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Regter Strydom

Elsabe Wessels

houdenes dieselfde sal doen.
Dit volg op 'n ontmoeting die wee k tussen regsverteenwoordigers

en ouers van die aangehoudenes en die Minis ter van Wet en Orde ,
Adriaan Vlok.

'n Ondememing deur regeringswoordvoerders dat honderde aange
houdenes in die volgende dae vry gel aat gaan word, is gisteroggend
bekend gemaak deur regsverteenwoordigers van die sowat 1000
poli tieke aktiviste wat onder die noodtoest and aangehou word.

Na bladsy Z

N a bladsy Z

skuldig is aan wangedrag ofonbevoeg is vir sy
werk.

As die Speaker die petisie aanvaar, kan 'n
parlementslid vra dat so 'n kommissie saamgestel
word uit lede van al drie huise, Ind ien hulle
ontevrede met hom is, kan hulle vra dat hy
afgedank word.

se
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DIE verwagte vrylating van "honderd e" aangehoudenes wat onderdie
noodtoestand aangehou word. dui op 'n bel angrike oorwinning van
eetstakers in die tronke, anti-apartheidsorganisasies en intem asionale

. druk.
Daar word verwag dat baie aangehoudenes wat vrygelaat gaan

word. ingeperk gaan word. .
Die eerste aangehoudenes is die week vrygelaat nadat ongeveer 30

aangehoudenes in diehospitaal beland nadat hul1e op 'n eetstaking van
ongeveer drie weke gegaan het . Ongeveer 300 aangehoudenes het
uiteindelik aan die staking deelgeneem.

Daar is gister aangekondig dat dieeetstakers by Diepkloof-gevangenis
hul eetstaking opgeskort het , Daar word verwag dat baie ander aan ge-

opgele he t, was "so grofonvanpas ...datditnie
net as skokkend beskryfkan word nie,maar dat
dit aanleiding gee tot 'n gevoel van verontwaar
diging en besorgdheid".

D ie PFP- Volksraadslid vir Houghton , Helen
Suzman, het verlede week ingevolge d ie Wet
op die Hooggeregshof die Spe aker gepetisio
neer om 'n parlementere kom mis sie aan te stel
om ondersoek in te stel of regter S trydom

tro
Anton Steenkamp

REGTERJanStrydom, watonlangs
opspraak verwek het toe hy aan 'n
boer wat 'n plaaswerker doodge
maakhet 'nopgeskorte vonnis opgele
het, het seskrimineleveroordelings
teen hom gehad toe hy in 1951 as
advokaat toegelaat is.

Strydom, van die Transvaalse Hooggeregshof,
is onder meer tot ses . maande harde arbeid
gevonnis weens diefs tal van 'n motor, en is ook
skuldig bev ind aan ontsnapp ing, oortreding
van die noodregulasies en die besit van 'n
ongelisensieerde vuurwapen.

Die veroordelings spruit meestal voort uit
Strydom se aktiwite ite in die para-militere
beweging , die Osse wa-Brandwag, in die veer
tigerjare.

Strydom het ook in Namibi a in die sewen
tiger- en tagtigerjare verskeie opspraakwekkende
uitsprake gelewer .'

Die Joh annesburgse Balieraad he t verlede
maand gese die vonnis wa thy aan die die boer
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Ampsdraers van die Angll kaanse Kerk het hlerd le week 'n vergaderlng gehou om die Kerkse reaksle op die
hongerstaklng van aangelloudenes te formuleer. Van links na regs Is deken Colin Jones, aartsblskop Desmond Tutu,

blskop Charles Albertyn en blskop Geoffrey Quinlan.



,'NUUS

Eetstaking 'n 'dramatiese~orwinning

Internasionaal
Jonas Savlmbl vanUnita kondig 'n iydelike skietstilstand in Angola af.

Verkleslngsgeweld breiult in SriLanka. Meer as 1()()() mense is totdusver
vanjaar dood. .

Die Afgaanse regirlng v~r 'n oorlewmgstryd teen Mujahideen-guerrillas
na die onttrekking van Sowjet-soldate:

Die leler van Peru se grootste vakbond word doodgeskiet. ;n Regse
moordbende word geblameer.,

'n Bestuurslid van die Ietse Republikeinse Leer word buite sy huis
doodgeskiet. '

Iran laat meer as 1()()() aangehoudenes'vry om die tiende herdenking van
die lslamiti~se revolusie te vier.

Suid·Afrika
Winnie Mandela se geloofwaardigheid kwyn verder. Sy dreig om 'n
koerant wathaar en haar "sokkerklub" aan die dood van die veertienjarige
Stompie Moeketsi gekoppel het, te dagvaar. Sy besoek haar man, Nelson,
om die krisis tebespreek,'. ' '

Aangehoudenes se hongerstaklng duur voort. Die polisie verban 'n
beplande vergadering ter steun van die hongerstakers deur regsgeleerdes.

Wydversprelde reen val in die Transvaal en Natal. Ladysmith (Natal)
word vir die vierde keer in twee jaar oorstroom,

MagnusMal~nontken berigte dat die SAW steeds in Angola bedrywig is.

Famlllelede van' die slagoffers van die Helderberg-lugramp woon 'n
herdenkingsdiens op Mauritius by.

'n Marathon-atleet, Gerhard Venter, sterf in 'n wedloop 1 km van die
ein~unt~ .

