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Die nuwe stem vir 'n nuwe Suid-Afrika
pryS: R1,20 (Rl,07 + 13c AVB)

Nabladsy 2

Eetstaking
raak nou
'0 krisis

Nabladsy2

Een van die persone wat sy geidentifiseer
het, is ene VanZyl wa tdaarop deurdie ANC na
Lusaka ontbied is en met die be skuldiging

.gekonfronteer is. Hy het dit eers ontken, maar
toe hy hoor van Fors yth se bekenteni s, het hy
erken dathy vir die Suid-Afrikaanse regering
werk.

Van Zyl is nou in 'n aanhoudingskamp in
Angola. .

Die ANC het bevestig dat hulle aangebied
het dat Forsyth, Van Zyl en ander Suid-Afri
kaanse agente uitgelewer word in ruil virdie le
wens van die Sharpeville Ses, Robert McBride
en ander gevangenes wat op die doodstraf
gewag het. .

..As ens werklik vir Forsyth geglo het en

Elsabe Wessels

DIE eetstaking van honderde swart leiersfi
gure watingevolgedienoodtoestand aangehou
word, het nou 'n ernstige kri sis vir die regering
geword weens eetstakers wat al in die hospitaal
opgeneem moes word en buitelandse reaksie
wat oplaai. '

Boonop het meer as dertig top-regslui gister
begin vas in solidarit eit met aangehoudenes

. wat sedert 23 Ianuari e dreig om van hcmgerom
te kom indien hulle nie vrygelaat of aangekla
word nie. .

Die eetstaking, wat nou reeds landswyd
uitgebrei het, betrek honderde leiersfigure van
verbode en ingeperkte politieke organisasies
soos die UDF, SA YCO en ander jeug- en
gemeenskapsorganisasies.

Van die aangehoudenes is al amper 1000

Peta Thornycroft en
Anton Steenkamp

Die ANC hou vol Forsyth is al met haar
tweede besoek aan Zimbabwe as 'n spioen
ontmasker en het noo it die binnekringe van die
ANC geinfiltreer nie .

Verskeie lede van die ANC het aan Vrye
Weekblad gese Forsyth het, nadat sy erken het
sy is 'n spioen, haar samewerking verleen en
verskeie spioene binne en buite Suid-Afrika
geidentifiseer.

Die ANC het gewee t van sommige van
hulle, maar het eers van die ander kennis
geneem toe hul identiteit deur Forsyth uitgelap
is.

Judy Bester spreek die pers die week namens besorgde moeders oor dlenspllg
In Johannesburg toe. Hasr seun Charles Is ses jaar t ronk toegestuur weens sy

welerlng om dlenspllg te doen. Slen bladsy 3

IN NUWE,ingrypend ander beeld
van luit Olivia Forsyth het van
deesweek begin duidelik word:
pleks van In super-spleen en In
nasionale held is sy eintlik In
onbeholpe, onstabiele sosiale vlin
der wat haar mede-agenteaan die
ANC uitverkoop het.

Uit inligting wat Vrye Weekblad die week
ingewin her, blyk dit dat geheime agent RS
407 , wat op universiteit en in Harare bekend
was vir haar baie ak tiewe liefdeslewe, se weer
gawe van haareskapades heelwatverdraai is en
dat die ANe waarskynlik net soveel of meer
waarde uit haar rol as "dubbele agent" gekry
het.
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10 Februarie 1989 Tel: (011) 836-7236

, • •IVl a e
•e ea e e
• ,

UI ve 00

Vra vir Sol: Hy wou JOI, nou moet hy hoi - 13
- .

-. ,. . . ."~



.' \ '"

'NUUS

, "

.Eetstaking WOrd:DOU '~ krisis.

'Olivia bet eie agente verraai'
, . , \ ~ ~ , \

. .
Fietsryer Gary Thompson word geskors nadathy sy fiets na 'n skeidsregter
gooi. . . .
'. ~ .

Bophutatswana moet as 'n soewereine, onafhanklike staat beskou word;
ondanks VVO-resolusies wat dit ontken, bevind regter MW Friedman in
die Hooggeregshof in Mmabatho. ' "

TlnusStrydom, seun van dieassistent-direkteurvan Onderwys en Opleid
ing, Jaap Strydom, het werk vir die Departement aanvaar sonderdat ander
tenders aangevra is, hoor 'n kommissie van ondersoek na beweerde
onreelmatighede in die departement.

Die Harms-kommlssle beveel aan dat nie in Suid-Afrika opgetree 'word
teen Sol Kerzner se omkoopgeld vir dobbelregte aan voormalige hoofmin
ister George Matanzima van Transkei nie, Kerzner bedank uit verskeie
bestuursposisies en Transkei eis sy uitlewering. .' " '.

NP-LP Sam Bloomberg ontken dat by rassistiese opmerkings oor die
Zoeloekoning Goodwill Zwelithini gemaakhet. PFP-LP Dave Dalling het
in die parlement beweer dat Bloomberg by 'n banket gese het:" wonder
what a coon sees in a woman like that." Hy het klaarblyklik na die koningin
verwys., ' ,:: .

'n SR·lld aan die Universiteit van Natal, Derek McGowan; erken dat hy
betaal isom vir die Veiligheidspolisie te spioeneer. Majoor CharI du Toit
van die SAP erken dat hulle van informante op die kampus gebruik maak
en se "ondermynende elemente" op die kampus maak dit noodsaaklik. '

In Mmabatho begin die verhom van 195 lede van Bophutatswana se
weermag na die mislukte staatsgreep-poging verlede Februarie.

Moses'Mayeklso, vakbondleler \vat van hoogverraad aangekla word, is
"gebalanseerd,vredeliewend, volwasseenhoog§ gerespekteerd in Alexan
dra", getuig 'n Roorns-Katolieke priester, vaderF~CiUrns.•~----

'n Voorm~llge,Beeld-verslaggewer,Nelis Greyling, doen'aansoek om
Mosambiekse burgerskapen se hy is gekant teen apartheid en kapitalisme.

, ,

Studenteleler Frans Ramalepe is dood weens awanding deur lede, van
Lebowa se poIisiemag, bevind'n landdros in 'n nadoodse ondersoek.· ,

Suid-Afrlka
Die Demokratiese Party salop 8 April arnptelik geloods word, kondig die
NOM, PFP en OP aan, Dis die eerste keer sedert 1959 dat parlementere
kragte links van die regering verenig word.

Die National Union of Mineworkers verwerp Anglo American sevoorgestelde
gedragskode en dreig dat werkers hul arbeid sal onttrek as die "onder-
drukking" op myne nie stopgesit word'nie, "

Twee klnders sterfop Vredendal toe hulle 'n mortierbom op 'n skietbaan
van die SAW optel, . '

Suld·Afrikaanse regsgeleerdes en veneenwoordigers van die ANC spreek
hulle teen aanvalle op "sagteteikens" uit by 'n beraad in Harare.

Die pollsle jaag 'n groep leerlinge uiteen op 'n gedenkbyeenkoms vir 'n
vermoorde studenteleier by 'n kerksentrum in Soweto. Een meisie verloor
bynahaaroog nadat sy metknuppels geslaan is. Die polisieontkendathulle
sonder waarskuwing onder die leerlinge ingeklim het,

Die Minister van Wet en Orde, Adriaan Vlok, verban die vertoon van
wapens deur ledevan die AWB en ander organisasies by openbare
vergaderings,

Die Prokureur-Generaal kondig aandat Eugene Terre'Blanche en Trevor
Tutu onderskeidelikopaanklagtevan opsetlikesaakbeskadiging en crimen
injuria vervolgsal word,

Internasionaal, .. .
Die Antl-Apartheldsbeweglng tn Brittanje beskuldig die Britse regering
daarvan dai dat hy apartheid onqersteun ~eur handelsbetrekkinge met

S~id-Afrikaaan te moedig.. .' . ;' .... '.' .
Die Pousko!1dlg aan dat hySuid~Afrika volgende jaM sal besoek, maar
veroonleel steeds apartheid. ' , . .' "

Namiblese studente in KUbasat huis toe g~stu~ wOrd "oin die mense uP
te voed" en te kan stern, kondig pres Fidel Castro aan.

Die Ame;lkaan~ d~parteme~tnn buitelandse slike ·spreek iii 'n verslag
sy kommer uit oar die toename in menseregte-oortredings iriSuid-Afrika
en Israel. ' '

Kitty Dukakls, vrou van die onsuksesvolle presidens~elekandidaat in die
VSA, word in die hospita8I opgeneem weens 'n drankpr~bleem•

Die Sowjet-Unle kondlg aan dat al sy soldate aan Mghanistan onttrek is.
Rebelle val 'n Afgaanse lughawe aan. . '

Tennlsster Bjorn Borg neem 'n ~rdosis dwelm~iddels, maarontken'dat
hy woil selfmc;x>rd pleeg. . '

'n AustraJlese rubrlekskrywer be~kuldigdie Aussies van rassism~en se
hulle is besig om 'n "haatdraende volk".te word - "mean, bitter an? racisf'.

Popstir en Live Aid-organlseerder Bob 'Geldof word die ereburgerskap
van die Ierse stad Dublin ~angebied., .

'n Amerlkaanse Boeing 707 stort nurin die Azores in die Atlantiese
Oseaan; Al 144 mense aan board sterf. .' , . .... '

'n Statebondsve'rs~g wat in 1Jarare 'vrYges~el is, se Suid;Afriicaw~
destabilisering het die Frontlinie-state mecr as 35 miljard Amerikaanse
dollar seden 1980 gekos. .

Die regerlngslelers van Algerie en Marokko voCr samesprekings na 'n
twaalf jaar lange dispuut QOI' die westelike Sahara.-: ' " ' "

Die Noorweegse Ee~te Minister, Oro Brundtland, 'ontvang die Indira
Gandhi-vredesprys vir 1988. " '

AIlepolltlekekommentaar Inhlerdle ultgawe vanVryeWeekblad IsdeurMaxdu Preez,
enopskrlftedoorKoos Coetzee. AlbellsvanBre6straat 153.Newtown, Johannesburg.

die Minister van Wetal Orde Dinsdag
in 'n brief versoek het omhulle gis
teroggend by Diepkloof te onbnoet

, om die lotgevalle van die honderde
aangehoudenes te bespreek, het hul

,:diep teleurstelling uitgespreek dat
. die minister nie OIl hul versoek gerea
. geer het nie.

Adriaan Vlok betWOCIl$dagaand
egter in 'n sterk bewoordeverklaring
gese die regcrmg sal homself nie
,"Iaat afdreig deur eetstakings nie".

Die prokun:urs het daarop gewys
dat herhaalde vertOl! tot die Minister '
van Justisie en die Minister van Wet,
en Orde niks opgelewer het nie.
.Ondanks die afmetings wat die eet
staking landswyd dreig om aan' te
neem, is nog meer mense, sornrnige
jeugdiges van 15 en 16 jaar, die
laaste twee weke aangehou. .

I

bur in ons geledc:re unvaar het,
wurom souons ungebied het om
bur tenlg te stuurSuid-Afrika toe?" .
bet 'n ANC·lid in Harare gevra., "

Die ANC bet durop gewys dat
Forsyth by bur terugkeer in Suid
Afrika nie die waarheid vertel het
ocr hur bekentenis un hulle en die
feit dat sy Suid-Afrikaanse agente
geidcntifisccr het nie, . .

Volgens die ANC het sy in haar
bekentenis gese sy was verkeerd om
vir die Suid-Afrikunsc regering te
wert en bet aangebied om na die .
ANC oar te loop.'

Dit bet egter verdag gelyk en die
ANC het hur tcruggestuur Suid
Afrika toe met 'n klompie opdragte
om hur opregtheid te toets.

Die ANC sa hulle het geweet dat
Forsyth nie unburmeerderes vertel ,
hetvanhurbekentcnisenhaariden
tiflSCring van agente toe sy 56gou --
nadat syHarareverlaatbet,in Lusaka
aankomnie., ,

Sy is inLusaka in hcgtaiisgcnecm
enna'n aanhoudingskamp in Angola
gesnmr,

f Vanbladsy 1 ven~woordig wat oP die eetstak-
, , "., , . ' ing is, aan die vas sal deelneem.
daein1I8Ilhwding,volgais pdcumus .".. Die eetstalcing van aangehoudenes
wat namens hulle optree. " " dreigomkrisis-afmdings aan te neern,

.Diegetaleetstakcrsby Diepkloof' betprokuieurs gista'buite,Diepkloof-
bet hicrdie weclt tot 200 toegc:rieem gevangenis gese; "Ons is bekom-
tcrwyl die getal aangehoudenes in ; . mcrd oor OIls kliente. Scwe is n:eds
Pm E1izabCth se A1bany-gcvangenis' in die hospitaal opgencem. Hulle is
tot lOS gestyg heL Getalle by ander: vasberade om nie weer te ~gin eet
gcvangenisse is nie bekend Die. voordathul eiseniedeur die regcring

, Scwe van die 20 iangehoudenes: -iaitgcsprcck is nie: het menseregte
· wat op 30Januaric die eetstaking by ,prokurelir-Azhar Cachalia gese.
, Diepkloof.gcVangenis begin bet, is ' "Omte vas is onsenigste uitweg .

Woensdag weens vcrswakte gesau1- omprotes aan te teken teen diereger-
heid in die hospitaal opgenecm, bet ing se onsensitiwiteit. Ons behaal

, Rgs'I/CItCaIWcnidgcrs van dieaange- nie subes in die howe of met ver-
houdcncsdi6week bekend gcrnaak. soeke aanregcringsleiers nie, terwyl

Die twecdag-vas wat die 'ons tocsien dat onskliente agleru-
Prokurcurs Ifgekondig bet duur tot itgaan. ~ het· menseregte-prokureur
Satenlagmiddag. Durword vcrwag' Kathy Satehwellgister gese.. .
dat nog regslui wat ungchoudcnes . " ' Twaalf van die prokureurs wat

Olivia Forsyth met anti-apartheid aktlvls Sue Lund tohulJe nog
, saam lede van die UDF was. Sue Is meer as 10 maande lank

," " aangehou sender verhoor.

om' haar "seksuele ,sjannc" te ge- probeer soek byverskeie swart akti-
bruit omdie beweging te infiltreer. viste in die townships.

(l'ydcns haarstudentedae bet party In 1985 het dit duidelik geword
manstudentelapelknopiesgedramet dat die wantroue teen haar begin
die woorde " didn't sleep with 01- oplaai, Sy het baie temeergedruk

Uitgevra ivia" daarop, het voormalige mede- geraak en skielik, sonder enige ver-
Alhocwel sy somrnige mense op studente die week gese.) , . duideliking aan haar huismaats, na

die rand van die politieke bedry_. Forsyth het haar ultra-radikaal Johannesburg vertrek.
wighcde in Harare geflous het, issy voorgedoen, verdeeldheid in orga- Suspisies .
belraplOt 51dieANC schoof'vateen- nisasies gesaai en aan private
woordiger in Zimbabwe, Reddy, aktiwiteite deelgeneem wat ten sterk- Daar het sy probeer om by 'n
Mazimba, ontmoet het, " . ste afgekeuris deurdie leierskapvan gemeenskapskoerant betrokkete raak,

Sy is deur 'n joernalis in Harare Nusas en die. End .Conscription . maar as gevolg van suspisies is haar
un hom voorgestel en hy het haar Campaign (ECC)... : . .. 'aansoek afgekeur, Sy is toe aan-
omtrent ~n uur lank oor politieke 'n Grap wat volgens Barry in die gestel by Business Day, voordat sy

~ tendcnsies in Suid-Afrika tiitgevra. Rhodes-dae die randle gedoen het, deur die veiligheidspolisie in hul
Sy het klaarblykIik geen skerp poli- was dat Forsyth voor elke landswye frontorganisasie, Jolm Fitzgerald and
tieke insig gehad sooswatvanenige byeenkoms, soos die jaarlikse Nu- Associates, geplaas is." .

, politieke aktivis vcrwag kan word. sas-kongn:s,OJ? 'n "walkabout" gegaan ~nl~!i, 'n' uitvoe-
nie, ' " bet - waarskynlik om taktiek met rende ·lid van die Johannesburg

Mazimbahet toe 8.1 dieANC-lede haar veiligheidsraadgewers in Port Democratic Action Committee
inHarareophulhoedegestel,enkort Elizabeth tebcspreek. (Jodac), het ook daarop gewys 'dat
daarna het sy haar.. bekentenis ge- Volgens Bany was, ForsYth organisasies soos ladac en Nusas
mBak, sa die ANC. Sy is deurentyd . geruime tydn:eds onderverdenking, oop, demokratiese organisasies is en
dopgehou vandat sy in Lusaka un- en is daarvan weerbou om top-posi- .dit nouliks nodig is om die organi-
gekomhet. '; , sies op nasionale vlak in Nusas te sasiesopklandestienewysete"inm-

Die ANCbetdokument&e bewyse. beklee. . treer·.... \ .. ". _ .
· vanhulbewcringsbyhulhoofkwar- 'Forsyth het volgens Barry die Jodac; Nusas en die ECC het

tier in L!JSaka. klassieke rol van 'n "agent provo-' .vcrskeie ander teenstrydighede en
. ' .. DieANChethulspytuitgesprec:k cateur"gespeelvandatsyinI981,in. leuens in Forsyth se verklaring aan

ocr Forsyth se ontsnapping uit huis- , ,opdrag van die veiligheidspolisie, die pers uitgewys. .
arresen gese haar wagte het "naI\l- .aanRhodes begin studeer heL 'Sy het onder meer gese sy was
tig" opgetree. f _ Syhet 'n militante posisie in- voorsitter van die ECC op Rhodes,

Die ANC sa dis belaglik dat die! genccm, gerugte omtrent ander' ,wat onwaar is. Die Grahamstadse '
NasionaleIntelligensiediensbewecr. studente vetsprei, en liefdCstoena-" takvandieECC iseers in September ,

· 'n ANC-lid het aan FOrsYth, 'n heel-, dering gesoek met mense wat haar 1985, toe Forsyth aIna Johannesburg.
temal onopgc;leidepersoon,opdrag . vcrdink heL, • vertrek het, gestig. " .
gegee om sagte. teikens te identi- .. In1984 is sy aangewys as mede- Wanneer sy na haar "infiltrasie"

~ fISCCr'. , ,. voorsiner .van die plaaslike Nusas~ van Nusas en ander organisasies
Am die Univcrsiteit ~an"Rhodes tak. Daar is gevoel dat sy nie op haar vcrwys, regverdig sy dit deur te se: "

was Forsyth bekend vir haar baie " cie asvoorsittakon optree nie, omdat 'n Mens hoef net na mense soos
· aktiewe Iiefdeslewe en die versprei- 'daarnie genoeg vertroue in haarwas. Marianne Sparg, Karl Niehaus, Rol-
: ding van gcrogte cOr studenteleiers·, nie.: and Hunter, Jansie Laurens en Bar~

,in progressiewe organisasieswat 'nOOOCrsceknahaarbedrywighede ,bara Hogan tekyk,wat ahnal skuldig
spiocne sou_, betBrcitdanBany, is geloods, en sy is daarvan weerhou . bevind is aan tenorisme enlof die

" voormaligenasionalevoorsittervan' . om'n nasiOnale leiersrol in die or- . bevordering van dieoogmerke van
· Nrisas, die week op 'n Jierskonfcren- ganisasie te beklee. Sy het ook nie die ANC."

sie gese. . • . ,'. daaringeslaagomtotUDF-strukture . Nie eenvan die genoemde mense
Die ANC het ook vandccsweek in die Oos-Kaap verkies te wordnie;' was egter lede van Nusas, Jodac of

" gesS Forsyth het tevergeefs probecr en het daama Iiefdestoenadcring die ECC nie.
'-, - .
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,VSA vir vrede?'

CharlesLeonard

WAT gebeur as jou seun drt wat jy
han vankleimafla:r,emstigopteem'l

JudyBester.moedervan Charles.
wat vir ses jaar opgesluit is vir sy
weiering om dicnsplig te doen, het
die gevolge daarvan verduidelik by
'n nuuskonferensiewat die afgelopc
week in Johannesburg gehou is.

Sy is een van amper duiscnd
moeders landwyd wat 'n verklaring
onderteken het waarin gevra word
vir die instelling van "konstroktiewe
nie-straffende altematiewe op ver
pligte militere diensplig". '"

Moeders
, ,

in opstand
teen
diensplig

~ , . " "I·

DIE VSA is bereidom asbemidde
laar oP te tree in in paging om die
bur}:eroodog inMosambiek te beCin
dig. het 'n woordvoerder van die
Amerikaansc departement van buite
landse sake, Charles Redman. die
week iIi reaksie op 'n voorstel van
Suid-A.frika gese. . ' .

Minister Pik. Botha het van
dcesweek wi die hand gedoen dat
die VSA as bemiddelaar lUSsCn die
Mosambieksc regering en R;enamo
optree. - AFP .

Aangemoedig
"Ons leer ons kinders dat eer

likheid 'n deug is." bet sy gese. "Ons
leer hulle dat mcdelye 'n belangrike
bestanddeel van die menslike siel is; .
dat vredegesoek moet word; dat die
erkenning van. en respeIc vir mens
waanligheid,ongcagklas., IllS ofldeur,
absoIuut is.

"Ek glo dat hierdie sentimente
universeel aangehang word en dat
ons, as moeders, aangemocdig word
in ons pogings om sulke ideale te

.koester. ..
"Dit klink alles so beskaafd. Maar '

wat as jou seun JOuernstig opneem, .
. as hy goed leer en hy oortuig is dat
hierdie waardes reg en waar is'! .

"Wat as sy antwoorde hom in
konflik bring met die owerheid
wanneerhy na antwoorde op sosiale
en en moreleprobeleme sock? Erger
nog, watgebeur as hybereid is om
dade by sy ideale te voeg?" , ..

Met sy verhoor bet Charles Be~

stet dit self 50 regverdig:"'Ek is 'n
belydende christen en ek glo dat dii
Jesus Chrisms se wens op aarde was .
datdaar vrede,geregtigheid enVIybeid
moetwees.EkglovasdatGodwilhC .
ek moet weier om diensplig te ver- .
rig." : .: • ,c~~ . _

, __C"~"-'Aiin~iedaak:'~:::~ ..
Duidelik aangedaan het Bester.

. onder'n banierwarse "Giveoursons
a choice". beskryfhoesy 20 maal'n
jaar'nhalfuurlanknahaarseundeur
'n glas-afskorting mag kyk. en met
hom oar 'n mikrofoon kan praaL

" ~'Onskannieaanmekaarraaknie.
ons kan mekaar nie omhels nie."

Nog 'n moeder wat die media in
Johannesburg toegespreek het was
Elizabeth Storey. Sy het 'n nie-ras-.
sige Suid-Afrikaansevredeskorps as
altematief militere' diensplig
voorgestel. .
.. Hierdie korps. saamgestel uit

vrywilligers, sal in die gemeenskap
.. uitgaan en huise bou,welsynswerk

doen, voedingskemaS administreer,
en basiese gesondheidsdienste han

. teermet diedoel om sterkbande in 'n
gepolariseerde Suid-Afrika te smee.
, Soortgelyke perskonfercnsies is

. Dinsdag in Kaapstad geho~

~ '. " , .

Van ZylSlabbert

Persvryheid

ekonoom profSampie Terreblanche
en oud·koerantredakteur dr Willem
de Klerkdien in die leierskapsforum
wat die DP se drieman-Ieiersgrocp
van raad sal bedicn. Hulle sal saam
raad gee oar strategic en beleid, '

Slabbert was verlede week vir 'n
ontmoeting met die ANCin Harare
toe hy deur die Ieier van die Nasio
nale Dcmokratiese Beweging,
Wynand Malan. telefonies gevra is
om betrokke te raak,

Slabbert het gese hy het nog nie
formele samesprekings met die par
tyleiersgehounie. Hy sicndaama uit
om te help formuleer aan die beleid
en strategie van die nuwe party. '
. Hystaanbydieredeswaaromhy'
die leierskap van die PFP laat vaar
het. "Teveel mense is nog verliefop
die ritueel van die parlement, Binne
parlementer sal die party buite-par
lementer moet dink.... het Slabbert
gese.

Jan van Eck, LP. Libby
LLoyd, sameroeper van die

.Genootskap vir Demokratlese
Joemallste. Moegslen .

Williams, redakteur van
South. en Essa Moosa. .

menseregte-prokureur. die
week op pad na dIe kanteer.
van minister Stoffel Botha In

Kaapstad. Petlsles wat els
dat die drelgemente teen die .
pUblikasies Grassroots, New
Era, Work In Progress en AI
Qalam teruggetrek word. Is
aan hom oorhandlg. Vrye .

Weekblad het sy steun aan .'-.'
die genootskap ultgespreek .

en gesi hy wll sterk, beswaar
~ -- maak teen die regerlng 88-

mlnagtlng van vrye sp{8ak•.
"Ons glo die regerlng se

beleldsrlgtlngsen die staat
58 optrede Is ernstlger.

bedrelglngs vir die vrede as
wat enlge publlkasle kan .

" . wees:'

loofwaardigheid in die buite-parle
mentere politick,' het 'n verteen
woa:diger van die s6genaamde "viade
mag" gese:Dit behoort 'n duidelike
teken te weesvan die bereidheid van
die party om uit tradisionele wit
politiek te breek, het hy gese.

Slabbert het sy entoesiasme
uitgespreek vir dieDl', maar was
versigtig oar sy eie deelname.
, Dit is bekend dat sekere leiersfi

gure in die Progressiewe Federale
Party Slabbert steeds verwyt en
wantrou oor die wyse waarop hy sy
leierskap van die party neergele hel

Slabbert, die staatsregkermer prof
Marinus Wiechers. die Stellenbosse

ElsabeWessels

DIE vrede van . 'n. klein Wes
Transvaalse nedersetting wat in 'n
"swart kol" val word bedreig deur
moontlike verskuiwing na die tuis
land Bophuthatswana.

Die toekoms'~;m Brillaagte se
'10000 inwoners is in die weegskaal•

Niemand sou van die nederset
ting aan die hange van die Marico-
heuwelskennis geneem het nie. Maar In, BrakIaagte het sowat 3000
Braklaagte moet soos.. baie Ander volwassenes reeds. 'n .petisie teen
"swart kolle~ volgens die regering inlywingonderteken. ,Hulle het
by 'n tuisland - Bophuthatswana - . terselfdertyd om die herstel van hul
ingelyf word. burgerskap aans,oek gedoen.

. Wen die staat 'n hofsaak teen die Voar die afskaffmg 'van in-.
inwonersvanBraklaagteop7Maart . stromingsbeheer in 1986 het dui
is Braklaagte deel van Bophutha-' sende Tswanas. Xhosas en Vendas
tswana. hul Suid-Mrikaanse. burgerskap

verloor toe die regering hulle outo- ,
Zeerust se konserwatiewe muoi- maties bUrgersvan tuislande gemaak

sipaliteit het reeds begin om dienste het. .
.aan die gemcenskap te staak.

"Die inwoners vrees dat indien
Die regering het op 31 Dcsember . die regering voortgaan met die inly-

1988 BrakIaagte' se inlywing by wing hul kinders hul Suid-Afrikaansc
Bophuthatswana in diestaatskoer- burgerskap sal verloor," het 'n ge-
'ant afgekondig. .'. . mcenskapswerker die week gese .

Ek is bereid

klim,se
Slabbert

om in te

ontnugterdeNasionaliste - is verlede
Saterdag sy beslag gekry. '

.Omsuksesvol te wees moet die
DP nie net in die Afrikaner-ge- .
meenskap stemme werf nie maar .
ook die steun van buite-parlement&e
groepe geniet, het Slabbert gese.

Gereelde gesprekkemetdie ANC
en ander buite-parlementere groepe
moet lei tot gemeenskaplike aksies
om byvoorbeeld Nelson Mandela
bevry te kry, se Slabbert.

Ondersteuners van die DP wat in
. April gestig word. het Slabbert se . .

betrokkenheid die week as 'n "onge
looflike vonds" bestempel.

"ODs kry onmiddellik groat ge~'

MartinWelz

verwyder as trustee van die Berg
Familietrust,

Van Wyk se verklaring hiervoar
is dat hy reeds in Mei 1987 bedank
het, maar dat"sy bedankingsbrief
blykbaar "verlore geraak" het,

. Van Wyk waSSaam met Berg en .
,Jan Lombaard. seun van dr Jan, be~ .
trokke by die omskepping van die
Franse Aksepbank in die Allied Bank.

Oar sy destydse betrokkcnheid
by een van Berg en Lombaanl se
exnstredesalrelransaksics. se VanWyk
dat sy naam sander toestcmming
gebruik is by 'n Reserwebarik-aan-

. soek, maar dat dit irrelevant geraak
het toe die aansoelc deur die Reser
webank afgekeur is.. ' .

"Ek was in daardie tyd met baie
. ander dinge besig en was nie op

. hoogte met al dr Berg se transaksies .
nie. Ek het die mense vertrou en
geglo 8Iles was boverdenking." het
Van Wyk aan Vrye Weekblad gese.

,Elsabe Wessels

DIEoemokratieseP~(OP) sal
gereeldgesprekke metdieANC
en buiteparlementere groepe soos
CosatuendieUDFmoetvoerom
'neffektiewe politieke 101 Ie speel, ,
betdiemede-direkteurvan ldasa,
de Van Zyl Siabbert, di~ week
gesa.

Die ANC hou die nuwe party
"met belangstelling dop" en die
organisasie se houding is merkwaar- .
dig omdat hulle in die verlede nie op
party-politieke inisiatiewe uit wit
gelederc ag geslaan het nie, het hy
gese..

Slabbert is deurdie loodskomitee
vandieDPaangewysas'nlidvandie
viennan-leierskapsforum wat die
leierskapstrio van die party van raad
sal bedien, Sy voortgesette betrok
kenheid sal bepaal word deur die
rigting wat die party inslaan, het hy
gese.

Alhoewel daarnou wyd gespeku
leer word dat Slabbert die leierskap
van die party kan oorneem op die
party se eerste kongres in Oktober,
wou nog Slabbert nog lede van die
loodsingskomitee hulle hieroor uit
laat.

. "Ek is bereid om in te klim en te
kyk wat ek kan doen," het Slabbert
gese."

Die nuwe party, wat ontstaan het
uit die Nasionale Demokratiese
Beweging, die Progressiewe Fede
rale Party. die Onafhanklike Party
en die sogenaamde "vierde mag" -

'Ek wasnie Op hoogte"
, . ' .. ~ , . , ., ~

DIE registrateur van fmansiele in
stellings, Thea van Wyk. hetvan
deesweek gercageer op 'n berig in
Vrye Weekblad vededCweek waarin
onthul is dat hy tot onlangs 'n stille
.sakevennoot was van dr Eugene Berg.
voorsitter van Eurobank en 'n sen
trale figuur in die Vermaas-drama. .

In'n brief aan Vrye Weekblad
. maak VanWyk beswaar teen ,die
stelling en sa: "Alhoewd ek 'ngemime.
tyd gelede weI 'n trustee van dr Berg ,
se familietrust en 'ndirekteurvan dr
Berg se houermaatskappy was en 'n
kIeinaandc:elhouding in laasgenocmde
gehad'het. het ek v66r ek op 1 Junie
1987 as registrateur in dicns getree
het as trustee en direkteurbedank en •
begin ondtrbandel oar die verkoop
.van die aandele;

, "Enkele weke daarna is die be
trokke aandele'verkoop eil sedcrtdien
het ek geen sakeverbintenis met dr
Bcig gehad nie." '. ' .

Volgens inligtingwatVrye
.-wcekbIadbekomhet,isVanWykse
naam egter eers enkele weke gelcde

1" ,
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. Anton Steenkamp .

gestreef moet word.
Dit is enkele van die aspekte

waarooremstig gedebatteeren soms
verskil is. Uiteindelik het almal egter
oardie inhoud van die gesamentlike
verklaring saamgestem - en in die
proses is die verskillende groepe
deeglik aan mekaar se standpunte
blootgestel. .

Vrye Weekblad het Jordaan se
broer Daantjie op sy plaas Witklei
fontein opgespoor.

.Daantjie erlcendat Mqoma aange
rand is,maarse:''lDiehoutkop was a1
van vroegaand af vol k.. en baie
voorbarig. Hy wou sommer hier voor ,
rnybioerindrukby die bar, toe se my
broer vir hom f•.•f en stamp hom uit
die pad uit.~ .

Volgens Daantjie is dit nie waar
dat twee VaD Hansie se vriende oak
bydie aanranding betrokke was nie.
"Oitbet seker maar net virdiehootkop
gevoel asof drie mense hom gemoer

.heL"
Adjudant-offisicr PJ de Villiers

vandie SAP op Heidelberg het beves
.. tig dat Mqoma twee klagte by die

polisie gele het.
Volgens DeVilliers worddie saak

'ondersoek. "In .sulke rasse-gevalle
besluit die prokureur-generaal ge
woonlik of met. die vervolging
voortgegaan sal word.'~ . '

Twee mans, Jordaan en 'n sekere
Potgietcr, \Vas by die Polisiekantoor, .

. maar het verkies om nie verklarings
af te Ie nie, ~e De Villiers.

'NBOERvan die distrik Heidelberg
(Transvaal) het 'n kelner op 'n troue
verlede Saterdag 56geslaan dat die
man in die hospitaal beland het -:
omdat hy nie wou reageer nadat hy
"kaffer" genoem is nie.

. Steven Mqoma, 33; het klagtes
van. aanranding en opsetlike.

.saakbeskadiging aanhangig gemaak
· teen die boer, HansieJordaan, wat in

die distrik as "Galoob" bekend staan
weens sygrootte.·
.. Mqoma is na die voorval met 'n
gebreekte sleutelbeen 'en gekraakte .
ribbe in die AG Visser-hospitaal op .
Heidelberg opgeneem.

Die klag van saakbeskadiging
· spruit voort uit die feit dat Mqoma
hom in 'n stadium in sy bakkie buite
die onthaalsaal op die skougrond
toegesluit het, en Jordaan en syvrien
de toe volgens getuienis die bakkie
sc roit gebreelt en 'n duik in die
bakwerk geskop heL

D1t is nie duidelik wat tot die
aanranding aanleiding gegee hetnie.
Sommige van die gaste vertel dat .
Jordaan aan Mqoma gese het: ."Kom
bier, kaffer." ... .

Toe Mqoma nie reageer nie, het
Jordaan na bewering gese: "Weetjy .
nie wat 'n kaffer is nie?" en hom te
lyf gegaan. ;.

·Swartkelner OIl
troue aangerand

, ,

,
. ...: ...Hoogtepunt

Die debar oor die grondwetlike
voorstellec-was-. waarskynlik·· die .:

.Jioogtepunt, . _
Baiewanopvattinge oor .:

.byvoorbeeld 'nhandves van menser
, .egte kon opgeklaar word.

._, Blankesvenvagg,e";.<Xm1ikdats6.,

......................................................................
Adres: : ;..............•. ~ ; .

Naam: ~ ; ·

Van 31 Januarle tot 4 Februarle het meer as 50 regsgeleerdes op
ultnodlglng van Idasa In Harare vergader om die rol van die reg in
, 'n gemeenskap In oorgang te bespreek::GERHARD ERASMUS,

professor In staats- en volkereg aan die Unlversltelt van
Stellenbosch, het die kongres tussen regslul van Suld-Afrlka, die

ANCen Zimbabwe bygewoon. ~y doen verslag. I '

Om seker te maakjy kry VryeWeekblad elke week,
stuur die vonn aan.ons en ons gee jou·sommer 15%

, r . "L" kbl'd .afslag. Dit saljou R52 (AVBingesluit) kos omvii" •Ii"rye,~e a ·.jaar·in te ·teken, en R28 (AVB ingesluit) vir Ses
""' ....._"'........ ......... maande;Stuurditaan:VryeWeekblad,Posbus42637,' .. :

. Fordsburg 2033.
r-~~-~~~------~-~---,

.Ek wil graag vir 6/i2 maandeop Vrye Weekblad I
inteken ensluithiennee 'n posorder/tjek in vir I

. I
. R - ~ : ; :..... I

I
I
I
I
I

, i ~ • • I.- \ .
,,' I '
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ONS STEEK NIKS 'WEG NIE

<~ye~ekblad
Is jy diesoort.wat allesslukwatvir jon gevoerword? ~".

i Is jy tevrede dat~~der m~nse name~s jou besluitwat jy moet glo?

