees is
ryk met 'nrykdom waarvan hy
nooit beroof kanword nie.

Onskinderskan beleefhoc
woonkindersin Engelenad
(Shirley Hughes se boeke) Swede
(Astrid Lindgren), Lapland;
Spanje,Japan... Kinderskansaam
metprinsesse, drakeen reuseen'
kleindiertjiesleef, Die kindkan
op Afrikaans koeiehoor loci,en '
egskeiding, molesteringendie
doodervaar.

Maar 'n paarkilometervan ",
waarhy rustig op 'n mat Ieen lees,
is daar 'n lewewaarvanhy g'n
snarsweetnie. Swartkinders sien
hy dan en wanin winkels,maar

, hoc bulle lecfenspeel is virhom
verderen onbekender as Amerika.
" En, kan 'n mensbyvocg,terwyl" :

swartkindersnuuskierig deurwit
woonbuurte beweeg, is daarseIde '
by diewit kind'n drarigom te weet
wat eet, waaimee spcel sy swart '
eweknie. t '

Disdalk 'n onbewuste
wegskram van 'n area wat vir hom
onbevoorreg Iyk,maar waarom is
storiesvan weeskinders en arm

, gesinnedanso gewild?'
Ekwonderbaiehieroor,maar

kon nognie so vcrkom omte '
vermoed dat die wit kind dalk

, alrecds aanvaardat die swart
kinderwereld niles kan biedwat
benydenswaardigof, , "
wondcringswekkend is nie.' -: .. '

Ewenwel. Daarverslcyn deesdae
heelwat kinderbocke met gewone
universele temaswaarvandie
karakters swartis. Dis boekewat
kinders uit hul aparteleeswerelde
kanhelp. Waarkinders ookalbly,
watterkleur hulle ookal is,hulle

,voclen doendieselfde goed.. "
, Daarvan spreek Die, ,

, Lappieskombers en 'n Vyeboom
soosmin (deurElizabethAndrew

, watverksyn het by Humanen '
, Rousseau), 'n Maat vir Mayedwa
, (Marjorie vanHeerdenby Human

en Rousseau), Nie so vinnignie,
Songololo! (deurNiki Daly , ,

, Human en Rousseau), ",
, 'Ek kan my skaarsvoorstel hoe
,heerlik dit vir die swartenbruin
kinders mootweesom hulselfte

. eienen prente vanhulle:'
,landskappe te herken.bin' .
'deel te wordvan die .'
eksklusiewe groepwat ';
inderdaad "stories werd '

" i

r '

Alternatief.isonsin ,
. . l .

,'-, ,

,~-f .-

.ONSsitop die voorstoep en ek se
. vir Marie, daardiewitstinkhoutjie '
. watbieropgekom het, sal ekmare
vir jonuithaalsodatjy dit in 'n pot

. .kan sit.Het jy al gehoor vandie
altematiewe Afrikaner?' , ., in Melvillerondloop nie. Rntog
, Dithet nou al so'n begrip Yoel ek allesbehalwegevlei.
geword dat onsdit met hoofletters . Toffolise bceldvandie, ~,~

,.moctspel: AltematieweAfrikaner. '" Alternatiewe Afrikaner word .
,VandatHilaryPrendiniToffoli.ons . bepaaldeur: VryeWeekblad,
uitgesnuffel en daaroorverslag ,', Taurus,Johannesl'erkorrel, die ..
gedocnhet in HighveldStyle,weet.. nuwe Afrikaanse teateren .. '
hulleooknoordvan Empireweg '.. ElizabethLemmer. Sy laat alma!
vanons."van hulle lyk na mensemet

In diejongsteuitgawe vandi6 . heelwatontevredenheid maarmin
salonblad is daar 'n foto vandie doelgerigtheid. somsbyna na
redaksie van VryeWeekblad, met heroiesesukkelaars.

, 'n gllmderende Max du Preez . Miskienmoet 'n mensself 'n
voorop, 'n fotovanJohannes, Afrikanerwees om te weetdat
Kerkorrel in die Warehouse en eCn byna alle selfrespekterende lede
van Hans Pienaaragter 'n tikmas~ van. di6groepdeesdaealtematief
jien met'n eksemplaarvan Forces' wil doen.Dis 'n geween en nie
Favourites indie hand, glunderend. ' meer bonton'omdieou orde met ,

Hilary PrendiniToffoli hetvan, oorgaweteverdedignie~ Die,
ons'n bcsienswaardigheid gem'aak. .bewonderaarsvanBothaen
Dit strekhaar tot eerdai sy onsnie . trawante· waar is hulle? :

. uitbceldas artistieke welwillendes 'Waar stedelikeAfrikanerS .

. uit diesagle sektorwat grootogig vandagbyeenkom, wordapartheid

maar uiteindelikniles meer nieas
, "' bladvullingin Highveld Style.

.As 'n mens die Afrikaner-
, volksmennersvandaglees;komjy

gou agterwat die woord
. deur die bankverdoem. Daarword voorgedra het-..: . "Afrikaner" onderandere is: 'n
geklaoor dieonnoselheiden .. ,Ons kanwat dit betref 'n bietjie '. groat ideologiese konstruksie wat
vermetelheid van die regering,oor-,: by die taalfilosowe in die leer. as regverdiging gedicnhet vir
die rampsalige toestand van die . . gam. EIice term wat in tcenstelling onderdrokking en uitbuiting.
ekonomie.Ensovoorts.", . ' 'met 'n andertermverkeer, is vir sy Dis al 'n hele bevrydingomso

, Maar die volgende dag glydie inhoudenbetekenisafhanklikvan ietS,te,besee. Enda1k bring ditOIlS

landnog 'n entjieverder milie:'~"'·:"·".~ daardie term.Overgezetzijnde: ' 'n bietjienaderaim 'n "alternatief'
rigting van 'n korrupte tirannie.:En " 'geen'anti-apartheid sonder in die mder woooiebockbetekenis
ontstaandie vraag: kan die sogel .apartheid nie;geen Altematiewe van die woord:nie askeuse tussen
naamde AlternatieweAfrikanertot Afrikaners sonderAfrikanersnie. tweemoontlikhede wit mebar
meer in staatgeag word as 'n' 'Dis 'n semantiesespeelparkie " wedersyds deflrtieer nie. mm liS, ,

pcriodiekeuitbarstinkie teen die waaraanonsverlcnog geraak het.., " iets nuuts wat die voorafgaande ,
heerSende magte? Sal hy nog . . ,'nSiektevan hicrdie land is dat .', uitsluit en oorbodigmaak.,
bestaan as hy nie sy weeklikse ' • "elke praatjiemettcrtydin 'n , .' By daardiepunt sal die, ,
grappieoorRozanneBotha kan sedeprcek ontliard. Myne ook. Laat, " Afrikaneren, sy Alternatiewe.
maak nie? ,.... ' ~"" ,ekdus maarv~ga8n.: ' . agtenyerslegs Uitkom in.

Sit goeie grond in die pot en,' r' ,"Die Afrikaner" as politieke samewerking of vercenselwiging
geejou witstinkhoutjiebaie water, .: .bcgripis inteOrctiese Uitvinding~ 'n met andermensc.Die Afrikaner
dieeerste ruk.Ons is in OIlS . . .' , ~ite wat oordekadCs heen " kan homselfnie vCrnuwe nie.
selfvertroetelde alternatiwiteit ',oj>gebciu is.Endi~ A1teinatiewe'· ' LaastenS wi!ek iets duidelik
vasgevangnet so seker as mev 'i ,Afrikaner, helus, is ,'nWilde '. ... ', , .maak aanHilaryPret1dini Toffoli:
Bashoff watby Bloedrivier.'n . gracisel aan dieselfdeloot... . .diebegrip A1ternatiewe Afrikaner,
wereldvreemdestrydgedig ": , skilderagtig en kleurrykmisklen, is me ons s'n nie,' maaronsin.

VryDagl 3 Februarie 1989

" ,
.c."~__,,.,, '" ...,: ....,.., .. ""- ~_..:_1__T - .': .~.'~-~~-~->-..............---_.-~ ••""--".~--~.- -.:--::._'-."'---'

.. '

: B6':" • I I' -::':' ~--~-------------------------------..----.;.;..--------- -:~:::'""':":'~........=
4

'. ,__ "".'t+,£.....'--'-_'_T....:~~..........:-lI. ...... ---...L._;..~:u..o:"-- . ~_~ ~~~ ........ _k .............~..... ~d __........... , ..



'MENSE

•waansm en,
,

sielerus
Mens kry die gevoel Rex Garner het speslaal 'n
paar bykomstige spraaklyne In Murder on the

Nile gevoeg sodat Jeremy Crutchley sy slnlsme
kan uitleef. Sy openbare beeld van 'n

androgene hofnar word gedurlg deur alles en ,.
almal beklemtoon. Behalwe deur Jeremy self.
CHRIS DU PLESSIShet met hom gaan gesels

hond koop - hoewel hy heelwat '
maller is oar kane. " .

. Hy lei nog steedstwee lewens.
- "Elc voel intens patrioties teenoor ,

Suid-Afrika.Ek het soveel hier , ;
ervaar, energie gegee en ontvang. . '
Soveel teleurstellings en '
hoogtepunte..." Maar daaris nog .
'n groot deel van hom wat met

,E'ngeland Identifiseer, "Elc voel ek
het iets daar verloor. Ek: moet dit
ook nog ontgin.".'n Vriendin in

, Londen met wie hy die afgelope .
vier jaar 'n "vaste" """,
langafstandverhouding het, het ook

, seker iets daarmee te doen.
Volgens lede van die publiek

loop Jeremy Crutchley iniskien . .'
· nog steeds willekeurig op die dun '

draad tussen waansin en sielerus;
maar ek kan met vertroue . 'j

aankondigdat hy verlede , .~ ," .
.Saterdagmiddag vir drie uur lank

•' uiters onpretensieus, hoogs
samehangend, verfrissend moreel'-'

· en...OKAY,redelik sexy .,.... " '
· vOOrgekomhet, '.' •:;., T

Jeremy CNtchley - Hie "nle net 'n mool geslg" nle ~ "
" . »>/ Foto's dew AndreaVinassa

skrikwekkendsdaaromtrent.'
Daar is ook iets teenstrydig aan '

die feit dat Jeremy, wat
bekendheid verwerf het as 'n soort
kultus-akteur, gereeld in
"popuI8re"teaters optree, Maar hy ,
vcrdedig homself en vir Pieter
Toerien: ''Watmense nie besef nie,

wcnkbrou of wang) trek,of 'n paar ," is dat Pieter Toeriennie die goeie
botsendekleure saamflansom stukke soos Equus sou kon aanbied
rcaksieuit te10k.Maar dit is slegs as dit nie was nie vir die ander.'··

,met spesialegeleenthede, . meer kommersieleopvoeringswat
" Ditkon Carl Jung (of Groucho . hom in staat stel om dit te doen".
Marx)geweeshet wat ges8het die Jeremy se "Britsheid" is
man se skcppendevermoens is opvallend. Hy lyk asof hy 'n" ,
gesetelin dievroulike sy van sy ~ produk is van jarc se blootstelling
persoonlikheid en die vrou s'n in', aan Beano en Tiger Comix. Asof '
die manlikesy. Die teorie werk in>: hy die stuitigheid van Willis (van
Jeremyse geval tot sy voordeel... ·· die Bash Street Kids) vir ewig met.,

Jeremyisnou 32 jaar oud en hy .( , hom sal saamdra. Hy se oak: "God'
is bly om dit tewees. "Ek hetnou, .forbid that I lose the child in me."•
'n verwysingsraamwerk," "Jeremy se Engelse "fun-punk"-,
vcrduidelik hy. "Ek Word, becld spruit daaruit dat hy wel' ,
professioneel men en ek kan Brits is. Hy is in Wallis gebore, Hy
terugkyk na wat ek gedocn het." het eersop die ouderdom van 16
Maardie feitdat hynou "settle" .' na Suid-Afrika gekom met die. '
ontstelhom nog. Daaris iets • voorwaarde dat sy ouers virhom'n

Jeremy •
Op diedun
draad tussen

DIT lyk nie of JeremyCrutchley
hom veel bckommeroordie
toekoms nie, Maar hy saljou :
andersvertel, "OfcourseI think
about the future,"s8 hy. "It's the
next thing that comesup."