"Wit Wolr' Barend Strydom verskyn in die Pretoriase landdroshof op 8
moordklagte en 16op poging tot moord. Hy se aan die landdros: "Ek sal dit
waardeer as die kaffers uit die hofverwyder kan word."

"Walglike gedrag" deur Tukkie-studente tydens hul jooloptog word deur
die universiteitsowerhede ondersoek. '

Die teenwoordlgheld van die SAW opskoolgronde word deur die Demo
cratic Teachers Union Committee en die Progressive Teachers League
gekritiseer. ' '

Minister Adrlaan Vlok word deur die Hooggeregshof in Pretoria aangese
om R7000 te betaal aan 'n jeugdige van Mamelodi, wat deur die polisie in
die rug geskiet is. Die bedrag sal uit die staatskas verhaal word.

Een van die' Upington 25-beskuldigdes beweer dat hy deur die polisie
aangerand is. Regter Basson beveel die 'polisie om die bewerings te
ondersoek. > '

In Bophutatswana word 166mensevanhoogverrraad aangekla. Ditspruit
voort uit die mislukte staarsgreep-poging in Februarie verlede jaar,

Minister Koble Coetsee beveel on hersiening van Suid-Afrika se korrup
siewette aan,

pie Reserwebank l@ beslag op miljoener Albert Vermaas se bates. '

Dr Joyce Kane-Berman het waarskynlik haarpos as hoof-mediese super
intendent verloor op bevel van PW Botha na haar uitlatings oor 'n hipo
tetiese regering wat Nelson Mandela sou insluit, se die PFP se gesond-
heidswoordvoerder, dr Marins Barnard. .

Minister FW de Klerk herhaal die regering se standpunt dar hulle nie met
die ANC sal onderhandel nie.

'n PolisiemanvanPort Natal se in die Durbanse Hooggeregshof dis
"alledaags" om 'n sak oor mense wat ondervra word! se koppe te trek.

'n Prlvate moordklag word deur die gesinnevan die oorledenes ingestel
teen die polisiemanne wat twee tieners en 'n elfjarige seun doodgeskiet het
in die Trojaanse Perd-voorval in Athlone in 1985.

Brl~n Mitchell verdedlg sy junior liggewigtitel van die Wereldboksver
eniging vir die sewende keer met welslae deur Salvatore Bottiglieri met 'n
tegniese uitklophou te verslaan,

Kamera-spoedlokvalle word deur die gesamentlike komitee oor Vervoer
en Kommunikasie as onaanvaarbaar bestempel.

Jannle Momberg, voorsittervan die WP-atletieIcucie'en lid van die nuwe
Demokratiese Party se loodskomitee, roep atletiek vaarwel toe na klagtes
van die Noord-Transvaalse Amateur-Atletiekvereniging oor sy politieke
bedrywighede. '

Hongarye beslult In beginsel om van :neenparty-stelsel mlon veelparty-
stdsel oor te gaan. .

Die eerst~ vrouebiskop ur die Angl1kaW;s~ Kerk ,word in haar amp
bevestig.' . > ' ':, " ,: , : ".. • •

»Ie VSA vra Kub.a se hulp om dwelmh~del te beveg. '

Rasslste In Oos-Duits1and jo~Mosambiekseen !ffider swart werkers uit.

Argeoloi! ontdek 3500 jaar-oue standbeelde by 'n tempel in Luxor, Egipte.

Die naaskortste manter wereld, Antonio Ferreira, wat 75 cm lank was,
sterf in die ouderdOm van 44 jaar. " > • ' "

. . . ': - . . .

Geweld In Australle het die afgelope 15jaar sterk toegeneem, bevind 'n
nasionale komitee. '

Die pollsle'vra die Amerikaanse Kongres om aanvalsgewere te verbied na
on reeks geweeraanvalle op burgerlikes.

,Ailepolltieke kommentaarIn hlerdieultgawe van VryeWeekblad IsdeurMax du Preez,
enopskrilta deurKoosCoetles, Alballsvan Bret"!straat 153,Newtown, Johannesburg,

opgeskort is.
Strydom het as versagtende om

standighede in ag geneem dat Nagel
se "opleiding ter uitwissing van ter-,
roriste" en sy "gewilligheidom sy
vaderland te dien" hom "tot groter
waaksaamheid en agterdog omtrent
die aanwesigheid van Swapo-eerodste
selfs in Windhoek gestem het", en
dat Nagel kon gedink het die man
gryp na 'n wapen.

Ook Nagel se jeug en die feit dat
hy on klein hoeveelheidalkohol gebruik
het, het ter versagting gedien.

Geweier
InWoodversus Tribal Authority,

Ondangwa, het 'n biskop aansoek
om 'n hofbevel gedoen om die stam
owerheid te verbied om mense wat
vermoedelik Swapo-lede is, te gysel.

Regter Strydom en Regter-presi
dent Badenhorsthet die aansoek van
die hand gewys en verlof tot appel
geweier. Hoofregter Rumpff het
daaropin antwoordop 'npetisie verlof
tot appel gegee. ' ,

Toe die prokureurs opnuut voor
regter Strydom om 'n interdik aan-:
soek doen, het hy weer geweier,
ondanks die Hoofregter se bevinding.