As. jou antwoord '.'janis..moet jy asseblief nie die vonn hieronder invulnie.Dits~ jou
.' •baie ongelukkig maakomelke weekVryeWeekblad te lees. .

ANC en re~eleerdes dit eens:

Howe moet die

REGSREeLs vonn die instru
mente waarmee 'n owerheid 'n
samelewing in'nbepaalde rigting
smur, Maar in wese handel die
regook oor geregtigheid.

Wanneerdiereg egterhoofsaak
lilt gebruik wordom 'n onregverdige
~amelewing in stand tehou,kom van
geregtigheid weinig ter sprake.

Namate spanning tussen hierdie
twee dimensies toeneem,beland die
regstelselin 'nkrisis. Dit sluitonver
mydellk ook die howe in wat die
bepaalde regstelsel moet toepas.

Dit is toenemend die stand van
sake in Suid-Afrika.

.,

onderdaan teen
owerheid beskerm

ltaansspreltende akademici, die, stel grondwetlikeriglynegepubliseer 'n handves hulle teen 'n toekomstige
afgelopewedc: saammetregsgeleerdes as 'n hydrae tot die debat oar 'n meerderhcidsregering moet beskenn,

, vandieANCenZimbabweinHarare grondwet vir 'n nuwe demokratiese kompleet met 'n toetsing deur 'n
vergader het, Waarom juis met di~ ennie-rassigeSuid-Afrika.Ditmoes onafhanklike regbank, ondanks die
persone? ' ook dien as 'n uitbreiding van begin- ironie dat niks hiervan tans bestaan '

Hiervoor bestaan daar verskeie sels vervat in die Freedom Charter nie,
, redes, Die reg kan nie van die poli- van die ANC. Diemeerderheidsverwagting weer:

Ultslultlng tieke, ekonomiese en sosiale reali- Die Zimbabwe-ervaring was ui- heteerder met die skep van nuwe
Hier val die krisis sum met die teit waarbinne dit geld, losgcmaak ters waardevol. Die deelncmers kon sosiale en ekonomiese werklikhede

feit dat die bestaande bestel op die word nie, Die effek van die huidige boorhoedie Lancaster House-grand- te doen,
politiekeuitsluilingvandieoorgrote bestel, hoe dit ervaar word, asook wettotstand gekomhetdeur"diktat" Dit behels ook herverdeling van
meerderheid van die bevolking be- die beginsels war vir 'n post-apart- vanbuite.dieprobleme watontstaan eiendom. Behoort individuele eien- Versoenlng
n1S; dat hulle dus nie deel in die heid Suid-Afrika ontwikkel word, is het weens streng voorskrifte oor "domsregte wat :tydens apartheid 'nGroter begrip het ontstaan vir

, totstandbringing vim regsreels nie; regstreeksrelevant. >' bestaandepatronevangrondbesiten, verwerfis.daamanog steedsonaan- .. dienadeleverbondeaandieafkamp-
dat diskriminerende praktyke en' Die ANC, hoewel 'n verbanne minderheidsverteenwoordiging,: tasbaarteblydeurdiewerlcingvan'n' ing wat apartheid tussen Suid-Afri-

. groepsgebiede gehandhaafword; en organisasie ,,'in Suid-Afrika, is asook die lotgevallc.vandieRomeins-·. . Westerse soorthandves van menser- .'.' .kaners meebring ~ en oor die gevare
. dat die onvermydelike opstand wat . klaarblyklik s6 'n werklikheid viidie . Hollandse Reg - uitdie mond 'van .,. '.egte, afdwingbaar-deurdie howe? .." " .verbondeaan 'n voorsetling van die
hierdeur ontstaan, deur regsreelsen meerderheid van die Suid-Afrikaanse ....Zimbabwe se swart hoofregter self - . , Dit is duidelik dat so 'n eng ver-- huidige bestel,
ingrypende noodmaatreels' onder- . bevolking, dat hy nie geignoreer kan • oar die bereidwilligheid van die howe.. , .tolking en implementering van di~ . Daar is heelwat vir ons te leer. 'n
skraag en afgedwing moet word." • word nie. . . . . om die onderdaanteen die.owerheid '; gedagte die hele konsep verdag kan '"Vooraanstaande Zimbabwier het

. Wanneer sodanig benadeelde' . Die ANC is regstreeks relevant te beskerm, .. maak. As dit die permanentever-. byvoorbeeld vertel dat 'n kongres
onderdane die howe om beskerming , vir 'n vreedsame oplossing in Suid- . skansing van wit groepsregte (ofte soos di6 tussen wit en swart nooit in
nader _ dit wil se as hulle dit kan . Afrika. Hy het het hom ook al deeg- . wei apartheidsvoorregte) moet mee- . die destydse Rhodesie plaasgevind
bekostig _kandieregstelselhullenie' lik bemoei met regsvrae rondom· bring, kan OIlS dit maar by voorbaat het nie. .
help nie, Oit word dus 'n "legitim- kwessies soos grondbesit, die rol afskryf.· Hy het ens aangemoedig om nou

I . itei~atdiegeloofincnrespek ,van die howe, arbeidsverhoudinge, . . ...·nNugterepolitiekebalanstussen al met ons Vel'SOCl!iPgl~!?!:~inJ.pm.
vir die reg endie howe direk onder-: regspleging, regsopleiding, die dood- . hierdie teenstrydige aansprake sal . nou reeds 'n kultuur van saam-doen

.grawe. ' '.straf en die status. van sy lede as dus gevindmoo word.Aandie ander te begin vestig..
Dit is teen hierdie agtergrond dat ~gsgev.angeneswanneer hulle in kant is beheer oor die uitoefening Sodoende kan 'n nuwe nasie van

meer as'. 30 Suid-Afrikaanse .' Swd-Afrikaanse howe teregstaan. vanowerheidsgesag 'ndemokratiese 'ndemokratiese Suid-Afrikahopelik
.: regsgeleerdes,«, hoofsaaklik .-Am'"'" ~" •.~OO!l:OP.1l.e~ 4~e ~£.~n1an.,gs~n ."poods~ei!l WaanJll in~ toekools.. .tot stand kom., ..' '.., '~.~.. -."....,···'··-r~~::-;;;.;;:;::.;;;-:.:::.:.-_---~~_--.:..:.~~---=.~~.....:...~....-..:..:._..-:..;-....:.-...::_...:.:..:::...~-'-----=-~~~
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Visieloseverkrampteof
verbeeldinglose pragmatis?

Oit is waarskynlik net 'n kwessie van tyd voordat FW de Klerk,
nuut-verkose leiervandie Nasionale Party, die leiselsas

staatshoof by PW Bo~ha oorrieem. Hoe gaan dlt die verloop
van Suid·Afrika sa geskiedenis verander? MAXDU PREEZ
en ELSABE WESSELS ondersoek die man en sy sleninge.

-: f" I

<.' '- . ~c, _

. 'n Andergroot verskiltussen hom en PW
Bothais natuurlikdatPWdieOnaantasbare
was,deelsweenssysenioriteit indiekabinet,
maar ook weens sy opvlieende humeur en
onverdraagsaamheid. "

FWgaanniedieselfde luuksehe.om ander
ministers te ignoreerof dood te praat nie
minstens nie Pile Bothaof ChrisHeunis wat

'sy seniors in die Kabinet is, of Barend du
Plessis,wathomamper indieleierskapstryd
'geklophet nie, " " . ',',. . , '

'n Britse joemaJis het De Klerk 'n tyd
gelede dieGabarsjofvanSuid-Afrika genoem.
Maar miskien moet ons nie aserns inhou
terwylons wag vir boere-glasnost nie - die
twee leiers bet waarskyn1ik niemeeringemeen
as 'n kaal kop nie.

Vriende

'n mens weer by broer Willem gaan
aanklop om 'n gepaste beskrywingvir
dienuweNP-leier se standpJaas te vind.

Of is dit maar 'n voorbeeldvan die
wydsbeenloop wat 'n mens' kry in 'n
provinsie waar NP-setels bedreig word?

Vereeniging, De Klerk sekiesafde
, ling,kan KP-leeukos wordin die vol
, gende algemene verkiesing. 'n Party

leiersonder 'n setel?
Sy politieke skoling het reeds in die

wiegbegin;Syoupagrootjiewas 'n sena
tor, sy oupa het homself tweekeeron-

, suksesvol verkiesbaargestel virdie par
lement, en sy pa Jan de Klerk was 'n '
senatorenministeronder10 Strijdom
en HFVerwoerd.

, De Klerk se rna, die 84-jarige
CooiedeKlerk,bet 'nIXJ3Tjuweehjies,
te veneloorhaar seun,

Syvenel in'nonderhoudmet'n
Sondagkoerant: "Toe hy skool
skool saam metsy swartmaatjies

. gespeel net, bet hy hulle altyd
laat sit en dan het by vir hulle
geleeren gepreek. Hy het op 'n
kassiegestaanen dan het hy vir
bullegepreek, Hu1le moo dftdoen
en hulle moet Wit doen..." (Wat
het intussenverandert). ,

DAARverrasFrederik WillemdeKlerk
toevrienden vyandmet'n "verligte"eer
ste toespraak in die Parlement sedertsy
verkiesing, Of was dit oeverblindery,
FW-speak as't ware?

Dit is juis die probleemmet die wit poll
tiek senuwekroonprins - 'nmenslean nievat
kry aandie man nie. Of is dit juis sy sterk
pMd '

Vansyvyande hetdit al aan sy vaalmid
deJrnatigheid toegeskryf. Maar hulleonder
skat waarskynlik sy intellek ensykennisvan
politiekestraatgevegte.

Wat 'n mens hier bynasonder vrees vir
teenspraak kan stel, is dat daar onder sy
leiding nuwe beweging in die politiek sal
kom, Maar dit is eerder 'n refleksie op die
halsstarrige outokraatPW Bothaas 'n kom
pliment vir De Klerk, Aandieanderkanthet
vansy,vriendealglo 'nstreeppragmatisme in
hom raakgesien- 'n woordwatPWnie eens
kan spel nie.

Pragmatismehet DeKlerkrniskien, maar
verbeelding beslis nle, En dit is tog wat in
1989van 'n nasionaJeleierverwagword.

Ommeete beginsalDeKlerkniesommer
outomatiesPW se vasteposisiesoor sekere
sake lean oomeem nie - hy sal nuweposisies
moet defmieer. Daaronder val vera! die
vrylatingvanNelsonMandela, gesprekvoer
ing fnet bulte-parlementere groepe en die
groeiendemagsbasis van die sekurokrate.

Verras
Maar seker die mees kritieke vraag is:

Gaan FW aanvaar dat hy die regses finaal
verloor het en dat hy 'n slag oor sy ander
skouermoetbegin kyk, ofgaanhyookoorval
word deur 'n die-volk-moet-weer-verenig-.
word-nostalgic?

As hoofprofeet van groepsregte en eie
sake hetsy woordedieweekverras:"DieNP
het nie so 'n groot ideologiese obsessiemet
die groepskonsepas-war baiekriticivoorgee
nie."

Maarhyhet sekernie vimeenweektotdie
volgendevansiening verandernie.Leeswat
ouboet Wimpie laas Sondag geskryf het:
"Onf1'~rskil radikaal oordiemanierwaarop
ons by dieideaal ('npolitieke skikking) moet
uitkom.

"Hy beskourassegroepe as diehoeksteen.
van die Suid-Afrikaanse politieke stelselen
die ononderhandelbare 'bottomline'virpoli
tieke ontwikkeling. Ekglo dit is presiesdie
benadering wat hierdie land op die pad na
rarnpspoed geplaas het."

Wimpiehet ook daremhoop vir FW: "...
my broerglo sterk in die demokrasie en die
parlementere proses. Ek glo nie hy sal so
swaarsoossyvoorgangersteunopdieadvies
en die masjinerie vail'die militere en die '
sekurokrate nie." '

Woordesoos "opedialoog", "dialoogvan
gee enneem", "strewena 'nnie-rassigeland
vry vandiskriminasie" inDeKlerk se toespraak:
Woensdag is hongerig as tekens van her
vormingsgesindheid opgeraap.

"In soveras wat witbaaskapnogbestaan,
moet dit weg," het hy geseen hornself ver
bind omonderhandelinge oor 'n aanvaarbare
grondwetvir almal te bespoedig. '

'" WiedieaImalisvanwieDeKlerkgepraat
het, is nie duidelik nie. Want in dieselfde

Beeindig apartheid, vra Britte vir De Klerk
LONDEN •DieBrltseminister vanbuitelandse sake,sirGeoffrey Howe, het 'n beroep gedoen op
die nuweNP-leier, FW deKlerk,omdiebestelinSuid-Afrika se vinnig moontlikte verander.

"Onshoop rnnr De Klerk,insyhoedanigheid aspartyleier, salsyparty - en soookSuid-Afrika
- lei op dieweg na hervorming. Ditis ons gesamentlike doelstelling. Ons.wi!he dit moetso gou
as moontlik gebeur," bethy in dieLaerhuis gese.

"Diewaarheid is dat geenstem watvir verandering in Suid-Afrika pleit met meeraandag
aangehoorword as die stemvandieEerste Minister vanhierdielandnie,

"Daaristweeredesdaarvoor: datonsteenkanting teenapartheidongekwalifiseerd is, endatOIlS

teenkanting teen rv.tksies net so ongekwalifiseerd is. Volgens ons oordeel sal sanksies die saak ,
heelwatlaatverslegeerder asverbeter." • AFP
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beweringbommeby Castle Court in
Kaapstaden by DF Malan-Iughawe
geplant, In September 1987 het
Schreinerglo Harare toe gegaan om
Chris Hani, die kommissaris van
Umkhontowe Sizwe, en Joe Slovo,
uitvoermle lid vandie ANCenSAKP.
te ontmoet,

Tydens haar inhegtenisname het
Schreiner AK 47-gewere, ammuni
sie, plofstof en ANC"propagan
damatcriaal in haar besit gehad, se
die staat.

Die ander beskuldigdes is: Mi
chaelMzimkulu Lumbambo, 27;
Mbutu Richmond Nduku, 27; Well
ington Mongameli Nkwandla, 32;
Mthethetlwi Tirana, 27;Gary Kruser,.:
28;Christopher Charles Giffard, 28;
Sitlabocha Charles Mahlala.: 38;
Alpheus Nqwana Ndude, 46; Ger
-mideFester,36; SurayaAbass, 36,
enColleen Lombard. 38.

Die voormalige besturende di
rekteurvan Nasionale Pers. adv DP
deVilliers, tree vir die beskuldigdes
op.

porteer,
"Op die ernstige aantygings - en

diehoogs aanvegbarebesluit vandie
Sendingkommissie - gun Die Kerk
bode ds Van der Mcrwe egter geen
geleentheid tot verweer nie,"

Oor Die Kerkbode se hantering
vandr AllanBoesak se ds Brand dat
dieblad "allemoontlikejoemalistieke
trouks - van die gelaaide opskrif,
deur die "rangskikking' van sy
antwoorde tot met die klassiekehoogs
mvleiende fota - gebruikom 'n beeld
vanhom as voorstander van geweld
die wereld in te stuur,"

Ds Brand beskuldig dr Gaum
verderdaarvan dat sy "styl en meto

. des" tot polarisasie en verwydering
tussen die NG Kerke bydra.

Machinery.
Schreiner, wat 'n lektor aan die

Universiteit van Kaapstad was, is
diedogtervan profDenysSchreiner.
adjunk-vise-kanselier vandie Univer
siteit van Natal.

Nl!- bewering was Schreiner in
beheer van finansies, die versprei
dingvan propaganda en die insame
ling van inligting wat na die ANC
deurgestuur is, en het sy en Yengeni
woonpcrsele in Lansdowne gehuur
om wapens, ammunisie en plofstof
te berg.

In Julie 1987 het die twee na

diebyeenkoms later gebore is - maar
wat blykbaar 'n "betroubare bron'
gewordhet na syonttrekking aandie
reeling van die byeenkomsl" .

DsBrand se die byeenkoms was
"s6 'n groat geheim dat Die Kerk
bodeseberigenhoofartikel) reedsin
die pers was voor die byeenkoms
begin het", en die uitnodigings "50
selektief dat ds DuToit welkom sou
weest as hy maar wou kom".

Die drama rondom ds Stiaan van
der Mcrwe, dosent aan die teolo
giese skool Justo Mwale in Lusaka,
wie se salaris deur die Vrystaatse
sinodeopgeskort is weenssy "kwet-

. sendehouding en kritiek tecnoordie
NG Kerk", is op 16 Desember ver
lede jaar in Die Kcrkbode gerap-'

Vernon Fischeren
.DennisMorris

Diestaatbewecrdathyvaantwooc
delik was vir die stigting van poli
tieke selle in massa-organisasies en'
vakbonde, dieverspreiding vanANC- .
enSactu-propaganda, die stiglingvan
'n polities-militere komitee vir die·
gebied, die berging van ammunisie
en verskeie gewelddadige optredes..

.Nog 'n beskuldigde,Jennifer Ann
Schreiner, was volgcns die staat 'n
uitvocrende lidvan dieWesternCape .

"onvergeeflik".
Ds Brand het dit veral teen die'

redaksionelereaksicOIl dieonlangse
bycenkoms van NG-predikante by
die Betel-sentrum -in Kaapstad. By
diebyecnkoms isdaarsterle standpunt
ingencemteen apar1heid enstaatsge- .'
weld.

In 'n hoofartikel het Die Kerk
bode te velde getrek teen die "ge
heime wyse"waaropdie bycenkoms
gereel is;en die "selektiewe manier
waarop uitnodigings gcrig is".

'n Hoofbcrig op die voorblad het
slegseat prcdikant sekritiescmening
oor di~ byeenkoms aangehaal, die
van ds MM du Toit van Tafelbcrg.
Volgcns ds Brand is dit hy "wat die
gesprcksgroep gcinisiecrhet waaruit

Anton Steenkamp
IN 'n ope brief aan Die Kerbode
wad dieJtdaktcurvandi~ NG-m<nl
swk. dr Fritz Gawn, beskuldig van
verdagmakcry. eensydige berigge
wing. en die selektiewegebruik van
"betroubare" bronne.

Die Kerkbode wordook daarvan
aangekla dat dit feite en menings
manipuleeren allerleijocmalistieke
truuks en arrogante redaksionele
kommentaar "lcnap" hanteer,

Ds Herbert Brand, die skIywer
van die brief en leraar van die NG
gemeente St Stephens in Kaapstad,
se die styl en metodes wat onder dr
Gaum seredakteurskap navorc getree
het, is "immorecl" in die sekulere
pers, maar in 'n kerkblad is dit

Nkosi Sikelel' in
Hooggeregshof

Dominee
Brand
loop
Kerkbode
oar skewe
aanbieding

KAAPSTAD - Familielede en
vriende van 14 hoogverraad-aan
gckIaagdes, baievanhulleindieswart,
grocn en goue kleure van die ANC .
geklee, het in die openbary galery
oPgestaan en Nkosi Sikelel' iAfrika
gesing toe die aangddaagdes dieweek
die Hooggeregshofin Kaapstadbin
nestap.

Die 14 isnie gevraom tepleitnie
en die saak is uitgestel tot 1 Maart

Onder die 14mense wataangekla
wool vanhoogvcrraad. altematiewelik
terrorisme, is daar blanket swart en
bruin wcrkers. akademici, moeders .
en vaders. ,-

Die staat beweer dat die 14 ver
antwoeirdeIik was virvaskcie banaan
valle, onder meer op OF Malan
lughawe, Athlone se landdroshofen
Mowbray se polisiekantoor,

Daar word ook beweer dat hulle
wapcns en ammunisie uit buurstate
vcrvoer het, inIigting vir die ANC.
ingesarnel het. lede en geld vir die'
ANC gewed het en deel was van 'n ,
netwm wat as die Western Cape
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Bestriurder.. .

'Die lot van
• •• 1

Stellenbosch 'o·s·e··· J

....• ~~~.v_

plakkersgoubesliti
Barend Theron

Vrye Weekblad het 'n vakature vir 'n algemene bestuurder.

Die persoon wat onssoek - man of vrou - gaan 'n belangrike rol .
speel in ons toekoms. Sy of hy sal: .... .... . '.' .

* Oorkoepelende finansiiHe beheer en bestuur uitoefen;

* behoor he oor die bemarkings-, advertensie- en administrasie-
afdelings; ,

* langtermy~-beplannirig doen; en

* die druk en verspreiding van die koerant monitor..

Maar bowenal sal dit In persoon :wees wat ons entoesiasme en .. '
visie oor Vrye Weekblad deel; iemand wat deel wH word van een
van die moos opwindende projekte in Suid-Afrika in In lang tyd.

Ons seek iemand met baie energie,ondernemingsgees en
vindingrykheid. Ondervinding is noodsaaklik, maar nie
noodwendig in die koerantwereld nie.

Haas'n hoogs kompeterende salarispakket bied ons
buitengewone werksbevrediging e~ baie aangename
werksomstandighede. .

Stuur'nCV aan Die Redakteur. Vrye Weekb"ad, Posbus 42637, Fordsburg'2033. ofmaak "n
afspraak byKarien Norval by836-7236. '.. .; : '. . . . .;'

,.'

Dm lot van ongevecr 40 inwoners
van Stellenbosch word. moontlik
vandag in die KaapseHooggeregshof diegebiedbesoek het ennie beswaar
beslis nadat die dorpse munisipal- aangeteken het teen hul teenwoor-
iteit hulle 'n week kennis gegee het digheidnie. Die verskuiwing is oak
om die grond waarop hulle reedsonregmatigomdatdiemwtisipaliteit
twee jaar woon. Ie ontruim. . geen alternatiewe huisvesting bied

Verlede Vrydag het die hof die' nie.
munisipaliteit in 'n dringende inter- Die munisip81iteitgaan die aan-
dik verbied om die plakkers te ver- sock van die plakkers tecnstaim op
skuif. afhangende van vandag se grondvanArtike13bvan diePlakker-
hofsaak. " wet, wat bepaal dat plakkers wat

Dieplakkcrswomop 'n stukgrmd . sander toestemming 'n stull: grond
langs die spoorwegbrug 'tussen bewoon,sonder 'n hofbevel verskuif
Qoetesville en Stelknbosch.Diestuk mag word.
grond.Uitsig. behoort aandiemuni- Die . onlll11gse Hoogge-
sipaliteit en gaan binnekort verkoop regshofuitspraak oar die Port Nol-
word. loth-plakkers gaan moontlik 'n rol

Volgensdie plakkas se prokureur speel in vandag se hofsaak. In die
het 'n amptcnaar van die mwtisipali- uitspraak hc;tdie regter bevind dat
teit gese hulle gaan geen alterna- toestemming aan plakkers om 'n
tiewe huisvesting aan dieplakkers gebied te bewoon. stilswyend kan
verskafnie.· . . plaasvind. .en dat altematiewe

Die burgerneester VaD Stellen'-. . huisvesting beskikbaai moet wees
bosch. prof Danie Schumann, wi! voor.dieplakkas versIcuif mag word.
niekommentaar lewernie omdatdie Benvan die plakkers,Wilhelmina
saak "sub judice" is. . 'van Coller, 28. woon sOOert Mei

In antwoord op 'n vraag of daar 1987saam met haar drie kleuters op
mige altematiewe huisvesting gehied' Uitsig. .
gaan word,hethy gese: "Diemeeste"Ek het Stellenbosch toe gekom

.plakkcrs is mense wat reeds huise in 1975 en bet in verskeie plakker-
gehad~et. maar wat opgehou hetom skampe gewoon,wat em nadie ander.
huur te betaal." gesloop is. FJc is voorheen tot ses

Volgens Schumami hel Stellell- ,. maande .tronkstraf gevonnis.
bosch nie 'n plakkerprobleem nie. opgeskortvirdriejaar,omdatOl1sop

. maar weI 'n behuisingmood: . munisipaIe grond gewoon heL Die
Dieplakkers beweer hulle beWoon " . driejair 15 nog fl,': ver!?y.nie. As ek

die grond regmatig. omdat ampte- nou weer aangekla word. gaan ek
.narc van die munisipaliteit dikwels .sit." .

•



MENINGS
Maar dil was juis wal Verwoerd

so gevaarlikgemuk het: sy intellek,
Die argumentwas byna: as so 'n slim
man so hard aan sulke pi anne en
oplossings glo,dan moet dil reg wecs.

Die lug moraliteil en sofistikasie
wal hy oor die kru, rassistiese argu
mente van apartheid en anti-Semi- ,
tisme geverf het, was waarskynlik
die grootste bydrae wat hy in sy hele
lewe gemaakhet, Want baie daarvan
word nou nog geglo.

Soos sy een biograaf, Henry
Kenney. dit beslayf het; "His one'
considerable contribution was' to
provide white South Africans with
an elaborate systemofmake-believe
which delayed. and still delays. the
inevitable confontation with reality."

Oat hy deur Hitler en Nazi
Duitsland beinvloedis, is seker. Maar

, hy het nog iets met Hitler in gemeen
gehad: Hitler wou meer Duits wees
as die Duitsers want hy is nie in
Duitsland gebore nie.

Verwoerd se enigste verwyt in sy.
lewe was dat hy, nie as Afrikaner
gebore is nie; dat sy voorsate nie

,soos die Afrikaners s'n swaargelay
en oorloe geveg het vir hul vryheid
nie.Enhyhetdaarvoorvergoeddeur
'n meer militanteAfrikaner te wees
as enigiemand anders,

Verwoerd se vriend en kollega
Ben Schoeman het self vertel dat
Verwoerd 'n "fanatiese Afrikaner"
was. Hy vertel dat Verwoerd altyd
gepraal bet van "OIlS voorvaders, OIlS

glorieryke verlede, ODS Afrikaner-
Absolute skeiding is die enigste helde, hoewel hy nie'n gebore Afri-

morele en logiese alternatief vir . kanawasnie.Ditwasasofhyhomse1f
grootskeepse rassegeweld. Gelyk en sy ondersteuners wou oortuig van
maar apart is nie rassisties nie -. sy Afrikanerskap". '

. inteendeel, dis soos die Bybel dit Dit is baie belangrik vir vera! die
wou he. Afrikaner dat Verwoerd nou in die

Maar dit was vals. Ten spyte van regte historiese perspektief geplaas
die Christelike skyn was Verwoerd' word.
'n blatante rassis. Die swartman was 'Oat Andries Treumicht en sy
nie net anders nie, hy was slegter; geesgenote opgewonde is oor die
minder werd as mens as die witman. beplande monument, is verstaanbaar.

Neteenvoorbeeldvanhoeoneer- Oat die Nasionale Party met sy
lik Verwoerd was met "gelyk maar praatjies vanmagsdeling eneen Suid-
afsonderlik": In 1953 was die staatsbe- ,Afrikadeeldeelvormvan dieplanne
steding aan die onderwys van elke en 'nintelligente, gerespekteenie leier
swart kind R18 (teenoordie witkind soos GcrritViljoc:n se1fs alaiefdaaraan

-se RI28). maar teen 1963. onder deelneem.isonvergeeflikepolitieke
Verwoerd se leiding. bet dit afgeneem prostitusie - of'n bewys dat die twee

. lot R12 per kind. groepe basies steeds dieselfde :
OOk op ander tronie pluk OIlS' apartheidsfilosofie aanhang en net

vandag die wrange vrugte van Ver- oor strategie verskil,
woerd se fanatisme. In 1965 het hy 0nS kinders behoort in die skole
byvoorbeeld toeslernming gegeedal te leer van hierdie ongebalanseeroe
die Amerikaanse vliegdekskip Inde- 'despoot wat sy aangenome Yolk se
pendence in Tafelbaai mag brand- 'normale ontwikkeling gestuit het en
stofinnnetm-maarnetasdievaseker- in'n rigling gekarialiseer het wat
ing gegee word dat geen swart mari~ " vandai en mOrese gesJagtenog blood
skappe in die vliegtuie is wat by gaan koso 'n Soortperverse Moses
plaaslike milirere lughawerlS aan- 'wat sy mense in die woestyn in gelei
doen nie•. , hel '

In 1965 veddaarhydatgeenNieu- Ons behoort Verwoerd se naam
Seelander wat niewit is. toegelaal ;., vanopenbaregeboue.parke,enstrate
sal word om in Suid-Afrika te kom.afte haal. ",,' . '.'rugby specl me:..:"3,' ~

, Oat 'n man mel 'n hoe intellek SO", OJ1sbehO<irt hom ampteJik tot
, 'n dwaas kon wees: In 1966 woid hy: ' ,keuerre verkiaai. '

genooi na 'n private vertoning van Selfs al wiI ons hom vereer. hoef
die fihn Othello met Laurence Olivier., OIlS nie 'nduurmonumenlvirhom te
lIy stonn'uiten verldaardathy weens bounie. wanldaarloopinonsland 'n

, die hantei'ingvan rasnooit sal toe- lewende mOnument van Verwoerd
'Iaat dat die fIlm in Suid-Afrika ver- seidees enidealerond:EugeneTerre-
toon w.prd nie!+ " ~,'- ' 'Blanche. ' • - ,

sien. Redakteur Verwoerd bet geweier
dat enige berig oorkoningsbesoekin
sy koerant verskyn, selfs nie 'n
verwysing dat die koning die Parle
ment amptelik geopen het nie!

Teen hierdie tyd was Verwoerd
apartheid se voorste intellektueel, en
met die NP se oorwinning in 1948
word hy in die Senaat aangestel.

In sy eerste toespraak in die Senaat
het Verwoerd onomwonde sy begin- ,
sels op die taCel gele, waarvan hy
nooit sou afwyk nie.

"Ondubbelsinnig wiI ek dit hier
stel, Die standpunt van hierdie kant
van die Huis is dat Suid-Afrika 'n
witmansland isen daarmoethy baas
wees. In die reserwes is OIlS bereid
om die naturel sy baasskap te gee;
daar is ODS dit nie. Maar binne die
blanke gebiede is en sal die blanke
baas bly in Suid-Afrika."" '

Dan volg daar 'n stelling wat later '
die grondslag van die berugte Ver
woerd-skepping. Bantoe-onderwys,
sou word: "Naturelle is besig om \
geleerdheid te soek wat hune nie '
gebruik tot dierlS van hul eie Yolk '
nie, maar wat hulle gebruik om bOr :
die grerlSlyn van die blankedom te
probeer stap. om verraaiers te word ,
van hul eie Yolk deur hul Yolk te c

verlaat."
Hoeverleidelikenhoemaklikhet·

,,veNoeld dit nie laat klink nie. en
hoe maklik het hy nie die akademici
en die kerkleiers sum mel hom
gesleep om die oplossing verder te
verlrondig nie: Onsglo aaneen merlS,

,een stern. Die swartman ,in sy luis
land. die witman in die res,van die
land.

prys nie!
Apartheid is dood, korn ons rig 'n standbeeld op vir sy

skepper! Die besluit om 'n monument vir Hendrik
'Verwoerd in Pretoria op te rig, is 'n klap in die gesig

van elke bruin, swart en Joodse Suid·
Afrikaner en 'n duidelike teken dat die

regerende Nasionale Party en die
Konserwatiewe Party nie filosofies ver van

mekaar staan nie, argumenteer MAX DU '
PREEZ in die rneningsartikel.

Begr·awehom,
moet hom nie

as professor, en in 1934 het die party
deeglik van hom kennis geneem toe
hyas spreker by die Volkskongres
oor die annblanke-vraagstuk gepraat
het. Hy het sy grondbeginsel op die
tafel gele: wat in die Afrikaner se
belang is. is in Said-Afrika se be-
lang. '

Sy Hollandse agtergrond enDuitse
opvoeding het in 1936 duidelik na
yore gekom toe hy 'n deputasie van
professore na die regering gelei het
om beswaar te maak teen die Joodse
immigrasie wat daardie jaar begin
het. '.'

Kort daama, te midde van wilde ' '
betogings van dieGryshemde,spreek
hy 'n Nasionale Party-protesverga
dering toe teen die aankoms van 500
Jode op die SS Stuttgart, '

Hy het ook later heelwat artikels
geskryf oor die "Ioodse vraagstuk" "
en, tipies Verwoerd. aangevoer dat
hy nie 'n anti-Semiet is nie. maar dat '
Joodse immigrasie nie in die Afri
kaner se belang was nie.

In 1937 word Verwoerd aangestel ,
asdieredakteurvandieNPsepropa- '
ganda-koerant in die noorde, Die
Transvaler. Uiteindelikhet hy 'n vaste
platform gehad vanwaar hy sy
meedOOnlose ideologiese argumente

.kon verkondig.
Nog 'n voorbeeld van hoe fana

ties hy was lankvoorhy in die reger
ing opgeneem is: Die grootste nu-

, usgebeure in die laat 1940's was die
besoekaan Suid-AfrikadeurKoning
George VIen Koningin Elizabeth in
1947.

Sewe weke lank het al wat leefen ,
beef probeer om die konmkIikes te

SlEL jou voordie Filippyne rig
nou 'n standbeeld vir Ferdinand
Marcos OPt of die Zirnbabwiers
bou 'n monument vir Ian Smith.
Absurd? Niemeer absurd as om
in 1989 vir Hendrik Frensch
Verwoerd een te bou nie!

Tensydiegene watnoudiemonu
ment teen groot koste wil oprig,
werklik steeds glo indit waarvoorhy
gestaan het.

Hendrik Verwoerd was 'n despoot
wat 'n hele volk verlei het; 'n anti
Semietwatrasseskeiding tOI 'nsinis
tere ideologie verhef het - die Groot
Argitek van die kwasi-religie apart
heid; 'n fanatikus wat meer rassehaat
veroorsaak het as enigiemand voor
of na hom; wat miljoene Suid-Afri
kaners van hul burgerskap beroof
het; wat van ons land 'n muishond in
die 00 van die buitewereld gemaak
het; 'n Hollander met 'n verterende
obsessie ommeer Afrikaner te wees
as die Afrikaner,

Kom OIlS kyk 'n slag met 1989-00
na wie en wat' Verwoerd wcrklik
was.

, Verwoerd is op 8 September 1901
inAmsterdam gebore.Sy ouers, streng
Calviniste, was entoesiastiese on
dersteuners van die Boeresedert Paul
Kruger 'n jaar voor Hendrik se ge
boorte in Amsterdam aangedoen het.
Hulle emigreer in November 1903
na Kaapstad.

Diejong Verwoerdhetdie groat
ste deel van sy hoerskoolloopbaan .
by 'n Engelse skool in Bulawayo
deurgebring, en is in 1920 na die
Universiteit van Stellenbosch. Dit
was sy eerste werklike ervaring van
tussen Afrikaners leef, maar hy het
hom gou as 'n militante ondersteuner

,van Afrikaner-nasionalisme onder
skei en is tot die studenteraad verkies.

Hy was 'n briljante student en
behaal in 1924 sy doktorsgraad in
sielkunde. Syproefskrifwas getiteld
"Dieafstornping van die gemoedsaan-
doeninge." (I) ,

, Sy fanatisme skyn al deur toe hy
as jong lektor 'n groot beurs met
heelwatprestige.die Abe Baily-beurs,
aangebied is om aan Oxford te gaan
studeer en hy dit verwerp omdat
Baily'n "Engelse imperialis" was., '

Hy lay egterkort daama 'nkleiner
beurs'en gaan studeer in Hamburg,
Leipzig en BerJyn. Dit was die jare
toe die politieke teorie dat ras die
belangrikste maatstafvan 'nmens se
waarde is,- al gewilder begin word
het onder Duitse' akademici - met
bloedstollende gevolge 'n paar jaar"
later.' .

Dit was belangrike vormingsjare
vir Verwoerd. en die invloc:d van die
denke is duidelik sigbaarin sy eie
politieke fIlosofIe in later jare. Hoor
wat se hy in Maart 1960 in die
Volksraad: "Ek se weer die meriete
wat tel, is nie net die meriete van
individue nie ... Die meriete van
rasse en'groepe moet ook te!. Ons '
wat blank: is, sal op die meriete van

,OIlS blanke glmeenskap, as 'n een
heid gesien. in Afrika staan, veg en
wen.."