Hy het ons eerste afspraak
gemis, Hy was in 'n motorongeluk
bctrokke.Sy motor is volduike
(by het my gewys).Dieander man
se motor makeerfeitlik niks,

Met die tweedepagingbegin hy
die onderhoudmet 'n vraag:
"Hoekomwil julle 'n onderhoud
met my vocr?"

Daar is gemaklike antwoorde
op so 'n vraag.Dingesoos: Jy is 'n
openbarefiguur. Ons SKULDdit '
aan ons lesers,ensovoorts
ensovoorts.

Maar die manierwaarophy dit
vra last mens nie toe om sulke

, snert kwyt te raak nie. Ons verval
vir 'n wyle in 'n onsamehangende '
gesprekoor metafisiese
verbintenisse voordatdinge weer
vcreenvoudig: "Ek stel belangin
waarommense met my wil praat '
Baie joemaliste...die laaste
onderhoudwat ek gevoer het, is ek
as sekssimbool voorgestel."

Ek: het 'n belaglikebehoefte om
te verduidelik dat ek nie hom of'
enigiemand anders as sekssimbool
of enige andersimboolwil
voorstelnie, Endie ideevan 'n
"not just a pretty face"-tipeopskrif
is buite die kwessie. .Christiese Murder on the Nile het

Die aaklige feit is dat Jeremy. al wat 'n "moffie" en vroumensis
weI 'n eh...sekssimboolis. gesug toe hy op die verhoog

Dieredes vir sy aantreklikheid : verskyn. ' ' ",','
wat die rondtedoen wissel. Sy Dit klink miskien "coiny~ - dit
androgenevoorkoms,sy was sy woord - maar sy·.. .

, ENERGIE, sy sporadiesesarsies , sensualiteit is 'n natuurlike
waansin,sy stroomaf sinvir humor uitvloeiselvan sy persoonlikheid.
en sy Rubcns-agtige vel is 'n paar ' "Ek: is al baie gekritiseeroor h66
watek al gehoorhet.' en watek aantrek asook 001' my

Wat ookal die redes, hy sal grimering,Klere is visueel,
moet lewe met die vloekdat hy as •.... .sensueel,Dit is sosiale inligting.
een van die dorpse meeshubare 'Elc genietdit om die soort inligting
jongmansbcskouword - hoe. .' 'ooi te dra en dit van ander mense
ergerlikdit vir hom (en ander ' te ontvang, Elc doen dit sonderom
mensewat hullenie oorgee aan . . daaroorte dink. Dis jammer as dit
sinnelosefantasieeme) mag wces. andermense pia." '

Tydensdie vcrtoningvan Rex ..Hyerken dat hy by geleentheid
Gamer se verwerkingvanAgatha». ' ~~, 'n streep(maskara • oar sy

Intussen, ;word die fondamentevan' '0 5nuweateljee ~ele·•...
"

. VryDagl3Februarie 1989
. . . , t . '1 ~ - ~ , \l ,

Alex Jay, Jeremy Crutchley
· en Zsch Haines tydens 'n

ontsettend ernstlge
, vergaderlng In die nuwe
, , ateIJee.'" .

B7

,elektriese 'ghitaiu'" ,
, 'oorskry nog steeds

sy liefde vir die
teater. Alex specl '

'klawerborde en ',
Zach die bas. Hy

:(Zach) is, volgens
Alex, beter as
Baghiti Khumalo.

,Zach dink nie so
me, maar hy sal

igraag vir
,Khumalo in die,
ateljee wil sien.

Hulle wil
ALLEgoeie
plaaslike talent
net daar in die
ateljee vasvang en '
vermeng. Zilch, .
vir jare al 'n '.

,'ateljee-musikant,
stel baie belang in

, Afrika-musiek•
.Alex voel weer
,inengsels van '
mbaqanga

,crossovermoet
nie gOOwonge wees nie.Jeremy

.dink nog Britse-rock. Teen enige '
standaarde gemeet is hulle 'n goeie
kombinasie om Suid-Afrikaanse
musiek te bcvorder.
• "The most important \ ' Intussen sal Alex nog satelliet-'
Preconditionfor the wholeproject nar oar die SAUK-eter specl (met
is that we must have FUN,"sa ander woorde hy gaan gewis NOG
Alex, wat vandag rcdelik cmstig nie vcrdwyn uit die openbare oar
,is. .' nie), Jeremy sal 'n paar teaterpryse

Al drie se lewenslange' dioom', inpaIm en Zach sal nuwe IOOe werf
.' word hier tussen die splinters 'vir DEM.'

bewaarheid.Hulle ken mekaaral 0 jaaaal DEM.
'jare lank. Zach het destyds vir :' , ' "We wish to emphasize the '
Jeremy ontmoet toe hulle aloofiri' right for humans to be
Sloper opgetrce het. Jeremyen ". 'inconsistent," sa Zach.. '.
,Alexdeel al 'n huis van die dae tOe . Right, that does it. PIaas my op .
kommunesnog IN was. die aansoeklys. '" : . .. '. ' , '

'''It. " ~ • ~ • .j,""'"

-;,.

anderkantv~ 'dieh~ bevat 'n '" .
warboel van spykers, saagseIS en,
planke.Die plan is om dit in 'n
"live"-ateljeete omskep waar ' ,
opnames vanorkeste gemaakkan
word.Die ideaal is egter nog sowat
'n halfmiljoen rand buite bereik.
, Maar, beklemtoonAlex, hulle
sal dit kry. "Ons sal begin met die
gewone geldmaak-goed, '
musiekklankbane vir advertensies
en so aan omgenoeg geld te kry ,
om onseie ding te doen." Deelvan
hulleeie dingis Girls with Guns, "
die rock-groep waaraan hulleal
drie OOhoort

Jeremyse voorliefde vir die '

O~i:~~~g, I
'n Skeptlese oorslg van *:.

die Suld-Afrlkaanse M
, opvoedlngstelseL.w.eu:d--. ire
, van Sondag Vir 'n week In ii~

die Black Sun, Louis l1
Bothalaan 262, Orange il~

, Grove, opgevoer. Ole" t~
stuk Is geskryf deur lede m
. van Bachakl Theatra , fM

Artists. Jake Mochldl " t~
Chlka en Thulanl Slfenl,' li~
(bo) speelln Top Down,' m
waarvan dIe regie deur " ~

Muntu WaBachakl ~~
behartlg word. ." :00

Vertonlngs begin om . ,
20h30.· "

beweging(OEM) is'egter die '. /
, belangrikstevraag.', ," .:

, , "Ons het me lootinie; net
',aansoekers,'~ s8 Zach.

Hy skuif 'n aansoekvorm oar
die tafel. "Moet'ek dit invul?" is

.die ooglopendevraag. "Youdon't.
HAVBto d~ anythingin the DEM,
that's one of our major '
stipulations,"volg die aarivaarbare
antwoord.
. Zach, Alex. Jeremy en sowat ,',
240IOOe van die publiek het al
aansoekgedoen, maar die ateljeeis
belangrikeras die beweging.Die
mini-opnamekameris reeds
voltooi en 'n groat kamer aan die

Chris du Plessis'

"WILif aansoekdoen om
lidmaatskap van die Divine '
Existentialist Movement?'" via
ZachHainesin die kombuisvan'.
die huis in Houghtonrylaan 65.Die
kombuisis deel van die huis
waarlnZach, Alex Jay (die OJ
onthou?)en JeremyCrutehley
besig is om 'n nuwe musiek-atlejee
in te rig.

Soosmet allemense wat nuwe
, projektebegin,is hulle VOL

plannevir die ateljee. ','
Wat dit beteken om 'n lid te, , .

wees van die DivineExistentialist~' .

-.... ,"
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ETE EN 'DRINKE
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Vergeet vankookwyn
en kook: met bier!

BIEF-KARBONNADE

• ',1','-

reserveer,
Gooi die bouquet garni weg

wanneer die vleis gaar is en pas die
smaak van die sous aan. Plaas die
snye brood nou bo-op die vleis en
maak hulle effens nat met die sous.
Rooster 5-10 minute lank totdat dit
'n mooi bruin kors oor die bredie
vorm..Bedien in die kasserol.

Die Vlaminge sal my waar
skynlik skiet, maar ek het hierdie
resep ook al vir skaapvleis
gebruik, 'n Skaapnekkie wat in bier
gaargemaak word is heerlik.
Skaaprib behoort net so lekker te
wees,

'n Baie eenvoudige, goedkoop
gereg waaraan die koning (of
president) kan smul. ' . '

KOOS COETZEE

sout, peper,neutmuskaat, bouquet
gami en die vleis by en verhit bo
op die stoof totdat dit kook. Skep
die skuim 'n paar keer af.

Plaas die kasserol sonder sy
deksel in die oond totdat die vleis

. murgsag is wanneerdit met 'n
vleispen of of tweetandvurkgeprik '
word. Dit sal ongeveer 2 uur neem.