Adv David Soggot, wat voor
Strydom opgetree het, se in sy boek
"Namibia: The Violent Heritage":
"Judge Strydom, unaffected by the
obvious, persisted in the view that
there were no prospects of success
(in the Appeal Court}."

Strydom is verkeerdbewys toe '
die Appelsfdeling sy uitspraak omver

, gewerp het. '
Ditdui,volgens 'n senior advokaat,

op 'n onwilligheid aan Strydom se
kant om hom selfs aan hoer regspraak
te onderwerp.

In die Swawek-saak is drie vei
ligheidswagte wat on swart man s6
erg aangerand het dat hy later in die
hospitaal doodis,deur regter Strydom
aan aanranding skuldig bevind, Een .
vanhulle is gevonnis totviermaande
gevangenisstrafofn boete van R400,
en die ander twee tot ses maande of
'R600elk.

Volgens senior advokateis dit
. alombekenddat Strydom nadie
,Transvaalse provinsiale afdeling

verskuif is omdat daar sterk teen
stand teen hom in die SWA-afdeling
van die Hooggeregshof was, en dar
regterpresident Boshoff hom nie op
'die regbank in die Transvaalse provin
siale afdeling WOll toelaat nie.

Eers toeregter-presidentMoll by
Boshoffoorgeneem het, het Strydom
op,die Transvaalse bank verskyn.

ons verwag nie dat meer as vier
persent van die huidige aangehOOdenes
vervolg sal word nie," het Cachalia

-gese.
"Dit het vir ons duidelik geword

dat weens die tekort aan mannekrag ,
daar bloot van ons mense in tronke
vergeet word/' ,het prokureur Pris
cilla Jana bygevoeg.

, Gesinne van aangehoudenes het
gister hul vreugde oor die verwagte
vrylatings uitgespreek., Verskeie
familielede het gister gese dat indien
die situasie nie hierdie week ontlont
is nie, tientalle aangehoudenes kon
sterf. '

Winnie se kop rot
" van bespiegelinge oor Winnie Man;

dela se betrokkenheid by die dood
van die aktivis Stompie Moeketsi en
die aktiwiteitevan haarvoetbalspan.

Daar is sterk te velde getiek teen
Winnie Maridela se "self-isolering"
en sy is daarvan beskuldig dat sy die .
vertroue van die gemeenskap mis
bruik het. Hulle het beklemtoon dat
sy nooit on lid van die sogenaamde'
,"dernokratiesestrukture'ovan die UDF
geword het nie. (Sien bladsy5)

ondememing te onderieken nie," het
Cachalia gese.

Alhoewel daar verwag word dat
honderde van die sowat 1000 aange
houdenes gou vrygelaat sal word, is
sommige aangehoudenes wat op die
,eetstaking is te swak, Hulle SlU eers .
in die hospitaal moet aansterk. "

Alhoewel sekere' sake na die '
prokureur-generaal verwys is, het
prokureurs daarop gewys dat slegs
sowat vier persent van aangehoudenes
in die verlede vervolg is,

"Die regering het nie die man
nekrag om volledigeaandag te gee
aan honderde aangehoudenes nie en

Vanbladsy 1
Gumede, en deur die president van
Cosatu, Elijah Barayi, toegespreek.

Hul sterk standpuntstelling volg
kort op die hakke van Winnie se
besoek aan haar man, Nelson, in
Pollsmoor. Volgens inligting het
Mandela aan dieUDF-leiers gese

,.hulle moet self teen sy vrou optree,
want hy is magteloos in die tronk.
Winnie het ook glo onlangs on skerp
bewoorde boodskap van die ANC
president, Oliver Tambo, gekry. .

, Gister se optrede 'Volg op weke

Hy het drie keer ontsnap ~ uitdie,
intemeringskampe op Ganspan en
Koffiefontein, en uit die tronk op
Bloemfontein. Hy is in Julie 1945
skuldig bevind aan ontsnapping en
.tot twee maandeharde arbeid gevon
nis,

Op elk vari die klagtevan diefstal
en die besit van 'n gesteelde motor
metvals nommerplate is hy 'n vonnis

- van ses maande harde arbeid opgele.
Regter-president Maritz het besluit

om Strydom as advokaat toe te laat
nadat "die omstandighede van sy

,skuldigbevinding" aan motordiefstal
in ag geneem is. Die hof het geen
"moeilikheid" met die anderveroor
delings teen hom gehad nie.

Regter Strydom het verlede
November opspraak verwek toe hy
aan On boer, Jacobus Vorster, op Louis
Trichardt 'n opgeskorte vonnisvan
vyfjaaropgele het vir sy aandeel aan
die dood van on plaaswerker, Eric
Sambo. ' "

Vorster is aan strafbare manslag
skuldig bevind, Hy ensy medepligtige,
Petrus Leonard, het Samba aange
rand, hom geskop terwyl hy op die
grond Ie, en hom oomag aan on boom
vasgemaak. Sambo is die vo1gende
dagdood.