Hy bet na Stellenbosclt tenJggekeer

Fabriekswerkers· ingeloop deur. 'Wer~~r~~agi
)~ • • •• 1 ~~. • ~ .. • >-, •

Arbeidsrubrlek deur THEO HEFFER, 'n konsuhant in nywerheidsverhoudinge
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dieW~ Op Basiese Dicnsvoorwaardes
gewysig moet word sodat aile werIc
ers alle openbare feesdae as betaalde

kers. sal dit 'n onbet8aIde vak~- "May Day"~ sosialisme ic~l. "vakansiedae Ii:an geniel" ,-
siedag of 'n gewone wCrlcsdagweesl Die feit isdatbaieWesteJse lande f." Die afgelope lwee jaar:fIas daar

Eksediemeestefabrie~werkers 1 Mei as Arbeidersdagerken.endat . net verwarring en ontevredenheid
omdat verskeie werkgewers na on- hierdie erkenning· lank 'voor die' oor "Mily Day" enandcr sogenaamde
derharidelingemetvakbondereeds I Russieserevolusiedieliggesienhet. "openbare" feesdae waarop werkers
Mei as 'n beta8Jdevakansiedag erken. Die pattye mOet in die afwesigheid . . aanspraak maak.~l~iek lei nie
Ooreenkomste in die, verband op v~ promulgasie, staatmaak op hul~(:. J!etloLontevred~eld ~e. maar tot
maatskappy-vlak en in statutere "gentlemen's agreemenl". wat in,elk . OIl;I1lS en fmanslelc \,erli~. , .
nywerheidsrade word nie deur die geval gewoon1ik voldoende is. . ','.,' HOe1ank'moet OIlS nog die tulSOO-
bepalings van die Wet op Basiese ,In 1987 is 'n opname onder vak-.. dering in ?ie Westersew~ldwee.s.
DierlSvoorwaardes geruk nie. ' ',,' bonde met 350 000'IOOe gedoen om ,.•, enongewdde feesdaeafdwmg opdle

Die probleem is egter dat die; 'n aanduiding te probeer\ vind'OOl' ," l1!eetde~heid van die.Jand ~ bev01-
Minister van Mannekrag tans blyk-' werkers sehoudmg teenoor 1Mei as king •.t~I,OIlSkopp1g '!C1erom~-,
baar onwillig is om 1 Mei as 'n 'n vakansiedag. Daarwas oortuige.nde kennmg' te gte un,belangrike
vakansiedagtepromulgeer.Syredes steun vir I Mei. en geen ander dag gedenkdae? _" ' ,
is duideIik polities, !=I' kan toegesIayf . hie. as'n betaalde Arbeidsdag.. .,' Openbare !eesda?moet die. ~-
word aan die feit dat baie mense nog Daar is ook sterk aanbeveel dat hoeftes van die pubbek: weerspleel.

.Dit Staatspresident se aankon
diging is ingevolge die, Wet op
Openbare Feesdae gedoen. maar
voorsiening vir betaling van werkers
op vakansiedae word deur die Wet "
op Basiese DierlSvoorwaardesgereel. '
Geen wysigings is egter aan die Wet
aangebring nie. Die Wet onderSkei,
tussen fabriekswerkers. wat nie op
betaling kan aanspraak roaak nie. en
kantoor- en winkelwerkers wat wei
betaal moet word.

Kantoor-en wink~lwerlcels wat op
Arbeidsdag werk sal geregtig wees
op dubbele betaling, maar vir die
meeste fabriekswerkers, die oorgrote
meerderheid van die land se wer-

EK wonder hoe vael in werker wat
. hoordathy 'nspesiale feesdag gegun

is. maar dat hy geen' betaling op .
daardie "openbare feesdag" sal lay ,
nie? ' .

In'n prddamasie het dieStaat:spre
sident die eerste Maandag van ~ei - '
vanjaar val dit op I-Mei - verklaar '
"lot 'n openbare feesdag •.. ,om as
Werkersdag herdenk te word"., '

'n Feesdag is darem seker 'n'dag
van vjc:ring. en' as dit Werkersdag "
genoem word, is ait ,seka werkers ,
wat, op' d&arliie,dag gaan ",akansie
hou. "';" . ' . , '

AS,dit' die bed~ling, yah die .'
StUtspresident se onkenrnCrkende .

, gebaar van welwillendheid teenoor
die'land se werkerSwas: skiet,die"

, nodige statutere srappe egterkan.' '.
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Bitteretyd
Soosdiegeval vanGidem Mad

longolwane en Evelina deBruyn.
albei ongcveer60 jaar oud. Hulle
aanhouding en veroordeling bet 'n
huisOOuding vannegeSllId:c!rood-
winner gelaat, '

Hulle 29-jarige SClDl, James de
, Bmyn, wert nou en sorg vir die

anderagt, SybroerJohnnybesoek
sy ouers drie keer perweek in die
tronk. Susan Bekebcke was bier
die week elke dag op dieselfdc
plek - net agter die bcskuldigde
bank: waar haar twee seuns sit,

Oar haar SCWl Justice sa soj:
"Die kindwoo medisynC gaan leer,
dinkhoeverhynou al kongewecs
het, NOllis hy 'n moordenaar."' .-

Vir Abednego Matshoba,-'n65
jarige pcnsionaris van De Aar in
die Karoo. was dieafgelope drie
jaM 'n bitteiciyd. Hy woOD bysy
susier OIl Paba1leIo. Sy SClDl Elisha,
22; is aan IJlDOfitihiJwg heviDd.•.
.' "My kind was die Ieier van die

Padvinders van die keik. Hy was
. nog nooit 'n Ielike kind nie. Hy hc:t
juis ODS siek priesteroa Upington
gebring 'n pal!I" daevoor hierdie
ding gebeur hel . ,

"Hierdie saak is baie swaarvir
my. HulleseElishahetnieselfdie
mandoodgemaaknie,maarnouis .
hy ook 'n moordenaar.Ek kanme
eet ofdink nie, want hicrdie ding
staan die hele tyd voor my. .
... "As hy moet hang. sal dit die

Heresewil wees."

. enbeterasheelwat'ander.Hoewcl
daar gccn elektrisiteit is nie, bet
elke erf sy eie kraan. .

Daarisegtagroat waldoosheid
ennansIige bdmisingstt::kc Daar
,is 'n groot plakkersgemeenskap' ,
aan die buitewyke van die dorp.

Die hofsaak van die Upington
26 het die afgelopc drie jaar alle

, .gcsprekke op Paballelo oorheers.
Ditisveraldielotvandiegenewat :'
pcrsoonlikdeur die saak getref is,
wat die inwoners na aan die hart
ia

Prof Graham Tison, sosiale
sielkundige van Wits, het Khu
malO beslayf as 'n saggeaardetad.
Hy was klaarblyklik vasgevang

. in die groepwat d8ardie dag saved
chaos en geweld gesaai het,

Die meeste van die veroor
deeldes het goeie werk gehad.
Justice Bekebeke, die man wat
die doodshouemet die geweakolf
geslaan het, was 'n verpleer wat
doktor wou word.

Die brocrs David, 24, en An
drew Lekhanyane, 28,' is seuns

,van 'n priesteren was aktiefbydie
kCrkbetrokke. AlbertTywilli, 26,

. is '0 gewese polisieman terwyl
Myner Bovu op die punt gestaan
het om as onderwyser te kwali
fiscer toe die kollege waar hy
gestudeer het skielik gesluit is.

TISOJl het gese dat die gebeurc
vir Bovu 'n "reservoirvanfrustra
sie" was. Hy is 'n intelligente en
uitstaande jong man.

Dit blyk dat die gebeure van
1985 Paballelo sterk gepolitiseer

.het. So byvoorbeeld is twee jong
mans verlede week onskuldig
bevind daaraan dat hulle lede van '
die ANCis.

Tywilli beton1angs sy oog ver-· .
·loor toe hy in 'n geveg met 'n
munisipale polisieman betrokke
was. Hy was toe uit op borg.

Alfred GubuIa sa Paballelo is
... op die oog af vreedsaam weens

die noodmaatre:i:1s. Hy sa daaris
-steeds baie ongelukkigheid oor
huur wat weer verhoog word. '

"Die mense praat van groot
mteVrCdcnheid Scdcrt daanliedag
broei dinge. Baie mense hou nie

, , meer van die polisie nie," se hy.
Paballelo is in 1960 gestig toe

mcnse wat as "swart" geklassi
ftseer is na die nuwe township
verskuifis. Voorbecn hethierdie
mensesaam met die bruininwOn
ers van Blikkies gebly. Vandag
wordhierdietweetownshipsdeur
die spoorlyn geskei. '

Paballelo is 'n tipiese platte
,landse township - swakker as party

"

_··-'it_Q . · .....
'n Sku dogtertJle afgeneem in Paballelo, die township waarult die UpIngton 26~~m ':-,'

Ergste
Daar is talle voorbeelde in die

township van mense wat diep deur
die gebeurc getrcf is. Daar is tien
kinders wat skielik sonder ouers
is, hele huisgesiJme sonder brood
winners en rna's en pa's watverrel
hoe hul gcsondheid' agteruitgaan
namate die saak aansloer.

"Ek weet me hoe Paballelo
ooit hien.an gaan herstel nie. Dis
die ergste ding wat ooit met ODS

kon gebeur," sa Alfred Gubula,
gemeenskapsleier van Paballelo.
Syseunisselfeenvandieveroor- .
deeldes.

Indiehofhet 'nverhaal hierdie
week ontvou van gewone mcnse
watopdaaIdie Wig in"wildememe"
verander heL

So byvoorbeeld was Kenneth
Khumalo, 32,~ burgemeester
van Paballeloen tesouriervandie
dorpsraad toe hy aan die moord
deelgeneem heL Hy was 'n kol
Iega en vriend van die oorledcne.

DEKADES lank was Paballelo 
wat speelplekbeteken-netnog 'n
township qldievlaktesvan NoooI
Kaaplmd.

Tot en met die middel tag_·
tigerjare het Paballelo alle poli
tieke onrus vrygespring, In 51
stofstrate at tweekarncrhuisies bet
sy inwoners 'n ccnvoudige, plat
telandse bcstaan gevoer.

Maar ook hierdie mcnse ton
nie vir ewig politieke geweld
vryspringnie.DieonrusvanI984
en 1985 bet uiteindelikin dieverstc
uithoeke van die land ook soos 'n
golfdeur Paballelo gespocl.Mensc
is dood, beseer en in hegtenis
geneem. .

Vandag is Paballelo nog steeds
inpyn gedompel oor25 van sy in
woners wat nou om hul lewens
moet veg nadat hulle 'n polisieman
indaardieonrusdoodgemaakhel

Van sy mees gesiene inwon
ers, beste skoliere en oudste bur
gers is saam in die beskuldigde
bank.

Paballelo
van speelplek
na trenrplek

mecsterBenNel RIOOO agter is met
sy huur en nie daarvoor uitgesit is
nie.

Siendedatanderweens agterstal
ligheid uitgesit is, het hierdie gemg
die woede en Crusttasiein die town
ship nog mecr gestook.

TlSOIl sedaarisgrootdrukopdie '
individu om deel van die groep te
wees. Mense sal soms blinde1ings
die groep volg, selfs al weet hulle
hulle verkraghul gewetens en wat
hulle dOenis vcrkeerd.

Groepsdruk ,',
Diefeitdatdiemcnsedaardiedag

geweier om uiteen te gaan, dui op
uiterste groepsdruk.'Niemand wou
die eerste wees om om te draai en
wegtestapnie.Mcnsehetgewagvir
ander om te loop. '

TlSOIlsa aldieveroordeeldes was
daardie dag 'in 'n mindere of meer
dere mate gedcindividualiseer. So. 'n
persoon is mecr oOp vir idees en
invloede van 51omgewing. sy recle
word verdraai en hy tree irrasioneel
op,

So byvoorbeeld het niemand in
die skare piobcerom hul identieit te
vcrbcrg nie ondanks die feitdat die
polisie 'n video opgcneem hciLSelfs
toe dicoOOedcnc skDte qlJmlle geskiet
het, het hulle nie weg beweCg Die. '

Die feit dat die groepdie oorIe
dene na 51 dood nog met'klippe
gegooi en aan die brand gesteek bet,
dui op inasionele optrede, het TISOIl
gese,

,
• •

'Die kind :wou medis~· ..
J:aao leer. NOll is hy '0

moordeoaar'

",

'n Skare is hy skielik 'n barbaar en '0

kreatuur wat op,instink reagecr, het
Tisongese.

'n Pcrsoon in 'n skare neemnie sy
eie veiligheid of belang in ag nie en
hy doen dinge wat sy gewete nooit
sal toelaat nie. ,

TISon se daar is verskeie faktore '
wat groepsoptrede beiilvloed waar-

" van frustrasie ccn van die bel an- ,
grikste is. Frusttasie word gewek as
daarongelykhede in die sosiale stelsel
is, maargeen wetlike ofaanvaarbare
metodes om dit te verander nie.

Frustrasie word' veral gevoel
wanneer die individu vooqegte wit
he wat ander het en wat hy glo hom
toekom. Hy word weens magte buite
sy behecr van die voorrcgte ont-
neem. ,

Daar was baie frustrasie en on- .
gelukkigheid voor die gebeure van
November 1985. Daar was klagtes
OlrhoClmishuur, swakskole C2ldrmk
enskap.,

TISon sa wannecr mcnse hoogs
opgewcrk raak, verloor hulle die
vcrmoe om rasioneel te dink en tree
daarOm vreemd op. 'n Eienskap van
so 'n opgewerkte groep is dat hulle
ietssockomhul aandag op te vestig.
In hierdie geval het dit verskuifvan
,die biersaal na 'n polisievoertuig na
die oorlcdcne se huis"",

In '0 skare lei gcrugte tot aanhits
ing en word maklik geglo omdatdie
skare nie meer rasiOnccl dink nie. In

, die geval van die Upington 26, was
daar daardie dag 'n gerug dat burge-

'n Skets wat een vandie beskuldlgdes~:ElIshaMatshoba, 23, In die hof gemaak het

'n Pollslernan by die Ingang van die hot In
Uplngton ' '... "

....-..............- .......--,---------...:.;.....:..;.....,- .. -biE -optrede van die m~erheid

van die 25 veroordceldes was op
daardie dag vreemd en ongewoon en
strookniemethulopvoeding,agter
grond of persoonlikheid nie. .

Selfs die oorledene was vcrslae
om te sien dat van sy beste vriende
hom wou doodmaak. S6 ftet&fes
sor Graham Tison, sosiale sielkun
dige van Wits hierdie week in die
saak van die Upington 26 getuig. Hy
het sy bevindings gemaak na die
bestudering van die hofrekords, 'n
polisie-video ,van die gebcurc en
sielkundiges se verslaeoordie vero
ordeeldes.

• TIson was die eerste deskundige
wat' vandeesweek versagtende
getuienis aangevocrbel Hy salgevolg ,
word deur onder mecr prof Martin
West, volkekundige van die Univer
sheit van Kaapstad, prof Dirlc van
Zyl Smith, kriminoloog van die
Universiteit van Kaapstad. dr Her
man Raath, kliniese sielkundige van
Windhoek en prof Peter Folb, pa
toloog van Johannesburg.

saggeaard
Tison het gese die bcskuldigdcs

het daardie dag soos "wilde mensc"
,opgettee. Dit strook glad nie met
sielkundige toetse wat tooll dat die
meerdcrheid van .hulle l!l'~
redelik intelligent en ordeM'lifteledc
van die samelewing is nie. ,

, ,Oar "mob action" ty~~ on
rus-situasi~ het TlSOIl gescl ,"Mense
reageerdikwels irrasiooeel in:ngroep.
Mense gooihul iJldividuelepersoon
likhede en intellek oorboord en
ontwikkel 'n gemeenskaplike rede."

Net die feit dat hy decl van 'n
sk8re is, veroorsaak dat 'It .. mens
vcrskeie sportc; op die; Iter van
bcskaafdheiddaal. Op sy eic mag hy
'n beskaafde individu wecs, maarin

Veroordeeldes was;soos'wilde mense'

'Maak hom dood'
, Die bejaarde egpaar Evelyn de Bmyn at GideOn

Madlongolwane, oucrs van lien kinders, het sty( langs
mekaar in die voorste beskuldigdebank gesit en handc
vasgehou. Madlingolwane bet die hele tyd ,voor hom
uitgestaar.en dit het gelyk asofhy hocgenaamd nie in die
verrigtinge belmg stel nie.

Dit was warm en bedompig toe 3 000mensc in'No
vember 1985 opPaballelo se soIckaveldbymc:kaargckom
bet om teen vcrhoogde huur te betoog. 'n Uur later was
Sethwala dood. 'n Skare van sowat 200 betvoor sy huis
saamg~romen dit met klippebegin bcstook.

Sethwalabetop die skare geskiet en 'n kind gewond.
Mcnse bet geskrecu: "Maak horn doDd. Haal die bond
lewcndig uit sy huis en sit 'n necklace om sy nck."

Sethwala het hierna gevlug om tegaan hulp soe~Hy
is gevang en met die gewccrkolfdoodgeslaan. Daama is '
sy lyk met klippe bestook en aan die brand gestee~
, Basson het bevind dat hocwcl van die bcskuldigdes
nieregstreeksundiemoorddeelgeneernhetnie,dithulle
oogmcrk was om Sethwala uit sy hois te dryfen dood te
maak.

Desperate pogings het hierdie
week in Upington begin om 25

mense wat skuldig bevind is aan
moord van die galg te red, Die saak
van die Upington 26 • een van hulle

is skuldig bevind aan poging tot
moord· hou verreikende gevolge

in vir moordsake wat ult
onrusvcorvanespruit, JACQUES
PAUW het Upington besoek.

Hanover, Parys, Grahamstad, Kroonstad, Addo, Duncan
Village, Burgcrsdorp en Queenstown.

. Die beginscl van gemeenskaplike oogmcrk is die
afgelopc jare in onrussake toegepas. Volgens amptelike
syfers is 101 mcnse tusscn 1984 en September verlede
jaarweens onrusverwante voorvalle terdood veroordeel.

Buitelandse diplomate, kcrklikes en buitelandse tel
evisicspanne hetMaandag op Upington toegesak toe die
saak hervat is. .
, Die saak het tOtdusvermin aandag in die persgekry.

, . Op Upington self is die rustige gang van sy inwoncrS
Maandagoggend wn:ed versteur toe die straat voor die
landroshof afgekordon is en 'n: groot skare vriende. fa
mille en ondcrstCWlcrsvoor die hofsaamgedrom heL

Van die plaaslike inwoncrs is totaal onbewus van die
dramaindie hofsaal. 'nBlondemeisiewatindieplaaslike
CNA werk, wou weet: '1s dit blankes ofswartes?Want
jy weet, hier in Upington wert hulle maar net vir ons."

Daar was lelike insidente vmc:Crdieoggcnd roe jeugdi
ges met sambokkedeurdie polisie geslaanis omdathulle .
teen die saak wou betoog. Verskeie mcnse is byna deur
polisiehonde gebyt toe diebeskuldigdesby die hof aankom.

. 'n Vtouwatdiekakevan'nverwoede wolfhondnet-net
vrygespring het, het aan die jJolisieman gesIaeeu: "Nee
Here, nOll neuk julle alles weer opt Julle probcer ODS

intimidcer!"
, Diepolisiemanhet tcruggeskreeu: "Houjoubekvrou,
ek intimidecr niemand nie."

, Allemcnsewatdieoo'fsaal woubinnegaanisminstens
, twee kecr deursoek. Uiteindelik is net familie toegelaaL

AaMomlike tmclebet in diehofsaal afgespeeL Geliefdes
het mekaar omhels en ccn van die jongerveroordeeldcs
het 'n bootjievan kanon en vumhootjies aan 51bejaarde
pioorhandig.

Mcnse is duidelik DOg stomgeslaan oor die wrede
moord en die gevolge daarvan. 'n Gemeenskapsleier van
PabJ1lelo bet dit so opgcsom: "Dis die vrceslikste ding
wat nog ooit met OIlS gebcur heL Die dorphet 'n famille
geword. Onshuil saammetmckaarooronsseuns,dogters
en vriende wat bier staan."· ,

FOKUS OP UPINGTON

van die galg

'Dis die vreeslikste diD2 wat DOl: ooit met ODS f:ebeur het .

'n Dorp in
, :

die skadu

IDERDIE rivierdorp van Noord-Kaapland bet van
deesweek tot stilstand gekom toe dieveroordeeldes
metloeiendepolisiesirenesen gebaldevuistebydie
Ianddroshof op die oewers van die Oranjerivier
aankom.

Die hofsaak is, soos die Delmas- en Sharpeville Ses
vcrhorc,'n nadraai van die onluste wat in 1984 en 1985
soos'nveldbranddeurSuid-AfrikavCISprCiendielewens
van honderde mcnse geeis het,

Altesaam 25 inwOllClS van Upington is reeds verlcdc
jaarvolgensdie bcginscl van "gemeenskaplikeoogmcrk"
(common purpose) in die Rondgaandc Hof op Upington
deurrcgterJIBasson aan moord skuldig bevind, Nog ccn
is skuldig bevind aan poging tot moord.

Die regspan vir die veroordeeldes het vandecsweek
begin om versagtcnde getuicnis aan te voer, 'n Span
dcskundiges kyk na die faktorc en omstandighede wat
gelei het tot die gruweldaad wat die township van Pabal
lelonetbuite Upingtonop Wocnsdag 13November 1985
vir altyd verander het, " ., ,

Soos in andcr onrosvcrhorc is gewone mcnse wat 'n
alledaagse lewe lei deur die geweld van die middel
tagtigcrjare saam indie bcskuldigdebank gebring. Onder
hulle is 'n gewese burgemecster van PabaIlelo, 'n gewese

, polisieman, hoerskoollecrlinge, priesters se kinders, 'it '
manlike verple& en 'n sestigjari.ge egpaar. .

Die hof het bcvind dat 25van die bcskuldigdes die
opsctgehadhetom Lucas "Jena" Scthwala, 'nmunisipale'
polisieman, te vcrmaor toe 51kop op die somersdag met
'n gewccrkolf in mekaar geslaan is. Net ecn van die
beSkuldigdes is regstreeks am die moord gekoppeI.

Sedcrtdaardie dag leefPaballelo in die skadu van die
galg. Diehofsaaken die lang Banhoudingvandie vcroor
decIdes het taIIe gesinne sonder broodwinners en kinders
sonder ooers gelaaL. , '

, , Versagtende omstandighede?
Amptelik sal die U~gioD 26-saak in die regsgesIde

denis bckend staan as die' hofsaak waarin die mecste
bcskuldigdes op ccn slag aan moord skuldig bevind is.

Die vonnis in hierdiesaakkanccn vandie belangrikste
die afgelopc jare·wees.Die hof moet nOll besluit: Was
daar versagtende sielkundige magte teenwoordig tydcns
die amval op die oorledene? En kon die sosio-ekon-'
omiese omstandighcdc in Paballelo die mense tot sulke
woede aangcspoorhet dat hulle hereid was om 1: moor?

IndieShaIpevilleScsseverhoorhctdiehofbevinddat
"mob action" tydcns onrus en die sielkundigeuitwcrking ,
daarvan, nie vmagtend is nie. Die bcskuldigdes is ter
doodvcroordeelvoordathulle ter elfderurcbegenadig is.

Die rcgsspan van die
Upington 26het die afgelope
agt maandc vandie heelbeste
sielkundiges, kriminoloe en
Sosioloe bymckaar gebring ,
an vcrsagicnde getuicnis am '
te bied. Die span word gelei
deur ' adv Ian Farlam SC
(links). , ,

ProfessorGraiuullTIson,
sosiale sielkundige van Wits,
bet hicrdie wed: getuig d'at
verskeie faktorc soos Crus-

. trlSic. gaugte, aanhitsing van
emosics,atdeindividuaIisc daardie dag bydie bcsku1
digdcsteenwoonlig was wat hulle irrasioneel en vrcemd
lut optree heL

Tog bcstaandie vrees steeds dat die bcskuldigdes ter
doocI vcroordeel tan word. En indien Basson geen ver
ugtc:nde getuienis kin vincinie, salhy verplig wecs om
die doodsvonnis OIl te ta. . .' ,
. Brian Currin, nasionale direkteur van Regslui vir
Menscrcgte,se: "Dieuitspraak isontsettcndbelangrikvir
hofsake wat uit onrussituasics voortspruit. Indien ODS

, gun voortgun om mcnse ingevolge gemeenskaplike:
oogmak die doodstrafop te Ie, gaan die getal mensc in
OIlS dodcselle vcrdrlcdubbcl." '.

Soortgelyke sake is tans hangcndC in dorpe soos

.', ' .. ' . , , .. , . , , , . , . , .... ' .., . ',' , ..... ',' ...... , ...,,,~,,,:..,,. ",,,,·'rrI8a~lb~-I'··~"Ie ~"'.'<.,_ ' ~ ',. ,....... '.. , . vrye WeeJ;D , .reoruane 190:1 , VryeWeeltblad, 10Fcbrf.ane1989
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het inligting aan hiilleverskaf.
Die objektiewe realiteit van julie

stryd mag verskil van ander soos ons
s'n van die stryd in Mosambiek ver
skil het.

Onshet bevryde gebiede geskep.
Onshetmeeropdiekleinboere asop
stedelike mense gesteun. Later het

. ODS ODS vir 'n stedelike aanslag
voorberei, wat veronderstel was om
in 1980 te begin.

Dank God ons het nie die geboue
in die stede beskadig nie, omdat ODS

fondse in die hande sou moes tryom
dit te herstel. Behalwe die groot
petroltenk (in Harare) het ons nie '
veel gedoen nie.

Robert Mugabe

, abC daarvan beskU1dig dathysy ianIa ,UDie:om hulp sou 'aa'nkl~;· '
toelaat mp ander te intimideer: 'Hy (., "Ons het guerrilla-magte gehad
het gesc hy gaan optree en Mugabe " wat heropgelei en in eenhede
het gese ~dan sal hy en' symense' saamgesnoer moes word. Ons het
teruggaan hos toe. ' die teenwoordigheid van Britse~

, Later, toe, Soam,es gevra is ~,~; ,bier nodig gehad. Ons moes ".dle
aan te bly, bet hy gevra: "Bedool jy", blankes met behulp van die B~tse

ditregtig?" Mugabe'hetditbevestig. ' span gerusstel dat ons nie hul kele
Hy het gese Zanu het die verkiesing' 'gairn. afsny nie," het Mugabe gesc.
gewen er1 dat hulle vrede in die land, ,'. Daar kon dan rede virenigiemand
wil he. "c , ".". ;weei Om te se: "Ons wil ons eie

Soames het gese hykan help en " troope stuur om die ,witrnense in
dat Brine na Zimbabwe gestullI' kan"" Zimbabwe te beskerrn. Die Suid
word om met opleiding te help.' AfrilCaners sou dieselfde kon doen.
..soames was bang 4&tZimbabw~ by (' Die -Alijkariers bier is,die tweede
kornmunistieseChinaofdieSowjet-, . grootste wit groep. ,

omstandighede aanvaarbaar.
Die tipe gewapende stryd moet

natuurlik ook gedefinieer word. Ons
het gesc die loop van die geweer
moet in 'n politieke rigting wys. Die
politick lei die geweer; met ander '
woorde, jy moet die mense poli-
tiseer. . .

Jy skiet nie net om te skiet nie. Iy
, moet anders skiet as Botha en Malan.

Jy sien dat hulle skiet om dood te
maak, 'Hulle kan argumenteer dat
hulle skietom apartheid te handhaaf.

, Maar jy skiet omdat jy politieke
verandering verandering wil he.
Daarom moet mense gepolitiseer
word, en daarom moet die kaders
gepolitiseer word. Die gewone mense,'
wat werklik die basis van die stryd Geweld tussen Suld-Afrlkaanse,
vorrn, moet gepolitiseer word sodat organlsasles In die bevrydlngsbewe-
hul bereid is om die spit af te byt. glng bly 'n ernstlge probleem. W~t-

As hulle bewus gemaak word dat ter lesse kan ons ult Zimbabwe se
hullebereid is om te besefdat lyding ondervlndlng leer? '
in die nasionale belang is ... in die MUGABE: Daar was ook bin-
belang van toekomstige geslagte ... negevegte voor onafhanklikheid in

Watter lesse kan swartSuld.,,, hulle kinders, hulle kinders se kin-. Zimbabwe. Hierdie dingegebeur'maar
Afrikaners leer ult die vryheldstryd , ders ... sal hulle bereid wees om te die leiers moet voortdurend probeer
In Zimbabwe? ' , sterf, , " . • om die jeug in toom te hou en om
MUGABE: Die 1lCVJYdingsbewegings Hulle sal bereid wees om tronk mekaar op gemeenskaplike grande '
moeteerstensdievyandidentifiseer.· 'toe te gaan, soos ek hoop en inder- te ontmoet. '
Wie is die vyand? . daadsiendiemensevanSuid-Afrika Natuilrlikvind binnegevegte nie

Die verskille nissen di~ bevry- bereid is om te doen. So, daar is dit:· all)'d net tussen bondgenote plaas
dingsbewegings is nie antagonisties' Bou die stryd op die mense.' ' nie, maar rniskien tussen Inkatha en
nie. Hulle moot hulmagte saarnsnoer Ons was Maoisties in oils benad-' ,die ander. Inkatha is soos Muzorewa
teendiegemeenskaplikevyand.Ons ering. En Mao se eie teorie van en sy'party, en kies kant vir die
was ook in Zimbabweverdeeld, maar . guerrilla-<>orlogvoering was ~m die vyand. Ek moet toegee dat Buthelezi
bet die gemeenskaplikevyandbeveg.' mense eerste te stel. "'n Guerilla gese het hy sal nie 'n (onafhanklike)

Nadatjydievyandgeidentifiseer sonder die steU:i1 van dic!·mense is' bantoestanvirKwazuluaanvaarnie.
het, moet jy die metode deflnieer" soos '0 vis uit die water," het Mao Maar as hy terselfdertyd saam
waarvolgens jy die stryd tech die 'gese. ... . '" met Botha loop, bevraagte,ken ODS
vyandgaan aanse. Die ANC en PAC , ,ODS wou nie he ons guerrillas die ems ,van sy benadering.Maar
het die stryd geidentifiseer as, die 'moet soos 'n vis uit die"water, wees ' selfs inetInkatha moo daar.oor sekere

, gewapendestIyd watmdersteun wOrd nie. Daarom het hulle. die mass a s.alee eensgesindheid wees. Die vyand
deur stryd in ander vonne - polities, gepolitiseer, waar hul ook gegaan word net bevoot=deel wanneer daar

. diplomaties, ekonomies. '. het. Die massas heihulle gevoed, die. op '~ekaar geskietword. Waarom
Vir ander organisasies soos die' "massaS het hulle die nodige besket~ 'nie saamsit en saampraat en die in-

UDP is 'n politieke stryd weens ~ ming teen dievyand gege:e, diemassas,. terne konflikte ~los nie'! "

Boerenooitveitrou totdat sake afge
handel isnie. Maar wat Suid-Afrika
betref, Iyk sake sleg. .'

As die Boere byvoorbeeld Man
dela en ander bevry, kan die leier
skap 'n strategie uitwerk in die hoop
dat Botha se regering hulle vir same
sprekinge sal nader. Ons dring daarop
aan. Onsdringallankal daarop aan,
maar dit lyk nie of die boodskap
deurdring nie. .

Totdat die stryd teen apartheid
versnel enverhoog word tot 'n vlak
wat die Boere sal oortuig dat hulle

, die oplewing nie kan teenstaan me,
sien'ekgeen vooruitsigte wat hulself ,
soos manna uit diehemel sal aanbied:
nie,

Maar ons sal aanhou om druk uit
te oefen.Ons sal VOO!tdumld 'nberoep
doen op di~ wat meerdrukas ons.kan
uitoefen om dit te doen en om die
regime oor te haal om ten minste tot
gesprek in te stem.

••moeme
metons

"t.

Wat Isdll; moontUkbede vir 'n on
derbandelde sklkklng In Suld-
Afrika?' .
MUGABE:Ekkanwerkliknieenige
onderhandeling in bierdie stadiwn
sien plaasvind nie. Wat Namibia en '
Angola betref, lyk 'sake betowend.
Ons'hou duiJh vas omdat onsdie

, ',,'.praatnie,
praat met
Mandela

Mugabe:

die morele plig het om 'n beroep op
die internasionale wereld te doen om '
sanksies teen Suid-Afrika in te stel
nie. Op alle intemasionale forums'
bet ons 'n beroep gedoen vir omvat
tmde verpligtendesanksies teen Suid
Afrika.

Brittanje, die Europese Eko
nomiese Gemeenskap en die VSA
bet nie gereageer soos ons verwag
bet nie. Brittanje se "nee" omdat hy
nie wilhesy eie handel moet geraak

, wordnie.
Onsberoepe het nie geslaag nie,

maar ook nie heeltemal misluk nie,
Soosjy weethet die Boere toegegee
dat sailksies die ekonomie in 'n mate
geskaad het,

, Dit isduidelik dat hulle wat geglo '
bet dat Botha - as daar konstruktief
met hom gepraat word • uiteindelik
sou besef dat apartheid laat vaar

, moet word, nou uitgevind het daar
skaars enige beweging in 'n posi
tiewe rigting .was.

Daar is,tekens dat sanksies in die , '
toekorns beter en meer doeltreffend
sal werk.

Die stryd teen apartheid vereis al
hierdie insette en mense' sal uitein
delik leerdat sanksies kan werk. Ons
beroep OJ> Suid-Afrikase belangrikste

", handelsvennote op die oomblik is
om die sanksieprograrn te aanvaar.
Hulle mag aanvanklik nie omvat
tende verpligtende sanksies aanvaar
nie, maar een of ander doeltreffende
sanksiepakket.

Robert Mugabe, eerste
ministervan

Zimbabwe, het In 'n
dlepgaande

onderhoud met MAUD
MOTANYANE, die
redakteur vandie

tydskrlf Tribute, sy
slenlnge gegee oor
sanksles teen Suld-

Afrika, die
moontllkheld van

onderhandellng hler,
en die stryd teen

apartheid. Hlervolg In
geredlgeerde

weergawe van die
onderhoud.

Kanomvattende sanksles teen Suld
Afrika s1aag$Onder dat sy belang~

rlkste bandelsvennote daaraan , " .

=~",=,.:i~Britte hetaaogebly'uitvl;eesvir SA-ioval'
verbind en dryf nog steeds handel
met Suid-Afrika. Die SADCC wi! VREES'dat Suid~Afrika,Zimbabwe '., wat deur; Suid-Afrika gesteun 'sou i

OIlS ekonomiese afhanklikheid van ,kan binneval was een van die redes word, dW5 de~ 'n staats~p." ,
Suid-Afrika verminder. Orui doen • waarom Zimbabwe n6.onaflianklik~· , Zanu was bewus daarvan 'en dit
OIlS bes.Da8rom het onS,OIlS magte ; beid gevra het. dat Brittanje oplei- het n6. sy oorwinning 'n saak van
in Mosambiek om te versekerdatdie , dingspersoneel aan hom beskikbaar strategie geword om tyd te koop.
Chikwalakwala-Liinpopo-spoorlyn 'stel.. , ' , , , ,'" ' Die 'Britse goewerneur, Lord
Maputo bereik.. ' ' '.. , In die Tribute-onderhoud' het . Soames, is gevra om 'n rukkie aan te

Ons mense sterf omdat ons ons )' Mugabe ge~e dat daar oar die alge- bly. Mugabe se hy was leier van 'n
handelvanSui~-~awil wegkeer, meen nie vawag is dat sy;Zanu- ",' guerrilla-beweging en het voorheen
na bi~ie roetes, )Vat~ gl~ meer party die, verkiesing sou w~ nie." " ,s~oolgehou, maar by het geen on-
natuurlik en goedkoper IS. . Daarisverwagdat'nandergroepsou dervinding van regenng gehad nie.
, Ons isbewris dat ons e~onom!el!, wen, endat daardie groep metander ',' Soames het ondervinding van
n ~g ~d,rec:cJs ,aan Swd-Afrika,. groepe teenZanu sou saarnwetk. regering gebad en daarorn ishy gevra ,
verbl!!~ Is',en dit lank s&!,~at omons••' ',_ Daar,is ook gese as Zanu wen, sal ; om aan te bly.
bande If te my. .< die oorwinning omniddellik ongedaan , Hulle het aanvanklik dikwels '

Maar dit beieken nie dat ons nie gemaak word deur militere ingrype gearguinenteer en Soames hetMug- ."

DITIyk asorsekere Jande huiwer
in hul opposisie teen Suid·Af·
rika. Is uniebekommerd dat u
uiteindelik aileen die fort sal
hou nie?
MUGABE: Ek is bewus dat die Suid
Afrikaanse regering my as die belan
grikste struikelblok sien vir sy
uitwaartsebeleid. Waarommoetons
vriendelikermet Suid-Afrika wees?
Het die situasie in Suid-Afrika ten
goede verander?