, Roer nou en dan.
Moenie 'n dekselopsit nie, Die

bier moet reduseer en dik raak.
Moet ook me nog bier byvoegnie.
Die vleis moet nie in die bier
swemnie..
. Sny die broodrolletjies (of
Franse brood) in dik snye en plaas

; hulle op 'n bakplaat.Bak in die
, .. oond totdat dit bros en bruin is. ,

Smeer 'n dik laag mosterdop en .

korsles
1-2 eetlepels goele mosterd

, (D1jon-mosterd Is duur maar
bale lekker)
Stel die oond op 200grade Celsius
(400grade Farhrenheit). Verhit die

" helfte van die olie saam met die
botter in 'n braaipan, en braai die
vleis oor hoe hitte bruin om die

" vleissap binne te hou, Reserveer.
Verhit die oorblywende olie in '

'n swaar kasserol. Voeg die uie by
..en braai oor lae hitte totdat dit sag

is. Roer gereeld. Draai die hitte
.effe op en braai die uie bruinerig .
(moenie brand nie). Roordie meel -.
in enplaas 10 minute lank in die'
oondom die rneel ietwat bruin te
kry. Roer gereeld, , ., .,' .

Voegnou die bier, aftreksel,'

Gebrulk die volgende
bestanddele:
80 ml olle
30 g botter
1 kg bees-dlkrlb, In vier dlk
skywe gesDy' .
4S g koekmeel .
1 liter bier ..
300 ml vlelsaftreksel (los een
blokkle aftreksel ln water op)
sout en peper na smaak (wees
verslgtlg met die sout omdat die
anreksel klaar sout Is)
kDlpple fyD neutmuskaat ,
bouquet garni (wat bestaan ult , ,
'D bossle pleterslelle, een ..
lourlerblaar en 'D takkle of twee
vars tlemle • bind alles met 'D . , .
garfnkle aanmekaar vas) . "
2-3 broodrolletjles met !&aL

KOOKWYN is '0 vloekwoord.
Bue mcnsedinkjy kan enige

minderwaardige wynin kos gooi
en siedaar -;'n wonderlikegereg. ,
Ongelukkig werle dit nie so nie, ,
Kosken nib bcter weesasdie '
gchaltevan die bcstanddelewat
gebroikwordnie. Swak wyn'in 'n
gereggee joudoodemvoudig 'n
swakgereg.

Die Amerikanen in die
rekenaarwSrcld praat van die
"Gigoprinciple"- garbagein
garbageout. DieGigo-beginsel is
ookopkos van toepassing. .
Garbagein garbageout, en dit
staansoos 'npaal bo water.

.'. Vandagwilek egter nie oor
wynin kos skryfnie, maar oor

. bier.DieVlamingehet 'n heerlike
bredie wat metbier gemaak word.
DitstaanasCarbonnadede Boeuf '
kla Flamande bekend,maar kom
onsnoem ditsommerbief- .,"" .
karbomiade. s ,

Die woordkarbonnadeis .
afgeleivan "carbon"(houtskool),

, HeelwaarslCynlik is die vleis vir
, hicrdiegeregoorspronklikeers op

houtskooleffegaargemaak,en dan
saam met diebier en die ander

, bestanddelein die pot gesit,

Dit wordvandagnie meer
. gedoennie, maar,houtskool sal '.
, waarskynlik die smaak van die ,:,'
bredieeffe verander, '..:" ." ,.~;:., .

• .. -», ' j '!' .: ... ~

So rulk mens aan wyn

Boschendal-wyneendrie ' veiling begin het
Chardonnaysop die Iys te sien, Hoewel ek dit elke jaar se, is dit

My persoonlikegevoel is dat op.. steeds jammer dat die uitstekende
so 'n belangrike veiling 'n totaal wyne van die Bergkeldernie op
van drie gefortifiseerdewyne 'n die veiling teenwoordigis nie,
bietjie min is, maar die ,,' veraI as mens hoor dat een van die
organiseerders het waarskynlikhul . besware die naam "Nederburg-
de redes.· . veiling" is. 'n Menskan die veiling

Daar is geen twyfel dat hierdie darem seker sy naam gun omdat
v , veiling amper R2-miljoensal inditop die Nederburg-landgoed .

nie en ditse iets oordie '" ~ .. gehou word.
verbetering van ons wyne en die " -. ' My advies aan aile wyndrinkers

. belangstelling daarin, Die hele is om jou plaaslike drankwinkel
wynbedryf isdank verskuldig aan ' voor 14 April te besoek en te begin
die mense wat die Nederburg- bie., ' v'

.,. ",~} , ;

-----.--
-~--

In VIaandere kry if blykbaai 'n'.
. tipeui met 'n baie sterk smaak, Dit
gee aan die gaeg 'n baie ..... ,
kenmerkende smaak.Hoewel i:ms
uie seker nie die sIha!k het nie,
kan ons nogst~ 'n uitstekende
geregmaak. •" " '

'.',....

VI}'Dagl3 Februarie 1989

BAlE mense sal nooit weer by' , .dae aan ciieBelgieseKongo afgele " uitgestal, Nou gaan die koning
enige restaurant gaan eet as hulle ..'. het, Koning Boudewijn het, soos lekker eet. . '
weet wat in sommige restaurante.. <>: dit 'n man van sy status en naarn ': '. Toe die kelner by die
se kombuise aangaan nie.-, "',' ,bctaarn, in die deftigste hotel indi6; ,kombuisdeur wiluitstap siendie

Dit is 'n feit dat baie sjefs geen . . kolonie tuisgegaan. . <, sjef 'n vlieg op em van die" ,
respek vir higiene het nie, Hulle '." ',' !,-llesis in gercedheid gebring ." ,skinkborde; Hy bcveel die kelner .
laat Godswater oorGods iller.' " ,Virdie groot okkasie.Die sjef het, ,; om die kos terug te hou. .'

,,vloei 1000at een van die kliente' ." 'sy deftigste geregte gekook. en die··.. ..Die sjef het net daar.'n· .
siek word ;.. " _'._ sil~erskinkborde is so.blink soos _. ,.hartaanval gelaYenopsy\ ;., '-c·

, , Iemand vertel my die staaltjie spieels gevrYf'.. ··.",;:: '., ," . kombuisvloeris hy dood. ,. , '
van 'n bcsoek watkoning' " ..... "Die geregte is somooi soos>:y';' " As sornmige van ODS eie sjefs'"
Boudewijnvan Belgic in die au prentjies op die skinkborde' .... maar sy sin vir higiene genad het:..

,. , '.' ..~, ., .. ~ • -r:' , ... .-, .• ' , : ·'·.KOQSC:::OETZEE',

:~" ,,> '.

"-,:, '", .. - i'

, ,

~ ," ~ ."-, ':

" ..

. '

.; -Die' ideale plek- vir ukersfunksie·", . '..~
,.' ," ',' Bespreek,vanclag. :.'.. , '" 8J6-6611/f.• '

Kom kuier by ODS vir':':
,,'" huiskos, goeie.wyrr . :

en Iekker mense-e.v..".

.. ~. 4 '
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Hullegewildheid .'.
hetvinnig gestyg: 0

•ria'Radio 3 se ; _:.
" skielike:: ':

belangstelling in' 
plaasllkemuslek.

daar is geen geldin koormusiek.
nie. Hulle wouiets he met '
instrumente."

. MICHAEL MARKOVITZ het met
Comrade Chinx, die oud-querrtlla wat

al saam met Sting en Sprinsteeri ,.
opqetree het, gnan gesels :,

Chinx en dieideologiese koor
van ZANUhet 'nbelangrike rol .'
gespeelin die uitdravimRobert . .
Mugabe se boodskapvan
versoening.

"Mensewatvyande was moes. .

.'Chinx en 'n groep Zanu
guerrillasis 15km vanHarare af,' .:

. in hegtenis geneem en 'nrnaand
lank in die tronk opgesluit•

"Onsisop stemdag vrygelaat. '
.: OIls het gestem en gewen.Ons .

was vry wantonspartyhet .
regeer." .

"Ek is aangese om
. In nuwe naam te

. .. kry as guerrilla. '
,Almal was ..·.

Comrade iets.Toe
verkort ek net my

'.. ' van enword
.comrade Chinx~oii
was vir my mooier

a's Mr of Sir of
enigiets anders.;"

Chinxhet begin saamwerk
met 'n onafhanklike klank-ateljee
en in'1986 syeersteopenbare

.·vertoning gegeesaam metdie
orkes nanga. Saammet Ilangase.
funky-pop mengsel, het Chinxse
vredesboodskappe in die '

. tradisionele styl baie beter
~erkoop. .

'. 'ComradeChinx en Ilangase
gewildheid hetskerpgestygnli .
Radio3 se skielike belangstelling
in plaaslikemusiek. Saamrnet
.OliverMtukudzi is hulle gekies
omZimbabwiese muslekin die
Humang Rights Now!-konsert in
Hararete verteenwoordig.

. ""Hulle het onsdalk gekies
.omdat ek 'n comrade is. Maardis' ,
belangriker datonsorkes
kIeurblind is, enons musiekbaie
gewildgeraakhet." .

Chinx, watnou 'n '
.vriende word.EKhet di~ uitsendingsbeheerder is by ZBC,'
boodskap in 'n liedgesitell. dis' " se dit was 'n grootoombliktoe hy
dwarsoorZimbabwe gespeel," . by dieHarare-konsert konspeel,

>Nadat die geesdrlf'van . ' '''Toe ek indie finale gesing ,
. onafhanklikheid afgekoel het,het • . . het saarnmet Sting, Springsteen
. Chimewerk gekryas'n teleks- .' en die res, het ek gevoeldat
opera~eur by dieZimbabwese: . . enigietsmoontlik Is'asjy

..uitsaaikorporasie. Hy het ;d3arvoormik,", .:
--:' ' .-..:',' -;, ~ ... _...Comrade Chlnx

omrade
hinx

COMRADE Chinxlagenskuifsy beret reg.Dieoud- .
guerrilla het bale om oorgelukkig te voel. Hyhet pas voor
'n skarevanmeeras 7000menseby die Human Rights.
Now-konsert in Hararegesing.

Richard Chingaira, oftewel ComradeChime, is vier-en
dertigjaar gelede in Rusape, Zimbabwe gebore, Sy leweis
'n verhaal vanoorlog, versoening en • deesdae~ sukses as'
musikant.

Chinxse sy familie het 'n langhlstorieseverbintenis met
onderdrukking.

"Dieregering hetpasdie name bekend gemaakvan
mensewatonskuldig deurdie blankes wat eerstena . .
Zimbabwe gekom het, doodgemaak is. Ek hooreen van my
voorouers se kop worduitgesta] in 'n museumin Londen.
Hullehet sy liggaarn darem hiergelos."