> Vorster se "jeug en voortvarent
heid" en die feit dat hy 'n klein hoe
veelheid alkohol ingehad het, is by
vonnisoplegging.deur regter Strydom '
in ag geneem. '

Die Balieraad het egter, daarop
gewys dat hy reeds 22 was en op sy
eie plaas geboer het, '

Kritiek'
StrydomseuitsprakeiriNamibia,

waar hy onderregsmense as "Jungle
Jim" bekendgestaan het, het in die
sewentiger- en tagtigerjare ook kri-
tiek uitgelok. "

, In die saak Staat teen Nagel, wat '
, in 1981 beslis is; is bevind datNagel,

onlid van die polisie se berugte teen
msurgensie-eenheid Koevoet, 'n swart
kelner doodgeskiet het, Die kelner
het-in die straat af geloop en aan 'n
verbygaande blanke vrou geskree:
"Hallo darling!"

Nagel het toe aanhom geskree:
"Jou sleg bliksem,hoe kan jy so iets
vir 'n wit vrou skree?"

Die man het geantwoord: "Jyis
'net so sleg, jou: bliksemse boer,"
waarop Nagel hom drie keer geskiet
het. '

Strydom net Nagel aan strafbare
,manslag skuldig bevind, en hom

gevonnis tot ses jaar gevangenis
straf, wallf'(an drie jaar vir drie jaar

Vanbladsyl

Strydom was in die veertigerjare
. onder meer in die tronkin Bloemfon-,
, teinweens on veroordeling op 'nklag

van motordiefstal. Die motor het ook
vals nommerplate gehad,

Die ander veroordelings teen
Strydom was dat hy die Unie van
Suid-Afrika sonder verlofverlaat en
die. grens na Mosambiek onwettig
wou oorsteek, dat hy ontsnap het, en
dat hy on vuurwapen sender lisensie
gekoop en besit het, '

Naam verander
Jan Johannes Strydom - hy het sy

doopnaam, John, laat verander toe
hy 25jaaroudwas -het in sy aansoek
om as advokaat toegelaat te word,
aangevoer dat hierdie oortredings
"gepleeg (is) met die doel om die
weerstandsbeweging teen die oor
logvoering van die Unie-regering te
help" en dat hy geen "persoonlike
voordeel of wins beoog (bet),of
wraaksug in gedagte gehad (bet) nie",
'. Hy het by die Minister van Jus
tisie aansoek gedoen om In verkla
ring dat al die oortredings "politieke
misdrywe" was.

Strydom was in die oorlogsjare 'n .
aktiewe lid van die Ossewa-Brand- :
wag en is onder meer op Koffiefon
tein in die Vrystaat geintemeer. Hy
was 'n vriend van wyle Staatspre-.
sident John Vorster.., .'

. -Die gesteelde motor sou gebruik
word om, 'n groep voornemende
voortvlugtiges- uit - die interne
ringskamp op Koffiefontein "oordie
weg te help", het Strydom in sy
aansoek om toelating op 6 Maart
1951 getuig~' .
, Hy is inhegtenis geneem voordat '

hy sy plan ken uitvoer.
Hy het op on vraaggese hy was

"geforseer" om skuldig te pleit aan
diefstal, "omdatekniekonsewie die
.persoon waswie die motorkar aan .
my gegee het nie - ek moes dit ver- '
swyg onder die omstandighede",

, Volgens hom het hy gedink die
motor hej aan "die Organisasie" (die,
OB) behoort. Hy was egter bewus
'daarvan dat sommige van die 0:& se '
motors gesteel was.

Strydom se eerste veroordeling,
op6 Junie 1941, spruit daaruit voort
dat hy onwettig die grens tussen
Transvaal en Mosambiek probeer
oorsteek het - 'n oortreding van die
destydse noodregulasies.. Hy is op

, Komatipoort iri hegtenis geneem
terwyl hy in besit van onongelisen
sieerde pistool was.

Regter se .. tronkverlede

yanbladsyl,

Baie van hulle is reeds meer as'
twee jaar lank in aanhouding.

Die vrylating is die gevolg van
uiterste druk op die regering deur
buitelandse regerings en individue
en binnelandse organisaSies, het die
menseregte-prokureur Azhar Cacha
lia, gister op onnUuSkonferensie van
regsverteenwoordigers gese.

Die eetstaking het vroeer die week
on dramatiese wending geneem toe
drukgroepe, waaronder buitelandse '
gesante, politici,. anti-apartheids
groepe, regsverteenwoordigers, kerlc
1eiers en familie persooTIIike same
sprekings met Vlok gehad het

Volgens die prokureurs is die
ondemerning gegee dat aange
houdenes wat vrygelaat word nie

, hoef te vrees dat hulle maklik weer
aangehou sal word nie. Maar daar
word verwag dat baie ingeperk sal
word. "

,"Ditsal 'ntekenvan uitaste kwlder
troll wees indien onskliente heraange
hou word na vrylating," het prokureut
Kathleen Satehwell gese. '

"Ons het 'n ondememing van die
ministerie gekry dat geen aange- '
houdene gedwing sal word om enige

2
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Hoebesoek uit Ciskei los
moordraaisel op

Jacques Pauw
'NMIDDERNAGIELIKE besoek
van 'n h~ Ciskeise amptenaar
aandieuitvoerendedirekteurvan
Idasa, dr Alex Boraine, verlede 
jaar het daartoe geleidat twee
Ciskeise generaals en vier offi
siere nou tereg staan op diemoord
op Eric Mntonga, gewese
streeksdirekteur vanIdasa .

Boraine het die week am Vrye
Weekblad vertel die arnptenaar het
hom ingelig wie Mntonga vennoor
het, < en dat hy daarna die saak
opgeneem het.