Botha wi!vriende wen, sodathulle
die intemasionale aanval op Suid
Afrika en kritiek op Suid-Afrika kan
neutraliseer. Hy sal daarom probeer
om ODS op 'n taktvolle manier stil te
maak, ,

Maar as by oor enigiets wfl on- '
derhandel moet die geskil tussen
apartheid en die onderdrukte massa
in Suid-Afrika opgelos word. Dan
sal die verskille wat daar tussen horn
en ODS bestaan nie meerdaar wees
nie, .

Bothamoetpraatmetdie leiers in
sy eie land; Hoekom wilhy oor die
grens spring en metons praat? Ons
stel slegs onregstreeks beleng in wat

, in Suid-Afrika gebeur. Die mense
wat regstreeks belangstel is hulle
wat by in die tronkgesit het. Man
dela en ander, en di~ wat die bevry-

. dingsbewegingvan bui~ lei. W..MI'!XII
verrny hy hulle terwyl bymetons wil
praat? "" ,,":' "
, Onsaanvaardat ander lande soos
Mosambiek ter wille van vrede met '
Suid-Afrika moes praat, Die vraag
stuk was nie om Suid-Afrikaners in

, hulstrydindiesteektelaatnie,maar
Om die konflik tussen Suid-Afrika
en Mosambiek te verrninder. ,,'

Somrnige mense mag ODS posisie
(dat ons nie met Suid-Afrika praat
rue) as te radikaal sien maar jy kan
nie met apartheid 'n kompromie tref
nie. As jy sum met apartheid eet,
dink ek nie kan jy 'n lepel try wat
lank genoeg is om te verhoed dat jy
uiteindelik deur apartheid ingesluk
wordnie. '

Ons'het gese dat apartheid nie '
aangej>askan word nie. Asjy dit nie '
kan verbeter nie, kan jy ditnie her
vorrn nie. Dit'moet geheel en ill
afge~kaf en .yerni~tig "rOrd.,

1. •
,.:- \II



ONS isindiejaar1989.Soos
elke jaar bied dit die
geleentheid om sekerehi

storiesegebeurtenisse teherdenk
en te her-dink.

Dit word allerwec in die
geskiedskrywing aanvaar dat elke
geslag van elke land 'n eie tersake
interpretasie van die Franse Revo
lusie moet maak. Oordie besondere
tersaaklikheid wat die Franse Revo
lusie vir ons het, hoef niemand te
twyfelnie.

Op 5 Mei 1789 het die State
Generaal in Versailles vir die eerste
keer in 175 jaar vergader. Dit was 'n
driekamer-parlement met 'n kamer
vir die l!2~lstandr die seesteli!es en
diemkldelsrand. DiegewOOe landvolk
en die"arbeiders het geen verteen
woordiging gehad nie. Indien twee
kamers 'n wetgoedgekeurhet.hetdit
wetgeword.

Ditis nogal ironies datSuid-Afri
ka 200 jaar later steeds met 'n on
verteenwoordigende driekamer-par
lementeksperimenteer - sonderveel
sukses. .

Op 17 Junie 1789 verklaar die
Derde Kamer homself tot Nasionale
Vergadering en Ieop 20 Junie 'n eed
af om nie te verdaag voordat dit aan
Fran1cryk 'n nuwe grondwet gegee.
het nie. ,

Op 27 Junie 1789 het die drie
kamers vir die eerste keer as een
kamer vergader. Sommige het ge
meen die revolusie was verbyl

Op 14 Julie het die Parysenaars
die Bastille bestonn. Hierdie 14de
eeuse tronkhet die simbool geword
van die Ancien Regime, van feoda
lisme en willekeurige absolutisme.
Die bestormingdaarvan simboliseer
dan ook die einde van 'n ou en die
begin van 'nnuwe tydvak -niealleen
virFrnnkIyknie maarvirdie Westerse
wereld,

LodeWYk XVI het dertig kilo- .
meter van Parys in sy spogpaleis in
Versailles gewoon en op 14 Julie'
soos gewoonlik gaanjag. Op daardie
aand skryf hy net een woord in sy
dagboek: "Rien"! Niks! Wat hom
betref het totaal niks op 14 Jnlie
1789 gebeur nie!

-'ii Mens wonder of dit in die mo
derne tyd van massakommunikasie
nog moontlik is dat die politieke .
leiers van 'n land hulle steedsso kan
isoleervan die landsburgers dat hulle
56onbewusvan epogmakende gebeor
tenisse kan wees. In 'n nie-verteen
woordigende. stelsel is so-iets nie
alleen moontlik nie. Dit is waar
skynlik.

Dit is ook gevaarlik. Vandag se ,
politieke leiers steek nie hulle inter
pretasie yah gebeure in dagboeke
weg nie, Hulle gebruik die massa
media wat onder hulle beheer staan
om die volk daaroor in te lig! Net 'n
ware demokrasie en 'n vrye pers kan
die koninklike blaps van 14 Julie
1789 voorkom.

MENINGS

Pretoria, .. leer
uit die Franse
Revolusie!

Tweehonderd jaar gelede het die Franse Revolusie plaasgevind.
PROFESSOR SAMPlE TERREBLANCHE van Stellenbosch bespreek in die

artlkeldle betekenis van die FranseRevolusie vir Suid-Afrika.

Five Freedoms Forum
. Elltlsme- Is daarplek daarvoorIn 'n demokratlesesamelewlng?
Die eerste van twee seminare waartn hlerdievraagstukvanuit .
verskillende perspektiewe ondersoek salword, word inFebruarie gehou.

Elitisme -
Sprekers:

"

Tyd:
\ Datum:
. \ . Plek:

'.

.Die sosiale, politieke en ekcnomlese .
Implikasies in 'n demokratiese samelewing.
MikeSarakinsky (Unisersiteit van dieWitwatersrand) .
CharlesSimpkins (Stedelike Stigting).. ' ..
Peter Hudson (Universiteir vandieWitwatersrand)
SteveFriedman (SAIRR)
Mark Orkin (Voorsitter)
20m -5om
18th Februarie 1989
Central Methodist Church, .
.HIv Smal enPritchard Strate, Johannebsurg r.

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



MENINGS -

,"IN ONS huis is daar net een loopbaan - dis vir my 'n
voorregomlangshomtestaan,"-MarikedeKlerkna FW'

, se verkiesingas hoofleiervan die NP.

Demokratiese
Party

'\

!

I;
Vrye Weekblad plaasalle briewe wat nie die wet

oortree of lasterlik is nle, 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.

Dit is wydbekend dat die Broederbond
die aandag van hulself aftrek deur ander
partye en organisasies te beskuldig van dinge
waaraan hulself skuldig is en vir hulle 'n
verleentheid skep.

WanneerNazi-verbintenisse weer aange
haal word. skeer alle betrokkenes oor die
selfde kam of bly stil,

Koning Sol in Lesotho
CL K1dson van Edenvale skryf:

The shortanswer to theletter by Sirkvan
Wykopposingthe free market (VW20Jan),

• is that if we dwnped arch-capitalist Sol
Kerzner, warts and all, in the middle of

. poverty-stricken Lesotho, and with not a
cent to his name; then .

• He will prosper.
~ Those around him will prosper.
• Not one soul in Lesotho will he one .

: cent worse off.
• The government will tax him and use

the money, hopefully, to ease social needs.
. • The governmentwill nothe tempted to

over-tax him, again hopefully. This will
, cause him to leave the,country, when those

benefited will sink back to their previous
conditions. .

The answerto poverty is to pray for rich, .
men. .,

Sloppy Joes
Van 'Afrikaans,

••So sehulle...

ALMALwatglodatSuid-Afrikanougenoeggehad
het van apartheid, isolasie, polarisasie en eko
nomieseverval behoort die komende stigting van
die Demokratiese Party te verwelkom.

Virdiegenewatglodat'n nie-rassigeveelparty
demokrasie dieoplossing virSuid-Afrika seprobleme
is, is dit wonderlikenuus.

Virwit kiesers,veral Afrikanen.watlankal on
tevrede is met die manier waarop die Nasionale
Party in die naam van Afrikaner-nasionalisme en
apartheidODS toekomsbeduiwel het, is daar nou 'n
partywaarhulle waarlikkanluisvoel en hul kragte
ingooi.

Virdi6 Suid-Afrikaners wat deur die wet gepe•.
naliseerwordomdathulle velkleurdonkerderis, is
daarnuwehoopdatdaartog'nbetekenisvolle aantal
witmenseis watdiestelselvanblankebaasskapwil
help beeindig en bereid is om op te staan en iets
daaraan te doen.

Ons kan net hoopdat diestigtingvan die nuwe
party 'n nuwe momentumsal gee aan die bree de- .
mokratiese beweging in Suid-Afrika, en dat die
'getalondersteunersbinnekortdiegesamentlikeon
dersteuningvimdiedriedeelnemende partyever sal
oorskry. • . . . I

. Hieraansal daarhard gewerk moet word. ook
deurgewonemense wat in 'nnuwe bestelglo. Daar
is geenrede waaromdieDemokratiese Partynie na
'n algemeneverkiesingdie Konserwatiewe Party as
Amptelike Opposisiein dieVolksraadkanvervang
nie. ' .

Maarterwyl daar so entoesiasties gewerk word '
aan parlementere verteenwoordiging, mag die
bousteenwaaropdie nuwegroeperingstaan,nooit
uit die oog verloor word nie:nie-rassigheid,

Dit betekendatdie Demokratiese Party nie aan
'n witof 'ndriekamer-parlementglo nie endat daar

. gelykestemregviralleSuid-Afrikaners moetwees.
Die Demokratiese Partysal net nog 'n wit poli

tieke party wees as hy nie deel word nie van die
.breer heweging van groepe en.organisasies wat
hullebeywervir 'n oopgemeenskapen'nPariement .
waardie meerderheidregeer~ .
. •"Nie-rassigheid", sluit dan ook'enige staatkun-

• • -- digeoplossinguitwatgel'iaSter isop ras ofkleurof
,kullUur - ook modderige konsepte soos"bi·kom- .
, munalisme" waarmeedeesdae gesmous word en
wat lykasof dit so oor.'njaarofwatNP-beleid kan
wees..." ," '.'
<, As hy BY ideale'enbeginsels suiwer hou en '
deurentyd besef waar hy inpas in die groter Suid- '
Afrika,kan die Demokratiese Partydie partywees

'wat die skaakmatkan breek en saamvoorloop op
pad na 'n waarlik nuwe Suid-Afrika. . ,

,~MENSE SOOS hulle is warevegtersv;demokrasie,"
- MinisterAdriaan Vlokse kommentaar op SA spioene .
Olivia Forsythen Joy Harnden.
• ' •• ' I .'"'

;",>

"HULLE IS berekendeagenteviiapartheidwatopgel~i'
is om di~informasie te saai,II' - Wilhelm Liebenberg, .
hestuurshdvan Jodac, oor Forsythe en Hamden.
:-, : .'

"EK HET nog altydvan die standpuntuitgegaandat ~k
nie gaantoelaatdatek geterroriseerwordnie,Die vyand '
moet eerder op sy hoede wees vir my:' - Voormalige
spioen CraigWilliamson. "

"BOEREMUSIEK IS ritme;voeg'n paarvan die regte
instrumente by s6 'n orkes en jy hetalles," - Neels
~attheus, bestuurslidvan die Boeremusiekgilde.

"THEROOTcauseofboththecormptioninour~iety,
and of ourcreeping poverty lies ... in the racist basis of
govemmentpolicy."- DrZachde BeerindieVolksraad.

"\
"THERE IS something rotten iri the state of emer
gency." - Christof Heyns in 'n artikeloar die noodtoe
stand.' .



MENINGS

Kameraad President 2
Soos Wynand Malan in die Parle
ment gese het: "Dit Iyk asof daar 'n
parallel tussen die Staatspresident
en mnr Nelson Mandela is. Die
Staatspresident tree So bietjie-bietjie
afen Mandela word so bietjie-bietjie
vrygelaat .

Kameraad President 1
'n LP uit die opposisiebanke se di6
week aanBittagal hy boor elke week
s6 van die Staatspresident se "won
derbaarlike herstel" dat hy half ver
wag dat die president aan die vol

.gende ..Comrades-marathon gaan
deelneem.

PWenFW
Voor ODS van die hele PW-sage af
stap: Was dit nie absoluut -onge
looflik hoe PW sommer so sonder
kennisgewing opdrag kon gee dat 'n
nuwe leier gekies moot word nie? En
datdieannekoukusnetsodaarvoor .
geval het nie? ..' .' .

Maar is dit nie meer ongelooflik
dat die land dae lank rue 'n idee
·gehad hetvan wat presies aan die
·gang isnie •dit isnou asonsaanvaar
iemand weet wat aangaan. . '

Selfs nog meer ongelooflik is dat
FWdae lank nie 'n oudiensie met die

. president kon kryomuit teklaar wie
staan waaren wiehet wattermagnie.
,.. Brolloks het 'n boodskap vir PW:

·Oom,bedank as president so gou as
jy kan. Jy treknou 'n Mohammed Ali
op 005. EnFW het mag geruik -hy en

. sy kollegas se groat liefde en respek
vir jou is vinnig besig om te kwyn
soos hulle planne maak omjouuit te
skuif. .

die ete of hy sy koffie wit of swart
wil he. Wit. natuurlik, se Koos met 'n.
glimlag.

Tommie. wie se vel 'neffe danker- .
der is as Koos s'n, was vinnig met sy
repartee: Jammer, maar 005 het net

.bruin suiker. .

Stoffel se swaard
Na weke waarin die donkerwolke
om Vrye Weekblad se toekoms effe
beginlighet, was daardie week weer
'n onheilspellende teken: Stoffel
Botha, die man wat koerante voor
brekfis toernaak, het sy onlangse
intekening van 62 weke op Vrye
Weekblad vandeesweek gekansclIeer.
,.. Ishy van planom onsbinnekort toe
te maak? Of is hy dalk van plan om
te emigreer?

Veelkoppigheld·
Die Nasionale Party se Iyfblad in die
Kaap het hom hierdie week koppig
uitgespreek oor die ."veelkoppige
dierasie" wat nou op die politieke
frontverskyn het - die Demokratiese
Party.

Nou sogepraat van veelkoppigheid
(met en sonder miriisterShoedjies)

,wonder Brolloks nou oar die koppe
wat in die N asionale Party die kroon
gesoek het. . '

Ons tel sommer 'n pair: Daar is
nou die nuwe grootkop (FW), die .
vermeende geldkop. (Barend), die .
warkop (Chris) en die dwalende kop
.. of is dit oog (Pik).

Kanjy regtig vrede niaak met 'n nie
rassige demokrasie?

Klink dit bekend?
"Die regering .is verbind tot
persvryheid.rnaardie land kan nie in
die stadium ondersoekende joema
listiek bekostig nie want dit is sen
sasioneel en maak inbreuk op indi
viduele privaatheid,"

Stoffel Botha? Nee. Zimbabwe
se minister van Inligting, Witness
Mangwende.

Wit en bruin
Koos vander Merwe, KP-LP. spreek
verlede week 'n groep sakemanne by
die Rostrum in die Yard of Ale net .
om die draai van. Vrye Weekblad
toe. Hy het goed opdraende gekry,
maar daar was tog waardering vir sy
eerlikheid.

Tommie. die Kelner wat hom by
die hooftafel bedien het, vra hom na

/
i

."-

En maatjie Bloomberg se bloo
mers is in 'n knoop. Nou hoe rym dit
dan? Daar is soveel rympies wat'n
mens kan maak, almal natuurlik
crooked, maar Mevrou Klaagvoort

.hou tog so van hierdie enetjie: .
Vermaas. Wildplaas.
Dwaas. Spesmaas.
GERMS.
Verbaas?

'. Soveel lelers
soveeldae

Wie had kon droom dat Afrika so
. veele leiers had? Endan praatonsnet

"'~.--__ r,....
Egbertus Klaagvoort

Ole uwe,

lieagte heer.

VRrE WEEKBlAO (BESTElNR 22738 XSB) • vir:
Min Ister J C GBotho
Dept van Sinnelandse Sake
Privaatsak X9t03
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8000
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AR PUBLIKASIES

Kanselleer assebllef bogenoemde intekenlng so spoedlg moontllk en
voorsten ons van kredtet.

like lewe sal inpas by die skynhei
Iige witgepleisterde grafte wat die
Christelik-Nasionale establishment
deesdae geword het.

Maar wat bly staan is dat Pik die
grootste~mderdiegewonemense
het, As hy sou besluit om na die
Demokratiese Party oor te loop. sal
hy sekerlik 'n vet sny van die kook
met hom saamvat,
,.. Kom, Pik. Jy weet nou jy gaan
nooit president word nie. Jou pen
sioenis groot genoeg. As jy ooit die
gap wou vat. is die tyd noureg. Die
enigste vraag is: Hoort jy by die wat
'n einde aan wit heerskappy soek?

3

Hier kom Barendl
Op wle se kop gaan
PWse kroon val?
Olestryd raaknou
vuurwarm

Hoe Iyk die Demokrate vir jou, Pik?
PIK Botha se nederlaag in die vcrlcie
sing om 'n nuwe NP-Ieier het nou
weer tmge losgemaak: hoe lank gaan
hy nog al die NP se twak vat?

Is dit nie 'n goeietyd vir hom om
pad te geenie, veralnoudatditbegin
duidelik blyk dat daar weI 'n le
wensvatbareparty aandie linkerkant
van die spektrum Ian die kom is?

'n Dekadelank al moet 005 luister
na hoe verlig die flambojante minis
ter is - al is dit meestal in private
praatjies en geselsies met buitelan-

. ders. '.
Sy handjievolstenuriein die vakie

sing vir 'n hoofleier het vriend en
vyand verbaas. Hy is die Nasionalis
metdie meeste charisma en die meeste
populere steun; die man wat tydens
verkiesingsveldtogte die meeste
stemme trek; en die meester-diplo
maat wat die Namibia-skikking en
boonop 'nKubaanse onttrekking agter
sy naam kan slayf.

Miskien is sy "verligte" uitlatinge
-soosoor'nswartpresidentenoorsy
swart broers met wie hy wi! vrede
maak tydensdie Brazzaville-partytjies
- vir die stroewe NP-koukus te erg.

Miskien.dink hulle sy persoon
likheidisonvoorspelbaar en plofbaar;
miskien wonder hulle ofsy persoon-

Baie politieke ontIeders wat
hulself hoog aanslaan is onkant
gevangmet Barend du Plessis
se goeie vertoning in die leier
skapsverkiesing. Dit laat Brol
loks nogal trots voel opsy kol-

. legas by Vrye Weekblad wat
drieweke gelede al gese het hy
is 'n perd om dop tehou,

"0 LAND gekocht door;blOCdrDie'.~::.~bewindveel jy iSgeregtig nie.)
manewales van, 005 meer gesiene Maar wat vir party hooge
mamparas veroorsaak nou allerlei '. siele soos 'n stuwende, ver-
onwelkome stromingein die eche- slawende welIus voel,lyk vir
Ions of power. soos hulle se.· my meer na 'n galaanval wat

Neekyk,hierdieSkoonAdminis- indiekeelopstootDiehemel
trasie kry my nou onder. Tien jaar weet, daarhet genaeg galbulte
gelede het die ou spul hul nagkebaai op ons korrupsie-Iandskap
en ander unseemingly delights on- verrys. Maardis beslis net die
der die mat ingevee, en wat nie wou spits van 'n hele gal-berg. By
in nie, moos uit. staande waatre klaag my siele

Soos oupa Nam-nam, eertydse ' wee ...
Eerste Burger en toe inderhaas Die Rescrwebank het nou
volksheld.En onse Connie. En onthou skielik kamtig wakkergeskrik,
julIe nog vir Eschel? noudat Vermaas en trawante

Maar noubegin die gedoente weer rustig hul geldjies ver-inter-
onder die matuitpeul, so as 'n bewys nasionaliseer het.
van die Skoon Administrasie-besig- En die anne ou Ontvanger7
heid, en watnougemaak? Disorraait Hyslaapsorustig wanneerdit
as dit nie wys nie, sien, want dan is by die bevoorregte Vermaas .
die Administrasie mos Skoon. . se leer kom, nie eens 'n

Moederheraltoos gesajymoetin . saksofoonsalhom weknie.
Hollands bid,want dismos dieLiewen . Intussen sal dit interessant
Heerse Huistaal.Enjy moet in Engels wees as die Harms·kommissie
koop, want dis die taal van geld. Nou sOnimerkankyknadiedeals watoor
Iyk dit mos vir my jy verneuk in die jare heen met ons boesemvriend
Afrikaans. (en enigste vriend) Stroessner ges- .

Ag, landgenote julIe moot tog mee is. Dalk leom daar juis 'n paar
maar verskoon dat die Boerebedrog juicy bits na yore noudat die spoke
en die Skoon Administrasie my so ook hierdie diktatortjie ingehaal het.
bybly. Korrupsie. die nuwe buzz-· Egbertus het sommer 'n stukkie
woord is mos soos die wellus, hy stu raad ook vir die Ministers en
so in die are op enjy kanhom nie net Volkshelde en ander brass wat so
los nie. lekker in Vermaas se vliegtuie rink-

(En waarom sou jy, as hy jou 'n inkhet en so dapper op sy plaas wild
ietsie in die sak leanbring? It's tough geskiet het:' gaan liewer terug na
at the top, en die beoogde 15 persent wildjag uit die Weermag se helikop-
vir OIlS oorwerkte werk:gewers kan ters - dis makliker, veiliger, en die .
nie al dieweeldetjies aan die gang . skande is hanteerbaar. Vra vir Sol.
hou waarop 'n mens na 40 jaar aan . Hy wou jol; noti moet hy hoI.
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.Mandela: 'n I~l KabinetL ... ;

nuwe era .~::'lverlam I

lTye~ekblad· VryeWeekbIad
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Anderpublikasles tietonS aJ 'n 'dapper.verfrissende nuwe blad', 'n 'vars brles In 'n bedomplge atmosfeer' en 'n 'heldhaftige; professlonele projek met
'.": ' ", " . " '. :,'" ' " 'n roeplng' genoem. '. " ,.,,'

" " '<'. Die Staatspresl~enten die Minister vall J'ustlsle het deeglik van ons kennls geneem. I' :,.. ' •• :. .' '" "

" In net agt uit~es'het ons metons vreeslose, gebala~seerdeaanslag polltieke en sakeleiers oor die hele spektrum I~~'regop s;t~·. " ; ,

c " ,In Groot hap van die room vandle,~frikaanssprekende leserspubllek wll nie meer 'nnaweek sender ons begln,n'le., ,:,' :', _. ' ,

.. Hoe' lankkan 'jy bekostig om nle in Vrye Weekblad teadverteer nie?
''''', -' • ." " ; f " '. " : ," , • • • j • ,. • ~ ~ • <. '.;' , '.•" 'I, - . . •

Bel Gwynne Wray vandag nog by 836-7236
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SPORT

'Padlope het die verste gevorder met nie-rassige sport'

Halberstadt se
hart ensiel

Monument
vir Brutus
nodig

"HARDWOP hou my normaal," se
die 39-jarige Johnny Halberstadt wat

'. verlede Saterdag 100 kilometer in
die Standard Bank-padwedloop in 'n deelneem nie.

. hittige Stellenbosch in 'n tyd van 6 Halberstadt, wat reeds begin
uur 45,01 minute afgele het. . voorberei het vir die moordende

Die seningrige Halberstadt, wat wedloop, verstaan hardlopers se
vyfde geeindig het, glo dat 39 glad obsessie met die Comrades.
nie' 'n hoe ouderdom is om uit te Mense dink as jy nie die COm-
blink in ultra-langafstandwedlopenie. rades gehardloop het nie is jy nie 'n

Hy verwys na sy vriend, Wally padlopernie."Watvir'nhardloperis
Hayward, 40 jaar ouer as hyself, om jy, het mense vir my gevra voordat

EEN van. die tragiese stories van sy punt te.bewys. Ouderdom is glad, ek die eerste keer aan dieComrades
Suid-Afrikaanse sport is die verhaal nie 'n hindernis nie. Inelk geval is deelgeneem het.'
van Dennis Brutus. mense uit die ouderdomsgroep tussen Wat die Comrades so besonders

Brutus was in die vroee jare ses- 39 en 45 die aktiefste betrokke in maak'l "Dit is 'n reuse uitdaging om
tig die sekretaris van die Suid-Afri- padwedlope, 58 hy, Die mense is dit te voltooi.'
kaanse Sportvereniging, wat hom dikwels ook suksesvol in hul beroepe Hoewel hy na sy veertigste ver-
daarvoorbeywerhetdat swartmense en kan dit in verband bring met jaardag in Oktober in die veterane-
Suid-Afrika oak op die sportveld wedlope. kategorie val, is sy idee om nog
kan verteenwoordig, , Hy het sy vyfde plek aan on- steeds'ngoeietydindieopeafdeling

Dit was die jare waarin die oor- dervirtding te danke, glo Halberstadt. op te steI.
logswolke om Suid-Afrikaanse sport Die oorsese atlete wat in Stellen- Hyhet 'n beste tyd tussen Durban
begin saampak het, Die boodskap bosch' gehardloop het was sonder en Pietermaritzburg van 5 uur 45
was duidelik: Kies jul spanne na twyfel die beste in die wereld, sHy. minute, en sien die 100 km-wedloop
verdienste of Suid-Afrika is nie meer Tog bly Suid-Afrikaners die spesia- 'as voorbereiding vir die Natalse
welkom in intemasionale sport nie. liste op die gebied van ultra-langaf- verwoester, '

Brutus het tot op die laaste nip- ' standwedlope. Dit het veral te doen Die IronMan-kcmpetisie sien han
pertjie probeer om 'n oplossing vir met die prominensie wat die Como' , egter nie, "Dit is kranksinniges wat
die probleem te vind. Ongelukkig rades geniet, -, daaraan deelneem,'
wasdaar in daardiestadium sportbase Die buitelanders hetmin soortge- Hy doen op die pad wat ander
wat geglo het datBrutus niks anders lyke wedlope. Hulle hardloop ook mense in die bad of in die verkeer
as 'n sportterroris is nie. op baie platter bane. Hulle dink 'n doen, sehy. "Ek mediteeren lay tyd

Die einde van die storie is dat die gelyk baan soos Saterdag s'n is berg- om dinge ingeestelike perspektiefte
Suid-AfrikaanseNie-Rassige Olirnp- agtig. steI.'" . '
iese Komitee (Sanroe) gestig is as '''n Belg hetvertel dat die wed~' Politiek is 'n onderwerp wat hy
teenvoeter vir die Suid-Afrikaanse loop in sy tuisdorp deur die stadsaal ook al deeglik bedink het en die
Nasionale Olirnpiese Komitee (Sa- gaan en die opdraende teen die trappe 'uitgesproke Halberstadt huiwer nie
nok), , op die meeste is wat die baan styg,'" .om sy sehieroorte se nie. "Sportkan

Nie lank daama nie is Sanroc as se Halberstadt. , nie vail politiek geskeiword ~ie.

'n verbode organisasie verklaar en . Dit, afgesien van politick, is ' ' Politiek beinvloed elke aspek van 'n
moosdie organisasie uitwyk Londen Johnny Halberstadt In sy sportwlnkel waarskynlik die rede waarom buite- ' mens se lewe,'
toe. Brutus is ingeperk en in 'n sta- Foto: Sandy Smlt ' landers nooit aan die Comrades Hy glo padlope het die- verste
dium het die veiligheidspolisie hom ' ' ' gevorder het op die pad na nie-ras- ,

selfsgeskiet. Nuwe liggaam V'I-f' .sokkersp.el'e',r ,'S', ,sigesportendathulleredehetom
Brutus het gevlug en hom in die _ _' ' baie trots voel, . ' .

buiteland gaan vestig. ,,SpOrtnet 'Ji6esonder belangrike
NOll is hy bereid om te hervat KLEINSKAALSE uitbarstings van G P I meeste spelers verlaatdie skool vroe;g, rol te speel om Suid-Afrikaners nader

waar hy sake in 1963 gelaat het. Hy "player power" in Suid-Afrikaanse eorge ear om hul toe te spits op sokker. Wat aan mekaar te bring. Hulle kan as
is weer bereidom as 'n tussenganger sport is niksnuut nie, Hy se die grondwet sal gebaseer ,ons nodig het is dat ordentlik na 'voorbeeld dien van hoe 'nnuwe nie-
te probeer optree, ' Hierteenoor kan ons in die kom- wees op die van die Engelse PSV, hulle gekyk word irihul speeldae,' rassige Suid-Afrika kan lyk, se Hal-

Soos in 1963is hy weer besig om ende maand spelers indie Nasionale "aangepas by Suid-Afrikaanse om- Onafwendbaar word die vraag 'berstadl
hom vas te 100Jl teen ander mense Sokkerliga (NSL) iets sien opbou standighede", gevra oor hoe die sokkerkoek gesny Nanubiase onafhanklikheidmaak
wat nie die 'belang van sport nie, wat kan sorg vir 'n volgehoue dre- Die PSV behoort toe te sien dat gaan word. Dit beteken nie dat hier- .hom opgewonde. Die moontlikheid
maar eie-belang eerste testel. uning. ' spelas "dieselfdebeskerming as enige die belangrike inisiatief opdie rots' - dat sportmense daar moontlik aan

In 1963 wou die sport-establish- Die sterre van ons vernaamste gewone werknemer". geniet, Hoog 'van konflik gaan vergaan nie.' '" die Olimpiese Spele kan deelneem
ment niks met hom te doen he nie. "arnateur"-sport, rugby, het so dan opdieprioriteitslysismediesevoor- Ondersteune,rs van die PSV wys,kan as groot aansporing vir veral
Hy is selfs in hegtenis geneem toe hy . en wan kop uit die skrum gepluk oor dele engroepslewensversekeringvir vinnig daarop dat hulle nie besig is jongmense dien.
'n gesamentlike vergadering 'van geld - soos in verlede jaar se ISM alle spelers." '" om ,'n spelerrewolusiete stook nie. Ditmag dalk netvuurmaakonder .
Sanok en Sanroc bygewoon het, ',Noord-Suid-wedsttyd - en ook uit ,," , So gou as al die spelers verbind . " 'n Blitsopname onder Soweto se~, die gesaghebbers in Suid-Afrika, se .

Vandag isdieskcen aandie ander frustrasieoordiegebrekaanintema-', is,sehy,salditmoontlikweesomte' drie grootste klubs wys dat hulle. Halberstadt, ':
voet Die establishmentwil noupraat, sionale kontak. ' begin onderhandel met die klubs oor ' versigtig ten gunste van die idee is.. Oor professionele sport draai hy
maardie wegbreekgroepe is nie bcreid Ons professionele krieketspelers sulke voordele. ' , ' "Ek dinkdit is hoog tyd," sa Felix, ook nie doekies om nie. '
om te luister nie. ' , bet ook begin parmantig raak, mees Met die glansryke, geldmakende Mohajane, direkteur van Orlando Toestande in padwedlope het

Soos 26 jaar gelede is daar dalk onlangsoordiebetaling vir die Benson beeld van sokker, is dit geensins "Pirates. "Die spelers het beskerming' gelukkig.verbeter met die trusts wat '
oak goeie redes waarom mense nie .and Hedges-nagwedsttyde. verrassend om hierdie geskilpunte te nodig."; ' ingestel is waarin atlete hulprysgeld
met mekaar wil praat nie. Die redes 'Die eerste stappe is nou ook in he nie. By die meeste velde is ~'Ek weet dat dit klubs hard kan kan inbetaal. Oit beteken dat hulle
kan egter nooit grOter Wees as die sokker - waar die spelers tot dusver noodhulpfasiliteite swak. ' lref in sommige opsigte, maar ons wel die geld kan behou en daarom is
saak nie. Brutus het elke keer die" opmerkbaar stil was ~ gedoen om 'n Walter da Silva, bestuurder van moet prakties wees: Oit is die eerstc dit nie meer so 'n groot strydpunt as
sa8lc eerste gestel. aktiewe spelersorganisasie te loads. Orlando Pirates, se van sy span' se' , stap op pad na groter professiona- ' in die laat jare seweritig toe Halber-

Die tragedieisdatirdien diejoogste 'n DokumentwordOIl die oOmblik 'tuisveld: "Ek het nog nooit 'n draag-, liteit. En k~m ons erken dit, party ,stadtin Suid-Afrikageskors is omdat
pogings om die onderskeie faksies onder, eerste liga-spelers ,versprei.' baar by Orlando Stadion gesien nie.'" spelers word lelik uitgebuit.":, ' hy in Anlerika: aan professionele
bymekaar uit te bring weer'misluk, ' , Hierin is voorstelle vir die stigting Die NSL het 'n verpligte verseke- . Sicelo Milbasovan Moroka Swal- wedlope deelgeneem hel
Brutus waarskynlik saam daarmee . 'v~'nProfessioneleSpele~sverenig~ ringskema wa~onvoldoendeis;Vol.. lows se "dit was al lankal nodig, ' Halberstadt is nie net hud op sy
in die vergetelheid sal verdwyn. ' , ,ing (PSY) uiteen gesit." . gens 'n liga-verteenwoordiger het on maarditmoetnie eensydig weesnie. opponente nie. Hy draf deuromtrent

As daar ooit 'n monument gebou Die dokument,sedie PSV, sal nie speIer, wat so erg besecr was dat hy Oit kan die spelers opv~ _meeste :, sei;pare hardloopskoene 'n jaar. Hy
moetwad vir die"onbclcende soldaat" "enigsins inmeng met die reels en nie kon specl nie. nie gekwalifiseer vanhulle verstaannie die prosedures toets ook 'n hele pUr van die skoen-
wat in die sttyd om beheer van Suid-' .regulasies vandie NSL nie, maar sal vir steun nie omdathy weikon loop. van speleroordrag tussen klubs nie." soorte in sy splmwinkel.
Afrikaanse sport figulD'lik gesneuwel cerder die beeld van die NSL en die Die PSV gaan vind datdie beding- Kaizer Motuang, "Mnr, Kaizer' "Ek het omlrent 'n fetisj oor
het, sal die monument een vir Brutus spelers self verbeter". , ing moeilik gaan raak wanneer hulle , Chiefs",sien voordeledaarinvir albei hardloopskoenel"

, moet wees. ' Die PSV sal "die belange van die met klubbearnptes en die NSL oOr' kante. "Daar is klubs wat spelers . DieselfdekanhyrueoOrdranken
Soos alle sterflinge het Brutus lede bevorder en beskerm" deur om rande en sente begin gesels. uitbuit en spelers wat klubs uitbuit. kitskos s8 nie. "Ek eet kos soos OIlS

oak foute gemaak. Ander het egter te sien na dinge saos 'n vasgestelde Dit, onvermydelik, gaan die ~pe_, ' 'n Vereniging, behoort die belange voorvadersdit geCet bet SonatulD'lik
groter foute begaan en is tog nie aan mininitim salaris, gestandardiseerde lers se hoofrede tot kommer wees. van die spelers te bevorder, maar moontlik."
die grootkruis opgehang nie; Brutus, skriftelike kontrakte tussen speier, "As jy na sornmige van die ou spe-' terselfdertyd oak dissipline en die Maandagmiddag was hy weer op
verdien om in die galery van uitne- enklub, mediese skemas, en onder- lerskyk,isditpatetiesomtesienhoe gehalte van die spel." sy pos in sy sportwinkel in lohan-
mende sportadministrateurs vereer 'steuning met verden: onderwys, hulle sukkel aan die einde van hul Met diesoat griewewatdie spelcrS "nesburg. Bakbeen, hinkepink het hy
te word. Die meeste aanvoorwerk is tot speeldae," se Harris Chueu, stervan het, is dit onrealisties om te verwag die stroom klil!ntemet raad en daad

Ofdit gaan gebeur sal net die tyd dusver gedoen deur Paddy Blunt, 'n ' , die ligakarnpiaene Marnelodi Sun- . datdie PSV _indien dit tot stand kom 'bygestaan en beWys dat sywinkel se
alleen leer. In die stadium lyk die Durbanse regsgeleerde en voonnalige downs. , ' ~ in gelukkige harmonic met die naam baie toeplislik is :,Johny Hal-
kanse nie goed nie. Dit is jlU1UJ1er. speier van DurbanCity en Amazulu. "Mare kan dit onsself wees. Die sokkerbeamptes sal werk. berstadt's Heart and Soul.
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• Halberstadt ontbloot sy hart

en siel ·15
• Sokkerspelers nog meer

professioneel - 15

Maklike geveg vir Mitchell voorspel

Eendagkrieket nou baas

Vrye Weekbfad word ullgegee deur
Wending PUbllkasles Beperk van
Br~straal 153, Newtown , Johan
nesburg. Die telefoonnommer Is 836
7236. Ole posadres Is Posbus 42637,
Fordsburg 2033.
Ole bIad word gedruk <leur Excelsior
Orukkers (Edms)BPI<van Lautreweg 2,
S1Drmili. 0 11 word versprel deur Allied
Ultgewers Bpk van wepenerstraat 32,
Booysens, Johannesburg .