Askindhet Chinx~angedroom om 'ndokter te ..
word. Hy het 'n oorsesebeursgekry,maar diedestydse "
Smith-regering wouhomnie 'n paspoortgeenie.Dus moes Met Springsteen en Sting op die verhoog
hy in 1973 inHarare. <., , • • • .

g~:::~:::ge~ ·VredesboodskanPe in"n ,tradisionelestyJ
as 'n masjien- '. . .
operateur waarvoor ek sewe "Dis vir my 'n mooiertitelas· "Ekhet 'n koorin die kampe hul wapens oorhandig, '. ' voortgegaan metdie singvan sy .
dollar per weekbetaalis Toe ons Mr of Sirof enige iets anders, beginen myeie lirieke in Shona Chimurenga-Iiedjies saam met. . .- "Diemonitormagte het gesien .
'n verhoging van3c kry,het ek TOeonsin die kampesaamwas.' .geskryf. My liedjieshet gewild - . hoe menseop ons Iiedjies . . -: die ideologiese koor..: . '.
begin kla, moes onsseker maakdat almal- .: geraakin diebeweging en is ' reageer,en dii het duidelik ' .' "In 1983 het die .. ,.

regtigcomrades word:' gespeel op die Voiceof . , -,"Mybaaswasdie eerstemens" . geworddat onspartysou wen. "". platemaatskappye vir my gese..'''; .
wat myIn 'fokken terroris' Chinx is aangevuur deurdie Zimbabwe, Toewasdiepa? - Destyds was Muzorewa se . -' . -' ,,-.
genoem het. Ekhet homgevra • Chimurenga (bevrydings)-liedjies oop." : '. , ..:;'-", ,:~ ..····oorgangsregering endie
omdiewoord terroris te ." . . war hyoordie Voice of . Nlidie Lancaster House- monitormagte kop ineen mus..
deflnieer, en agtergekom hy draai.; .Zimbabwe gehoorhet, Elkeaand ooreenkoms in 1979 'n eindeaan

het Radio Mosambiek 'n uur die.oorloggemaak het, moes~
______~-.~-._ ·'afgestaan aan Zanuvir hul . Chime en dieanderguerrillas by .

.~ .: -, ~. '. ~', ..',_;.'~;::':x:·m~s~~k,' nuusen propaganda, .: _" versamelingspunte ~eld en >.-' ,".
."Ek hetmy baas.. '. '...,"

gevra on diewoord
terroris te definieer"
en agtergekom hy
draai die betekenis
heeltemal om. Ek
het geweet HV is

die terroris."

diebetekenisheeltemal om.Ek
het geweet HYis die terroris."

Teen1975hetswart
nasionalisme oordieheleland
begin versprei. Guerrillas van .
Zanuen Zapuhet die landbegin

, insypel en massa-steun In die
landelike gebiede gekry. Chime .
hersy werkgelos en is terug

. Rusape toe.'n Broeren twee
neefsvanhomhet toe al die land
verlaat omaante sluit bydie

· gewapende stryd,

."Daar washonderde Zanu- .
guerrillas in onsgebied. Ek is
aanvaar in dierevolusionere stryd

\ .
en vroeg in 1976het ek ojrgestap .

· na Sentraal-Mosambiek.""

Chinxhet mllitere en politieke
opleiding in 'nZanu-basis gekry.
"Ons wasproduktiewe vegters,
Onshetookopons eie plaas
gewerk en o~ eie barakke gebou.'

"Ek isaangeseom 'n nuwe
• naamte kryas guerrilla. Almal- .

wasComrade lets, toe maak ek .
my vankorteren wordComradeChime" ' ..... .

'.. '"",':

VryDagl3Februarie 1989
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TIlE LONELYPASSION
OFJUDITH HEARNE
,MaggieSmithhet twee
Briuetockennings verower
vir haar uitmuntende spel
inhierdierolprcnloor 'n
prinseswat voorbeen'n
belowcnde pianis was en
steedsop soek is na haar
prins.BobHoskinsspeel
teenoor haar in 'n rol'baie
anden as waarvoorby
bekend is.:

VryDagl 3 Februarie 1989

!••A FISHCALLED
WANDA
eleese en Palinvan die
Python·spansaammet
JamieLee Curtis(as'

, stomendefemme fatale wat
uiteindelik vertiefraak) cn
KevinKlinein 'n
juweeldiefslal.avontuur. So
snaaksdat alma! huis loe
gaanmet seer wange.
Wandais 'n vis... en die
mees sexyvrouwat Cleese
sehy ooit gesienhet. .

···BULL DURHAM
Die seksologievan barbal
soosuiteengesildeur Susan
Sarandonas religieuse
bofbal·fanatikus. Kevin
Kosmerspeel teenoor haar
in die rol van Crash Davis
wat 'n"comeback" mw
na First Base.Dan second
base,dan third base... (they,

,go all the waybasically.
ALLthe time).

···PASCALI'S ISLAND
BasilPascali (Ben
Kingsley) speeldie hoofrol
in die film wat hom afspeel

, in 1908,kort voor die
ineenslOrting van die
Otlomaanse ryk. Charles
Dance(WhiteMischief) en

\ HelenMirrcn(White '
Nights) is Pascalise
onwelende slagoffers.

':.

••• Sterk aanbeveel
•• Siengerus
• Venny asjy nugter is
Prentesondersterteljiesis
nog nie beoordeel nie

"TIlE BIGBLUE
Die verbaalvan'n diCpsee.
duikermel 'n obsessieom
die diepste,ongckende
hoekevan die seete
verken. 'n Ongewoneband
ontstaantussenhom en 'n
Amerikaanse vrou wat hy
ontmoelin Peru.Die
hcmelsbrel! verskillein die
kultuurvan die
Amerikaner en Europel!r
wordbekiemlOon in hulle

, verbouding.

···MIDNIGHT RUN 
Dieonvergeetlike Robert
de Nirospecldie hoofrol in
MidnighlRun.De Niro,
wat sondersy vetjies 10
jaar jonger Iyk,is Jack
Walsh,'n gewese
polisieman wat sy eie
metodes inspanom '
misdaadte bekamp.
Charles Grodinis Duke,
,die man wie se bleed
Walshsock•.;

···THE REVOLVING '
DOORS
Dieverbaalvan'n
ambisieuse klavienpeler,
celeste, Wal haarn' 'n
misluktehuwetik saam mel
'n jazz:musikanl in New

, Yorkbevind.Haar
kleinseunAntoine lees baie
jare laterhaardagboekeen
by besluitom sy oumaIe
gaanopsoek.

"·BIG
, TomHanksspeeldi,e wI _

van 'n seuntjiewalletterlik ,
te grootraakvir sy skoene.
Sy wensom grootrnens te '
wces,wordwaar:Die
gevolgis naluurlik'n
seunjieirfdie liggaamvan
'n man,wal regtignie van
hom 'n uitsondering maak,
nie. Tog isdil 'n ,
verfrissende manier om
kommentaar te leweroor

,,volwasseneuroses.

Saamgestel deur DEBBIE AMOS

gemorsop boonste
verdieping op Woensdae,
Donderdae,Vrydae. ~

Saterdaeen Sondae.Disko
mbaqangaop die onderste '
verdieping.Toegang: R3.
(Tel.331-6727)

BLUES;165
Marshallstraat. Word
Vteeslal besoek deur
wesensvan die noordelike
voorstede (ouderdom
tussen2S en 35).Disko.
musick.flitsende Iigte,
spiel!ls, mense met
grimering... daai soortvan
ding. .'

§~~·-I
tol 2S Februarie.EnKapenaars
kan hulle regmaale vir And~w
Bucklandseunieke mirniek· '
verlOning The Ugly ~oo Noo
wat op 28Februarie begin,
Lettice and Lovage is nog
vanaand eri Saterdagaandin
die Hoofleaterte sien. Op
,Woensdagbegin 'n dans
ekstravaganzagenaamdTakln'
Off. Tot 4 Maart.

~~a~~a~~c~:~~i ;~~~~~g- ,i,::;,:',~,::,:~,:,l
aand te sien.Maandagaand is ,

:O~:S~=dv::~s~~r~e ,1;1

§~i~y i
'vrou, Clare Stopford,doen
weer die regie. Ook metDawid
Minnaar.KaleEdwardshelvir
Joanna Weinberg vervang.
By die nuwe Slagedoor.teater
kan die laasle twee vertonings
van Something Old New
Borrowed Blue nog vanaand
en more-aandgesien word.
Daama begin 'n vertoning
genaamd Bouncers op 13
febmarie.,-

'NlCO MALAN-TEATER;
Strandgebied: Carmen open
vanaandin die Operahuis.
Duur tot 15 Februarie.'n Bles
Bridges-konsert is ookom die
bcurt in dic'Operahuis te sien ..
en duur tot 17Febmarie.
In die Arenais Ballet Boutique
aan die gang.TOI18Febroarie:

THEA1REON TIIEBAY.
Kampsbaai: Di~ teater wat ::::::~

~F~:I
~:~~~:~~~a~:.cronje.. :111

mi'~:;:;:;:m:::@m.<*;;;;:j:l~t':'i'::i~i'l.~*~i'J~*~iJ~1

Tananas in die Kaap

,HEAVEN: Seepunt: The TonySchilder Jazz.
grocpis elkeSondagaandom 2Oh30 hier,

TIlEBASE. 'Ka~pstad se Jamesons. Vanaanden
Saterdagaand speel SIeveNewmanen Tananas.
Soodagaand: Jazz Denn met Darius Brubeck. .
WinstonMankunku en VictorNtonivan die
Jazzanians. Woensdagaand is dil Reggae-aand
mel platejoggie Mario.Donderdagaandspeel

, Tshisawatspog met 'n nuwe sangeresen
dubbelbas-ghitaarspeler, Duke;

::l]
<~

I<..~
m
r~.~~::::::
#~
:~
.~~

VILLAREVUE- Worlcforce speelvan Dinsdac' 'm:=..-:.--;......,.., ~

ROMPIE'S RHYTHM BAR· RegenCy Hotel.Die <~~

grocpPanamais elkeaand te sien behalwe :W

5~:S;~~1
==::::.J

KlNGOF CLUBS. htv
Mark·en Von
Wiellighstraat. Hi·NRG

945.1(0112)

, HARDROCKCAFE,204
Oxfordlaan, IIlovo. Baie

,gewildetiener·uithangplck
wat so goed doendal hulle

, selfs t-hcmde(methulle
'iiaamop) met welslae
bemark.Middag.en

, aandeteop diemaat van
bekendetreffers,herrocp
deurdie groepAizee wal
Woensdaeen Sondae
optree.

HydePark·sentmm:
Uitstalling genaamd" '
Humourin Artdcur
plaaslikeen oorsese
kunslenaars soosGlen

;' Baxter,Fifo,Stricker,Nina,';
, RommenThomasKgope. '

TOI 28Januarie. Op29,
Januarieopen'nuiulal· ,
lingvanwerlee deur die' .. ,

:.. getroude paar,Karin ,',
Dandoen Gunter,Obojko••
viu. TOI 18Febmarie. ' . , "

: bekroondeAmerikaanse
,dramabied'n sensitiewe

':,:', en somskomieseblik op ,
, die verhouding tussen'n

gegoedebejaardevrou en,
haar mOlOrbestuurder.