'n Verhaal van opperste polisiebru
taliteit, marteling en 'n onopgeleide
veiligheidspolisiernag het die afgelope
tyd in die Ciskeise hooggeregshof
ontvou toe < getuienis teen die ses
offisiere gelei is. .

Aangekeer
Mntonga, 'n gewese ampsdraer

van die UDF was streeksdirekteur
van Idasa in die Grens toe hy in Julie
1987 dood in sy motor naby King
Williams Townaangetrefis. Dit was
'n dag nadat die polisie hom vir

- ondervraging aangekeer het,
'n Private patologiese ondersoek

wat deurIdasa aangevra is, het getoon
datMntonga nie deur rowers doodge
maak is nie. Daar is onder meer
bevind dat meswonde na sy dood
toegedien is. _

Nogtans het 'n geregtelike onder
soek in die Ciskei bevinddathy dood
is aan die beserings wat rowers hom

, in sy motor toegedien het,
Boraine het hierdie week vertel

dat 'n briefwisseling tussen hom en
President Lennox SeOO en berigte in
plaaslike koerante tot die geheim
sinnige besoek van die Ciskeise
amptenaar gelei het. Die name van
verskeie seniorpolisie-offisiere.is in

, verband met die moord genoem.
Boraine het nog 'n brief aan Sebe

geskryfwaarin hydie name van die
moordenaars bekend gemaak het. In
die brief was 'n bedekte dreigement
dat hy die name aan die pers bekend
sal maak as die president sou weier
om op te tree. _

Dit was klaarblyklik Boraine se
versekering in die briefdat die presi
dent se seun en hoof van die "Elite
Unit" van die land se polisiemag,
generaal Kwane Sebe, nie op enige
wyse betrokke is nie wat Sebe oor
reed het om met die ondersoek voort
te gaan,

Die afgelope twee weke het die
verhaal om Mntonga se wrede dood
en die Ciskeise polisie sepogings
om dit weg te steek voorhoofregter
Pickard ontvou.

In die beskuldigdebank staan
generaals Zandisile Ngwanya en
Mountain Ngcanga, kolonel Mabantla
Mpenjeni, majoor Mpikiseli Potwane

.en adjudant-offisiere Thamsanqa
Hlulani en Khayalethu Ncandana.

In die hof is getuig dat Mntonga
ure lank deur die polisie gernartel is

omdat hulle geglo het hy weet iets.
-van die bewegings van ANC-guer
rilIas. Sowat IS polisiemanne was
by die marteling teenwoordig.

Potwanehetaandiehofverteldat
hy op24 Julie 1987 sy junior offi
siere in die ondervra-kamer, genaarnd
Kamer Nege, gevind het waar hulle
besig was om Mntonga te ondervra,

, Vasgebind
Mntonga het op die vloer gesit

met sy hande agter horn vasgebind.
Oorsy kop was 'nplastieksakgetrek.
Adjudant-offisier Zarnikile Bojane
het agteshom gestaan en 'n motor
binneband vasgehou. Toe Potwane
vra wat aangaan, wou die polisiernanne
hom nie antwoordnie,

Potwane sehy het die plastieksak
van Mntongase gesig afgetreken vir
hojn 'gevra wat aangaan. Mntonga
het :gese die mensevra hom oar
"kaders";: maar hy weet niks van
hulle af nie.

Kort hiema het 'n adjudant-offi
sier vir Mntonga gese hy lieg en
Bojane het die binneband oor sy
gesig getreken horn begin versmoor.
Potwane het gese hy is hierna uit die
vertekan 'ntelefoonte gaan antwoord.

Bojanehet in die hof erken dat hy
die een was wat uiteindelik vir
Mntonga verrnoorhet deur hom met
die binneband te versmoor, Hy het

gese dit was die einste Potwane wat
hom opdrag gegee het om dit te

,doen.
"Ek het die band baie styf om

Mntonga se gesig gesparr, Potwane
het gese ek moet dit op so 'n manier
doen,' hetBojane getuig. Hy is deur
die hof gewaarsku omdat hy alte
saam drie verskillende weergawes
van die gebeure daardie dag gegee
het. Hy het uiteindelik ingestem om
die waarheid te praat.
, Kolonel Louis Hhonhanho van

dieveiligheidspolisie het hierna
opdrag gegee dat die lyk in 'n kan
toor toegesluit moet word sodat hulle
kan besluit watom daarrnee te doen.

- Senioroffisiere het hierna met mekaar
geskakel enuiteindelik besluit dat
die rnaklikste sal wees om die lyk
met 'n mes te steek en in die motor te
los.

Generaal Ngwanya was persoon
lik betrokke by die besluit om van '
die lyk ontslae te raak. Hy het na die
tyd aan Bojane gese: "We are minus
one problem."

Verskeie aannugmgs en
onthullings oor die Ciskeise polisie
en sy ondersoek- metodes het tydens
die saak aan die lig gekom: .