Skors Psycho
finaal, se
sokkermense
LONDEN - Vinny Jones se kart maar
omstrede loopbaan in Engelse pro
fessionele sokker is in die weegskaal
na verlede Saterdag toe hy van die
veld gestuur is nadat hy die Everton
verdediger, Kevin Ratcliffe. met die
kop gestamp het,

Druk is besig om op die Sok 
kervereniging toe te neem om 'n
einde te maak aan die hardekoejawel
van Wimbledon se gewel ddadige
optrede opdie veld deurhom perma
nent uit sokker te skop,

Dit was Jones se vierde trekpas en
sy tweede van die seisoen.

Dave Woodhouse. die am ateurspe
ler wat deur Jones met die elmboog
geslaan is in 'n voorseisoen-wed
stryd op die eiland Wright; bet aange
dring dat die 24-jarige Jones lewens 
lank geskors word.

"As hy nie uit sokker verwyder

Vinny 'Psycho' Jones kry 'n
opponent beet

word nie, sal hy nog iemand dood
maak ," hethy verduidelik. "Hy is nie
lom p op die veld nie, net gemeen.

Tommy Smith, die legendariese
gewese hardekwas van Liverpool. is
nog iemand wat op 'n lewenslange
skorsing aartdring.

"Die bestc,: wal Jones kan is doen
is om weer 'n bouer te word." hel
Smith gese. "Sokker bet me die Jmes
probleem nodig nie."

"Mense soos hy doen die spel 'n
reuse onguns aan. Hoe op aarde kan
Engelse k1ubs verwag om weer in
Europa te specl met wat nou aart-

? ft .gaan.
Sulke drastiest stappe teen Jones

sal deur die Sokkervereniging genean
moet word. omdat Wimbledon nie
hul speIer wil afdank nie. Hulle het
hom drie jaar gelede vir slegs 12()()()
pon d by die. amaleurklub Weald
stone gekoop.

. Trouens. Wimbledon gaan hom
'n nuwe kontrak aanbied. Voorsiller
Sam Hamman red eneer: "Hy is 'n
goe ie speIer. Sy dissiplinere rekord
het verbe ter. daarom is hy reg in ons
boeke."- AFP

'n bietjie lewe te gee.
Kepler Wessels se Oos-Kapenaars

droom aI drome van oorwinnings in
aI die kompetisies en dit is nie bloot
lugkastele nie. Hulle betdie skietgoed
om enige span die stryd aan te se.

Hul kolflys het meer omdie lyf'as
Jimmy Abbott, terwyl hul boulangel
skerp genoeg is om die dikste vel te
deurpriem. '

Kom Marie Rushmere, Philip
Amm, Kepler Wessels, Ken McE
wan en Dave Callaghan behoorlik
aan die gang. sal die WP vind hulle
moet gate toestop wat hulle nie eens
geweet het bestaan nie .

Die WP-kolwers bied deesdae
minder weerstand as 'n prosti tuut, en
Rod McCurdy. Greg Thomas. Brett
Matthews en Tim Shaw sal d it besli s
uitbuit

'n Skielike ineenstorting kan in
eendagkrieket 'n dramatiese wending
veroorsaak, en hoewel geluk ook 'n
taamlike 101 speel, sal dit werklik
iets snaaks moet verg om te verhoed
dat Transvaal en die OP nie aan
staande naweek se tweede been mel
'n voorspiung begin nie.

paar rondtes om sy teenstander op te
sam. Daarna kom hy in hoogste rat
en begin met sy meedoCnlose styl sy
teenstanders afmaai.

Die verwagting is dat moreaand
se geveg op dieselfde patroon sal
OIltwikke\. Mitchell sal waarskynIik
stadig begin en van die derde, vierde

. rondte af die papdik begin aanm aak.
Vir Brian is dit belangrik dat hy

die geveg wen. Dit is sy Iaaste
"maklike" teenstander voordat hy
die eerste aanspraakmaker moe l
aartvat in 'n verpligte verdediging
van sy tite\.

Dit is bekend dal Brian daaraan
dink om sy han dskoene op te hang.
Sou hy Salerdagaand sy verwagte
maklike oorwinning beh aal sal hy
waarskynlik nog am twee gevegle
vanjaar deelneem voordathy die sport
vaarweltoeroep.

'n Nederlaag in Sicilic salsy uittree
planne verhaas.

Dit sal hom ook die kans OIllneem
om nag vir oulaas geld te maak uil sy
wereldkroon.

Indie stad ium is Mitchell egter aI
verseker dat hy sal uit tree as die
suksesvolste bokser in die geskie.
denis van Suid-Afrikaanse boks.

Chris van Vuuren

Lappe Laubscher

te stel warhulle enigsins hoofbre1cens
kan besorg, is te betwyfe\.

In eendagwedstryde hierdie sei
soen het Joubert Strydom se Vrys
taters verbasend goed gevaar, maar
of hulle na die fiasko van die Cur
riebekerseisoen nog fut oor het om
tCTUg te veg, sal ons moe t sien.

Corrie van Zyl en Allan Donald
salbittergoo vanJimmy Cook,Henry
Fotheringham, Roy Pienaar, Brian
McMillan en Clive Riceootslae moet
raak, anders gaan hulle balle jaag vir
'n vale. Daarenteen isdie onus opdie
jongelinge Rudolf Steyn, Hansie
Cronje, Ashley Melcalfe en Louis
Wilkinson om nie ne t die boulaans
lag van Rod Estwick, Neil Radford.
McMillan en Rice die hoof te bied
nie,maar om dietellinghouers genoeg
werk te gee.

Ooste like Provi nsi e gaan
Nuweland toe om nog meer sout in
die WP se wonde te vryf. Adrian
Kuiper se Kapenaars is behoorlik
teen die planke en het 'n goeie skop
onderdie agterstewenodig om hulle

gaan verdedig.
Die vorige keerwas toe hy Salva

tore Curcetti in die negende rondte
uitgeslaan het

Bokskenners verwag dat Mitch
ell Saterdagaand die geveg maklik
sal wen. Daar is selfs manne wat
sover gaan as om Ie voorspel dat die
geveg nie die tiende rondte gaart sien
nie.

Carlos Jacomo het die week uit
Italic laat weel dat Mitchell so goed
voorberei is as wat kan kom. Dil
beteken dat die Suid-Afrikaner in
staat is om meer as die volle lwaalf
rondtes te boks.

Die enigste probleem wat Mitch
ell op hierdie stadium het is dat min

. van sy leenstanderbekend is. Hy kon
net 'n video-opname van een rondte
van sy teenstander segevegte te sien
\try. Die opname loon blykbaar nie
veel nie.

Milchell is egter 'n bokser wat
daarvoor bekend is dat hy nie 'n
geveg met 'n vooraf opgestelde plan
benader nie.

Hy gebruik gewoonIik die eerste

Dennis Morris

NA die opwinding van dje afgelope
sewe weke se Curriebekerkrieket,
moe t die fynproewers van die spel
vir 'n ruk opsy staan terwyl eendag
kri eket die kalklig steel.

Hierdie naweek is dit Jan Alle
man se tipe krieket wat op die
voorgrond tree met die halfeind
wedstryde in die Nissanskild-kom
petisie.

Op dieUniversiteitsveld in Bloem
fontein speel die Vrystaters gasheer
vir Transvaal. terwyl die Westelike
Provins ie en die Oostel ike Provinsie
mekaar die stryd aanse op Nuweland.

Hierdie halfeindstryde word oor
'n dubbehundte beslis,met die tweede
been aanstaande naweek op die
Wanderers en in Port Elizabeth.

Die twee spanne wat vroeg aan 
staande maand sake om die Cur
riebeker sal uitspook, T ransvaal en
OP. moet as die gunsteling beskou
word om dienaweek te wen.

Eendagkrleket is egter so on
voorspelbaar SOIlS die weer en enigiets
kangebeur. DieVrystaters sekolflys
het nie veel om die lyfnie, enofhulle
in staat isom aan Transvaaln teiken

BRIAN MITCHELL is besig om sy
naam aI dieper in die annale van
boks in te graveer. Mfueaartd ver
dedig hy sy WBAjunior-liggewigtitel
vir die sewende keer ·wanneer hy
teen Salvatore Bottilieri deur die toue
k1im.
. Die geveg vind in Cap a d 'Orlando

in Sicilic plaas. Dil is die tweede
keer dat Mitchell sy titel in die stad

eenvolgende keer sal inpalm.
Om sy doel te bereik . moel hy .

eers met Natal afreken en volgende
maand dieselfde mel 'n moeilike
Transvaal doen.

Vir volgende week se wedstryd
betdiekeurders dieva:lsydige Stellen
basser. Charles Hendricks. opgeroep.
Hy vervang Trevor Seconds.

Die WP-span is: Yusuf Adams,
Seraj Gabriels (kaplein), Clinton
Dyason. Dean Kemp. Faiek Davids.
Mark Rasmus. Randall Cupido .
Charles Hendricks. EbrahimMoham
med. Reggie February. Neil van
Schalkwyk.

WP se Howabekerspan'
DIEWestelike PrQvinsie Krieketraad
sekeurdershethul teVredenheidmet
Seraj Gabriels as kaptein lut blyk
deur hom in bevel te plaas 'van die
span watNataI aanstaande week in 'n
driedaagse Howabeker-wedstryd in
Durbanpak.

Gabriels. 'n au strydms wat Trans 
vaal voorbeen aangevoer bel. het die
Ieiselsonder moeilikeomstandighede
by Vincenl Barnes oorgeneern nadat
hy hom am die span ontlTek het en
verklaar bet dat hy nie meer beskik
bur vir provinsiale krieket is nie .

Nietemin bet WP die OP .onder
GaID:k se aamoering vaspol rrWdik
gekJopen WPis vol vertroue dat hy
die bd:crvanjaarvirdie derdeagter-

SA gholf
kniediep in
die pekel

Lappe Laubscher
SUID-AFRIKAANSEgholf is in die
moeilikheid, Nag nooit is dit duide
liker uitgespel as verlede naweek
tydcns die Suid-Afrikaanse Openie.

Die beste wat 'n Suid-Afrikaanse
speler tydens die kampiocnskap kon
vaar is 'n vicrde plelt. Die man wat
vierde geendig bet was die amateur,
Ernie Els .

In die verlede was dit haas on
moontlik vir 'n oorsese speIerom die
Suid-Afrikaanse Ope IoC wen.In 1963
bet Bob Charles die eerste oorsese
speler in die geskiede nis geword om
die karnp ioenskap in te palm .

Die Ier EamormDarcy bet waar-
. skynIik diespyker op die Irop geslaan
toehy naafloopvandieOpegesehet
dat die grootste<"probleem met die
toernooi is dat Suid -Afrika se beste
spelers dit nie meer ondersteun nie.

In die afgelope tyd het spelers
soos Mark McNulty. David Frost,
Nick Priceen Fulton Allem nie meer
in die toemooi afgeslaan nie. Die
hoofn:de was datdaarnie bofgeld op
die spel was nie. Die manne is nog
ben:id om hier te speel , maar dan .
verwag hulle 'n fooi voordat hulle
afslaan.

Die skedulering van die toernooi
in die SonskynreekS veroorsaak dat
dit bats met Amerikaanse reeks wat
reeds begin het Marine soos Frost, .
Priceen AlIenispeelvir groatgeld in
Amerika en is nie bereid om lCTUg te
kom om net in.eentoemooi te speel
nie .

Die Suid-Afrikaanse gholfbase se
bouding is dat die manne 'n ver
pligting bet om in Suid-Afrika te
kom spec\.

Hulle wys daaropdatDavid Frost
verlede jaar bereid was om in die
rniddel van die Amerikaanse reeks
na Europa te vlieg om aan die Swit
serse Ope te gaan deelneem. As hy
ben:id is om dittedoen kan hy ook in
Suid-Afrika kOOl speel,is die gevoe\.
. 'n Derde rede. waaroor min gese
word is dat van die voorste manne 
veral McNulty - wi} probeer om hul
bande met Suid-Afrika te verbreek.
Hulle by deesdae visumprobleme
as hul Suid-Afrikaanse verbinten
isse bekend word.

Die feit is egter dat Suid-Afri
kaanse gholf nie veel langer kan
bekmtig datsy voorste titel ingepa1m
word deur spelers wat nie eens in
Amerika vir 'n spelerkaart kwali
fiseernie. .

. .','.' ••.•.•• ' .' .,•.•.•.'.' .• •,.J •.•••. VJYeWCdr.blad. lOFcbruarie1989 '. ,
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Tananas, Various
Rumoursby
die Black Sun

Foto:AndreaVinassa

HIERMEE 'n finale waarskuwing dat die OKTV (uitgespreek "octave")
se musiektoekenning-geleentheid'mOreaand om 9:00 op TV2, TV3 en
TV4 uitgesaai word. Die seremonie staan uit tussen Ander soortgelyke (en;
gewoonlik hoogs pynlike) "ektravaganzas" omdat hulle vir die eerste .
keer aandag skenk aandie latente en bitter-ryp, swart musiektalent •
(bekend en onbekend) in ons land. Die Vrye Weekblad maak 'rtofflsiele
voorspelling: Uthwalofu Namankentshane (Uthwalofu en die "
Wildehonde) en Moses Mchunu, wat albei fmaliste is in die Beste
Etniese Musiekkategorie, gaan binne die volgende jaar tot dieselfde ,
intemasionale hoogtes as Mahlathini en sy Queens styg. H9U hullemaar
goeddop,., '

Brubeck jr· omrlng deur argltektuur

DIE Jazzanians is oppad, en as jy 'n jazz-aanhanger is, NBC TV is 'n dokumentere rolprent oor die
sal dit eenvoudig 'n simpel ding wees om hulle mis te Amerikaanse nasionale netwerktelevisie uitgesaai.

, loop: Die enigste kans om hulle te sien, is van Dinsdag Volgens lede van die groep is die Amerikaners
tot Sondag by Kippies. tegnies die plaaslike jazz-rnusikantemyle vooruit, .

Die groep het Darius Brubeck (spruit vail Dave ' Maar hulle benodig die oorspronklikheid van ons -
"Take Five" Brubeck) aan die spits. Darius is die musikante en die verskeidenheid van invloede wat
stigter van die Universiteit van Natal se jazz-program. vandag Suid-Afrikaanse jazz genoem word.
Dit is die eerste kursus van sy soort in Suid-Afrika en Die Jazzanians se ghitaarspeler, Sandile Shange is
seker die enigste op die kontinent. Die Jazzanians was, . , grotendeels verantwoordelik vir die groep se ,
die enigste SA-groep wat in 1987 uitgenooi is om die eiesoortige township-invloed, Sy komposisies is al op
National Association of Jazz Educators-konferensie in TV2 saam met di~"VictOr Ntoni Big Band bekend
Detroit by te woon. , , ' ,-,-', ,- gestel, " ' ,

Die groep was een van die hoogtepunte by die' Die groep kry dit reg omtradisionele Zoeloe-
konferensie (Jazz - An Intemational Language) en ghitaar (metoop instemming), standaard mbaqanga,
hulle unieke jazz-mengsel is hoog aangeprys deur die ' mainstream westerse jazz (veral uit die vyftiger- en
Amerikaanse kritici. Die lede het almal by Dave sestigerjare) en Brubeck se TOck/funk/jazz-fusion te
Brubeck se huis in Connecticut tuisgegaan en geoefen kombineer sender dat een sty! die Ander oorheers. 'n
en ook saam met hom opgetree. Na'n "live' -show op Belangrike geleentheid om by te woon.

.Jazzanians byKippies

TANANAS speel vanaand en van
volgende week van Dinsdag tot
Vrydag om 10:30 nm by die Black
sun. Dit is fmaall Tromspeler Ian '
Herman het pas van 'n maandlange
toer deur Deutschland teruggekeer
met 'n paar nuwe trouks.

Dit is egter nie die hoofrede om
die mees veelsydige en delikate
sames telling van plaaslike musiek
te gaan inneem nie. Die Black Sun

, en die groepmoet aan die lewe , '
, bly. So URP! skud maargerus '
julle sakke vir die groep wat ook
twee welverdiende nominasies vir

, die OKTV-toekennings ontvang
het kerels,

. 'n Ander interessante fenomeen
is die verskynsel van'ene Various
Rumours wat vanaand (en mOre
aand) hulself aan gehore om 10:30
nm by die Black Sun sal voorstel.

" Ondanks die ietwat pynlike z

naam, beskik die groepoor 'n sax
speler met jazz-agtige leunings
wet al summet Derius-Brubeck-: i', '

se Jazzanians opgetree het. Die
bogenoemde Nic Paton (toevallig
ook die direkte afstammeling van
die ewe-kreatiewe Alan) het die
woorde en musiek van al die
komposisies ge~f. Hy speel sax, ,"
ghitaar en sing. Kevin Drummond
speel bas, ghitaar 'en sing. En
Uoyd Martin sorg vir addisionele
perkussieklanke.
, Volgens diepersverklaring
beloof dit om voldoende ,'~

oorspronklilc en Suid-Afrikaans te
_wees om-n besoek te regverdig.

Steve Newman van Tananas
- by die Black Sun te slen
~-', ~ ..
':...;:,'-,:": ,"'.

'~ -. :t~..'

HAAKVASI,',
. -:;'

Plateresensies deurCHARLESLEONARD
. ".,. r-i. . 'l/~"'~f~, :;_:

Kosmiesecountry-musiek galop weer voor
., '. ' ..., .v <?::"" -<;. .... • _ '., ~ _ <~:; r - '~_' " • • -. .<, ': .... .....

glansende produksie wat hopelik
vir 'n ontploffing op die plaaslike
musiekfront sal sorgo Hulle is te
lank geignoreer in Suid-Afrika,

Hierdie, hul sesde langspeler, is
die toeganklikste in hul sewe- '
jaarlange loopbaan,

, K'enmerkend van die plaati "
baie meerfunky as die voriges • is
steeds .leierBarry Andrews se '
donker, strak stern naas onrustig,
dog melodieus gespierde wysies,

Die lirieke is 'n eksoiiese,,' .
bisarre, tong-in-die-kiesgrinnik
oor die lewe in die maag van die ,
metropolis, ,,','

Go Bang, Big Fun enhul '
weergawe van KC and the
Sunshine Band se Get Down
Tonight, is smeulende funkwat
selfs olifante ligvoets Oar 'n
dansvIoer sallaat gly. ,

Die atrilosferiese Dust and '
Shadow is die hoogtepunt van die
plaat met Shriekback wat weer '
klink soosop hul meesterstuk Big
Night ¥usic.

tjelloklanke,
Die plaat is smaakvol en '

professioneel geproduseer deur
,twee ou hande, Rod Argent, van
die rockgroep Argent-faam, en
Robert Van Hooke, baas van die
New Age-platemaatskappy MMC. _
Vandaardan ook die New Age- :<
klank. Van Hookeverwys na
Ancient Heart as New Age met. '.:'
vokale. '

Tikaram het self die musiek en
lirieke geskryf ,en met selfvertroue :
die wereld van die nuwe generasie: ,
folksangeresse van die tagtigerjare
betree,

Die plaaslike uitgawe is
weelderigverpak in die
oorspronlike hoe kwaliteit omslag ,
en binne-omslag, waarop die
lirieke afgedruk is, Ander
platemaatskappye kan gerus die
voorbeeld volg.

Ancient Heart is 'n debuut wat
enige ou hart warm sallaat klop,

juigoor iets wonderliks soos
"hillbilly-musiek.

,"Die produksieleier isdie
gesiene Nashviller, Pete Anderson,

, watook agterdie beheertafel op
,, Michelle Schocked se Short;

Sharp, Shocked gestaan het. ':, "
So, stof af jou Stetson, roskam

ou Kolbooi, skree "hieeel haaa!"
, deur jou neus,want country is
terug!

• Plate word beoordeel op 'n skaai
van een tOt tien.

IDLLBILLY DE LUXE·, ,i'
DWIGHT YOAKAM '[
(TRANSISTOR MUSIC) (8) .
.;.MEANWHILE back at the ranch,
is country besig om met 'n groat ~)',
galop op die rug van die ~ ,
sogenaamde New Country"ir'n "
groat renaissance in Amerika en.
,vera! in Engeland te sorg, Aandie
voorpunt daarvan is jonger stem ANCIENT HEART· TANITA
soosDwight Yoakam, Randy TIKARAM (TUSK RECORDS) ,
Travis en Nanci Grifflth wat aImal (7)'
vol s81e10k met,hul konsene.' .;' , . Dwight Yoakam ' DIT tel in Tanita Tikaram

Hillbilly DeLuxe is Yoakam se (uitgespreek "Tie-ka-ram") se guns
tweedc langspeler wat reeds in, Op Always Late With Your dat haar voomaam, ondanks haar
1987 oorsceuitgereik is. Gelukkig Kisses tanjy baas die verskil ' , 19-jarige ouderdom, nie met die
is dit nou plaaslik beskikbaar. ' tussen die tjankende. staalghitaar ": verkleiningsvorm eindig nie,
Eerdcr laat as nooiL en Dwight se snikkende "twang" Dftreedsis 'n aanduiding van

Please, Please Baby, met sy, . uitmaak. ' , , die volwasse musiek waarmee
huppelende enuitgelate viool,laat Onwillekeurig laat die musiek hierdie jong Brit jou oor-rompel,
'n mens srneekvirnog su1ke jou lag en jy tan nie help om te Haar knus, warm en diep stern vou .
stofwolk-dansmusiek. wonder hoeernstig hierdie jong so gemaklik omjou oonromme
, En wat is countrynou sander so Cowboy met sy stukkende denim . soos 'n gunsteling trui om jou lyf.

'n bietjie IDOt entrane. Mtt'" werldik is nie. ' Haar kombinasie van folk, country GO BANG! - SHRIEKBACK
JoJmson's Love laat Dwight 'n Little Sistet is nog 'n lakoniese ' en selfs New Age-musiek is ,(PRIORITY RECORDS) (7)
mens jou biergiu vol huil. bamdancc storm1oper wat jou laat deurweef met viool-, hobo- en SHRIEKBACK is terug met 'n
~''''~'~''''''''''''''''''''''''''''''''''~:''.. \oo. ,,-. .;.~.., -/....1.1 .,!.},_• ...! J. _'~ "'d,) '.1 I '" I 1.-1 ~ • I,. f,) I.) fJ f' '.J J " f • If' J , I .I ••• J ••••••• ~ ••• ~
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. Die hooftema beklemtoondie ':
verhouding tussen 'n moederen
haar seun, Haar gewaarwordinge
sedert sy geboorte tot die pyn van •

"sy dood op die slagveld.
Die stuk is saamgestel deur': '.'c

NOmSa Nene en Nomhle " .
Nkonyeni. Die rolverdeling sluit
Marie Human en DavidButler in. '
Johan Pretorius is die,

. musiekregisseur, .
Umama Isoja word vanaf 23 . .

Februarie tot 11 Maart in die Dalro '
, by Windybrow opgevoer.

Norman Catherine se Jdentiklt

DIE RAU stel in die Gencor-kunssaal hul ou kunsversamelingonder'n r:

nuwe titel ten toon: Kuns is lewe.
Diegene wat reeds die permanente versameling gesien het en steeds :

wonder wat kunstenaars soos Norman Catherine deesdae doen, kan gems
gaan kyk na sy Identikit, een van die werke wat beklemtoon dat die visuele
kunste 'n integrale deel vorm van die mens se kulturele lewe. ,

Die versameling beslaan nou 350 kunswerlce en is net drie keer
uitgestal: in 1967, 1984 en 1987.

Kuns is, lewe by-RAU

Blik opmoederskap
PETER SE-PUMA is die regisseur
van 'n toneelstuk wat binnekort by
Windybrow aangebied word.
Umama Isoja (Moeder soldaat) is
'n werkwinkelproduksie wat vroue
wereldwyd se strewe na 'n "
vreedsame samelewing uitbeeld en
'n blik op moederskap bied.

Die boodskap word onder meer
deur sang en poesie (die

. openingsgedig bevat die woorde
van Adela Parkhurst: Ek het nie
my seun grootgemaak om 'n
soldaat te word nie.) belig.

omdat sy haar vlug na Griekeland
verpas het,

Sy is voomemens om glad nie..
soos alle ander besoekers aan
Parys, verlief te raak nie ... maar
toe tref Kupido se pyl ...

Op TVI begin 'n nuwe
speurverhaal, Jakkalsstreke, wat
uit die Duits oorgekIank is, om
7.3Onm. Dit verteldie verhaal van
'n pragtige vroulike speurder wat
seker later in die reeks verlief gaan
raak. Dit is ongelukkig die naaste
wat TVI aan romantiek kom vir
die aand.

Waarskuwing
. Nie dat TV4 juis veel meer bied

nie. AI wat anders is, is dat 'n
nuwe Wilde Weste-reeks (nuut in
Suid-Afrika, want dit wys al die
afgelope 20 jaar in Amerika),
Gunsmoke, begin. Die lewens en
ervaringe van vyf mense tydens
die 1880's word uitgebeeld,

DieS mense wat dit nog waag om
hulle televisiestelle aan te skakel
sonder 'n M-Net-dekodeenler,
word gewaarsku om Valentynsdag
erens anders te gaan deurbring 
waar hulle ten minste 'n rooi roos
en 'n bottel wyn in die hande kan
kry •..

Debbie Amos

moet erken dat hulle van
Valentynsdag vergeethet,.•

M-Net begin Dinsdagoggend op
'n romantiese nootmet The French
Lieutenant's Woman.Later die

middag, om 3.30, is
dur'n
kinderprogram,
DoggoneSt
Valentine'sDay.
Liefhebbersvan die
strokiesprent Peanuts
kan daarna regskuif
vir Be My Valentine,
Charlie Brown.

Maar M-Net is dan
nog nie kIaar nie! Om
20h30 is daar 'n
lieflike romantiese
sneesdoekstorie, Until
September - spesiaal
vir die beoefenaars en .
aanhangersvan die
romantiek.

Until September
vertel die verhaal van
'n meisie wat 'n
maand (glo dit as jy
wi!. teen haar sin!) in
Parys moet deurbring

• •
romantics op
Valentynsdag

Meryl Streep

WONDER wathetvan TVl en
TV4 se sin vir dierornantiek
geword? .

Wag! Miskien is Kupido landuit
en het M-Net Valentynsdag se
regte bekom danksy 'n spesiale
reeling met een of ander
buitelandse TV-netwerk. As dit nie
die geval is nie sal SAUK-TV

M-Net word
,NUllS,". - ~.', - '-'.

Wits-joI maakdit net-netCharles Leonard

1WEE permitte en 'n hoes
verder, en een van'
Johannesburg se beste
jaarlikse jots vind volgende
Saterdag weer plaas.

Die organiseerders van
die Free People's Concert
moes eers 'n Groepsgebiede
permitkry voordat mense
van aIle rasseouder
gewoonte saarn na die beste
Suid-Afrikaanse musiek kan
luister.

Die konsert word op die

Universiteitvan die '
Witwatersrandse
Frankenwald-plaasnoord
van Johannesburggehou,

Nog was dit het einde
met. Onseland is mos

. midde-in 'n noodtoestanden
daarom moes die
organiseerders,Wits se

, studenteraad, 'n permit by
Randburg se landdros kry'
om 'n "buitelugvergadering"

, binne sy munisipale gebied
tehou. '

Holle moes ook belowe
dat geen politieke toesprake ,
gemaak of politieke
pamflette uitgedeel sal word
nie,

'n Noodtoestand van 'n
ander aard het die mense in

.die Frankenwald-omgewing
amper 'n stil18 Februarie
besorg. '

Geld was 'n probleem
totdat Camel na 'n hoes en 'n
proes weer eens die
studente, soos verlede jaar,
uitgehelphet,

Hoewel hulle'n verdere
R 5000 tot R6000 benodig,
glo Jordan Beagle, een van
'die organiseerders, dat dit
verhaal sal word uit
verversings wat Saterdag
verkoop sal word.

Die konsert, wat elfuur..
die o&&~d beginJn,tqt
middemag salduur, sal die
moeite werd gemaak word ,
deur die kunstenaars
Jennifer Ferguson, Azuma,
Cherry Faced Lurchers, die
Gereformeerde Blues Band,
Kalahari Surfers, Mzwaki,
Bright Blue, Mango Groove,
die Spectres en Condry
Ziqubu.

Beagle se dat Tananas en 
Larry Amos en die Naughty
Boys se optrede nog .
bevestig moet word. JennIfer Ferguson

Hupstoot virplaaslike choreograwe

Lucky DIale dans In Robyn
Orlln se Alive and Half Dead.

Foto: Alldrea Vinarsa

CHOREOGRAWE toon. ',.
aaitstaandeweek hul staal tydens
Suid-Afrikase eerste Dance
Umbrella,wat pas gestig is om
plaaslike choreografiese talent ten
toon te steI. "

Dance Umbrella is beslis 'n . ,
aanwinsvir die danswereld.
Teaterhuuren anderonkostes, wat
in dieS geval deur 'n private.
instailsiegeborg word, skrlk
choreograwedikwels af.

Boonop word 'n forum wat die
probleme van plaaslike
choreograwebelig op 17 Februarie
om 5.3Onm aangebied.

Die uiteenlopendedansstyle van
Bernice lloyd, Robyn Orlin,
Sylvia Glasser, Grayham Davies,
Carly Dibakoane,Wendy Quarmby
en Eric Bouvron word in twee
programme van Dinsdag tot Sater
dag in die Wits-teater aangebied.

ProgramA wordop 14 en 17
Februarie opgevoer en program B
op 15 en 18 Februarie. Saterdag se

Andrea Vlnassa

middagvertoning om 2.30 bied 'n
kombinasie van albei programme.

Grayham Davies se.
Johannesburgse Dansteater is
genooi om dieS choreograaf se .
Picasso Conversations 
waarskynlik sy beste werk - op die
planke te bring. Daviesstaan '
bekend as 'n jazz-ehoreograaf,
maar bier wyk hy af daarvan met 'n
suiwer eietydse stuk.

Die kIassieke choreograaf
Bernice Lloyd het 'n neo-klassieke
dans geskep vir Beverly Bagg, wat·
Truk-Ballet onlangs verlaat het. .
Movement for Beverly word op die.
maat van 'n Beethoven-trio vir .
kIavier, tjello en viool gedans.

Lucky Diale wys in die eietydse
choreograaf Robyn Orlin se
jongste stuk wat hy in Londen ,.
geleer het, In Alive and Half Dead

tree hy vir die eerste keer in die
openbaar op. Saam met hom op die
verhoog is Gail Saul,Natasha
Pincus en Bernadette Iglich, ,-

'. Jeanette Ginslov, bekend vir
haar Sandstone wat verlede jaar op
die RAU se kampus verbied is, .
dans Dark ROOm Cliches saarn met
Simpiwe Magase. :' ,

Man is an Island is Sylvia J' 

Glasser se bydrae, Altesaarn
vyftien dansers dans op die maat
van Lulu Tsheola se perkussie
rnusiek,

Afro-jazz word verteenwoordig
deur Carly Dibakoane se Waiting.
Phillip Tabane en Dollar Brand
verskaf die kIanke.

Die energieke Wits-student '
Mickey Dube voeg eietydse ',. '
tegnieke by Afrika-danse in
Decaying Leaves in a Shoe Box.

Jill Waterman, die Wits
dramaskool se
bewegingsleerlektrise, bied 'n
werlcwinkelstukmet van haar

studente aan.Sosiale tsboes.word
op die maat van Verdise La
Traviata ondersoek. Die titel?
Social Death in Three Parts. ' . f ,

Pretoriase Wendy Quarmby.
doen Roses - Reflectionsof Five.
Women's Love for OneMan. Om
uit te vind wie die gelukkige man
is .•. gaan kyk die vertoning.

.Die enigste Afrikaanse dans is
Op die Weg Terug van Dina
Erasmus; 'n student aan die
Pretoriase Technikon. Sy gebruik
'n orrelfuga van Bach.

Eric Bouvron, 'n Rhodes
opgeleide mimiekkunstenaar,hied
twee sketse aan,

Die jongste deelnemer is die
14-jarige Lisa Pridgeon.Sy bied 'n
eietydse solo-dans aan. .

Die fees is die geesteskindvan
Michael Hobson, die voorsiner van
die Vriende van-dieBallet.lndien
vanjaar se Dance Umbrella
suksesvol is, verseker Hobsondal
dit 'n jaarlikse instelling sal word.



FILMEN'TV

uiteindelik Blaise(sic) Bridges
aanhangers word(bl 93), al staan
'n grootklomp(67,3persent)
afwysend teenoor sy kleredrag.

,Ekkykna Sing Country en dink
dat Patsy oorreageerhet enons .
bceldindie buitelandnet verdCr
probcerskaad.Ekhet gevolglik '
haar boekie-met die minagting
watdit verdien- in die
snippennandjie gegooi.

nadat 'n olifant een van die Duitslandopgelei is, en nou aan
kamerategnici met sy tande die hoofstaan van die KGB in
deurboor het, Suider-Afrika.

Die man van Uncle, Robert Hy het 'n kort
Vaughn, het ook verlede jaar bier . liefdesverhouding aangeknoop
rondgesluipagter 'n geel bril en met Terry Norton - 'n beeldskone
heelwat prente ingepas, onder meisie van Alabama wat haar
moorJan Scholtz se The Emmis- MA op die ouderdom van 25
sary en Pieterse se Brutal Glory. verwerfhet - Leplat se vrou.

Bles Bridges het Die die. GregLatter word deur die
kulturele boikot oonree Die. Hy . KGB vermoor voordat hy 'n
speel homself in The Devil and noemenswaardigeinvloed op die
the Song,wat van 31 Maart te verhaalkan uitoefen.
sien is. Patrick. Mynhardt is 'n KGB-

Die Amerikaner Ted Leplat .: agent, die persverklaring se hy is
· oortree lanka! Diemeer die boikot .: streng,humorloos met koue blou
Die.Hy is versot op Suid-Afrika. ." <X!. Aridrt Jacobs speel ook 'n
omdatn mens nog bediendes KGB-agent met 'n koue
mag aanhou. persoonlikheid... Moskou is 'n

. Leplat speel die rol van die koue plek.··
·Amerikaanse Assistant Secretary '. Mynhardt,Strydom en Jacobs
. ofState for Foreign Affairs in Jan . maakdie-lewe baie onaangenaam
,Scholtz se The Emmissary. Hy is . vir mejNorton, Met die inligting .

briljant en 'n Republikein; .. datsy egbreuk gepleeg het met
. Die regverdiging vir die prent Strydom, pers die drie vir mej

iswaarskynlik dat Scholtzbesef Norton af en dwing haar om
die AmeriIcaners sal Suid-Afrika Amerikaansestaatsgeheime te .
effens genadig woosas hy 'n steel.
bietjie anti-Sowjet-propaganda Die persverk1aring vervolg:

. byvoeg. .\. "Vesgevang tussengetrouheid
InThe Emmissary se "skadu-' teenoorsy land en liefde vir sy .

, wBreld van leuens, bedrog en . vrou, besluit Leplat om die, :
intrige"- klinknogal soos die .SAinligting self terug tekry, voordat

, . rolprentbedryf- sien ODS virHans- die CIAbetrokke raak..~ die .
Strydom as 'n aantreklike ...>veiligheid van die hele vrye
EngelsmanvanNamibia, o. wereldhang vanbom af,":

, Niemand is bewus van sy . Jan Scholtz sal die vrye wereld
..' .geheime lewe nie...hy is 'n KGB: variaf21 April begin beskerm

· kolonel, wat in Moskouen <>OS-" teen die Rooi Rus. ..