, Regisseur: Janice
Honeyman. MetJohn
Kani. Annabel Linderen

" Danny.Keogh. '

'CLUBSTATUS,Furi "
Valley. Diskomet baie

, 'dansplek. Syndicatemet
RonnieJoyceis die
gerecldeorlees in die pas

,opgeknapte klub.(Tel.

LAUGHING MATIERS,
Arena,Staautcater,
Pretoria. 'n Tweeluik·
aambieding beSUlqlde uit '

DawldMlnnaarIn . BlackComedy van Peter
, WhaleNation Shafferen TheReal

.. '/ InspectorHoundvan Tom
Stoppard.Albeiis

-, 'vemuwendeen
,vindinrykegebmik van,
die klug.Regisseur:
TerrenceShank.Met
onderandereWilna '" ,
Snyman,Alena -.
Bezuidenhout en Susan

. Danford: '

Heathcote Williamsse'
skitterende gedigoor
walvisse is onlroerende
teaterwatdiereregte "
'bepleit.Omhalfnege. '
EindigSaterdag.
DRIVING MISS DAISY, .
Mark~T~ter; Newtown,
Johannesburg.Hierdie

Natalie Knlght·galery,

.Markteater·galery,
Marklealer-kompleks, '

" Newtown: Uitstalling van
skilderye deur JuliaTeale.
Tot II Februarie.

Me• Part2.MelFiona
RamseyenSIeve W,.lsh.

RAKE'SWINE BAR, "
Ridgestraat20 Parktown.
Eintlik 'n ou huismet 'n
groot tuin. Ligte etesop die

, grondvloeren steak opdie
boonsteverdieping.

"Vry4agaand:Larry Amos

BONES, Rosebanlc.
ReSlaUnnl mel buitclug.
biertuinvir Jo'burgyuppic;s
en aspinnl.yuppies.
Vrydag:DoubleImage.
Salerd.g- en SOIIdagllnd:
gaskunslcnAars.

, Woensdag: Sugar and
Spice.Donderdag: Dave
Dell.Tel:788-1337.

THETHUNDEROOME,IiI
, v Oaim- cn~oordstnll.

, ' "Mega".disko, kroee en
:; - Jroepe. Baiespiel!ls en hoe

hakke.Oopvan Dinsdae ,
lOt Saterdae, Die nuwe ,

, gereelde orkes is Cinema;"
walmet lasers.Hateen
video'svermaakverskaf ,
'an tieners,(Tel. 238.788)

RUMOURS; Rockeystraat.
'n TipieseRockeystraat
faalaand "joinl"vir mense
wal somswerle ook.(Tel: '
6484605)

KIm Sacks·galery,
Cavendishstraat.
Bellevue:Dienuwe '
galeryen polterbakker•.
senuum spogmet 'n
uiutalling van verskeie
soortehandwerk•
keramiek,houtwerk, '
tekstieleen juwele.

die dink silo
"SARAFINA
Warehousebydie Mark·
Teater.Dielweede '
rolverdeling van

, MbongeniNgemase
Broadway-treffer. 'n
Vemuftigebemarkingvain
die rewolusiea la Choms

,Line. Blinken '
. oppervlakkig.

••..ALADDIN.
Alexander·Teater,
Braamfontein,
JohannesbQrg. 'n'
Skreeusnllakse
pantomimedeurJanice
Honeyman. Ideale '
vennaak vir diehele
gesin.MetJennyde '
Lenta, Jeremy Taylor,
NomsaNene,Glenn
Swarten ander.
• ~•• WHALENATION,
BlackSun. OrangeGrove,
Johannesburg. Dawid

, Minnaarse ",erlOlkbig van

, Volgende week is die
gtoep B.ycle un die beun.

~ /..

ROXYRHITHM BAR.,
Mainstnll, Melville.
Steedsdi' pick vir yuppies
en.spinnl·yuppies omby
gesiente word. Vanaand:
African JazzPioneen. '
S.tcrdag·middag:Little
Sister.Aand:'The Jive.
Mu!ldag: F.t City.
Dinsdag: LittleSister. ..

. Wocnsdsg: Roots. ,
Donderd.g: Mike Faure~
SteamMachine. Vrydsg:
African JazzPioneen. Tel:
726-6019. .

met NaughtyBoyS"'.
Dixieland.jazz deur die
J.Zz Aces op Saterdae
tusseneen-en vyfuur. Die
blues/rockgroep Roots is
Sondaeaan diebeurt. Tel:
484.1714.

'CLUB MANZATTAN,
Molelllne; Soweto. Hoer- ,
inkomstegrocp disko, Oop
van elfuur dieaand,Op
Mundac en Dinsdaeis
toeganggratis.Twee gratis
biere op unde wannccr
toegang geYra word•.
LedegeldRIO.Aile soorte
niusiek. (Tel.930-1735)

.. IDOLS, bokarn van
Endstraat.Langtoue van
ongcmaklikentoesiastiese
jollers buite,Musicken
plesiervir die tiener
yuppies. (Tel.4027840)

CAPONE'S, Louis
Bothalaan440.Restaurant
metorkes. Dinsdag: Brynn. "
Woensdag:AlanGold.
Doriderdag: Largesse.

LATENlTEDUKE'S, Vrydag:AlanGold. '
, Melville; Saterdag:TamMinter.
Laamagalteinatief vir Sondag:Largesse. (reI.

,Rockeyslraat. Oop van '6407582)
KIPPIE'S, Markteater. ~ ' , vyfuursrniddags tot baie'
Newtown. Township-jazz' .', laataaans en Satcrdaevir . ,EASYBY NIGHT,

" 'en symeervoorstedelike, .' middageteook. Etes word Nataispmit. Virhoe-
gelyke.Vanaand, sewedae van die week101 , inkomstegroeQjollers. B.ie

'Saterdag.en Sondagaand' ,Iaauand bedien.Woensdag .. , gewild onderSowetane op
speelReneMcLean en, ' iot Sondag:Rudiand " Woensdagaande. Speel
Dinsdag., Woensdag. en ' Friends:(Tel.726 8400). ' saamas jy 'n BMWheL
DOnderdagaande is dil (Tel.864·4748)
BameyR.chabane.

TIlE JUNcnON,h/v
, " Bre!· en o.imstrall. Klein

dansplek m.ar lekker '
snockerleamer en 'n daktuin
wat gchruik !tan word deur
idiotew.t nog verlief raak,
Die ouerrock en new

. wavc-musiek wat hier
gespeel word.is 'n

, welkome afwisseling van
'die disko·twakop ander
plckke. Olris Prior en Neil
Johnsonis soms op
Saterdagaande die
platejoggies.

, NO58,Hillbrow.
Johannesburg se gewilde

. , kabaret·krocg. Duur maar
moeitewerdvir die,
vertoning It's all Frighl By

····CHARLEY'S
AUNT,Alhambra-Teater, '
'Doomfontein. Tobie'
CronjeverskafgrVotpret
met sy skinerende
venolkingvan 'n student
wat homvoordoen'as 'n

~ vriend se tante•.
• MURDER ON TIIE ,
NILE, AndreHuguenC:l-

.Teater,Hillbrow.'n 'Uiters
verveligeproduksie ~al

" .. ten allekostevermy
behoort te word.
····.THE VGLY NOO
NOO: ATRILOGY,
Upstairs,Mark-Teater,
Newtown, Johannesburg.\ '

, AndrewBuckland op sy
beste. Hierdie ' ,

, mirnickkunstenaar en
a1eteur vanfonnaat skep'n
heel nuwemetafoor vir ,
die politieke
uileenlopendheid van
Suid·Afrika. Hy laat jou
skaierterwylhy jou aan

([EATERGIDS 'i~~~~,

WlnstonsJive
MIXUp,vanaand by

Jamesons.

JAMBSONS'S BAR.
CommissionerstraaL Die
voorsteunbicder van
oorsprooklike pluslike
mwielt met oorblyfsels van
OUJohannesburg. Niete
dwr Dieendie lugtteling
wClk. 'n Wyeverskei
denheidvanSAmusielt:
van mbaqlllgatol pseudo-

,samba.Gehore wisselmet
die musidt Wal unlebied

, wordmet altyd'n psar ,
herkenbarelocals.Jazz by
die SaterdagmiddagClC, :
geentOegangsfooi.'
W'mSlon JiveMixupspecl

,"anund enSaterd.gund.

..... Uiutekend
, •••• Goed

···Middelmatig
•• Ondergemiddeld ,
·Swak . '

SA KUDSverenlglJig, Kerkstraal, Kaapstad.
Uitslalling van handgemaakte kunswerke deur
swartgrocp-kunstenaars waarvandie Itsieud.van,
'die Noord·TransvaaldiegrooUteis.,

Gallery 709,Adderlystra3l-Oliewerlee dcur
Rochelle Lipschi~, AnnLindsell·Stewart.
Waterved·werke deur Phil Ooote enMauria:
Feams.Pastelwerke vanPieter vander '
Westhuizen en HelenBegg.Tot Fcbruarie.

Cape Gallery, Kerkstraat 60· Suid.Afrikaanse
kl!l1stenurs: NicoVerboom;RuthSquibb, Mell
Brigg,Douglas Treasure, George Botha,Hamish
Grant. '

·····FRANKIE AND'
JOHNNY ATTHE,;;
CLAIRDELUNE, ;
LeonardRayne·Teater,"
Doomfontein,
Johannesburg. "I)

Deemisvolle en teer
komediedeurAmerikaner
TerrenceMcNally. Dit
handeloor lweesiniese
liefdeswrakke wat op '0
aanddie helendegenade
van liefde,maanligen '
musiekbelewe.
Skitterendespeldeur Bill
Flynn en Janaeilliers.

Kaapstad
Baxtergalery, Rondebosch - Groepuitslalling
dourGeorge Taylor Botha,Pieter Janderand
MikeCloran. TOl7 Februarie; 'n Uitslalling van
oliewerlee deUr RonaldPhilip begin15Februarie
en dour1017 Maart.' .... <

KUDskamer, Bcrgstraat 14· Uiulallingdcur
voorsaanstaande Suid·Afriltaanse kunstenaars .
soosPieineef, MaudStunner,MaggieLaubser, .
Inna Stem,Prellcr.Welz,KibeI,Caldccott en
Boonzaier. Duur,lOl eindeFebruarie.

~~------~~~--------

Waarsterrcljies nie, ' ,
verskynDie betekendil

, datdie produksie nognie
beoordecl isnie.

'. B10
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IAI
IAI

vang:Hul grootste
probleem is dat hulle
melcaar nie kan verdranie.