* Die Ciskeise Elite Unit waar
van Kwane Sebe die hoof is, word
selfs deur kabinetsrninisters gevrees.
Die eenheid se tweede-in-bevel,

Ngwanya het getuig daar is n alge
hele gebrek aan dissipline, swak
werksomstandighede en grootskaalse
korrupsie. Die eenheid spesiale take
uit en rapporteer regstreeks aan die
president.-' :

* Die Ciskeise veiligheidspolisie
is onopgelei en het 'n gebrek aan
ondervinding. Die hoof, .generaal
Ngcanga, het vertel dat hy in die
stoorafdeling gewerk' her voor hy
opspraakwekkende opgang gemaak
het en insy pos aangestel~: "

Draad ,,',
HY het nooit enige veiligheids

kursusse gedoen nie. Sy, on
dergeskiktes is ook nie vir vei
ligheidswerk opgelei nie.

*Marteling kom algerneen in die
Ciskei voor, Daar is verhale in die
hof vertel van draad wat om aange
houdenes se vingers gedraai is, ou
draaitelefone wat gebruik wordom
mense te skok.. plastieksakke en
binnebande wat oor mense se koppe
getrek word, en aangehoudenes wat
gewurg is. ,

* Dit blyk asof daar kwaai bin
negevegte in die Ciskeise polisie is.
Potwana het aan die hof vertel van
polisiekollegas wat sy huis by twee
geleenthede met AK 47~gewere en
handgranate aangevalnet

Die saak duur voort.

Demokrate 'gaan met ANC praat'

PeterHendrickse

meegedeel is dat dit spoorloos.
verdwynhet

NP-LP Piet Coetzer het gese
dis 'n skandalige insinuasie dat

-"daardie publikasie uit die bib
lioteek sou verdwyn het en dat
daar iets van 'n stert daaraan sou
wees".

Inverlede Vrydag se debat
het KP-LP Fanievan Vuurenook
na Marike de Klerk se uitlatings
verwys en gese hy het by die
biblioteek navraag gedoen "om "
'n afskrif van hierdie tydskrif,
hierdie blaadjie,hierdiekoerantjie"
dieVrye Weekblad" maar dathy •

I
As 'gesprekvoeiing die enigste ook vir SA uitgewerk word nie.

manier is om menselewenste spaar "Ons voer gesprek om geweld
en die ANC te oorreed om 'n meer --' van alle kante af te staak, Ons daag
gernatigde strategieaante neem,moo ook die ANC oor geweld uit en se vir

.dit voortg aan, se Malan. hulle: As julle ernstig is oor julie
"Ofdieregering ditnou wil erken demokratiese riglyne vir 'n toekom-

of nie, almal in SA, insluitende die stige Suid Afrika, kyk na 'n strategie
NP, weet ons moet met die ANC om daarby uit te korn.. Ons moet
praat," wegbeweeg van konflikpolitiek na

. Malan se hy is seker as daar nou . samewerkingspolitiek.
'n geheirne stemming onder nasion- "Ons wil voortdurende kontak met,
ale LPs gehouword,byna100persent almal he. Soos die behoefte ontstaan
ten gunste van gesprekvoering met' sal ons met almal bly praat, Die
die ANC sal wees. " < boodskapwatonsgraligoordieANC

Die •atmosfeer in, Suid-Afrika wil tuisbring is dat hulle ook 'n poli-
verander namate Arnerikaen Rusland tieke party met verskillende bena-
se betiokkeTIheid in die streek toe- < derings is. Net soos die NP sy Albert
neem. Hy sal nie verbaas wees in- Nothnagels het,betdieANC sy Thabo
dien 'n tipe Resolusie 435-skikking MOOki'sen Chris Hani's."

Stoffel van der Merwe "en twee
~uens van die eersSC minister se
kantoor" in 1981 ml:'tdieANCin
Athene gepraaL

HaitzenOOrghet voortsgese:
"Met twee ouens van die eerste

. minister se kantoorl Nou word
hier skielik in 1988 twee ampte
nare afgedank omdat hulle dalk
te vriendelik met die ANC was

Jacques Pauw

kleurlinge as "'nnegatiewe groep
. mense" en as "oorskiet" gepraat.

Hendricksebet Vrye Weekblad
bedank omdat die koerant haar
stellings gepubliseer het.

Twee dae later het die soeklig
weer op Vrye Weekblad geval
tOe dr Ferdie Hartzenberg, on
derleiervan die KP, 'n sttiernende
aanval op di~ waamernende
staatspresident, Chris Heunis,
gedoenhetoor die afdanking van
twee van HeWlis se amptenare
omdat " hulle dalk te vriendelik
met die ANC was".

Hartzenberg het gese datHen
drickse in 'nonderhoud met Vrye
Weekblad gese het die Arbei-.
dersparty h~t saam;me~minister

Jacques Pauw
WlE het 'n afskrif van "hierdie
tydskrif, hierdieblaadjie, hierdie
koerantjie, die Vrye Weekblad",
uit die parlernenrere biblioteek
verwyder sodat verkeerde oe dit
nie sien nie'!

-Die Konserwatiewe'party en
die Nasionale Party het mekaar
einde verlede week lelik in die
Volksraad in die hare gevlieg
nadat'n kopie van Vrye Weekblad
uit die parlemenrere biblioteek
verdwyn het.