OUBAAS Eastwood
kyk passlef dog

empatles toe hoe 'n
pollsleman en 'n

welbedeelde
blondlne die

Weskus- .
drlebeenresles .

;vertoor. Ole toneells
· een van dulsende

. hartroerende tonele
.In The Dead Pool wat

· vandag by Metro
'. bloskope begin

/'draa!. Daartn vertolk
. ;dle burgemeester

- van Cannel,
.. Kallfomle (onthou

. ,: .' Ronald Reagan, 'n
ander Cowboy

.' akteur,·het President
geword) weer die rol

· van "Dirty" Harry
callahan; Hlerelle

_ ., keer verskyn sy
, naam op'n 'moordlys .

.,.:wat hom vir die.
eerste keer die

-.'vervolgde In plaas
'; " . van die vervolger.

":,a~k. Opwlndend.

Terry Norton en Ted Leplat In The Emmlssary waarln Hans Strydom 'n KGB-agent II . :

van Circles in a FOrest'gehoor
het, is dat 'n olifantdood is.

Die teenwoordigheid van
JoannaPacuIaop die stelvan

.Options- haar bekendsterol is
teenoorWilliamHun in Gorley .

.Park - het op die lappe gekom

"

.',
.,'1- "

Felice Orsini

draai.Ennou lean om ook
aankondigwie die kulturele .
boikotoortreebet, .

Philo Pietersehet die Britse
akteur Ian Banning - die oupa in
Hope and Glory - so stU-stil
Knysna toe gevlieg en aIwat ODS

Sing.Countrylei totMA

DIShusse met lang orevir
ODS, s! dievervaardigers van
rolprente vir die buitelandse '
marksedert die begin vandie
oplewing indieplaaslike
rolprentbedryf.

Nou is die aapuit die mou•.•'n '
hele rits prente wat Iewers In
Afrika vervaardig is, word
vanjaar venoon in 'n Stet
Kinekor-bioskoopnet om die ,

en ander
filmgeheime

Moskou

.'N PAKKIEboekeuit Amerika
beland verledeweek op my
lessenaar - met ondermeerdie' .
publikasie as verrassing: Sing .
Country deur enePatsyM Brophy.
Dis 'n monografie (nr 39), uitgegee. haargekoseonderwerp: Die. minnaar se onwilligheid om'die . probeerDolly Parton nabootsmaar
deur die Opry University Press, :. '.. country-uiting in Suid-Afrika, en telefoon te pak en te bel. "This '" haal nie die paal nie ("fail .
National,Tennessee, en is 'n·. ; "", die genrese aanhang. Syhet glo leadsto outrageous indulgences";' dismally") orndat huIlevals sing .

.'verkorte weergawe van 'n ;..,.'.. van Ermelo tot Elandsbaai .' .".. , .... , .verwinig sy onsop bladsy 58. Sy' :.....enhulle borste geplaasis waardie
-verhandeling watvoorgele is virn . . geslingerrmaarhet haar-: " ",' .. , - -bevinddie Suid-Afrikaanse "'.' ."'gemiddelde Amerikaanse meisie"
.multi-dissiplineremeestersgraad in. uiteindelik opTV1 seSing '. '-., afwykings "lagwekkend en'..: '. ., i .- se naeltjienormaalwegsit, Sy .
.musiek en antropologie.: . .. Country-programbegin toespits. 'n skandalig", '. ,', " 'J .. ' .'.. beweerookdat al die kunstenaars

Op die agterblad, kornpleet met Mens vemeem dat syverskeieDie roimteontbreekomdie' "buitensporig" sweet en dat daar
'n lawwe fotovandie graduatusopname-sessies (in Pretoria) monografie volledig onderdie loep , . blykbaargeen grimcerder met 'n
met 'n cowboy-hoed op hur kop,« '; bygewoon het - waardie meeste te neem- maarhier volg 'npaar : . poeierkwas in die syskerms
lees 'n mensdat InS Brophyop:. vanhaar vraelysteoak voltooiis - . Brophy-waamemings: Die.regstaan nie.
Vanderbijlpark geborc is waarsy en dat sy die bceldmateriaal toe kostumering parodieer"onwetend" Watdie gehore betref, is sy ewe
glo saam met JulietProwse indie: '. semiotics gcdekonsttueer het, die aarden wesevan country: egte striemend. Sy beweer dathaar

. balletJclas was. Dieelcspalriaat se waamemings .leer,in Suid-Afrika, word vervang.· "empiricse ondersoek" toon dat
In 1964,na dieverkrygin$ van is nieSA-vriendelik niel Sy met sintetiese materiaalsoosseer-: . 68,5persentvan country-

die lisensiaatun Unisa,trousY. . beweerdat daarnog steCds 'n '.',,' suckeren tricell.Rhinestone- .:. ':. •aanhangers net standerdsewe .
met'n Amerikaanse antropoloog Hoordrewe droefgeestigheid" heers .juweliersware wordvervang met., geslaag het. 'n Goeie driekwart
en verhuisna Kentucky waarsy· . Oar die afsterwevan JimReevesen '. "maniPoorH(sic)bonelskerwe. Die (14,7persent)wil graagnog - al is
haar,~'toenemcnd" incoun~ .dat di6"minorvoice" (b149)die:" manlikesangers is dikwels "camp"· hu11e al in hul veenigerjare -
musiek begininteresseer. "genre" op 'ndwaalspoorgep1aas:,; (bl,13)en het boeppCiu;e en/of . matriek doen deur 'n

In 1987tot 1988 keersy 1\1~ heL • ";:,"i.'.:-,.'::' , puisies; Diemiddeljarige \ ",.... korrespondensiekursus.
geboorteland terugvir 'n· ,< - '. Sy.wysdaaropdatdie1iriekc",". sangeresse,gewoonlik met, Brophy beweer voons datsulke
"empirieseont!ersoek" betreffende veelal,handeloar 'n ontroue ' : ..•..• , "Afrikaander accents"· (Sic)" " '.' proefltonyne/matrilcuIante
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';". 'TEATER'

Marcel van Heerden en Gys de Vllllers - as Koos op die verhoog

se "Nag Generaal" en .
"Diepe Grond" - hy is .
met 'n AA Vita-prys
bekroon - "Ghetto" vir
Kruik.Ryk Hattingh se -.
"Sing'Jy van Bomme",

. David Lan se "Flight".
en drie rolprente vir'
Darrel Roodt, "The
Stick". "City of Blood" .
en "Jobman", ., ...

Gys isn : ..'
voorstandervan die '. .',. . .' . . ., '. ", •
Middeleeuse holfmfig dat teaffr'''''' 'i' 'r:<,";"GI'AbIlQlJYeu..-w Gys I~·". "
organies uit die gemeenskapslewe- Barney Is Making a Party"

Philander behartig die regie van
Barney.
. "Inheemse teater is soos om lae
vel af te gooi en nie om lae
grimering aan te plak soos met -'.·, .
uitheemse werk nie.":

Oys kan nie eintlik kla oor sy .
CV nie: Robert Kirby se "It's A
Boy", "Wag tot Donker Kom" .
saam met Alena Bezuidenhout,
"Op 'n Grens" en "Ou Grote" vir
die SAUK. "Outers" saammet .

-Bamey Simon. Harry Kalmer se
."Bloed in die Strate". "Waiting for
Godot" vir Swamk, Reza de Wet

moogroei.Die media verwyder
akteurs uit die gemeenskapomdat

.bulle bulle ophemeL "Mense
'... moenie worry oor wie se disgoed

nie. Hulle moet net komkyk."
Later bedel Gys,bas-ghitaar in

die hand. bier van die verhoog af.
Die skeidslyn tussen kunstenaaren
gehoor vervaag heeltemal. Sy
jolige persona is ietwat teenstrydig
met Koos - die groep(nie die grap
nie) wat angs in 'n kunsvonn
veranda het,

Die aand toe Gys die eerstekeer
in 1985 saam met Koos se
voorsanger,Marcel van Heerden•.
gespeel het, was sy ontgroening as
musikant.Gys het sy saxofoon

.geblaas terWyl Van Heerden'n
gedig van The PlasticPeopleof the
Universevoorgedra het, Al die
leiersvan die Tsjeggiese groep wat
die Russiese inval in Tsjeggo- .
Slowakye teengestaanhet, het in
tronkeomgekom,

Gys het 'n heelwat ligter blik op
die lewe. Stilweg bevorderhy sy
"grootste ideaal" ... om sy eie
musiekgroep te stig. Hy wilnet
IiefdesIiedjiessing. "My liedjies is
anders as Koos s'n."

Liries, kan 'n mens se. Hywil
nie die beste weesnie,Hy wil net
'n jol he, . .

Sy jongste inkamasie is as
Bamey in Bamey Is Making a
Party wat Dinsdagaandin die
Black Sun begin.Barney is een.,
van daai ouens wat op die
samelewingse buiterande sweef en
net nie kop bo waterkan hou nie..:,

Hy bly langs die sjebeen in 'n
berugte woonstelblokin Bellevue
waar die hysbakjare laas gewerk
het.

Op 28 is Gys so gelukkig soos
'n vark in Palestina ashy besig is
met inheemse werk.Graham Weir
het die stuk geskryfen Soli .

GYS DE VILLIERS is 'n man
watswaarmetsyreputasie
saamleef, vertel by na 'n .
repetisie van diemusiekgroep
Koos, wat deesdae sy
geordende kakofonie teenRIO
perkassetverkoop.

Sedert hy as groentjie-akteur in
1985 die AA Vita- en die Dalro
prys vir beste akteurvir sy
vertolking van 'n bossies troepie
gewen het, moet hy sy hoe
standaard handhaaf..

Die Spinner wasvir die 24
jarige Gys 'n onvergeetlike
keerpunt wat miskien te vroeg in
sy loopbaan gekom het,

In 1983het hy 'n oudisie-stuk
. gesoek. 'n Gemeenskaplike vriend
van hom en regisseur Christo
Leach het van die grens af
teruggekeer met 'n klomp
ontstellende verhale.

Leach het dit verwerk in 'n
kragtige dramatiese monoloog.
"Ek het dit in drie dae ingestudeer.
Ek het nog in CrownMines se
skoolsaal gerepeteer en toe ek
weer sien het die ou in my kop
ingekruip."

Al moet Gys dit nou self se, het
hy baanbrekerswerk gedoen met
Die Spinner. "Dit het deure
oopgemaak vir inheemse teater. Ek
het voorgestel dat Truk dit opvoer
en toe soek hulle ander stukke..Dit
was die fondament van die
Potpourri-fees.. "

."Dis 'n bietjie heavy" want hy
kry as gevolg van sy energie
funksionele rolle en dan bly sy kop .
en siel agterwee..

Gys de Vllliers Is die
soort ou wle jy vra om
die getaway~motor te

. bestuur as jy 'n bank
wll bercot, Hy kerr
skaars stllslt om 'n

bord ravioli saam met
FELICE ORSINI klaar
te eet. En sy vrlende
sA hy Is deesdae bale .
rustlger as In sy jong

dae.

sandra Prlnsloo en Louis van Nlekerk In Kalkoen se kind

Ballet Boutique II: Krulk
Ballet. Met Veronica Paeper,

Janet L1ndup,Johan
Kotze, Anton Labuschagne;

Linda Lee, Allison Fost, Philip
Boyd. Klavlerbegeleldlng: .
Melanie Hom. Plek: Arena;'

Nlco Malan-skouburg. Tot 18
Februarle. Resensle deur
CATHERINE DUPLESSIS

Paeperboots
balletstyle na .

, "

Die grand pas dedeux uit
Petipa se Slapendeskoonheidwas
die minste geslaagd,omdat die
beknoptheidvan die Arenaen die
nabyheidvan die gehoor nie die .
ideale omgewing vir die soort dans .
bied nie, Nietemin kon Petipa
kwalik uit 'n historiese
dansvoorstellinggelaat worden is
dus steeds funksioneel.

.Die dansers en Paeper werk
ontspanne en informee1 aan die
nuwe ballet,Brief Encounters, op
musiek vanChopin, Die misterie .
van die skeppingsprosessal nooit
werklikonlrafel kan word nie,
maar 'n kykie in die geheimenisse
bied nuwe insig en waarderingvir
die eindprodukop die verhoog. .

Gaan sien Ballet Boutiquen 
maak gebruik van so 'n rare ..
geleentheid.

VERONICA PAEPER is tans Suid
Afrika se voorstechoreograaf,
bekroon met vele toekennings. Die .'
Ballet Boutique-formaat van .
lesing/demonstrasie was verlede
jaar so suksesvol dat Kruik nou
aan balletgangers die geleentheid
bied om van naderby te sien h6e 'n
choreograaf te werk gaan. '.

Interessant van hierdie program
is dat Paeper aand na aand 'n ballet
voor die gehoor gaan skep, tot en
met die fmale vertoning.

As inleiding hou die ses dansers
"konsert", in Paeper se se eie
woorde.Tong in die kies word die
geskiedenis van ballet voorgestel
deurdie style van beroemde .
choreograwe na te boots..

Die "konsert" begin metJohan
Kotzeen Philip Boyd as twee
arrogante en selfbewuste Franse
hofhere wat statig hulle passies
wys. Later gee die silfe uit die
Romantiese tydperk (Allison Foat)
skieliken dramaties die gees nadat
haar vlerkies afgepluk is.

Na 'n liriese en uitputtende
Frederick Ashton-solo sak Janet
Lindup uitasem teen 'n muur neer •
nie dat 'n mens haar kwalik neem
nie. So ook word Fakine. Nijinsky

, en Balanchine se wake in parodie
voorgestel•.

Wessels. Bill Curry. Pieter Brand.
en Ronel Kriel. Dit sal ook van 9 .
tot 18 Maart in die Roodepoortse, .
Stadsteater opgevoer word. c.. J

rolle omgeruil worden konvensies
bevraagteken word. .

Ook met Brilmildavan
Rensburg.Johan Malherbe. Petru.

1WEEnuwe Truk-produksies .'
begin Saterdag. Die een is 'n ..
voonnalige Kruik-stuk en die
ander 'n Franse klug van Georges,
Feydeau.

Die Kruik-stuk, A Snake in the'
Garden. het die Amstel-toekennlng
in 1987onrvang en gaan deur Truk .
in Johannesburg en Pretoria
aangebied word.

Dit is geskryfdeur Norman
Coombes wat self twee van die
rolle vertolk:· . .

Hy het ook twee 'vroulike rolle
geskryf vir ArnieCUrliest wat
teenoor hom speel. Chris Weare is
die regisseur en Birrie le Roux het
die dekorstelle ontwerp.

Die toneelstuk speel af iewers
op die stoep van 'n ou hotel in 'n

, onrusgeteisterde Afrika-land. Twee
bejaarde paartjieswisselopinies
oor die donker kontinent...

Dit begin mOreaand by
Windybrow en speel tot 4 Maart
waama dit by die Momentum in
die Staatsteater aangebied word.

Sandra Prinsloo en Louis van
Niekerk speel die hoofrolle in
Kalkoen se Kind (Sauce for the
Goose) in Truk se eerste

.hoofstroomproduksie vanjaar wat
van mOreaandtot 4 Maart in die
Staatsteatet opgevoer word.

Carel Trichardt is die reggiseur, .
Die stuk, deur Georges Feydeau, is
'n tipiese Galliese klugspel waarin .
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Onder redaksie van
.MARKUS LEO
VERMEULEN

Dinge kan dalkverbetcr: die rP~ .'. '.
kan goed praat. Floors Taljaard se '
FWis 'n Dappersoos Connie' .. '
Mulder ook was. Die einde is naby .
se Floors Taljaard. Hy sedit staan·
alles in die Bybel geskryf. In
Openbaringe.

Floors Taljaard se ...

dance, raise the dust beloved .
• why are your eyes so grey?

let'frlendsplck sprays of ..' ....
laurel leaves

and twist green Victory
garlands all entwined:

no one should sorrow so that
the bIer may be becalmed.

for I am yours now pIcked
clean of all disgrace'

, \

where wInd-softly dolphins ..
orbit In the palms,

yours entirely rel,eased In th~

gardens of the night

• breyten breytenbach In
Judas Eye

. started publishing in Afrikaans,"
verduidelik by aan die leser van
Judas Eye. "Extracts would later .
be translated into several tongues
and eventually I was to start doing
my thing in English and French."

Soos hy dit self stcl: "My
clandestine return during 1975 was
also partly motivated by the
private need to go beyond the
contradiction of being passionately
involved with 'down there' whilst
living happily abroad. Finally,
after seven and a half years of
lying in prison like a pulse beat in
No Man's Land, that umbilical
cord was cut." ;,

Jeanne Goosen skryf
uit Auckland~ark': ..:'

, ,

gcdocn het, Floors Taljaard se
Louis Luyt en die oukerel is 'n gat,
in die kop gcpraat deur linkse
onderkruipcrs. Nou met Naas
Botha uit die land uit gaan dit
maar bra sleg met ODS rugby.
Floors Taljaard sa as mgbyval, v81
Suid-Afrika. Hy het 'n punt beet
daar. . '.

Gelyke regte sal nog kom, die
sa ek altyd; maar die tyd daarvoor
is nog nie reg Die. Floors Taljll!JI'd
sa 'n man kruip ccrs voor jy loop.
Hy het natuurlik reg. ly kan nie
dinge gaan loop en ryp dmk nie,
dan sock jy mocilikheid.

Nou is daar hierdie ding met
FW lI$ die nuwe ccrstc minister•

••

the patron of
the arts, be it
as fool or
entertainer.
The wine is
often good

,there. Nor is it
intrinsically

· wrong to be a
kept woman or
a gigolo."

Enoorsy
vrylating:
"Then, early in
December

· 1982,came
release - and
captivity. Not
only because I
had become liberation
conditioned to
tail-wagging, here I am this first day

· '" but because already shimmering bright

'I was among angel choirs: afar the
henceforth to feathered folk sing psalms .
be made a
convict of my face smells of beauty my
respectability , hands are embalmed '
and accountability," Daarentecn: '1. perimeters, theboundaries of - . _.- did I not store the leftover 011 ...
was liberated to liveJriy'leftov~ clarity, the "established law and for years
life fully elsewhere. To move with .'"order'. More than death I fear the
the changes. To paint and to write. living mummification of with precisely this meeting
To see the sky come shrinking understanding and meek mirrored In mind?
closer. To accomodate the' _ acceptance." Woorde soos die
unexpected death." adem heel duidc1ik die gees van 'n very stili I will lie holding In

Soos wat die tronk in die bundel post-struktnralistiese Parys, "We my glee
'simboolword van 'n algemene should be entitled to .;. the right to so as not to rock the earth on
metafisika eerder as van die stryd , the fuckup as creative principle", this last lap' ".
waarin die land gewikkel is, staan .' skryfhy. Verantwoordelikheid en .

. . Breytenbach se sicning van 'veraniwoording is nievir hom nie.
vryheid in die teken van 'n. .. ' .
intellektuele anargisme wat die . . Boereverset '
erfenis is van die studenterebellie Vreemd soos .hierdie benadering'

. van'68 in Europa ecrder as wat dit mag wees am die politiek van .
verband hou met die "struggle" '. andere wat bier ter lande opgesluit
bier ter plaatse.."Freedom is , __ ~ -.: ,'.. word. is dit egter weI iets wat sal
defined as a continuous battle"~'" aanklank vind onder die 500rt
slayfhy byvoorbeeld, "•••elitism is Afrikanerrebel wat God en die
refused and the bringing about of Nasionale Party verwcrp het maar
some new orthodoxy, some school," nerens anders tuis vocl nie. Die

· of cultural terrorism and atrophy, soonaiJargisme waardeur
another power monopoly- be it Breytenbach bcsiel word, Ie
hypocritically claimed in the name ongetwyfeld na aan die hart van

, of the tongueless proletariat - are menige van vandag se jonger
rejected forever." Afrikaanse kunstenaars. Vir hulle

Tipies van die anargisme wat ' sal Breytenbach steeds die simbool .
deur Franse intellektuele aan die' bly van daardie unieke boereverset
Ivey Lcague-universiteite in die' - teen als en almal wat vir die
VSA versoopword, is . Afrikaner heilig is.'

· Breytenbach se sicning van By Breytenbach is dit helaas op
homself as ecn wat "dig for ways die ou end ook 'n losmaak van sy
to continue undermining the land en van sy taal. "In 1964I

Breyten Breytenbach dig nou in Engels. Sy bundel Judas Eye,'n
versameling "prison poems of an Indefinite colour", het pas by Faber en

Faber verskyn. WILHELM L1EBENBERG resenseer dit .

Goeie, geslypte
en geslepe poesie

broer vertrou Die. agter jou mg. Endaardie gepratcry
Floors Taljaard se die einde is met die ANC.

naby. Kyk maar net na die weer in EItvertrou ook nie daardie
die laaste tyd. Dit bet so verander Wynand Malan nie. Hy praat te'
dat die plante skoon deurmekaar glad. Floors Taljaard 58hy wat
is. Oit, sa Floors Taljaard, staan Wynand Malan is wcct dit nie.
aIles in die Bybel gcslayf. maar hy specl in die haride van die
Openbaringe. Lees maar.,. Republiek sc vyande: . . ..

EItvool ook Die meertuis iri die '. . Willem de Kl~ is nog een.' .
Nasionale Party Die. Hy is wragtag . Floors Taljaard sa dis 'n gooie ding
Die meer wat by was nie. Kyk ~aar' dat hy uit Rapportuit is. Dis'n
net na die belasting en so aan. . koerant wat almallees en Willcm

NOllwil die.linkses ook al weer de Klerk het 'n manier om mense,
•. 'n party stig. Vir wat? '.. " sonder dat hulle dit w~et, in 'n ding

Floors Taljaard sa dit was betti.· in te praaL ....• .'
toe VanZyl Slab~waswaarhy . :, Nouhet Daniecfavenooknog

. was.Toe het jy darem geweet wat . op 51oudag gedraai. Dit na wat
die man docn en sa. Maar nOll so 'bierdie land se rugby vir hom

FloorsTaljaard See
FLOORSTAUAARD58hy is "
klaar met die blerrle Nasionale '
Party. Kyk war sit die Rand, kyk
na die petrol. Fndandie vleis. '

.ROOD Taljaard het 'n punt beeL
Die party betDiemeer sy hand 01'..
dinge Die. NOllDiedat 'n mens die .
swutcs hul regte misgun nie, maar, .
dit is 'n bessie van jy gee hulle ..
die pinkie en hulle grypdie hele
hand.•

Soos met skole. Hulle neUI en ! .

neul en op die ou end gee jy maar
in, maar dan kom hulle en brand .
daardie selfde skale weer at.Kan ..
jy ditv~? '. -'...:'

Die Kommuniste is nou so te 58
OPOIlS. Jy.kan nie meer jou cie

BOEKE
DIE63 gedigte• 'nkeuruit die
vyfbundelsvandieOngedanste
Dans watin Afrikaans by
Taurusverskyn het• is nie .
blootvertalings me, maar
eerderomdigtings waarin
Breytenbach op verbluffende
"wy~ 51kenmerkende talentop
dierooitaalloslaaL Dis
vervlaks goeie, geslyple en
geslepepoesie hierdie wat hom
gemaklikin dieEngelse
tongvaltuismaak.

Op tipics Breyteneske wyse
word alle sekerhcde reedsmet die
woordspcl van die titel op losse
skrocwe gcsiL Is hy self Judas
(Judas I), of gaan dit om die oog
wat op die voorblad deur die
loergat in die seldeur na hom loer, posunodemistiese gees treffend
of is dit straks die oog van die vergestalL Hierdie toetrede van
lcser? Wie verraai vir wie? En dan Breytenbach tot die Engelse
noem hy homself Godin meer as wereldliteratuur pas dus mooi in
een van die gcdigte. by die tydgenootlike tendcnse op

Saos wat Breytenbach met die die internasionale literere toneel.t Afrikaansc taal gespeel het, doen Hienncc bewys hy homself as ._
hy dit ook nou in Engels. "Yk" werelddigter van formaat,
word "ied" (I-cd/eyed), "moor" '. Met dit alles wonder 'n mens
word "wombsick", egter wat geword het van die stryd
"gomverduistering" word teen apartheid waarvan
"godfuscation". "Bitter cunning Breytenbach met sy opsluiting in .
ducks" is nou weliswaar nie die tronk so 'n intemasionale
heeltemal dieselfde as "slu bitter' simbool geword her, Van die
eende" nie, maar net die "struggle" is daar in hierdie poesie
Afrikaanse leser sal dit merk, geen sprake meer nie. Wat 'n mens '

Tronklewe . weIkry is 'n apokaliptiese visie. .
Onsis naamlik in die kak ("we are

Onder die "prisonpoems" in well up shit creek"), daar's geweld
hierdie bundel is daar evokatiewe agter die duine, daar is
indrulcke van tronklewe. Daar is . doemprofessiee vir die Afrikaner
stemme van terdoodveroordeeldes (in "the conquerors", "the coming"
·wat opklink in die nag voor hulle . en "judgement"), maar op die ou
galg toe gaan.In "transit"lay 'n . end gaan dit oar lewe en dood.In '

. mens glimpe van landskappc in die die gediggie "what counts" verwys
verbygaan wanneer daar vertel hy na Lorea,Rimbaud en
word van sy rit van een tronk na Mayakovsky "(who) knew sweet
die ander. Daar is roerendegedigte bloody nothing about keeping
oar sy rna se dood, oar 'n besoek alive".
van sy. pa ("you come only to say .. Vir die wat mag wonder .
thanks for the Christmascard,Pa-'')...,.. hieroor, verskaf Breytenbach al die
en oar 'n brief van sy vrou. antwoorde in "Sclf-Portrait/

'. Die "tronkgcdigte" handel egter Deathwatch" - 'n "note on
nie net oor die tronk nie. Die Autobiotrophy'" watdie-tweede . ..,.
gevangcnis word verhef tot deel van die bundel opmaak. Dit
simbool van 'n meer algemene . bestaanuit fragmente war ingedeel
problcmatiek - die metsfisika van.' .,,"" is onder ttefwoorde ala Roland.' .
die ~ongedansde.dans"waiin 'n Barthcs en vertel die digter se .. '
motto saamgevat word as "an .: storie - hoe dit gekom het dat hy
inside!patehcdwithunlimited . :.- ..' geleer het van di~poetry of

· outside". , 'politics".:. . >, .', .

In teenstelling met Derrida en " "The ... prison years constituted
die dekoDstruksie van alle westerse . 'a laboratory experience of the
metaftsika wat nog tot onlangs so mechanics of freedom" vertel hy, .
'n gier was, bly Breytenbach die . en vaar dan uit teen enige kritiek
romantikus wat hunker na die op sy onbetrokkenheid.r'This .... , .
vryheid anderkant die einder. In 'non-involvement'," slayfhy, "is

· "Caressing the unknowable" gaan· not at all to the liking of the
hy op soekna "primordial ideas".· . maggots who live on the morally .

Waar Breytenbach geen .' . revulsed body of an Anti-
dekonstrulcsionalis is nie, is hy in Apartheid the same way others~' .
hierdie bundel egter deeglik' .cigar-chomping vultures and
postmedemis, soosin alles wat hy . stripe-suited hyenas too - continue
gepublisccr het sedertSyvrylating .' . feasting off the beastliness itself. It .
in 1982. Die labirinte waarvan die is no use me saying I'm not an
bundel vol is, is 'n opvallcnde : exile: people would insist on

· tekcn bicrvan. In die gcdig "Isis", having their need for outrage and
waarin die digter die gcdig is W8t public evisceration and catharsis
deur sy geliefdelleser voltooi moot satisfied." Sterk taal!
word soos Isis die liggaamsdele .. ,. "It is not necessarily shameful,"
van Osiris moet . , verdcdig hy, "to be living at the
bymckaarsprokkel, word die . table of the political lord or that of

B6 , , . C E_.k " .J. 1. t . . .• J i
. " 'VryDagllOFebtuarie1989,''::'' " ,
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MUSIEK,

satire'

dat hy die aanval georkestreer het,
Boonophet die gemeenskap geglo
dat hy Khumkani se parool betaal
het orndat hy een van die "
voo~Mendstemansindie~moo
is. . ,

Sy herehuis,die skoal wat hy .
laat bou het en sy oeste is
afgebrand, en Sipho moes dae lank
in die bosse wegkruip om sy
aanvallers te ontduik.

Geskinder

oorlede. Die stemming was uiters
, breekbaar, Die onderlinge gebroni
. oor wie van die aanspraakmakers Sipho se satiriese humorsinis

die "troon" gaan opvolg het in 'n 'ook nog sterk teenwoordig. In die
gedruis verander. lied, Noinusa (die naam beteken ' ; ,
Aanspraakmakers was daar baie, Mother of Kindness) sing Sipho:, .. .:
Zingilwayo het 35 vroue gebad. ,.; Nomusa uyintonmbi enjamiJ \ ',,' ,

, Die regmatige aanspraakmaker, ' Wagamela emabhasini... (Non'lusa,
Khumkani Dlomo (die seun van' jy het my verlaall Wat se soort \ ' , ,

, Zingilwayo se eerste vrou wat as meisie is jy?/ Jy verlaat my en rbk
"The Great House" in Zoeloe ' sommer op die bus al verloof aan .
bekendstaan), kon nie sy "pos" , jemand anders.) .
beklee nie omdat sy sake- . Hy buk vooroor en draai die
bedrywighede in Durban dit me ' volume-knoppie. "Listen to the
toegelaat het nie. : _ , bumming, it's beautiful.•. " •

. Dansbaarheid laat ook niks te
wense oor nie. 'n' Paar haastiger
snine vir die adolessente en 'n

Ben van Zingilwayo se ander stadige een vir die "ou mense"., ,
nasate, Uzenzo Dlon:to, het die" I . En wat crossover bettef is ~'. "
politieke tussengevegte gewen en ., Sipho steeds die ganse Suid· ,~'
die hoof geword. Hy en Sipbo, self' Afrikaanse musiekgety ver voor.
'n invloedryke man in die gebied, In een lioo (Keep Quiet! Just listen
het nog nooh langs dieselfde wur to the dance-music) versoen hy die
gesit nie. Daar is openlik geskinder 'tradisionele Zoeloe~musiekmet
dat Sipho self wil hoof wees ('n' • moderne Pantsula-jive.
onmoontlikheid omdatdie' Niemand behalwe Sipho sou '
Mcbunus nog nooit in die gebied twee sulke uiteenlopende styl~ so ,
geheers het nie). gemaklik kon meng nie. Maar

Die koeel is deur die kerk,toe Sipho is nie sommer enige
die Khumkani-ondememing gevou ' - musikant nie;
het en hy teruggekeer het na . ' ..' Niemand weet of Johnny en
Makhabaleni om die hoofmanskap Sipho ooit weer gaan saamspeel as
oor te neem. . Juluka of nie. Maar albei is

Uzenzo Dlorno is tydens 'n blykbaar tevrede met die musikale
, konfrontasie deur Khumkani met 'n ' rigting waf hulle gekies heL

mes doodgesteek. Khumkani is tot Fn die keusCs is nou duidelik.
, . Sipho sal op die ttawsie en die' 12jaar gevangenisstraf gevonnis.: . ,

, Sipho is deur lede viut die.' ~ "', fondamente van Zoeloe-musiek
gemeenskap war UzeniO" ", ",', 'voortbou. Johnny sal die inspirasie

, OIldersteun het daarvari beskuldig wmldwyd bekencl s~L .

(komI) en HellelalSipho se "
mondhoeke vlieg oorwaarts. .;

Dit Iyk ofby heel tuis is hier.
Die gejaagdheid van die

openbare lewe het destyds te veel
geword vir hom en hy is weg by
Juluka.

"a was verpletter," sa Johnny.
~AImy drome, al die energie wat
ek ingesit het om daardie drome te
bewaarheid... " Hy onthou nog die

,datum soos 'n puisiebesmene , '
jongman wie se eerste meisie hom

. gelos bet. "Oit was 28 April 1985'
na ons 'n gratis
optrede by 'n
UDF-konsert
gehou het. Ek sal
dit nooit vergeet
nie".

Sipho is terug'
na Kranskop in
Natal waar hy 'n
skool gebou en
verskeie
landbouprojekte
met sy Juluka
spaargeld begin
heL

Dielewe was
egternie so
idillies as wat hy
gehoop het nie;
Die DIorna-starn . '
wat in die
Makhabaleni':
gebied geheers "
hetse;' '

gerespekteerde
hoof, Zingilwayo .
DIorno;is

Slpho Mchunu • na vier jaar terug In die ateljee om 'n nuwe langspeler op te neem

bekend gemaak het, verloor nie.
Die tweede lied wat bulle

aanpak herinner sterk aan die ou
Juluka: 'n hipnotiserende ballade
waarin die sintetiseerder die
tradisionele trekldavier volmaak.
vervang. Die basspeler, Reggie
Mieka, Ie sterk fondamente vir die
lied met vreugdevolle tussennote... ,
(daar is iets aan Zoeloe-musiek
wat deur meer as net die sap van
die suikerriet geinspireer word). '
Soosdie note bymekaar kom,
sheeu die groeplede Woza!

Amabubesl van links tot regs agter: Mike Mpholofolo. '
Reggie Mfeka,.Slpho, Boy Kosi, Slpho Duma. Voor:

Mandla Hene, MkalelweJeMklze ,

SITIIlmanalaphonsizwa
Ons se: Stopnet daar waarjune. ,
IS.

Sipho Mchunu stun op die
klanleversterker in eenvan Tusk se
ateljees en dirigeer die lede van
Amabubezi (Die Leeus) soos 'n
sirnfonie-orkes. 'n Groot stapel lee
kartondose Ie agter hom
opmekaargestapeI. Dan hou die
instrurnente een vir een op met
speel, "Nee,"se Sipho. "Dit gaan
dab,dahDAAH".

Die lied, Yithi Savimba, se
woorde handel oor 'n faksiegeveg:
"Dit is ons wat hulle gekeer het!
Onshet hulle hul vasberadenheid
ontneem/Ons se: Stop net daar
waar julIe is I"

Yithi Savimba is een van tien
Zoeloe-deuntjies wat die week
opgeneem is vir Sipho se nuwe
langspeler.

Tegnies
Sedert verlede jaar word gegis

dat die ou Juluka-span (Johnny
Clegg en Sipho) weer saam gaan
speel,Die beloofde plaat sou nog
vroeg vanjaar gedruk word. Maar
Johnny se druk intemasionale
program gun horn nie die tyd nie.
Hy praat nou van September vir 56
'n plaat ("Just the two of us 
acoustic music").

Sy deelname aan Sipho se . '
huidige projek is meer tegnies. Hy
sal instaan op proouksievlak, help
met die alteljee-verwerking en die
[male vennenging van die groep se
musiek. "Miskien s81hy bietjie

, speel en sing op een of twee van
die nommers,"se Sipho nog
hoopvoI.

Sipho kon nie 'wag' vir 'n
opening in Johnny se program nie.
Hy het 'n klompie musikante
bymekaar gekry envandie,
deuntjies watoor die afgelope vier
jaar in sy agterkop gebere is, begin

, opneem.