* BIGBUSINESS
BetteMidJeren Lily:
Tomlin haal dieselfde
streekuit as Donald
Sutherland en GeneWilder
in Start the Revolution van
sowalvyftienjllr gelede.
Hulleis twee pare'identiese
tweelinge watmet
geboorteomgeruilword.
Nouis die een klompryk
endie ander ann en
wanneerhulle by mckaar
uitkom,spat nie net vonke
nie,

DlllylDIJII,121!l,Z.3Q,5:l11,lU.1._'1Il

BUSTER, 12'''1
AFAMI~YtAAN AOREANER ATHIEF' .

~~l~~~~rl,~'l..isWN' BIPR[~"~~!
COCKTAIL 12·ltil
LICENSETO DRIVE·' IPG2·101

COMING ATTRACTiON
17Feb-TKAT"SLIFE ~

• , '1: •

MiII·TlIlurr1GIllI,2.3CI,5,30,l4$""
fn·Slt1t1DD,t3G.5311.145.1G.l1I,.. "

~1,~'ll~Ml:~~Al'"nAY' \;·18\

BEETLEJUICE IAI

JOHNNY BEGOOD 12·121

BIG IAI
BULL DURHAM , • 12·191

COMING AnRAcTtOHI
10feb-DEADPOOL

10 Feb - CAODYSHACK 2

Oallrl00ll,2311,U5,tDII,m
THE UNBEARABLE
L1GHTNESSOFBEING'- -12·211

O'lty,'~5.1200,23G.5JO,JO,1'1IO,.

THE BIGBLUE 12·161
THE SEA HAS ASECRETI
0.lly:11 00.12,15.1 3I,5.3D.745. 11,.'11

~u~J~~~~Ll~o,~~:~~M~~181
D.IIY'1UllI.23l1,1.45Pill
JEAN DEFLDRETIE " IA)
Oll1y,12,15,5.3'.1IDO,m
MANON OFTHESPRING 1'1
• COMING ATTRACTJON
17 Feb _SWEETHEARTS DANCE

::r:~~ ::"1~~ 1.s,.~·~3a~ ril~.;',. 
MJ~~,f,~.~~~,p,A\Y,~~~~.d1i::,1

COMING ATTRACTION
10 Feb - RAfHMAN

Iltall-Tkn:1tlS.11.UI.74!i,m
rn'U5,'X,S.I,745,1UG,.. _.
$It~GIIII.1Z.15.21,S.3G.U5.1'DG,..

f8~~rJ.M£\lg~'TH fI.STr.<R~;:gl
~~~ttb9.30arn.12.00pm
BACK TO THE FUTURE

*LICENCE TODRIVE'
Nog'n tienerf1iek Wit
verrassend beteras 'n pur
van syvoorgangenis.
CoreyHaimis Lesmet een
ambisie: om sy Iisensie te
kry sodat hy die pragtige
Mercedes (Heather
Graham) kan uitneern.
CoryFeldman speeldie £01
van Dean, Les se beste
vriend.

• THE PRESIDIO
Sean Connery vertolkdie
£01 van'n weermag.· .
bevelvoerder en Mark.
Harmon is die speurderwat
moetsllmwerk om'n
gewetenlose moordenaar te

ALIEN NATION

COCKTAIL

BEETLEJUICE

CONSTANTIA BENONI
422-3305

LICENSE TODRIVE (PG2·'OI
Sat_ Fib10amCARE BEARS
ADVENTURE INWONDERLAND

.lMl-rbllli12.15,2.3D.5311.145pt11
frI:12.15,2.3I.538.145,IG011 , ..

Slt1D,DlI,1215,23D,UG.145.1D.OO", ~~~~~~~~P'1mm:ij$jjED!I~'
~Y~~1I0NsOfPOUNOSIHE LLsn;At2;~~ I
HEARl' 'MIH PHil COlUNSI

COMING ATTRACTION
10 Feb - DEAD POOL

(BruceWillis)·moet.y
vrouen 'n p"r kollegasuit
die lcloue van 'n lclomp
terroriste,wathulle in 'n
wolkekrabbergyselaar
hou, probeer red. Hoe
drama,Regie:John
McTiernan.

*JOHNNYBEGOOD
Te veel van 'n goeie dingis
mos nie goednie, of is dit7
AnthonyMichael Hall is '
Johnny Walker, 'n
uitstekende jong
voetbalspelerwatsy ouers,
sy meisie en die hele dorp
aan sy voeteheLSy
afrigterssienJohnnyegter
as 'n klein goudmyntjie...

AFISHCALLED WANDA (2·181

COCKTAIL' 12·16)

WHO FRAMED ROGER RABBIT? IAI

BEETLEJUICE IAI
Sal4 Fib 10am CARE BEARS
ADVENTURE INWONDERLAND tAl

CANNES AWARD WINNINQ FILM
ADVERTtsEMENTI

8 February to 10 February
Dally between 1 pm & 2 pm

COMING AnRAcnoNI
10 Feb - DEAD POOL

17 Feb- GORILLAS IN THE MIST
17 Feb - SWEETHEARTS DANCE

SlER·KINEKOR
3 FEBRUARY -0 FEBRUARY

ADVANCE BOOKINGSAT COMPUTlCK!T
,ENQUIRIES(011128--3040- ALL WELCOME

Dally: lI,oa.1215. 2.30,UO.U5. 1000pm

~~~~~~MAN ADREAMER AT~~~-l
LIKE NOOTHER! WITH PHllCOlllNSI

COMING ATTRACTIONS
10Feb-DEADPOOL

10 Feb - CADoYSHACK 2
17 Feb - SWEETHEARTS DANCE
24 Feb - MARRIED TO THE MOB

AFISHCALLED WANDA (2·18)

COCKTAIL 12·161

~H\'~~E ~~J!~~ LIVE AMONG u~2'111
BUT THERE ISSOMETHING WE DON'T
KNOWI

L1CENSETO DRIVE IPG2·10)

BEETLEJUICE IA)

RED HEAT 12·19)

JOHNNY BE GOOD 12·12)

BULL DURHAM

THESEVENTH SIGN
DllIr 1U O.12.15,2.30. 5.31,m
SAVAGE STREETS •
Dlily: U5,11.DI pm
THEROCKY HORROR
PICTURE SHOW

SEASON ENDSSOON- DON'TBE LEFTOUTI

# From.themasterof laughter"':John Cleese

, AFISH CALLED WANDA
4TH RECORD-BREAKING WEEK!

"THE MUST·SEE" MOVIE OF 19891

Daily:lI,lIII.12.15,2.30.5.30.l.4S.1UI,m

~~r,r"A~~~EYIllIIlSEl" WITHMlI:1
CAIN'

tc~J~~.f~~E.R.~s~mRE'~~81
JlJlNClEESEi -

COCKTAIL

··MRNORTH
Anthony Edwards speeldie
rolvan MrNorth,'n
jongmanmetelektrisiteit in
syvingers. Oit lut mense
glodat byhelendetalente
het. Danny Hustonis die
regiseur. OokmetRobert
Mitchum en Anjelica
Huston.

FILM

"DIEHARD
'n Geharde polisieman

hou sodat'sykan help om
die ryk vandie bose
koninginBlvmordl te •
vernietig, MetValKilmer,
Warwick Davisen Joanne
Whalley.

. : ..
ROSANNAAROUETTE. JEAN·MARC8ARR

THEBIGBWE
ThlsnllulSflcrel Df.m.12·161

TEL.(02231) 4464
MON·FRI: 2.00.4 1~, 6.30.US pm
SAT: 10.30.2,00,1.1S.6,30,8,ISpm

• BOBHOSKINS.

WHO FRAMED
ROGERRABBIT
Awack comed klrever one'

DRIVE-INS*NIGHTLY AT 8.30 pm *
n,oo perClr,Combl, orto,V. tor 2fllmo

~ I

BULL DURHAM
.... 'n(n""" lj,uun~lllnll"" r~".. ll, I' 'AI

LICENSE TO DRIVE
l.IlAI'tlAIM nlRfYlfltlMA", film.", 111P!

COCKTAIL
lOMCAUIU W"lnlt,pOUIS "".Iqfl~ (2·111

HELLO AGAIN .
~lIrllfYlnHr. (OAAIHllfAHl;fH [omlld, ,"'lit

MAIN ROAD,TEL.11-0131
DAILY 9 IS,12,2 3D. S 3D.1 DO, 1015pm
ROBERT DENIRO,CHARLES GROOIN I'.ii~'¥f.;:;;;:';:;~~rt;-';'.i=c:--j

MIDNIGHT RUN

DAILY. 9,15,12.2,30,5.30,8 DO, to,15pm

CITY, TEL.25·2720
DAILY. 9 IS.12,13U 30.8 00,'10 ISpm

.• JAMES CAAN •

ALIEN NATION
Pre ~II DUlnll fululISllc d"nla 1 14

DAILY 9 IS.12.230,S30.8 00,10ISpm
JOHN ClEESE • KEVIN KLINE

PO." p.ckld ,dnnlull (HBI' JAMIE LEE CURTIS

DAILY. 9 IS.12,2 30.~.30, 800. 10ISpm AFISH CALLED WANDA
JOHN ClEESE • KEVIN KLINE Awdd. In tImed 2 IS

JAMIElEE CURTIS DAILY: 91S.12.13D, UO, 8 DO, 101~ pm

AFISH CALLED WANDA • TOMCRUISE•
'."d,m,,,",," "'''1 . COCKTAIL

Wh'nh,pOUfS,h'ftlgllS 12·161

* SATURDAY at9,4Sam *
DIAMONDS ARE FOREVER

DAILY' 9.'lS,12,2 3D, 5 30,8DO. \0.15 pm
• TOMHANKS.

BIG
HJ~.you.v.. hJdIIUllyBIliSECRET1IAIII

• JAMES CAAN •

ALIEN NATION
P"parlyoulsell.fulurlsllcdr.m'12-141

MAIN ROAD,TEL.6101919
MON·FRI: 10.30, 2.30,5 30,8,00,10,1~ pm
SAT. 9.4~. 12.2,30,5 30,800,10.IS pm
PHIL COLLINS Co·slarrmgJUlIE WALTERS

BUSTER .,
AI~mllyman -,dreamer - Jlblell(Z·141

MON·FRI: 10.30. 2.30.5,30,800,10,15 pm
SAT: 9.45.12.2.30,~.30, 8,00,10.15 pm

JOHN ClEESE • KEVIN KLINE
JAMIElEE CURTIS

AFISH CALLED WANDA
Awild. sexycomedy. (Z.18)

MOHRI: 10,30, 2.30,5.30, 8,00,10.15 pm
SAT: 12,2.30,5.30.8.00.10,15 pm

• TOMCRUISE.