Kort tevore het Arbeidersparty
,'n paargesigte in Nasionale gele
dere laat bloos oar rassistiese
aamnakings van Marlke de Klc:rlc,
dievrou vandieNPsehoofleier, .
wat in Vrye Weekblad verskyn <

het. " ,
In die debat in die Groot Saal '

van die Parlement het Peter
Hendrickse van die Arbeidersparty •
gese Marike de Klerk het van

ANC gesS dat ditnie meernet goed
genoeg is om aanmekaar te se dat dit
nie die ANC se beleid is om burger-
like teikens aan te val nie. Hulle Cosatu verdere druk op die ANC
moet sodanigegeweld in die praktyk geplaas om geweld teen burgerlikes
ook staak. stop te sit.

Die NOB het met die ANC oor ~ "Gesprekvoering met die ANC,
burgerlike geweld begin praat veral die regering en alle Ander be-
mi bomaanvalle by Ellispark, super- langegroepe moet voortgaan, Ons
markteengeparkeerdevoertuie. Die sal met almal gesels om vrede en 'il
NDB het deur middel van na- ,regverdige bestel in SA tot stand te
vorsingsgegewens aandie ANC bewys bring," hetMalanoordie nuwe party
watternegatiewe uitwerking geweld gese..,
teen burgerlikes opplaaslike hou- Malan het vir Mbeki gese dat
dings het, ' geweld teen burgerlikes 'n afkeer

Malan het gese dat sedert die bring by mense wat in die toekoms
konferensie met die ANC in Frank- met die ANC kon onderhandel het: '
furt in November yerlede jaar het en 'n negatiewe gevoel by swart-
UDF-geaffilieerde orgamsasies en mense wek.

DIE te stigte Demokratiese Party
gaan gewis gesprekke voer met die
ANC, het een van sy leiers, Wynand
Malan, die week aan Vrye Weekblad
gess.

Hy het ook gese dat die vakbond
reus Cosatu en Ander UDF-geaffll
ieerde organisasies die ANC gevra
het om geweld teen burgerHkes te
staak, .

Daar was aanvanklik twyfel Ocr
gesprekvoering tussen die Dernokra
tiese Party en die ANC weens onder
meerkonserwatiewe elemente in die
PFP wat daarteen gekant sou wees.

Malan se dit is onsin dat daar
onrnin oor voortgesette kontak met
die ANC is. Dit is 'n aspek van die

. nuwe party wat al op die eerste
ontrnoetings bespreeken uitsluitsel
oor verkry is. Hy se sy eie onderhan
delings met die ANC het onder meer
daartoe gelei het dat 'n seniorlid van
die organisasie, Thabo Mbeki, on
demeem het om geweld teen burger
likes te staak. '

Malan se party, die Nasionale
DemokratieseBeweging,het aandie

Wynand Malan
; ."
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van Cradora (Cradock Residents
Association) en 'n onderwyser. Hy
en die ander drie wat dood is, was
almalledevan die UDF.

Goniwe het hom op 27 Junie gebel
en gese hy gaan Port Elizabeth toe..

. Hy het Goniwe en die drie ander by
'n huis in Gelvandale ontmoet. Go
niwe se motor het voor die huis
gestaan. Die mans het later met die
motor vertrek:

Die mans het geen beserings gehad
toe hy hulle gesien het nie.

Hyhervroeer aangebieddathulle
by sy huis oomag, maar hulle het
geweier. .

Nyameka Goniwe het in haar
verklaring gese haar man is op 27
Junie in 'n Honda Ballade van die
huis afweg.

Syhetdievolgendedag vir Henry
Fazzie,Oos-Kaapse UDF-voorsitter
gebel, en hy het gese Goniwe moes
al tuis gewees het. .

Derek Swartz. 'n uitvoerende lid
van die UDF in die Oos-Kaap, was
waarskynlik die laaste persoon wat
die vier lewendig gesien het. Hulle
het die veiligheidvan UD,F-lede by
hom aan huis bespreek.en Goniwe
'het gese hulle sou slegs vir pad
blokkades stop.

Vo1gens polisierekords was daar
geen padblokkades die betrokke aand
naby die plek waar die motor gevind
is nie.- Sapa en PEN.

Aanvalle,
.opIdasa
se
kantore,
amptenare
gedreigAlex Boralne

Dmn~~eoo~n~kvanv~
bekende gemeepskapsleiers, onder
wie Matthew Goniwe, wat in 1985
vermoor is, is hierdie week in die
landdroshofvanNew Brightonnaby
Port Elizabeth voortgesit,

Die ondersoek volg op die dood
van Goniwe, Fort Calata, Sparrow
Mkhonto en Cicelo Mhlawuli in
vreemde omstandighede in 1985. Die
vier het verdwyn toe hulle na 'n
UDF-vergadering in Port Elizabeth 
terug is Cradock toe.

Hul uitgebrande motor is langs
die pad gevind, maar hullyke is eers
vyf dae daarna in 'n oopte tussen St
George-strand en Blouwaterbaai
gevind, .'

Die voorsittende landdros, E de
Beer, het' gese vier ondersoeke na
een saak vind eintlik plaas. '

'n Verklaring deur die onder
soekbeampte,adj-offSJ Els, is voor
gelees, Els het gese hy het op 28
Junie 1985 na Veeplaas gegaan,waar
hy op 'n erg verbrande lyk afgekom
het,

Patroondoppies is naby die lyk
gevind, en daar was meswonde aan
sy bors. Daar het 'n sterk petrolreuk
gehang. Goniwe seuitgebrande motor
is naby die Scribante-renbaan ge
vind,

Els is toe na lllouwaterbaai, waar
hy nog 'n verbrande lyk gekry het.
Dit het gelyk asof eenhand afgekap
is. Op 2 Julie is hy en lt-kol Strydom
weer daarheen om na Goniwe en
Calata te gaan soek, Hulle het nog
twee verbrande Iyke gekry.