Grootleemte
Hy het in 1987 aI begin praat dat

hy weer stad toe sal moetgaan om
musiek te maak. Hy het die geld
nodigom van voor af te begin.
(Die starn-verboudings om
Kranskop het afgekoel hoewel daar
nie 'n hoof is nie),

Die Johnny en Sipho-span stun
eksklusief, en volgens die kontrak
bekend as Juluka. Dit is hoekom
Johnny sy nuwe groep naSawka
herdoop het,

Baie Suid-Afrikaners was
, teleurgesteld toe Sipho Juluka

verlaat het, Hulle het gemeen
Clegg se musiek sender Sipho se
tradisionele basis raak te
kommersieel, Te Amerikaans. AIle
aanhangers van Sipho se
komposisies meen nog dat sy stilte
'n leemte in die SA musiekbedIyf
gelaat het,

Savuka het nog nie naastenby
die aardse atmosfeer van liedjies
soos Mfanzi Omdala (op die
hoogs-onderskane Zoeloe-

S
poplangspelerUbuhle Bemvelo) of· h M h Zodwa (op die tweedeZoeloe-

IP 0 C UnU langspeleren die groepse sesde en

" " , , ' . ' ~::e~~t~~~ij~~~i~dela)
African Litany (oor die Amabacas

I
.. · -'n starn in Suid-Zoeloeland) word

, . , allerwee beskou as die Juluka-jive-

VO gsyeie VISle "a:~~drenuwepJw"d;'""nd
, - , - -< _.:,~:~~~-"''''-'''',' _ ..-.---.- <~"~'---~""'~:~;:~=~:'~~~~1:d

die frustrasies en vreugde van die :
afgelope vier jaar in die deuntjies. '

Apollo,;,teater . ' ' ' , " ,". ' "'~.", . Later by die Cleggs se huis speel
SiphoenAmabubesihetsonder Ole vaders van crossover, Johnny Clegg en Sipho Mchunu~ beloof allank., Sipho 'n paar van die snitte wat

enige media-ophef onlangs'n~.. om weer saam te span as Juluka - die meeste wit Suid-Afrikaners se' , - "reeds klaar ~emeng is.

gaan ~aak oors~. Hull? het ses -. -.... eerste bekendstelling aan Afrika-musiek Maar tyd en uiteenlopende Temas WISsel v~ , ,
vertorungs op die Amerikaanse ." ,_.. ••••. (bogenoemde) faksie-gevegte en
ooskus gelewer-waeronderem by' ....10 IdeaIe net dui! skakelmg tot dusver nog net me moonthk gemaak me.. indirekte verwysings na die ,- <-»:

,diebekendeApollo-teaterinNew Intussen het Sipho 'n onafhanklike projek begin wat groot musikale . ~atha/UDF-konfrontasi<:: ·We '
. YorksaammetLad!~mith~lack belofte inhou..• CHRIS DU PLESSISdoen verslaq amved~.theywerestabbm!~ach
Mambazo, Mahlathini en die ,."' other/wiping each otherout , tot - '
Mohatella QueeDs en Phillip ,liefdesuitinge. '; , -

Thabane (SA se eie Jimi Hendrix).
Daamahet hulle vyf "gigs" in

,Engeland gespeeI.
Die opnames vir Sipho se nuwe

plaat sal oor so 'n week of wat
klaar wees en die plaat sal voor die '
Paastyd op die rille wees. Dit
m6et, want Amabubesi gaan bulle
promosie-vertonings oor die

, tydperk begin.
Dit is die eerste keer sedert die

Juluka-dae wat Sipho hom in die
ateljee bevind. En hy het niks van
sy unieke tradisionele Zoeloe
straatghitaar-tegniek wat hom so '

VryDagll0Februarie 1989'



-, ETE ~N DRINKE "

Hierdiebie"r kikker
sekslewe"Op-!

BJ Lankwarden,ons'
drankrubrlekskrywer,':
skryf oor 'n nuwe bier

,waaroor daar lank "
navorslng gedoen Is

BENvandieverbasendste
drankewatekken, hetonlangs
op my lessenaar enkortdaarna
in my mond verskyn. Dis'n
nuwe bieruitFrankryk (waar
anders?)watJODsexylaatvoel
en daarop aanspraak maak (en '
dis die waarheid) dat dit JOD.
vertoning indiebed verbeter.

Voordat so 'n stelling gemaak
kan word, moet 'n klomp navorsing
en toetse gedoenword. Altesaam
300 getroude paartjies in Frankryk'
het oar die afgelopetwee jiar 'n
geil tyd indie bed gehad en die
gevolg was dat die Franse staats
departement watnuwe produkte
hanteer, toestemmingvir die
vrystelling van di6 bier gegeehet,

, , 'n Waarskuwingverskynop die
eerste klein botteltjies - huIle bevat
maar 250 rnl - dat jy nooit meer as
vier bottels op 'n dag moet drink
nie, waarskynlik omdat jy daama
nooit aan die slaap sal raak nie.

Moet nou nie dink dat hierdie
brousel die aardeonmiddelliklaat
bewe nie. Glad nie. Dit is eerder 'n
lang en baie bevredigende

: gebeurtenis.'

'.Jon
Baie slim, die hele idee, en

aangesien die broueryin Elsas is;
is dit geen wonder dat die brouery
binne die eerste maand na die bier
se vrystelling meer as 'n duisend
briewe van Wes-Duitse invoerders
gekry het wat as huI agente wil
optreenie.

Dis merkwaardig dat daar uit
Switzerland, wat net anderkant
Elsas Ie, net een of twee versoeke
was. Die les hier is natuurlik dat
die Switsers sulke grootminnaars
is dat hul geen ander huIpnodig
het nie,

Die bier, PECHEUR 36/15,
kom van die Pecheur-brouery in
Schiltigheim, wat ook bekend
staan as die Fisher-brouery, '
afhangende.van watter taal jy
verkies.

Dit is lank reeds bekenddat die
verkope van sekere biere in sekere
Afrika-landedie wenkbrouelaat
lig, Die patroon was baie vreemd, .
om die minste daarvan te se.

GuinnessStout verkoop
byvoorbeelduitstekend in Wes
Afrika.Navorsingwat gedoenis,
het getoon die geloof bestaan dat
hierdie bier die eienskappe van 'n
seksstimulanthet,

Di6bier het s6 'n reputasie
gekry dat geendame in daardie
werelddeel 'n kerelby haar toelaat
nie tensy hy twee of drie bouels
gedrink het. Dit werk wonderevir
verkope ...

Die brouery in Elsas het
wetenskaplikte werlegegaan en
verteenwoordigers Marrakesh toe
gestuur om alles wat by die horde
klein stalletjies as seksstimlant
aangebiedword, te koop.

Dit is teruggebring na die
broueryen 'n groep vrywilligers is
aan al hierdie stowwe onderwerp.

. Die resultate was uiters middel
matig. Weer eens is bewysdat die
renosterhoring-teorie 'n klug is.

Daar is egter gevind dat sekere
ekstrakte van sekereplante

analogiee vertoon met sekere .
aktiewe stowwe. Toetse is selfs
met behuIp van chromatografie .
gedoen.

, Daar is bevind dat ten minste
14 plantsoorte wat in Suid
Amerika, Asic, Sentraal-Amerika,
Afrika en Europa voorkom,

. eienskappe van seksstimulante het,
HuIle is vir die finale brousel
gemeng. ,

Ditis onbekend hoe die meng
sel presies saarngestel is, maar van
die bestanddele wat gebruik is, is
ginseng, gemmer, kardamon, kola,
mitt en mango. Moenie dink die
resultaat is 'n medisinale drank nie,
Inteendeel, dit is 'n goed
gestruktureerde, vol bier.

Dit verskil nie veel van
sommige vreemde Belgiese biere
wat op die mark is nie, maar dit

.het net twee keer meer smaak.
Dit is die volmaakte bier wat

enige vrou vir die man in haar
lewe kan skink omdat hy dit op

meer as een manier sal geniet,
Die bottel het 'n plastiekdoppie

bo-oor 'n kurkprop en laat dit op 'n
afstandna 'n reukwaterbottellyk.
Dit lyk soos 'n waarskuwing vir die
wat die bier wit drink ...

On eiers, vars eiersenomelette..
. ' , .-,

• •

f}Jy tf~ !Mar~tTeater, ),

• Die ideale plek vir u ruoksieS
.' Bespreekvandag:. 836-6611/2

eiers beteken baie cholesterol.) ,
Soos alle kos, moet eiers vars

wees. Die beste eiers is vanoggend '
gele. Maar waar.menshuIlein die '
hande kry, weet nugter alleen.
Eiers Ie sorns weke lank in kafees,

, In supennarkte is die omset "
, gewoonlikhoog, maar mens weet
nooit hoe lank die eiers agter in
die stoor gestaari het voordat hulle

, op die rakke verskyn nie,
Daar is klaarblyklik geen

beheer oor die varsheid van eiers '

peper
50 g gerasperde of dun gesnyde

Gruyere- of Parmesa8nkaas
1 teelepel gekapte niinkerwel

,Snydie aartappels in skywe. '
PIaasdie helfte van die botter in
die panen braai die aartappels.
Voeg die res van die botter by
wanneer die aartappels 'n goue
kleur het. Gooi die geklopte eiers
by, voeg sout en peper na smaak
by, en dan die kaas en kerwel.

Keer die omelet versigtig om en
maak die anderkant bruin. PIaas
die omelet op 'n warm bord ensny .
dit in porsies~j .

KOOS COETZEE

in klein blokkies en braai dit in
25 g bonerteen hoe hitte in die
pan bruin. Gooi die eiers daaroor, ' '

Krule-omelet
Gooi 'n teelepel vars gekapte

. pietersielie en 'n teelepel gekapte
grasuie in diegeklopte eiers.

, (~beer ook ander vars ~:)

_Ule-omelet_.. ,., ..
Sny 'n mediurngroot ui in baie .

dun skywe en braai in 25 g better,
(of olie) in die pan, Gooi die eiers .'
daaroor wanneer die uie goud
bruin, maar nie gebrand is nie.

Room-omelet· J

, .Klopdrie'eetlepels dik room '
totdatdit lig en dik is. Vou in die
geklopte eier in en gooi die
mengsel in die pan.

Tamatfe-otDefet
Neem'n grOOt ryp tamatie.

Verwyderdie gedeelte waardie
tamatieaan die starn vassit. Druk
al die pitte en sap uit en sny die '
tamatie in blokkies. Gooi sout en
peper en 'n knippie suiker by en
maak in :n klein bietjie olie en
botter in die pan gaar. Gooi die
eiers in wanneer die tamatie
gereduseer het, en yoeg 'n knippie '
pietersielie by. '

Kaas en aartappel-omelet '
2 mediumgrOOt aartappels.

geskil en gaargemaak
75'g botter, '
8 eiers . :.. ~,:

sout

: ,Samploen-omelet
Vee 50 g sarnpioene mooi

skoon met kombuispapier, sny iil ".
skywe en soteer in 25 g botter (of

, olie) in die omeletpan net totdat dit
ligbruin is. Gooi die eiers daaroor
en maak gaar saOshierbo.

moet begin rook en botter moet 'n
baie ligte bruin kleur word voordat
jydie eiers ingooi.

Die eier stol eerste aan die
kante van die pan. Krap die
gestolde kante van die eier vinnig
met 'n vurk na die middel van die
pan sodat die ongestolde eier in die
middel na die buitekant loop. '

. Die binnekantmoetklam wees
wanneer jy dit eet: 'n omelet wat
droog is boet baie in aan smaak.

Ek kan hier nou hogere raak en '
vertel hoe professionele sjefs die
'pan skud en die omelet omvou,
maar kom OIlS hou dit eenvoudig.

, Skud die pan en as die omelet nie
• Iosraak nie, skuif 'n eierspaan

onder die omelet in en vou die een
helfte oor die ander.

Jy kan die omelet ook oopop "
jou bord sit. maar dan gaan die '
hltte gou verlore;' .

(Jy kan nog 'n klontjie botter in
die pan gooi en die omelet terug op ,

. die stoof sit om dit nog 'n bietjie ,
bruin te braai. Dis gewoonlik nie .
nodig as die pan aanvanklik warm '
genoeg is nie.)

PIaas'dit op jou bard en gooi 'n .
bietjie gesmelte botter oor die ,
omelet. Die heerlike geelbruin;
blink ding op jou bard is goed . '
genoeg vir die Staatspresident. . ' "

Omelettehet gewoonlik vuIsels "
of gamerings wat vooraf berei
moet word. Hier volg 'n paar
eenvoudige resepte vir ses eiers.

, Ham=omelet
Sny 50 g harn in klein blokkies

en meng met die geklopu: eiers
voordat jy dit in die pan gooi.

Kaas-omelet
Meng 50 g gerasperde Gruyere- .

kaas (of 'n ander smaaklike kaas)
met die geklopte eiers. .

Spek-omelet "
Sny 50 g maer spek (sonder vel)

nie. As jy nie jou eie hoenders het
nie, raai ek jou aan om jou eiers by
Woolworths te gaan koop. Hierdie .'
kettingwinkel- wat sou ons tog ", ,
sonder Wooliesdoen'l - het baie
hoe kwaliteitstandaarde en jy sal
nie ou eiers op hill rakkekry nie.
Of dit dagoud is weet eknie ...

Toets gerus die eiers wat jy
,koop op die, volgende maniere,
Hou die eier teen 'n skerp lig of 'n '
kers. By 'n vars eier is daar geen
ruimte in die dop aan die ronde
kant van die eier nie. Soosdie eier "
Oller word, raak die ruimte athoe,
grater.

Jy kan die eier ook langs jou
oor skud. 'n Vats eier maak geen
geluid nie, maar jy hoor 'n dowwe '
geluid wanneerjy 'n ou eier skud.

'n Vars eier sink na die bodem
wanneer jy dit in water plaas, maar
'n ou eier dryf in die water.

Nou waaromal die gekletsoar
die varsheid of onvarsheid van
eiers? 'n Eier is tog 'Ji eier? Nee.

, ,Niks illustreerdie verskil tussen
ou en vars eiers beter as wanneer
jy 'n omelet maak nie. 'nOmelet·

"moet helder geel eII smaaklik wees,
maar ou eiersmaak 'n 'grys,,:
onaantreklikeomelet wat soos '

, papier smaak.
'n Goeie omelet saammet 'n

, siaaitjie en 'n lekker sny brood, is
, 'n goeie maaltyd. '

Dit is nie moeilik om 'n omelet
te maak nie, hoewel jy die slag
moet aanleer. Dit is die beste om 'n'
klein omeletpan te gebniik, maar
enige ldein pannetjie is goed. '

As die omelet 'n vuIselof'
,garneringhet; kan jy' tweeomelette
met drie eiers maak. Laat andersins
tweeeiers perpersoontoe. (As jy
baie honger is drie, of selfs vier.)

Klop die eiers liggiesmet 'n
vurk sodat die eierwit nog,
vloeitraag is. ,Moetdit nie klits nie
- dit maak die eiers te vloeibaar.
Bree~ die eiers net vooi'datjy die
omelet maak omte verhoed dat dit
verkleur, en voeg 'n bietjie sout by.

Gooi swartpeperop die omelet
nadat dit gaar is - dit verander die ' "
kleur van die omelet wanneer dit '
aanvanklikingemeng word.

Smelt 15-25 g botter of'nklein
bietjie olyfolieoar hoe hitte. Olie

I

<, I ........

Kom kuier by ons vir
huiskos, goeie wyn

, ',' en lekker mense"

/.
I
I

I

MYvegetariese vriende - ja, daar .
is diegene ondermy vriende - kla
dat my resepte meesal oar vleis '
gaan. -....~

Ek gee toe, vleis is 'n swakheid
.by my. Ekneem my nOll plegtig

voar om van no\1af meer oor
groente, vis en andernie-,
vleisgeregte te slayf. , " '..".

Vandag die een en anderoor" .'
eiers, die vrug van daardie

. eenvoudige vaal,die hoender.
, (Wees tog maarversigtig - baie



MENSE

Jong Nco-Nazi's
wis Turkeuit

,. .

BONN - Vir dieprys van 'n
koppie koffie lean jong Wes
Duitsers nou rassistiese
rekenaarspeletjies bekom, en
die titels, Hunt theTurk of
Aryan Test, onderstreep die
Neo-Nazi ondertone daarvan.

Diespeletjies, watgewoonlik
opslinkse wyseop straathoeke
vandiehandgesit word, is besig
ombaiegewild te raakby skole,
Ondanks die feit datdie
vervaardigers ses maande
tronkstraf of boetesvan tot 500
()()() Duitse mark:opgele lean
word, het verkope diehoogte
ingeskiet. Die kopiereg in van die
programme word toegedig aan
Hitleren Hess.

'n Federale bum
verantwoordelik vir die beheer
oormediaprodukte watgemik is
opkinders en tieners het onlangs
metdi~ skokkende feite vorendag
gekom, In die burose jongste
verslag, met 'n Iysvanverbode
publikasies,video'sen
rekenaarspeletjies, is 9 nuwe
Nazi-speletjies by diebestaande
Iysvan 107verbode
.rekenaarspeletjies gevoeg.

Volgens PeterStefen, die
direkteur van die buro,is dit maar
net diebegin. Vandie speletjies
wordglonaamloos na die buro
gestuur en hullemeendat ditvan
die ouersis wat ontdekhet .
waarmee hulle kinders speel. .

Die nuwespeletjies word op

die Iysaangegee as: Anti-Turk
Test,Aryan Test, Dictator Hitler,
Nazi, Overkill enCleanGermany

Nazi-simbole en -liedere
bepaa1 die stemming aan die
beginvandie spel. Danvolg 'n
propaganda-aanval met
boodskappe dat alle
homoseksuele vigs heten
gevolglik uitgewis moetwordom
vandie epidemie ontslae te raak..
Nie-Duitsers, Kommuniste,
ekoloe, boemelaars en punks se
plekin diespel isAuschwitz.

InNaziTestword die
volgende vraagaandie speIer
gevra:"n JongTurkisvoorjou,
Watdoenjy?" Indien die
antwoord nie "Gee hom'n
sianiedkapsule" isnie - wat

. volgens die speldiekorrekte .
antwoord is - word die speieras
'n stinkende Turk, 'n vuilrot of .
iets dergliks uitgekryt, .

DieNazi-speletjies is
ontwikkel deur hoogs
professionele programmeerders,
se mnr Stefen. Sekere programme
is verdraaiings vanAmerikaanse
speletjies soos Castle
Wolfenstein. In dieoorspronklike
moetdiespeieruit'n Nazi
konsentrasiekamp probeer
ontsnap, terwyl dieroofkopie "an .
die speier 'n wagmaak watmoet .
verhoed dat die "vyand vandie
volk" ontsnap. .

Die meestevandie speletjies .
worduitgereik opkasseuevirn
algemene huishoudelike rekenaar

in Wes-Duitsland. Di~ rekenaars
se pryse het die afgelope 4 jaar
met 70 persentgedaal,

Die buros! II persentvandie
land se rekenaars kandie kassette
speel, en 30 persentvanfamilies
met kindersoueras 10jaarbesit
sulke rekenaars - 50persentin
die groot stede. 'nTotaal van 2
miljoenhuishoudings het sulke
rekenaars,

Volgensdieburoword 85 .
persentvan die tydwar voordie
rekenaardeurgebring word aan

. speletjies bestee.
RekenaarversIaafdes isaltydop
soek na nuwe,goedkoop
speletjies- gewoonlik 'n
roofkopie. Onwettige kopiet!
verkooptussen10en 150mark
(R15- R230).

Maar 'n moeilikbeheerbare
ontvangskanaa! betonlangs op
dieWes-Duitsetoneelverskyn.
Dit is 'n elektroniese posbus wat .'
dagen nag per telefoon bereik·' '.

· kanword - die voomernende
speierbenodig net 'n rekenaar, 'n

· modemen 'n telefoonnommer
watin enigevan vele tydskrifte
se geklassifiseerde advertensies
opgesoek kan word.

Na ramingbestaan daar .'
·duisendesulkediensteinWes
Duitsland.' , .

-" 1,''''' .. ,.,-. ";

Die meestehiervanis geleein .
die industneleRuhrvallei, asook

.Wes-Berlyn, Miinchenen .
.' Hamburg. In Wes-Berlyn, wat :

bekend is vir sy ekstrernistiese
politieken bandeloseseks,
bestaan daar meer as 50 van die
"posbusse"•

Dieburo se verslagteken 'n .
profielvan die tipiese .,
rekenaarspeletjie- en .
posbusverbruiker, gegrond op .
navorsing onder 200jongmense.

Di~ wat die meesteverslaafis
aandiespeletjiesbestee 'n
gemiddeld van vieruurperskof .: '
voordierekenaar.Benjongeling .
het gese hy bring tot20 uur, _..
sonder'n onderbreking,voordie
rekenaar deur.

. . , ' : ..... ". 'I.'
. . Diemeestevan die spelers is .•.
seunswatsosiaal getsoleeris en

';:.

min selfvertroue het.Slegs 10tot
20persent vandie spelers is
meisies.

Sommige van die spelers is.
· studente watdie speletjies speel

omhul reflekse te verbeter, ,_
Uiteraard toonhulleook'n beter
weerstand teendie nadelige

. . ideologiet!.,· .

Diebumbeskou die'
verskynsel vanrassisme en Nazi- .
ideeswatso geredelikbeskikbaar
is as skadelik vir die samelewing
as geheel, al worddiever-regse
groepin die Wes-Duitse politieke .
spektrurn, bestaande uitongeveer:
25 000IOOe verbonde aan 'n . -'"

-'~ ':

· handjievolorganisasies, as','
". marginaalbeskou,: " • .

Irnpotensielaat medici steedskopkrap

B'

. 0.·
~
~ .

. I
, -.'

genoegom dieslagoffermet
.impotensie te straf, se guns terug

te wen,

-disse "gedokter" het met die:'
· poeier: "after leapingintoaction"
70 times during thenighthe died .
thenextmoming!" ~ moomlik :.: ~,: ,'"
vanuitputting. . . .

, '~/' .Eers na dieverskyning vandie:
.. I7e eeusewetenskaplike Harvey c .
" .sewerkeoor die bloedsornloop ..

en andermedieseuitvindings het / ,- .
"die b~gelowebeginverdwyn".· ~.

· ·i-- -Renosterhoring, ~. _.,
welluswekkende bieren sekere .
verdowingsmiddels is diemeer .

. ..'modeme behandelings. .' -

.Modeme doktersbeveg .,
impotensie vandag met .

, psigoanalise.organoterapie en :.'
meganiese hulpmiddels, .

• V olgens 'n studievan die' .
Metz-universiteit is irnpotensie

'.;. besigomgroterafmetings aan te

L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~~~~~~~~J ', neemen is vandieongewone rate
besigom terug te keer-... ,
troosmiddels is gewild omrede

Indienenige vanbogenoemde die oorsake van impotensie
nie werknie, is daar 'n hele ' dikweIs sielkundig vanaard is.
klompierate wat totvandag toe
nog in gebruik is.Slaehet goeie Ditwordveroorsaak deur

Priestershetook resultategelewer,maarnie so . ,. inhibisie of die spanning vandie. .
verootmoediging en berou . goed soos spaansvlieg nie. Die ". alledaagse Jewe. Die genesing I~
voorgeskryf, terwyl towenaars' , .' . groen poeier beskikongetwyfeld in neuro-honnonale balans.

·mense aangeraai het omgeheiine ,.,. II kk d. oor we uswe en e Ondanks di~ kennis bet 17fonnules in muisbloed neerte., . eienskappe, maar dienewe- .' F
skryf,deur diekerkdeur, vandie ., effekteis soms skrikwekkend. .. ..., persent van ransemans.tussen
kerk waarmdie paartjie getrou die ouderdomme van 18 en65
het. se sluitelgat te urineer, of, in, " '2 Ambroise Pare; 'n bekende 16C .:: jaar,watin 1987 by 'nondersoek
ernstigegevalle,'nkn~ te" ' !euse Fransefisikus, beskryfhoe betrekis,gesehulle leiaan._ . \
.maak in 'n .wolfsc; penis... " '. 'nkJ!XlS~OQg~ geliefdesy;:: .::::;~ ,c,.gedeeltelike of algehele . \ -."

""" .. '.'H' ... '''' "'..... ,,.,.... ,,:.• ' • .. J"'.......... ".' .' irnpotensie. .'

heuning en gemmer en weerte
vryf",Wiedie vryfwerk moes
doen, word nie gese nie!

'n Antieke raatskryfvoordat
pasit!nte vier akkedisse moet
fynmaal in asyn enandertreksels
en dit dan saampers opdie ,.
regtergroottoon v66rdietyd,en
op die linkergroottoon nA die tyd.

Priesters het dieminder
. morsige metodevan gebed
voorgeskryf, asook die dravan
talismans om diegode,kwaad .

.h,I.)' ....."t~........ "'oJ I' I h-l~( "rll
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VANspaansvlieg tot
psigoanaIise ita knolswam, alles. .:
is a1 probeerom impotensie te .
oorkom, maarnikstot dusverhet

.geslaag .nie. .

. Daaris min sosiale siektes wat
soveel hoofpyne totgevolggehad
het soosdie onsuksesvolle
uitvoering van watMontesque
"gemeenskaplike gebede"
genoem het. Impotensie is .
pynloos, dog die oorsaak van
geestesstryd ~ vera! in 'n .
samelewing wat seksuele viriliteit
so hoogaanslaan.

Impotensie wordsteedsin baie
landeas rede totegskeiding
aanvaar, Die Fransehet tot in
1677diegenewatvanimpotensie
beskuldig is voor 'n raadvan 12
kenners getoets. " .

, .Volgens MarcHenriot, 'n 27-
. jarigedokterverbonde ian .

Nancy-universiteit se mediese
fakulteit,het die mensdom alles
in sy vermoe gedoen om die .
probleem te oorkom, .

VyfeeuevoorChristus het
Kanna Sutra 'n donkie se
"orgaan" met koring en klein
uitjies voorberei endi~ mengsel
danaanhoenders gevoer. Die.

,hoenders is danaansy pasit!Dte
. voorgeskryf. .

'n Anderbehandeling was om
die "onwillige penis met warm
waterte vryf, te bedekmet

~. 1 \_ '

.. .:



Saamgestel deur DEBBIE AMOS

•*TIlELONELY
PASSION OF JUDITII
HEARNE
MaggieSmith hettwee '
Briue tockenningsverower
vir bur uitmuntendespel '
inhierdie rolprentoor 'n .
prinseswat voomccn'n
bclowcndepianis wasen
sleedsop sock is n8bUr .
prins.Bob Hoskinssped
leCDoor bur in 'nrol baie
IIlden as waarvoorhy
bclcend is.

••• Sterk aanbeveel
•• Sien gerus
• Vermyas jy nugteris
Prentesender sterretjies is
nog niebeoordeel nie

·LICENCE TO DRIVE
Nog'n tienerfliekwat
verrassend beter as 'n paar
Vlllsy voorgangers is.
CoreyHaim is Lesmeteen
ambisic: om sy Iisensie te
krysodat hy die pragtige
Mercedes (Heather
Graham)kan uitneem,
CoryFeldmanspeeldie 101
van DcIIl,Les sebeste
vriend.

·1OHNNYBE GOOD
Teveelvan 'n goeieding is
mosnie goed nie,of is dit?
Anthony MichaelHall is
JolmnyWalker, 'n
uitstekendejong
voetbslspeler watsy ouers,
Sfmeisie en die hele dorp
san sy voete het, Sy
afrigtcrssienJohnnyegter
as 'n klein goudmyntjie...

··WILLOW
Hierbctree'n mensweer
diefantasiewSreld van
GeorgeLucas watook
bclcend is vir rolprenle
soosStar Wars en Raiden
of the Lost Arlc.Dieminia
lOurbcld van die film is '
Willowwat 'n baie spesiale
baba,Elora Danan, aandie
lewemoet hou sodatsy
kill hdp om die ryk van '
die bose koningin

, Bavmorda\e vemietig.Met
.val Kilmer.Warwick
Davisen Joanne Whalley•.

··BUSlER, '
Oud-Iidvan Genesisen
noo solo-sanger,Phil
Collinsspeel die OOofrol iri
BUSier wat handel oor die .
groot treinroof inEngeland .
in 1963.Hy speel teenoor
JulieWal\en watvir 'n
Oscarbcnoem is vir haar '
rol in Educating Rita.

, .*TIlE BIG BLUE
Dievemaal van 'n dicpsee
duikermet 'n 'obsessie om
die dicpsle, ongekende
hockeVllldie see Ie

"erlcen. 'n Ongewoncband
ontstaantussen hollien 'n
Amerlkaanse vrou wathy
onbnoctin Peru. Die
hcmelsbreevenkille in die
kullOurvandie
Amerikllleren Europcer
wordbc1c1cmtoon in hulle '
vemouding.

··TO KILLA PRIEST
O1ristopherLambert speel
die rol van Vader Alec,'n
priemr wat die owemedc
lut sidder met die
charismawat hy van'sy
precltstod af uitstraal.
Hocweldie naam Vader
A1eC gebruik word, word
die werlclibeid nie vandie
flksieonderskei nie. In
1984is Vader Jerry
Popiduszlto koelblocdig

. deurdie Pooise
"eiligheidspolisievennoor
CDdi6 is sy vemaa!.

"ALIEN NATION
300000Vreemdelinge
(nogalvan 'n anderplaneet ,
ook) beland in Los
Angelesen dit blyk goudat
hullenie baie mal is oor

- dieaardse inwonen nie.
MetJames Caan en Mandy
Patinkin.

:.....

....'}.

Donderdag: Larghse.
Vrydag:AlanGold.
Saterdag:Tam Minter.
Sondag:Largesse.(rd.
6407582)

Easy by Night,
Nauispruit.Vir hoe
inkomstegroep jollers, Baie
gewildonderSowetancop
Woensdagaande. Speel
saamas jy 'n BMWhet,
(rd. 864-4748)

Club Status, FunValley.
Diskomet baiedansplclt,"
Syndicatemet Ronnie
Joyce is die gcrcc1de orkes
in die pas opgeknapte klub.
(rd. 945-1001/2)

Blues, 16SManhailstraat.
Wordmeestal bcsocIt dear
wesens,vandie nOOrdelike
voorstede (ouderdom
lUssen 25en 35).Disko- .
musick,flitsendeligle,
spicl!Is, mensemet
grimering...

Hard Rock Cafe, 204 .
Oxfordlaan, 1II0vo. Baie

, gewildetiener-uithangplclc
watso goeddoen dat hulle
selfst-hemde(methulle
naamop) met welslac
bcmarlc. Middag.en
aandeteop die maatvan
bekendetreffers,hcrrocp
dear die grocp AlzccWal
Woensdaeen Soodle
optrcc.·

Kingof Qubs, h/Y Marle
en VonWieJlighstruLHi
NRG,emon op boonste
verdicpingop Woensdae.

, Donderdae,Vrydae,
Salerdaeen Sondae.Disko
mbaqangaop dieondente
verdicping,Toegang: R3.
(rd. 331-6727)

Kaapstad
"Baxter Teater, Mainstraal, Rondebosch. Studio:
Beirut met BradMorris. Tot 25 Februarie.
Kapcnun un solank begin uitsienna ceo Vllldie
besle toneelslOkke in 'n lang tyd: AndrewBuckland
se The Ugly Noo Noo open op 28:J;prie.
Lettice and Lo"age is nog vanaanden .

. Satcrdagaandin die Hooftcaler,te sien. Op
Woensdagbegin'n nuwe opvoering:'n dans-

< ckstravaganzagetiteld Takln' OfT. Tot 4 MaanIn
die,CoDccrt Hall is Niel McCarthyse boog
aangepreseStormrlders Ie sien. Tot 25Februarie.

< McCarthyspeclweer die hoofrolen sy vroo, Claire
Stopford,het weer die regie behartig.<>ok met
Dawid MilUlaar en Kate Edwards.By die
Stagcdoor-tCller begin B~uncers op 13 Februarie.

NIco Malao·teater, St1llldgebicd. Carmen indie
Opcrahuistot 15Februarie. 'n BlesBridges- , '

, kOllsert is ook em die bcurt in die Opcrahuistot 17
Februarie.In die Arena duur Ballet Boutique tot
18 Februarie. .,

Theatre on the Bay, Kampsbaai.Die gewilde
,musiekspelNunsense aan. Met Kale Nonnington"
NatalieGamsu, Gaby Lombcrg en Suzame Braun.
Regie TobieCronje. Tot eindeFcbruarie.

Qub MIUIZlIltan,
Moleuane, Soweto. Hol!r·
inkomstegrocpdisko. Oop
Vlllelfuar dieaand.Op
Maandle en Dinsdacis
tocgimg gratis.Twee gratis "
biere op unde wanneer
tocgang gcvra word.
LedegeldRIO.Ailesoorte
musick. (Tel. 930-1735)

Capone's, LouisBothalaan
440. Restau1llltmet orkcs., .
Dinsdag: Brynn.
Woensdag: AlanGold.

Idols, bokant Vlll
EndstraaLLangtoue van,
ongemakliltentocsiastiesiC
jollcn buile. Musicken
plesiervir die tiencr
yuppies. (Tel. 4027840)

SA KullSVerenlglng. Kerlcstraal, Kaapstad.Handgcmaakie kunswerlce dCllrs~art '
grocp-kUDSIenUn wurvan die Iuieud van die Noor~Transvaal.diegl'OO!sle is..•

Gallery 709,AdderlystraaL Oliewerlce deurRoclrelle'Lipschitz, AIUI Lindsdl- .
Stewart.Waterverf-werlce deurPhil Cloeleen Maurice Feams. Pastdwcrlce van
Pieler,van der,weslhuizenen Hden Begg.Tot Fcbruarie.

,,"' Kaapstad ~

'B~~rg~~;", Ronde.x:~ch.Oliew;irke cleur Ronald'Philip. Van 15Femuarietot7 '%
, 'Maart. "," '

SieveNewman. Shaun
Naidoois moreaandaan .
die benrtmetMusic
WithoutActon. Ook met
ToniaSelley,Spiro .
Paxinosen Jannie van
Tonder.

,Dolvir die Llefde,
Momentum, StaatstClter; ,
Pretoria. 'n Mrikaanse '
aanbicding van Sam
ShepardseFoolfor Love,
'n kragtigeIiefdesverhaal '
wathom in die farnilie
kringafspcel. Regie:
LucilleGillwald. Met Ben
Krugeren SUSIll Coctser· '
Oppermlll.'

-%
W,
'i$c
~

Cape Gallery, Kerlcstrut60. SUld-Mrikaanse kunstenaan:, NicoVerboom~ Ruth m,:
Squibb.MellBrigg,Douglas Treasure. GeorgeBotha, Hamish Gnnt. Tot emde >1';:

x
Fcbruarie t1'
"~li~lunft',BergstrU~ 14. Uiutalling deurv~rsUnsui8nde Suid·Afrikaanse , I
kunslenaln soosPicmcef, MaudSumner, Maggie Laubser, IrmaStem,PreJler,,' W
Welz,Kibei,CaI~~t en Boonzaier.Tot ein~Februa~e.,· 'ilii

. :'AJ1S(eoe StAndrcwslaan Seepunt:Keramiekwerke en 'skilderye deur Mari l>

."~

baie laat saansen Saterdac '
vir middagete oak. Etcs
word sewedaevan die
weclttot laataand bedien.
Wocnsdag tot Sondag: '
RudiandFriends.(rel.71fJ

-8400)

Heaveo, Seepunt- The Tony Schilder-jazzgrocp
speelelkeSondagaand om 2~30.

Rake's Wine Bar,
Ridgestraat20Parktown.

, Eintlilt'n ouhuis met 'n
grootlOin. Ligleetes opdie.:
grondvlocr en sleak op die, ".
boonm verdicping.
Vrydagaand: Larry Amos' .
me~ Naughty Boys. "

, Dixieland-jazz doordie"
Jazz AcesopSalerdac
tusseneen-envyfuur.Die'

: blues/rockgrocp Roou is
Sondaealll die beurt.Tel:
484·1714.

"

"'; ..

Rumours.,
Roclceystraat.
'n "piese '
Roclceystrul,i
Iutaand i
"joint" vir
me:nsewat, ,r
somswerk ,
ooIt. (Td.
64846OS).

I,', {«"

Late Nlte,lCi" ':
Duke's ,j':i',
Melvi11~'.'< t
Laatnag·;·,1
,a1temlllief vir

" Rockey~

Cop van , J.
vyfuur-- \

,:: smiddags lOt:

The Thuoderdome, h/v
Cairn- en Noordstraat.
"Mega".disko, krod! en
groepc.Baiespicl!1s en hoi!
ha1cIte. Cop VlllDinsdae
tot Salerdac. Die nuwc
gcrecldearlces is Cinema,
wat met lasers,ligte en
vidco's venom verskaf
&an die tienen. (Tel. 238

788)

Bones,Rosebank.
Restaurantmet buitelcg
biertuinvirJo'OOrg yuppies
en aspinnt-yuppies.
Vrydag:-Double Image.
Saterdag-en Sondagunde:
gasklUlstcnurs.
Woensdag: Sugar and
Spice. Dondcrdag:Dave
Dell. Tel:788-1337.

No 53,Hillbrow.
Johlllnesburg se gewilde
kabaret-krocg. Duur maar
moeite werdvir die
venoning It's all Fright By
Me - Part2. Met Fiona
RamseyenSieve Walsh•.

.ywcrlce uitgcbceld. Tot·
,'," cindc Fcbruaric. " " ,

Tile Junction, h/Y BR!- en
ClaimstruL Klein
dansplclt mur lekker
snoclterbmer en 'n daklUin
watgcbruilt Un worddeur
idiotewat nogverliefruk.
Dieouer rocIc ennew
wa"e-musiclt wathier
gcspccl word.is'0

welkome afwisseling "an
diedisko-twak op ander
plekke, Qllis Prioren Neil
Johnsonis somsop
Salerdagaande die
plalejoggies.