COCKTAIL

MON·FRI: 2.15. 1.30,6,IS.9,00pm
SAT' 11.2.15.4 30.6,IS,9.00pm

JOHN ClEESE • KEVIN KLINE
JAMIElEE CURTIS

AFISH CALLED WANDAMAIN ROAD, TEL.686·6649 Awdd sex corned 2.18

DAILY: 9.10,12.2.30,5.1S. 2,15.10.15 pm MON.FRI: 2.00. 4.1~, 6,30,US pm
ROSANNAAROUETTE. JEAN·MARCBARR SAT: 10.30.2,00,1.15.6,30. SISpm

THE BIG BWE • TOMCRUISE•
" .... h....""1. ..0"•• "·161 COCKTAIL'
DAllY: 9 45.12.2.~O. 5.30,800.10.15pm ~:~~y~;p:;r~ ~~re~g;~ (2·161

Tyger ValleyCenlre. Dellville Tel.91·6110
DAILY: 9,45.12.2.30.5.30,8,00,10.15 pm

BUSTERarringJUlIEWAlTERSE~'iiiiii:;;;:;;~"",,-;;-__-1
AlamdymJIt -.drumer -'lbI8I1(2.14)

DAILY' 9 15.12,2,30,5.30,8 00,1015pm
JOHN ClEESE • KEVIN KLINE

JAMIElEECURTIS

AFISH CALLED WANDA
AW~d II.,umed, ,1'111

DAILY: 9.15.12,2 30.5 30.800.101~ pm '
• TOMCRUISE.

COCKTAIL
tD starrlnQBAYAN BlIOwN
WltlllhlPQlIII,Mrt1qllS fl·161

JamesCaan In Alienation,:",,"" slen bladsy 5

~ . ~ .

Kaapstad

DAILY' 9 IS,12,2,30.5 30.100,10l~ pm
R08fRT DOWNEY JR ePAUL GLEASON

JOHNNYBEGOOD
tlllltdyl1·171

* SATURDAYall0am *
FOR YOUR EYES ONLY

Sanl8m Centr., Parow Tel. 92·5126
MON·THUR 10,30.2,30, 530.130pm
IRI 1030,2 30,! 3D.!00,10ISpm
SAl 9 4~, 12,230.S 3D.!00.1015pm
ROBE RTDENIRO,CHARLES GRODIN

MIDNIGHT RUN

***WHO FRAMED',
ROGER RABBIT
BobHoskins speeldie
hoofrol teenoor'n.klomp
Cartoon-karakters. 'n
Tegniese deurbraak in
rolprenttegniek. Diepunt
watgemaak word,is dat
menseen Cartoon
karakters NlEdieselfde is
nie. Toons voelnie
emosiesen fisiekepyn
soosgewone mensenie...
'n Paarou bekende gesigte
verskyn sporadies:
Yosemite Sam,Daffyen
Donald (in 'n wonderlike
klavier-duet), Tweety,
Porkyen Bugs.Maar
ROller se wulpse vroutiieis
dieeen watgesien moet
word.

... TIm UNBEARABLE
LIGHTNESS OFBEING
Gegrond op 'n boekdeur '
MilanKundera. Die
verhaal speelaf teendie
agtergrond vandie
Russiese invalinPraagin
1968. MetDanielDay
Lewis, JulietteBinoche en '
LenaOlin.

***TImMODERNS
'n FilmNoir·lgtige
weergawe vandie lliste
stuiplrellingsvan die
Paryseavantegardevan
die 1920's. DitgIlDoor die
tydtoe diebistro'svan
Montpamasse en dieSeine
se linkeroewer vol
slcrywers en kunstenaars
roosHemingway en
Picasso was.Keith
Carradine speeldie rol van
'n vervalser Witomring is
deurverleidsters met
vreemde motiewe.

••• BABETI'E'S FEAST
Diefilm,wat 'n Oscaras,
diebeste buitelandse prent
gewen het,handeloordie
invloed Wit'n vlugteling
vandie Communard
opstandin Parys(en
spesifiek haarkookkuns)
hetop 'n kleindorpieop
dieJutlandse kus in
Denemarke. Gegrond op 'n
romanvanIsakDenisen.

··COCKTAIL
TomCruiseisBrian
Flanagan, 'n ambisieuse
jongmanwataandiehand
vandieervareDoug ,
Coughlin (Brian Brown)
diebestekroegman in '
Manhattan word. 'n
Romanse met 'npragtige
kunstenares bringnuwe
perspektief in Brianse
lewe.

*·BIRD
Die lewevandie

, saxofoonspeler Charlie
"Bird" Parkerwordinal sy
glorie,werklikheid enpyn
deurregisseur Clint .
Eastwood uitgebeeld.
ForestWhitakervertolkdie
ro1 vandiebriljante
musikant, a1koholis en
owerspeler wiese ,
genialiteit opvrod( !,

ouderdom van die w€reld
ontneem is.

··BEETLEJUICE
Michael Keaton is
Beatlejuice, 'n ietwat
onortodokse spookwat
deur 'n paartjieuit die
geesteswereld opgeroep
wordomhuIletouwys te
maakoor spokery. 'n
Ongewone surrealistiese
rillerwatnie bedoel is vir.
mensemet 'n nonnalesin'
vir humornie.

"WILLOW
In Willow betree 'n mens
weerdie fantasiew€reld
vanGeorgeLucaswatook
bekendis vir rolprente
soosStarWarsen Raiders '
of theLost Ark,Die
miniatuurheld vandiefilm

,is Willow wat'n baie
spesiale babe,Elora
Danan"Ban die lewemoet
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DIE WEEK SE TV

The Doors kry ook '0 beurt

die rakk e), Anneue
Hartmann en Gerhard
Viviers.

DONDERDAGAAND op
'lV l om 7-uur kan die
eerste aflewering van die
heruits ending van die
gewilde reeks Willem
aesi en word.
Skreeusnaakse oomblikke
in die lewe van 'n private
speurder en sy blonde
sek retaresse het mense in
die laat sewentigs san die
skater gehad, hoop die
trefkrag is nog daar... Met
Tobie Cronje en Katinka
Heyns.

DONDERDAG 9

TVI
6.00 Goeiemore SA
3.30 Wat se die reg?
3.50 Harold and !he Purple
Crayon
4.00 Niklaas
4.30 Silhouene
5.25 Tekkies
5.57 Kompas
6.00 Nuus .
6.15 Uit en Tuis
7.05 WilIem · Die
heruitsending van die
skreeusnaaks en gewilde
reeks van tien afIewerings
oor 'n lomp private
speurder en sy blonde
sekretaresse. Met Tobie
Cronje en Katinka Heyns.
8.00 Network
9.00 Hill Street Blues
10.00 Topsport
11.00 Magic - Kyk onder
hoogtepunte hierbo
12.35 Face to Face

7.45 Supersport: Sokker
Intekenare
8.00 Superspon
8.30 Hearts and Armour 
Kyk onder hoogtepunte
hierbo
10.00 Boks

TV4
6.03 TV4 Top 20
6.30 Muzik A La Carte
9.03 The Bold and the
Beautiful
9.28 Capitol
9.54 Night Court
10.21 Skinderkelkies
11.24 Ripley's Believe It or
Not

M·NET
10.30 Daddy's Gone A
Hunting
12.18 Videofashion
Monthly
3.22 The China Syndrome
5.25 Dungeons and
Dragons
5.50 Inspector Gadget
OopTyd
6.15 Loving
6.45 Designing Women
7.15 Newhart
7.45 Program sal
aangekondig word
lntekenare
8.30 Elsa Ie Geheim - kyk
onder hoogtepunte hierbo
10.30 Goldfinger

LlEFHEBBERSvan
Afrikaanse gesinsdramas,
intrizes, hartseeren alles
wat dit kos om 'n lekker
plaaslike soapie te maak,
moet Cui de sac III
Woensdagaand om 21hOO
nie misloop nie. Dokter
Daan en Jcanne se
probleme duur voon. Met
Ronny Belcher (sy nuwe
langspeelplaat is nou op

Tobie CrenJeen Katlnka Heyns In Wlllem

swaarde. Liefdeen haat is
net soveeldeel van die
besluite wat geneem word
as trots en patriotisme. Met
Zeudi Araya en Barbara De
Rossi.

avonwurreeks
6.00 News
6.15 No Jacket Required
7.00 Trail and Error
7.30 The GoldenGirls
8.00 Netwerk
9.05 Cui De Sac III - kyk
onder hoogtepunte hierbo
9.35 Diagonal Street
10.00 Topspon
11.00 Geskiedenis van
Fotografie
11.55Oordenking

TV4
6.00 Pursuit of Happine~s

6.30 Topsport
9.00 The Bold and the
Beautiful
9.30 Capitol
9.54 Fantomas - Fantomas
is geen gewone skurk nie,
nie as hy 'n vrou van die
adelstandhet wat hom in
sy misdrywe bystaan en 'n
meester op die gebied van
vermomming is nie.
11.40The Honeymooners

M·NET
10.30 Detective School
Dropouts
12.00 Can You Avoid
Cancer?
Intekenare
2.40 The Towering Inferno
5.23 Mega-T Tuffy Too!h
Club
5.25 The Flintstone Kids

5.50 The Adventuresof the
Galaxy Rangers
OopTyd
6.15 Loving
6.50 BlueThunder

M-Net en moet beslis nie
misgeloop word nie, Die
klasiekke cowboy-fliek
handel oor 'n ontsnapte
misdadiger en 'n
swendelaar wat 'n groep
Apaches oplei om 'n
Mexikaanse fort, EI
Condor te gaan beset, Die
motiet? Goudl

CAPTAIN BLOOD, 'n
rolprent wat in 1935
vervaardig is, handel oor 'n
Britse dokter wat die leier
van 'n rebe llegroep teen
Koning James II behandel
en as gevolg daarvan tot
slawemy in die Wes-lndies
gevonnis word. Hy
ontmoet 'n pragtige vrou,
Arabella, rebelleer teen sy
gevangenis en word 'n
seerower. Met Errol Aynn
en Olivia de Havilland.
Captain Blood word
Dinsdagaand om 21hOO op
TV4 vertoon.

HEARTS AND ARMOUR
wat Woensdagaand om
2Oh30 op M-Netvertoon
word, is die herciesie
vemaal van die Moorse
invalle op die christelike
ryk in Europa gedurende
die Middeleeue. Manlike
en vroulike soldate volg
hulle harte en veg met hul

9.03 Captain Blood - kyk
onder hoogtepunte hierbo
11.12 Amen
11.39 Big Valley

WOENSDAG 8

M-NET
10.30 The Island at the Top
of !he World
12.00 Isabel's Honeymoon
Hotel
3.30 Every Which Way
But Loose - Oin t
Eastwood is terug in die
avontuurverhaal van 'n
trokbeswurder en sy
oerang-oetang.
5.25 The Real
Ghostbusters
5.50G 1Joe
OopTyd
6.15 Loving
6.50 China Beach
7.45 Hoogtepunte
lntekenare
8.00 Floyd on Food
8.30 EI Condor - kyk onder
hoogtepunte hierbo
10.05 The Money
Programme
10.30 Volunteers

TVI
6.00 Goeiemore SA
3.30 Agrifonnn '88
4.ooMioMao
4.10 The Trap Door
4.15 Tele 6

Dirk Vermeulen en Gerrlt Schoonhoven In
Cui de Sac III

4.25 The Boy and !he
Book
4.30 Ano!her life
5.05 Cosby III
5.35 Sea Hunt - 'n Nuwe

Wargameshandeloor 'n
rekenaar-wonderlcind wat
onskuldig bydie
Amerikaanse
verdedigingsmeganisme
betrokke nak. Met
Mauhew Brodericken
DabneyColeman.