City.Dinsdag: Linle Sister.
Woensdag. Donderdag en
Vrydagaand: Vinnieand
Visoounu.726-6019.

Klpple's, Marlocaler.
Newtown. Township-jazz
ensy meer voorsledelike
gelyke. VWand,
Salerdag- en Sondagund
sped ReneMclean en
Dinsdag-. Woensdag- en
Dondcrdagaande is dit .
Barney Rachahllle.

Ouislie se moordverhale,' ;.~. ""·Aladdln, Alexander-
waarinjy die.idenli\eit van . Tealer, Braamfontein,
die moordenaar moct Johannesburg. 'n Skreeu·
vasslel, maar knaend sowse gebarespcldeur
doclbcwus mislei word. Janice Honeyman. Ideale

vcrmw vir die hele gesin.
Met JC1DIY de Leota,
JeremyTaylor,Nomsa
Ncne,GlennSwarten '
ander.

....*The Ugly NooNoo:
ATrllogy,Upstain, Marie•.
Tcaler,Newtown,' '_
Johannllsburg. Andrew"

:: Bucklllldop Sf bcste.
Hierdiemimickkunstcnaar
CDaktcurVlllfonnaat skcp
'n heelnuwe metafoorvir
diepoliticlteuiteen·
10pcndlieid VlllSuid-'-'
Mrika.Jy sUler terwylby

, jonaan die dinksii

,Mango,~roove~Maandagby Roxy Rhythm Bar"

Jam_'s BU'. '
CommiuionenuuL Die
"oonte aanbieder"Ill
00I'Sp'0IIklikc p1uslikc
musiet met OOJbIyfsels "Ill
OU Jahamcs1Jur&. NieIe
duur nie en die lug~ing
werk. 'n Wye"c:ntciden·
heid"Ill SA musick: "Ill
mbaqanga tot pseudo
samba.Gchorewissel met
die musick wat aangcbied
word met ahyd '0 pur
berltenbarc locals.Jazzby
die Sateniagmiddagelc,
geen toeglllgsgdd.
Vrydag- en Salerdagamde
spec1 Bayele en Dinsdag
lOt DondenIag is ditdie
Spectres.

RollY Rhythm BU'.
Mainstrul, Mc1Yillc.
SleCdsdi6 plcltviryuppies
CDaspirant-yuppiesem by
gesie:n te word. VlIlund:
Mrian Jazz Pioneers.
Saterdagmiddag: Linle
Sister. Amd: MlDgo
Groove. Maandag:Fat

~1'Upd1-galCI'J,127 vaSleIand.,
Sunon Bekkentrut.,. , ,- .'

,Kosmos. Nuweski1dcryc Markteater.galery,'
dcur Enol Boyle. George ,Marlcleatcr-kempleks, Natalie Knlght-galery,: ' ' '
Boya, AdriaanBoshoff, ' ,Newtown. Jeug-, ' ,Hyde ParIe-scntrum.
TItta~~tti en <>,00 K1ar.: klUIsuiUtalling genUmd ' , . Kunswerlce dear die

, < YoungArt fromlhe Sbldio ,'; getroudcpur, Karin, '<'
DIeJobanDesburpe " "," of NinaCampbcl1-QuiJie.':~; :}. DaDdo en Gunler:' '
Ka_1D, "" Open19 Februarie en dour Obojkoviu.Tot 18 .
Joubcnparlc, IC1cinsuu; 'n , ," 'lOt 19Maart. Fcbruarie.
Nuwe uiUta1ling vanSnid-
Mrikunsc klUISIenaan ' (Fotograflese, ,'" , Everard Read-galery, '
wat akildcrye CD ' Eksperimerite1e-gaIeri," .', ". Jellicoclun, Rosebank.
bccldhouwcrltinsluiL Tot Marlclealer, Newtown. Of Bockbclcendslelling op 13
22Fcbraarie.' , Gods and Animals 'dear Februarieaileen: , .'

, ,Jillilll VivaGibb. Tilt 18 Dictionary of SA Painten, "

~s.:::.~II~'\' :Fcbruarie. ,.,;': , . ", ",~~~;; '~':'~:~I':i~t'::;:
Dienuwc galay 'co '" ::-', Galery 21, Dcrde vlocr, , . ,van bock The Kill - Out of
poueballerscntrum spog' ';, VictOry House,' .: ' ' Afrie. en uiUtallingVlll '
met 'n uitstallin',vlll ',,: HarrisooSlrUL 'n Nuwe ' ooi'sprimklike kunswerke
verskeie aoortehandwerlc-: ?aiUtallingvan 25 ' '.c:' '" van dieb6ek. Bydraes van:
kcramiek, bofiiwerIc, ' .. grafickwerlce denrlamc.'·, ' bmstcnUn sOos Keith
tebtiele to juwelc.' , " '. Mphahlele. Dieinisiasie- Joubert en Paul "'"
"lhwUsions of Africa" " , seremooie "Ill diePedi's in AugustinuS.
bevat wert van die bele' Noorcl·Transvul wordin- '

·····~Fran1deand

JOhnny at the ClaIr de
LuDe. LeonardRayne
Teater, Doomfontein, "
Joluumesburg.'n· ',-, ,
Dcernisvolleen leer
komcdie dcnr Ameriltlller ,
Tcm:nc:e McNally. Oil :...
handel oortwee sinieSc'
Iiefdeswnkke watop'n .
aand die helcndcgenadc
vlllliefdC,-munligen.' '
musiclt belcwe.Slcitlerende

, spd dcur Bill FlynnCD

Jana Cilliers. '

BJ' ,~Ii
••' •• ~ " , ~ ' - ~~ .. , - 110," '"' "',"" ~ "'),~'\.."""-"··"""''''''I"~,,,· lltlc',,\.I''''''"''J''''''''''''',""'''tto -. ,,",,, __,,,,,,,,,,,"'- ~~..:_j, ~ -- _~~y~gt-'to-FemDrie'"~-

, '" \ . • '1', . , ('l.~r-J~i4&"iJ:7~Or~:~.:. ... ,i. J
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f~~n~ ADREAMER ATHIE/I
Z•' C)

CADDYSHACK 2 ' CA'
ALIEN NATIDN 11-141
COCKTAIL 11-111
lICENSETD DRIVE II'Gl·l01

BEETUJUICE CAl
BULL DURHAM 12-1')

COiliNG ATTRACTIOIII
24 Feb- MARRlm TOTHEMOB

3 PMr- WORKING GIRl

PRETORIA
COMPUTICKET

E"QUIRIES (012) 322-7460

PRETORIA

17F8b- GORILLASIN THEMIST

DalIr:11 •• 1l15,UI,I.a,U5,tI.,.

~EJlfw'~~,~~hS'lS~RTYJl~11

0.1111,131,1.,1 e.11.•,.
MIDNIGHT RUN 12-111
AClIONNIOAllvrNIURfWlTIiROOfRTOEItlROI
Sltllfftll ... ll.15,mWI\1OW

COMING AnRACTIOH

COMINGATTRACnoNS ~~~~~~--~~~~~~!I!I"~~JI17FlIb - SWEETHEARTS DANCE
24 Feb- MARRIEDTOTHE MOB

24 Feb- PUNCHLINE

MOVIES
EAST WEST

Dal1r.l1 _, 11.15,2 31,50311, 1.45, 11_,.

THE DEAD PDDL 11-11)
CUNT EASTWOOD ISBACK INACTION
ASDIRTY HARRYI

AFISH CALLED WANDA
COCKTAIL

BUSTER 11·14)
NOORDINARY THIEf' HE'll AlSO
STEAL YOUR HEARTI WITH PHil
COlllNSI

ALIEN NATION
$'111 Feb 101mCARE BEARS
ADVENTURE INWONDERLAND

Buster (Phil Collins) en sy dogter Nicky (Ellen Beaven) In Buster

Dilly:1D.DI,12.15,UII. 5.•,1 ts. 11.• '11

W~T~!f,e,~~D~kBACK IN 5TYI'i':J
DIRTY HARRY!

~E~~J~~IllIDN5' NElL SIEAl Jt~41
H[ARltWITHPH1LCOLUNS'

Dlilr" DO, UO.1.3'. 1.ts,11.• ,.
MIDNIGHT RUN (1-111
Dlilr11.01, 12.15.2.31,130, 1.45.1D.10ptll
ALIEN NATIDN (2-14)

BEETlEJUICE (Aj
81111 Felt101mCARE lEARS
AOVEHTUREINWONDERlANO fl)

CANH~.AWARD WINNINGFILM
ADYt:RTlUMl:NTS

10 February - final Dar
O.lty between 1 pm & 2 pm

COCKTAIL (1-16)

COMING ATTRACTIONS
17 Feb - GORILlAS IN THEMIST

,17 Feb-SWEETHEARTS DANCE
24 Feb - MARRIEDTOTHEMOB

JER·KINEKOR
10FEBRUARY-lIFEBRUARY

ADVANCE BOOKINGS ATCOIiPUTlCKET
ENQUIRIES(011)28-3040- ALl WELCOME

LAUGHTER'

CADDYSHACK 2 IA)
THE GANG ISBACK FOR MORE FUN AND

BUSTER 11.141 AFISH CALLED WANDA CI-lll
AfAMIL'fMAN AOREAMER ATHIEF
LIKE NOOTHERI WITH PHIL COLLINSI

HISH CALLED WANDA (1-11)

ALIEN NATIDN (1·161

invloed wat'n vlugteling
van dieCommunard
opstandin Parys(en
spesifiek hur kookkuns)
het op 'n klein dorpieop
dieJutlandsekus in
Denemarkc. Gegrondop 'n
romanvan IsakDenisen.

FILM

Dilly: 11II, 12.11, 1.31, 1.30, 1.45. 10.• pm
CDCKTAIL (2-11)

DlIlf.U5,1l1D,f.3I,U'.1.4S:18.oe'1It
THE BIG BLUE (2-111

lICENSETD DRIVE IPG2·101

RED HEAT (2·191

COMINGAnuCTIOHI
17Feb - SWEETHEARTS DANCE
24 Feb - MARRIED TO THEMOB

•••nm UNBEARABLE
LIGHTNESS OFBEING
'Gegrondop 'n bockdeur
MilanKunder.. Die
verhaal speelaf teendie
agtergrond van die
Russiese inval inPraagin
1968.MetDanielDay
Lewis,JulietteBinoche en
LenaOlin.

menseen Cartoon-.
karakten NIBdieselfde is
nie. Toonsvoel nie
emosiesen fisieke pyn
sonsgewonemensenie•••
'n Pur ou bekendegesigte
verskynsporadies:
YosemiteSam, Daffyen
Donald(in 'n wonderlike
kIavier-duet), Tweety,
Porley en Bugs.Maar
Rogerse wulpsevroutjie is
die ceo wat gesienmoet
word.

••• BABETIE'SFEAST
Die film,wat 'n Oscaras
die beste buitelandseprent
gewenhet, handel oordie

CONCESSION PRICES STUDENTS AND
SCHOLARS AT ALL PERFORMANCES -

CINEMAS AdvanceBooklngalComputlckat
IEnqulri•• t021121.471SI

* * 10 • 11 FEBRUARY 1989 * *
STER·KINEKOR ....." ...."'"'

MOVIES

Kaapstad
Die Afrikaanse weergawe van Kinekor se filmgids korn ongelukkig te laat om te plaas

tyd toe diebistro'svan
Montpamaase en dieSeine
se linkeroewer vol
skrywera en kunstenaan
soosHemingway en
Picasso was.Keith
Camdine apeeI die rol van
'n vervalser watomring is
deurverleidstenmet
vreemde motiewe.

···WHOFRAMED
ROGER RABBIT
BobHoskins speeldie
hoofrolteenoor'n klomp
Canoon-karakten. 'n
Tegniese deulbraak in
rolprenuegniek. Diepunt
watg~maak word,is dat

"COCKTAn.
TomCruise is Brian
Flanagan, 'n ambisieuse
jongman wat aandiehand
vandie ervsre Doug
Coughlin (BrianBrown)
diebeste kroegman in
Manhattan word;'n
Romanse met 'n pragtige
kunstenares bringnuwe
perspektief in Brianse
lewe.

.OOTHE REVOLVING
DOORS'
Die verbaalvan 'n
ambisieuse klavierspeler,
Celeste,wathaar na 'n
misluktehuweliksaam met
'n jazz-musikant inNew
Yorkbevind, Haar "
kleinseunAntoineIces bai~
jare laterhaar dagboeke en
hy besluitom sy oumate
gaan opsoek.

.OBEE1LEJUICE
Michael Keaton is
Beatlejuice, 'n ietwat
onortodokse spookwat
.deur'n paanjie uitdie
geesteswereldopgeroep.
wordom hulle touwys te
maakoor spokery. 'n
Ongewonesurrealistiese
rillerwatnie bedoel is vir
mensemet 'n nonnalesin
vir humornie.

.OOMIDNIGHT RUN.:
Dieonvergeetlike Robert
de Nirospeel die hoofrol in
Midnight Run. DeNiro,
wat sondersy vetjies 10
jaar jonger Iyk,is Jack
Walsh,'n gewese
polisieman wat syeie
metodesinspanom
misdaadte bekamp.
CharlesGrodinis Duke,
die man wie se.bloed
Walshsoek...Metro: 724
2511..: ".

"""'-plcktfad....nIUrt(2.111

PUBLIC SKATING
MIlIlIAYS-SAlURDAYS '

lit SIIIkMt:10.DO-12.3I ,..

ZINI_:I....I ... ,..·"·
S•. 2.00-5.DII Ill.:?.30-.1'.~ ,.. ,

:""!fP.~~.'!.:-'f~D~T1k'f:,"J
• THENOONO (A,

COIIUICI AnRACTJON
10 Feb- RAJNMAH

COIlING ATTUC110N
17r:.b - MESSENGER OFDEATH

.IlIllr. 11.•. I 3Ull. Ui.lI....

~l?rJ~'1:~~~,.15"" MASlt::1
OFTHEUNIVERSE fAI

COiliNG ATTRACTIONS
'17 F.o -GORILlAS IN THEMIST

3~-WORKING GIRL

0I1":11.81.13I.5.31.1.&,1'.• ,m
~ll~~l~~'~E~~NTWlTH'TDu~'ol"1
HUMOURI STARRING ROIlfRTOE NIRO'
DlIlr1'.M,12.15,2.3I,UO,U5.11.• ,,,

~ECR~;~r,f~CK' EXPERIENCI'i~ll
TENSION & THE TERROR'

0.1Iy:1•.•• 12.15.2.•• UO,U5,..
JDHNNYBE GOOD . (I·")
OIRy:1'.• ,1I
THE ROCKY HORROR
PICTURE SHDW
BIG
BULL DURHAM
FUNNY FARM
BEETLEJUICE

Oallr.l'.•,12.15.U',5.3t,U5,11."""

m~N~~C?1!':9~~DIRTYHARRt"1
RfTURNS TO THE SILVER SCRfENI

~[J~~E~~HNe:~~~:SEE~-lI) t-:----'-....:.:.----r--,-------'--'-
BEFORE' WITH JOtfN CLEESE!

ALIEN NATION

TEL. (02231) 4464
MON·FRI: 1.00. 4.15.1.30.1.45 pm
SAl: 1030.l.O0••.15.1.30.1 41pm
ROBERT DE NIRO, CHARLES GRODIN

MIDNIGHTRUN

DRIVE-INS*NIGHTLY AT 8.30pm *
RUO'If tar,Com".orl.O.Y, lor2PI"'"

MAIN ROAO, TEL.81.7919 ..IlmllT IlIllt - .1Ir"mll -•• ltllIl' Il·1"

MoN·FRI: 10.30.l.30.1.30.1.00.l0.15pM '. '.

~tl!N~'~i:i~~~~:~ogi~Oy'~~;',y In SEAPOINT, TEL.44-8941

THE DEAD POOL SAIURIlIT;~~~o:b~uGIO
,,, ......".'.... 11·"1 BLACK EAGLE
MON·FRt: 1030,230.530,' 00,10.15 pll TIllI 119111 11'1ItIII"'. (AlII
SAT: 9,'5. 11. 1.30.5.30.1.00. 1015pm MON.F·::RI:..:.I:..:30"'5:;::3"'0"'9""00,.---
,JOHN.fALJ~sM~d'XW!L1NE S,,5.30900p"·· p..

AFISH CALLED WANDA THE UNBEARABLE
........,.....,"-"I LIGHTNESS OF BEING
MON-FRI: 10.30, 2.30. 530,'.00, 10.15 'III OA"IE~OA~~;~I:.~;,·; ~~2-2')
SAT: lUJO.1 30.1.00. 10.15 pm . DIAMONDSARE FOREVER

BUSTER"'InIJUlIEWALTERSM~~~;lm~mIl.

IlIILll.45.11.1.30. 5.30.1 00.10llpm
CLINTEASTWOOD I, DI~y H1"YIn TEL. (024)2.5581
THE DEAD POOL MON.THURI.30.5.3D.1.00p..
Acll'llp"lcItMII".12·111 FRI:2,15,4.30.6.45.UOpm

1lI1LT.9 '5.11.130. 530.100.1015pm SA~61l:l~~~~~J: ~'~N,U~lINE
JOHNCLEESE 0 KEVIN KLINE . JAMIElEE CURTIS .

JAMIELEE CURTIS AFISH CALLED WANDA
~.FISHCALLEDWANDA ,......." ...., 11'''1 _ ':"

" II.1I.,clllltllf 12·111 MON. HUR:3 00. '.00.' 30 pm

MAIN ROAD. TEL.680·6649 ~~~;:~!N~:;iJ:U5:~·:iJO:~M
DAILT: 9.45. 11.1.30. 5.30.1 00.10.15 pm JOHN CLEESE• KEVIN KLINE

BEN KINGSLEY 0 CHARLES DANCE JAMIE LEECURTIS

PASCALI'S ISLAND AFISH CALLED WANDA
AlH/Wlrlul.lllsofbln,II"m'IAhl A.III,III'ct""",.12-111

• ADOIlAPHICII •

Tyger VIII.yCe"I", B,lMlI,T,I.97-6710

IlIILT: 9,'5. 11.1.30. 5.30.1.00. 10.15p. MON·FRI: l.OO. 4.15,1.30.1.45 pm .
Audemy AWlrd winne' forBestforeignFKm SAT: 10.30. 2 oa, C.15, 6.30.'.(5 pm

BABETTE'S FEAST 0 BOBHOSKINS0
(WITH SUB.TITUSI WHO FRAMED
Oulst.lldln,IIr.mlllc,nl,rtllnllllnt.IAlil ROGERRABBIT·
DAilY: 9.45,12,230.530.•. 00.10.15pm Anck,caIDlII,lorlh'fJlln, '

... ,

DAILT: 1,'5. 11.l3O.I 3D.'00.10.15 pM FRI·SAT: 1.30.U5. 1.00.9.15p..
o TOM CRUISE. ClINTEASTWOOD " DI~y Ho"YIn

E.g,~~T~!L THE DEAD POOL
WIIt"lttptUl".IIt ... ,""I.tll ~1I'll,.uc'I"r"', 12·111,

DAILY. I." n, 2.30, S 3D,1 00.10ISpm * SATURDAYet t1 em *
'NIL COLLINS C,·"."lnIJUlIE WALFERS THE LIVING DAYLIGHTS
BUSTER.
.""'.flNlI-.lIr.I1II" .... lNIl'I2-t.)

* SATURDAYall0lm *
OCTOPUSSY

MON·TNUR: 10.30.1.31.1.30.1.30,,,
mID 30.130.130,100.1O.1lp..

SA~ll. 2.30.1.30.1 00.1O.1I,m ~~~~~~(f;]~ij~.• CHEVY CHASE 0

CADDYSHACK 2
GfNlfllllll'tftrylf!tIAIII

* SATURDAYalU50m•
EXPLORERS

••• THEMODERNS
'n FilmNoir-agtige
weergawe van die luste
stuiptrekkings v~ dieI •

ParyseavantegardevUi~~'
die 1920's. Dit gaanoordie

.....AFISH CALLED
WANDA
Cleeseen Palin vandie
MontyPython-span saam
met JamieLee Curtis (as
stomende femme fatalewat
uiteindelik verlief raak) en
KevinKline in 'n' - .

.juweeldiefstal-avontuur. So
snuts d~t'~lmi1'hurstoo"''''
gaan met seer wange.
Wandais 'n vis... endie
mees sexyvrou watCleese
se hyooit gesien·het••.

···BULL DURHAM
Die,seksologie van bofbal
soos uiteengesit deurSusan
Sarandon as religieuse
bofbal-fanatikus. Kevin
Kostnerspeel teenoorhaar
in dierol van CrashDavis.
wat 'n "comeback" maak .
na FirstBase.Dan second .
base,danthird base... (they
go allthe waybasically.
ALL the time).

···PASCALrS ISLAND
BasilPascali(Ben
Kfugsley) speeldie hoofrol
in diefilm.wathomafspeel
in 1908, kortvoordie
ineenstortingvan die
Onomaanse ryk. Charles
Dance{White Mischief) eO
Helen.Mirren (White.
Nights) is Pascalise
onwetende. slagoffers. . ....

···BIG.
TomH~s Specl iIierol. .'
van.'nseuntjiewat leuerlik...
te grootraak vir sy skoene.
.Sy wensom grootiiiens te
wees,wordwau. Die .
gevolgis natuurlik'n
seunjiein die liggaam van
'n man,wat regtignievan
hom 'n uiuonderingmult
nie. Tog is dit 'n
verfrissende manierom .
kommentaar te leweroor
volwasseneuroses.
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DIE WEEK SE TV

VRYDAG 10 Hoogtepunte op TV

Vrystaatse Bruegel op die kassie

Karen Allen en Thierry Lhennltte In Until
September

vertel da t hy reen kan
bring. in haar lewe...
Met Burt Lancaster en
Uoyd Bridges.

MERYL STREEP
lewerweer
ui tende spel in die
1'01 van;die ntrieke
Sar oodruff w t
deur haar verhouding
met '0 lui tenant bekend
staan as The French
Lieutenant's Woman.
Jeremy Irons vertolk
die rol van 'n jong
Victoriaanse heer,
Charles Smithson, wat
verlief raak op haar.
The French
Lieutenant's Woman
wys Sondagaand om
8.30 op M -NeL

4.30 Silhouette
5.25 Tekkies
5.57 Kompas
6.00 Nuus
6.15 Uit en Tuis
7.05 Willem
8.00 Network
9.00 Hill Street Blues
10.00 Topsport
11.00 Any Wednesday
kyk onder hoogtepunte
hierbo
12.00Face to Face

lV4
6.03 TV4 op 20
6.30 Muzik A La Cane
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 Volunteers
12.18 Videofashion
Monthly
3.30 The Island at the Top
of the World
4.56 The Advenwres of
Teddy Ruxpin
5.25 Dungeons and
Dragons
5.50 Inspector Gadget
OopTyd
6.15 Loving
6.45 Designing Women
7.15 Newhart
7.20 Elnpty Nest - 'n
Venndklike reeks oor 'n
hobare wewenaar wat selfs
deur die Golden Girls (tans
op lVl Woensdae) besor:It
word. Met Richard
Mulligan en Dinah Manolf.
7.45 Program sal
aangekondig word
Intekenare
8.00 Program sal
aangekond ig word
8.30 Bait - 'n P1aaslilc
vervaardigde sielkundige
riller waarin 'n reeks
moorde met die hulp van 'n
spiritualistiese mediwn
opgelos word. Met Marius
Weyers en Richard Loring.
10.00 60 Minutes: Mayday
10.13 60 Minutes: Soviet
Georgia
10.30 Restless Natives
11.56 Cane Blanche

gewone omgewing .

rus RAINMAKER
wat Sondagaand om
nege-uurop TVl
vertoon word. het ook
'n Academy ontvang
met Katherine Hepburn
as beste aktrise. Die I

verwerlcing van 'n
Bro adway-treffer
handel oor Lizzy Curry
wa t saam met haar pa
en broers op 'n droogte
geteisterde plaas WOOD

en glo dat sy bestem is
om 'n oujongooi te
word. Dan verskyn
Starbuck, 'n man wat

TV4
6.03 Just You and Me - Die
eerste afIeweringvan 'n
reeks wat handel oor 'n
man wat sy 8-jarige
woelwater van '0 dogterj ie
aileen moet grootmaak.
Met BradGarren en
Brandy Gold.
6.30 Topsport
9.00 The Bold and the
Beautiful -
9.30 Capitol

_ 9.55 Fantomas slaan weer
toe
11.36 The Honeymooners

DONDERDAG16

TVI
6.00 Goeiemore SA
3.30 Wat se die reg7
3.50 Moomnan
4.00 Niklus

11.00 Die Noordoos-Kaap
11.30 Die Groot Ys
11.55 Oordenking

M-NET
10.30 Goldfmger- Nog 'n
James Bond-fliek met Sean
Connery in die hoofrol.
1220 Newmighc Animal
Transplants '
Intekenare
3.30 Wargames
5.18 Videofashion
Monthly
5.25 Mega-TTuffy Tooth
Club
5.n The flintstone Kids
5.50 The Adventures of the
Galaxy Rangers
Oop,Tyd
6.15 Loving
6.50 BlueThunder
7.45 Superspon: Sokker
Intekenare
8.00 Superspon
8.30 Heartaches - 'n
Romantiese komedie
wurin twee jong vroue
probeer om hul
liefdesverboudinge beter te
verstaan. Die flambojante
Rita (MargotKidder)
besluit om die skurn
Bonnie (Annie Potts ) 'n
bietjie van die stadslewe te
wys.
10.00 Brass Tacks: High
Insecurity
10.30 Elsa se Geheim

M-NET
10.30 The French
Lieutenant's Woman - kyk
onder hoogtepunte hierbo
3.30 Walt Disney's
Doggone St Valentine's
Day
4.30 Be My Valentine,
Otarlie Brown
4.45 Dorothy in the Land
ofOz
5.08 Adventures of a
Mouse
5.25 The Real
Ghostbusters
5.50GI Joe
OopTyd
6.15 Loving
6.50 O1ina Beach
7.45 Supersport: Atletiek
Intekenare
8.00 Supespo rt: Atletiek
8.30 Until September - 'n
Pragtige liefdesverhaal oor
'n Amerikaanse toeris wat
gedwing word om vir 'n
mund in Pal}'s te b1y
nadat sy haar vlug na
Griekeland verpas het. Sy
Onlmoel 'n aantreklike

_bankieren die
liefdesveJhaal begin. Met
Karen Allen en Thierry
l11ennitte.
10.05 Superspon - Atletielt
10.30 Hearts and Armour 
'n Heroiese vetbaal oor die
Moorse invalle op die
christelike ryk in Europa
gedurende die Middeleeue.
Met Zeudi Araya en
Bubara De Rossi.

wees. Op Sock na die
Son is die profiel van
die Rooms Katolieke
sendeling en bekende
skilder , Vader
Claerhout, 'n Inwoner
van Tweespruit in die
Vrystaat, sien Vader
Claerhout homself as
die Bruegel van die
Vrystaat - 'n skilder van
gewone mense in 'n

WOENSDAG 15

TVI
6.00 Goeiemore SA
3.30 Agrifonun '88
4.00MioMao
4.10 The Trap Door
4.15 Tele6
4.25 The Boy and the
Book
4.30 Another life
5.05 Cosby Ill '
5.35 Sea Hunt
6.00 News
6.15 No Jacket Required
7.00 Trail and Error
7.30 The Golden Girls
8.00 Netwerk
9.05 Cui De Sac III
9.35 Diagonal Street
10.00 Topspon

DINSDAG 14

TVI
6.00 GoeiemoreSA
3.30 Imagesand Things
3.50 Miena Moe en kie
4.00 Mofen Mat
4.10 WieHeWalie
4.30 DieVreemdeling
5.30 Koning Arthur
5.57 Kampas
6.00 DieNuus
6.15 Potpourri
7.OS Jakkalsstreke
8.00 Network
8.30 Storyof a Marriage
10.00 Topsport
11.00 Educational- Open
Univenity
11.55 Ev~ing Prayer

TV4
6.00 Shane
9.04 Stark: Mirror Image
10.44 Amen -
11.11 Gunsmoke - 'n
Splintemuwe reeksoor vyf
mense Ie lewcns en
ondevindinge gedurende
die 1880's. Gunsmoke is
een van die reekse wat die
langste op Amerikaanse
lV vert.oon is en het al
verskeie Envny's
losgeslaan. Met Amanda
Blake, James Amess en
Ken Curti .

5.25 TheSpiral Zone
5.50 TheSmurfs
OopTyd
6.15 Loving
6.50 Han to Han
7.45Supersport
Intekenare
8.00 Sujiersport
8.30 A Stranger Waits - 'n
Senutergende riller oor 'n
weduweewat probeer om
haar oorledeman te
vergeet en die verskeie
"Untreklilce mans, wat haar
drompeldeurtrap, te
ontduilc: Met Suzanne
P1eshene en Tom Atkins.
10.15 West 57th: Aids
Quacks
10.30 Supersport:Tennis.
Die Nabisco Masters
enkelspel-eindronde tossen
Boris Beckeren Ivan
Lend!.

korrupsie te beveg
word telkens in die
wiele gay en veroor
saak konflik met die
tronkowerhede. Oak
met Jane Alexander.

'N PROGRAM wat
Sondagmiddag om
drie-uurop TVI
vertoon word. beloof
baie interessant te

gevolge daarvan dra.

MAANDAG13 J

M-NET
1.00 Supersport: Boles
3.30 The China Syndrome
5.25 Megga-T Tuffy Tooth
Club
5.27 The Adventures of
Teddy Ruxpin
5.50 Raggedy Am and 
Andy
OopTyd
6.15 Heartbeat
7.05 Cane Blanche
Intekenare
8.00 The Twilight Zone
8.30 The French
Lieutenant's Woman - kyk
onder hoogtepunte hierbo
10.35 EI Condor - 'n
Klassieke wilde weste met
die bek ende Lee van Cleef
en Jim Brown,

IN Brubaker wat
Maandagaand om 8.30
op M-Net wys, is
Robert Redford
Brubaker, 'n geharde
tronkbewaarder wat
aangestel word by die
korrupte Ohio
gevangenis. Sy pog ings
om onregverdigheid en

TV4
6.00 Butterfly Island
6.30 Topspon
9.00 Head of Class
9.30 Dynasty
10.23 Spenserfor Hire
11.14 The Beam

TVI
7.00 Goeiemore SA
3.30 Impact
3.55 Autobanking
4.05 Mio Mao
4.15 The Top Door
4.20 Pumpkin Patch
4.35 The Boy and the
Book
4.40 Another Life
5.00 Throb
5.30 Bionic Six
6.00 News
6.15 Graffiti
7.00 Murder She Wrote
8.00 Netwerk
9.00 1945
9.30 Met Vakansie op
E1tspedisie
10.00 Topspon
11.00 Die Boot
12.00 Oordenking

M-NET
10.30 Heat - 'n Aksieprent
oor 'n man (Bun Reynolds)
met twee probleme - 'n
meisie en 'n Mafia-bende.
12.07 Isabel's Honeymoon
Hotel
3.30 Elsa se Geheim

TVI
1.30Pinocchio
1.55ZETI
2.05 RainbowBrite
2.30 Legacy
3.00 Op soci na die Son 
kyk onder hooglepunte
hierbo
3.25 Willemdie
Veroweraar
4.05 Collage
5.10 The Wonderful World
ofDimey
6.10SO/50
6.50 KJUis en Kronielt
8.00 Network
9.00 The Rainmaker - kyk
onder hoogtepunte hierbo
11.00Insight

finalistevan die
verskillende kategoriee
wordvanaand
aangekondig.
10.12 Hoopennan
11.02That's Hollywood
11.28 The Dom DeLuise
Show
11.53 ManSonder Naam

FROM RUSSIA WITH
WVE is Vrydagaan d
om 8.30 opM-Net te
sien, en in dit 007
rolprent blits Sean
Connery gou oor
Istanbul toe om 'n
Russiese dekod eerder
met behulp van 'n
pragtige Russiese agent
(Daniela Bianchi) te
gaan steel. Maar
iem and iewers is
ongelukkig besig om
Jam es Bond se dood te
beplan en die vraag is
nie of hy gaan slaag
nie, maar hoe sleg hy
daarvan af gaan kom...

GLENDA JACK SON
en George Segal speel
die hoofrolle in die
ro lprent A Touch of
Class wat Saterdagaand
om 8.30 oplVl wys.
Jackson het vir haar rol
as Vicki. die geskeide
mit van twee kinders, 'n
Oscar as beste aktri se
gewen en die film was
genomineer vir 'n
Academy-toekenning
vir die bes te stori e. A
Touch o f Class handel
oor Vicki en Steve. 'n
getroude man me t twee
klein kinders, wat
hopeloos verlief raak
en dubbel en dwars die

TV4
6.03 Kahoots
9.04 Trauma Centre
9.58 Kate and Allie
10.26Sing ColUltry
11.00Topspon

SONDAG 12

M-NET
1.30 Volunteers
3.12 West 57th: Paul
Harvey
3.30 Restless Natives 
Tweebrandarm Skene is
moeg om 'n sullelbestaan
te voeren besluitom iets
daaromtrentte doen. Met

- Joe Mullaney en Vincent
Friell.
4.54 BrassTacks
5.30 Beyond2000
OopTyd
6.45 Hot Hiu
7.00 Beautyand the Beast
Intekenare
8.00 Fame,Fortune and
Romance -
8.30 Brubaker- kyk onder
hoogtepuntehierbo
1~30Su~~n:~gary

Slampede
11.00superspOn: Boles

TVI
6 .00 Goeiem6re SA
3.30 Take a Break
4.00 Pound Puppies
4.25 The Boy and the
Book
4.30 Another Life
4.55 Fast Forward
5.30 Topsport
6.00 News
6.15 Sundowner
7.00 Matlock
8.00 Netwerk
9.00 Hanlon
1Q00Die
Skroothandelaan van Lilas
- 'n Groepie
skroothandelaars maak 'n
ontstellende ontdelliog
toe hulle 'n onklur motor
skrootwerf toe sleep.
11.25 Laataandsessie
11.55 Oordenking

M-NET
10.30 Willy Wonka and
the Otocolate Factory - 'n
Mosielt-fantasie oor 'n
groepie kinders wat 'n toer
deur 'n betowerende
sjokolade-fabriek wen. Met
GeneWilder.
1200 The Secret World of
Og
3.22 Beyond Reasonable
Doubt - 'n Dramatisering
van die verbysterendste en
mees omstrede geval in die
modeme wetstoepassing.
Met John Hargreaves en
David Hemmings.
5_25 Transformers
5.50 CareBears
OopTyd
6.15 Loving
6.50 Taningers
7.45 Supersport:
Motorspon
Intekenare
8.00 Superspon :
Motorspon
8.30 From Russia with
Love - Kyk onder 
hoogtepmte hierbo.
10.30 Wargames- Die
storie van 'n rekenaar
wonderltind wat sy
spdetjies te ver voer. Met
Matthew Broderick en
Dabney Coleman.
1220 Hot Hits

SATERDAG 11

TV4
6.03 Topsport
9.03 The Buming Bed
Die pragtige Farah Fawcen
(van Otarlie's Angels
furn) speel die rol van 'n
mishande1devrou wat van •
moord aangekla word
padat sy haar hois met haar
slapende man daarin, un
die brand gestecl. her,Ook
met Paul LeMaten Richard
Masur. -
10.44 Frank's Place
11.11 Music Programme

TVI
5.57 Oggendboodskap
6.00 Opvoedkundige tv
6.30 Agrifonn '88
7.00 Goeiem6re SA
9.00 Opvoedkundige tv
11.00 Topspon
1.00 Josef
LosKuiflC
1.10 Skane-eiland
1.35 Bnndweerhoof Felix
Manin
2.00 Topsport
5.57 Kempas
6.00Nws
6.15 Pryswys
7.05 BuckJames
8.00 News
8.35 Magnlllll
9.30 A Touch of Class 
kyk onder hooglepunte
hierbo
11.15 Life Beginsat 40
11.45 Epilogue

' TV4
6.03 The Law and Harry
McGraw
6.51 The PinkPanther
8.300KTV Awards - Die
wennen oil die vyf

, Lees Stephan Bouwer se TV-rubriek op bladsy 4
Btl - . -VryD8gJ 10 Februarie 1989
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