MURDERSHEWROTE
wat Maandagsandom
19hOOop 'lV1 vertoon
word, is seker 'n reeks wat
altyd gewild sal bly.
AngelaLansbury speel die
rol vandie skryfster van
speurverhale, Jessica
Fletcher, Jessica slayf nie
net oor geheimsinnige
moordgevalle nie, sy los
dit in die werklikheidop.
Hierdieweek luister sy 'n
gesprekaf uissentwee
mans wat 'n moord beplan.

MAANDAGAAND om
20h30 kan die komedie
RestlessNatives op M-Net
gesien word. Joe Mullaney
en VincentFriell speel die
rolle van twee brandarm
Skoue wat beplan om hulle
suur (eweingrypend te
verander deur baie geld te
maak... onweuig nawurlik.

EL CONDORmet Jim
Brownen Lee van Cleef is
Dinsdagaand om 20h30 op

TV4
6.00 Buuerfly Island
6.30 Topsport
9.00 Head of a ass
9.30 Dynasty
10.23 Spenser for Hire
11.14The Forum Presents

DINSDAG 7

TVI '
6.00 Goeiemore SA
3.30 Sea Images
3.50 MienaMoeen kie
4.00 Mofen Mat
4.10 Wielie Walie
4.30 Die Vreemdeling
5.30 Koning Arthur
5.57 K.£!!1p,!ls
61lODie Nuus
6.15 Potpourri
7.05 Spioen-Spioen
8.00 Network
8.30 Storyof a Marriage
10.00 Topsport
11.00Educational - Open
University
11.55Evening prayer

6.00 News
6.15 Gl1Iffiti
7.00 Murder She Wrote
kyk onder hoogtepunte
hierbo
8.00 Netwerk
9.00 1945
10.00 Topsport
11.00Die Bool
12.00 Oordenlting

M-NET
10.30Beyond Reasonable
Doubt - 'n Dramatisering
van die verbysterendste en
mees omstredegeval in die
modeme wetstoepassing.
.Met John Hargreaves en
David Hemmings.
3.30 TheFog
4.54 Teddy Ruxpin
5.25 TheSpiral Zone
5.50 TheSmurfs
OopTyd
6.15 Loving
6.50 Hart to Hart
7.45 Supersport
Intekenare
8.00 Supersport
8.30 Restless Natives - kyk
onder hoogtepuntehierbo
9.54 BrassTaclts
10.30 Daddy's Gone A
Hunting

TV4
6.00 Shane

sestigerjare, The Doors.
Ander groepe is The
Eagles, The Mamas and
The Papas asook Jackson
Brown.

BEAUTY AND THE
BEAST begin
Saterdagaand om 19hoo op
M-Net en moet beslis nie
misgeloop word nie.
Hierdie hedendaagse fabel
handel oor 'n pragtige
proku reur (Linda
Hamilton) en 'n intelligente
manlmonster (Ron
Perlman) wat saam
kriminele elemente in New
Yoricbeveg.

SONDAG op M-Net is
daar rwee flieks, 'n
komedie genaamd
Willy Wonka and
the Chocolate
Factoryom 15h30
en Wargames om
2<1130. Willa
Wonks is 'n
musiek-fantasie
gebasseer op 'n
Roald Dahl storie
waarin vyf kinders
gelukkige lekkers
koop en 'n toer
deur die
sjokeladefabriek
wen. Gene Wilder
speel die hoofrol.

MAANDAG 6

3.00 An Inordinate
Fondness for Beetles
3.30 Willem die
Veroweraar
4.30 Collage
5.20 Walt DistleySpecial
6.05 SO/50
8.00 Network
9.00 1988 'IV 1 Chamber
Music Festival
9.40 Gilbert and Sullivan 
Die D'Oyly Carte-sangers
en 'n koor van 'n duisetld
stemme sing van die duet
se bekendste liedjies.
10.35 Perspektief

TV4
6.03 Kahools
9.04 Trauma Centre
9.58 Kate and Allie
10.26 Sing Country
11.00 Topsport

M-NET
6.00 Superspon: Boks van

' Las Vegas
1.00 Boksbonus
2.00 Five NationsRugby
Championships
3.30 Willy Wonka and !he
Chocolate Factory - kyk
onder hoogtepuntehierbo
5.05 The Adventuresof a
Mouse
5.23 Megga-T TuffyTooth
Club
5.25 The Adventures of
Teddy Ruxpin
5.50 Raggedy Ann and
Andy
OopTyd
6.15 Heartbeat
7.05 Carte Blanche
Intekenare
8.00 The TwilightZone
8.30 Wargames - Kyk
onder hoogtepuntehierbo
10.18 The Money
Programme
10.30 Heat

TVI
' 7.00 Goeiemore SA
3.30 Impact
3.55 Autobanking
4.05 Mio Mao
4.10 The Trap Door
4.15 Pumpkin Patch
4.30 The Boy and !he
Book
4.40 Ano!her Life
5.00 Throb
5.30 Bionic Six

Jim Morriso n van
The Doors

SATERDAGAAND is vir
sommige 'n tuisblyaand.
Op 'IV 1 aileen is daar drie
goeie programme.
Om 8.30 is dit Magnum,
TC en Higgens wat vir
Rick, wat spoorloos
verdwynhet, sock.
Daama is dit die rolprent

Prisonfor Children wat
handeloor die stryd van
DavidRoyce om
onskuldiges uit 'n instituut
vol kriminelete hou. Die
hoofrol word venolk deur
JohnRiner (van
Hooperman-faam). Daama
is TheStory of Rock and
Roll weer aandie beurt met
'n kykiena die kulr
rockgroepvan die

Hoogtepunte op TV

SONDAG 5

6.03The Law and Harry
McGraw
6.51The Pink Panther
9.03 A Different World
9.30 Hooperman
9.56 That's Hollywood
«MDNM»I1.22The'Dom
DeLuiseShow
11.47Man Sonder Naam

TV4

6.00 Nuus
6.15 Pryswys
7.05 Buck James
8.00News
8.35 Magnum- Kyk onder
hoogtepuntehierbo
9.30Prisonfor Children 
kyk onder hoogtepunte
hierbo
11.20Story of Rock 'n Roll
- kykonder hoogtepunte
hierbo
11.40Epilogue

M-NET
1.30The Island at the Top
of tileWorld
3.00 The Buniee
Adventure
3.30 Eddie Lawson 
WorldChampion
4.30 Five Nations Rugby
Championships
OopTyd
6.45 HotHits
7.00 Beauty and the Beast
Kyk onder hoogtepunte
Intekenare
8.00 Fame, Fortune and
Romance
8.30 Goldfinger - In
hierdie derdeJames Bond
avontuur vermoed 007 dat
die skatryk Auric
Goldfingergoud van
Engelandsteel. Hy stel
ondersoek in maar die
roekelosemisdadiger neem
hom gevange. 007 ontsnap
met behulpvan 'n pragtige
vrou, PussyGalore, maar
dis nie waar sy avonlUre
eindignie...
10.20West 57!h: Gators
10.30 The China
Syndrome

TVI
1.30 Pinocchio
1.55ZE11
2.05 RainbowBrite
2.30 Legacy

TVI
6.00 Goeiem6re SA
3.30 Take a Bn:alt
4.00 Pound Puppies
4.30 The Boyand the
Book
4.35 Ano!herLife
5.05 Fast Forward
5.35 Topsport
6.00 News
6.15 Sundowner
7.00 Matlock
8.00 Netwerk
9.00 Hanlon
9.50 'n FlessieMoed- 'n
Taxibeswurder word van 'n
moord op 'n Russieseagent
verdink en deurdie
Russies en Amerikaanse
Geheime Diensagtervolg,
Dieter Hallervorden (beter
bekend as GrapjasDidi)
speel die hoof101.
12.20 Lutaandsessie
12.40 Oordenking

SATERDAG 4

TV4
6.03 Topsport
9.04 Fireball Forward
(1972) • Die film wat
afspeel tydens die Tweeds
Wereld-oorlog is vol aksie,

. drama en avontuur,maar
die werklikheidvan die
oorlog wordook in al sy
smart,uitgebeeld, Die
regi sseur is Frank
McCarlhy Wa! ook
verantwoordelik was vir
die rolprent Patton. Met
Ben Gazzsra en Ricardo
Montbalban.
10.45 Frank's Place
11.22 Lou RawlsPresents
Black Gold Hits - kyk
onder hoogtepuntehierbo.

M-NET
10.30 Daddy's Gone A
Hunting - 'n Sielkundige
riller waarin 'n meisie se
aborsie-ondervinding na
vrees, moord en ontvoering
lei.
12.18 West 57!h: Debs
3.00 Telegames
3.30 DetectiveSchool
Dropouts - 'n
Skreeusnaakse speurstorie
oor 'n maltrapwat graag 'n
speurder wil word.Met
David Landsbergen Lorin
Dreyfuss.
5.00 Die Secret Worldof
Og
5.25 Transformers
5.50 Care Bears
OopTyd
6.15 Loving
6.50 Taningers
7.45 Supersport:
Motorsport
Intekenare
8.00 Supersport:
Motorsport
8.30 Volunteers - Tom
Hanks speel die hoofrol in
die komedie oor 'n ryk,
bedorwe Amerikanerwat
na finansiele probleme
plekke met sy vriend ruil
en by die Vredeskorpsin
Thailand aansluit.
10.14 lmprov Tonite
10.30 The Towering .
Inferno - 'n Spannende
drama oor die gevolge van
'n brand wat in die wereld
se hoogste wolkekrabber
ontstaan. Met Paul
Newman, Steve McQueen,
Faye Dunawayen Fred
Astaire.
12.40 Hot Hits

VRVDAG 3

TVI
5.57 Oggendboodskap
6.00 Opvoedkundigetv
6.30 Agriforum'88
7.00 GoeiemoreSA
9.00 Opvoedkundigetv
11.00 Topsport
1.00 Josef
1.05 Kuifie
1.10 Skane-eiland
1.35 BrandweerhoofFelix
Martin
2.00 Topsport
5.57 Kompas1 .

Lees Stephan Bouwer se TV-rubriek op bladsy 4
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