EIs het bevestig dat hy en sy .
kollegas Goniwe se telefoon afge
luister het,

'n Bewaarder by die JC Steyn
gevangenis in Cradock het in sy
verklaring gese hy het 'n gedeeltelik
verbrande lyk, wat later as die van
SparrowMkhonto geeien is, in die
bosse naby sy huis gekry.' .

Volgens 'n verklaring van )1
onderwyser by Booysen . Park
hoerskool was Goniwe die voorsitter

Jacques Pauw .

DIE kantore van die Instituut vir 'n Demokratiese Altematief in Suid-Afrika
(ldasa) is die afgelope drie weke drie keer aangeval - vermoedelik deur
verregses. .

Die uitvoerendecdirekteur vir Idasa, dr Alex Boraine het hieTdie week
bevestig dat verskeie klagtes by die polisie i1'1gedienis nadat "missiele" deur
sy kantoorvenster gegooi is.

Terselfdertyd word die instituut se kantore in-Observatory oorval deur
dreigoproepe van hoofsaaklik Afrikaanssprekendes. . , .

"Elke keer as ons 'n nuwe inisiatieJ met die ANC aan1l:ondig; begin die
dreigoproope van VOor af; Dit is egter ontstellend dat ons kantore nou fisiek
aangeval word," het Boraine gese; ,"

Sowat drie weke gelede.net voor die konferensie watIdasa tussen die ANC
en Suid-Afrikaanse regsakademici in Harare bele het, was daar drie aanvalle

, op Boraine se kantoor. '
Die eerste keer is 'n metaalagtige voorwerp laat die aand deur Boraine se

'kailtoorvenster gegooi. Die roit het aan skerwe gespaL Twee nagte later is 'n .
klip deur die venster gegooi en 'n paar aande later het dieselfde ding gebeur.

"Hierdie is niks anders as intimidasie nie.
"Dit sal egter nie help nie. want dit sal ons nie afskrik om verdere kontak

met die ANC te sook nie. Die personeel is egter bekornmerd oor die aanvalle,"
se Boraine. '. . "

Daar is gereeld telefoonoproepe van regses wat Boraine en Idasa as
kornmuniste, verraaiers en ANC-meelopers uitkryt.

. Hulle word ook daarvan beskuldig dat hul1e met swart vroue slaap. Die
. meerderheid oproepe is in Afrikaans maar daar is ook heelwat Engelse mense

wat bel. '
"Ek het 'n ruk gelede 'n oproep van 'n uiters beskaafde man gehad wat vir

my in perfekte taal gese het dat hy belderheid wi! he oor ons standpuntoor die
. ANC en die konferensies wat ons met hulle hou.

"Nadat ek werklik moeite gedoen het om alles aan hom te verduidelik. het .
hy aanmy gese dathy diepavan twee dogters is enhy my gaan ophang. Daama
het hy die telefuon neergesit," se Boraine.

, '

afgeneem word.
Anders as in die verlede. sal leer- ,

linge nie benadeel word as gevolg
van 'n "teenoorgestelde siening van
die komplekse tydperk van Sowjet-
geskiedenis" nie. - AFP .

selektiewe stukke wat uit konteks
geneem is."

Rushdie se beplande promosie
toer na Amerika, wat binnekort sou
begin, is ook nou in die weegskaal
nadat die uitgewer duisende
dreigbriewe en oproepeontvang het,

'n Prokureur vir Penguin Viking
se dat die polisie in New York en die
FBI gevra is om ondersoek in te stel
nadie "georganiseerdeveldtog" teen
die skrywer.

-Die Franse uitgewer, Christian
Bourgois, het die beplande uitgawe
van die boek in Frankryk opgeskort
Die uitgewer, met sy hoofkantoor in
Parys, het sy besluit geneem "ter
wille van personeel.klienteen lesers
se veiligheid", Bourgois, sy huis en
kantore is reeds onder polisie-be
skerming.

Rushdie is in Bombaai gebore en
kom uit 'n ryk Moslemhuis. Hy het
as 13-jarige in Brittanje aangekom
en het skoolgegaan in die vooraan
staande skool Rugby.

Hy het sy studies op Cambridge
voltooi.'

In 1981 het hy Brittanje se ver-
· naamste letterkundige toekenning,
,die Booker-prys, vir sy tweede
roman "Midnight Run". gewen. -
AFP .

· om te stem. "
Die komiteehet besluit omalle

moontlike hulp am die Namibiese
. ,kerke te gee om die vlugtelinge in

die gemeenskap op te neem..
Hullehet'nberoepopdieintema

sionale gemeenskap gedoen omgeld
aan die Namibiese kerke beskikbaar
te stel sodathullehulpastorale pligte
teenoor die terugkerendes kan ver-
vul. '.,

Die komiteehet ook sy kommer
uitgespreek dat die SA regering sy
monopolie op die verspreiding van
inligting teen die "progressiewe'
magte" in Namibia sal gebruik.

Hulle het hulle daartDe verbind
om die Namibiese kerke te help om
'n dooltreffende stelsel vir die ver-

· spreiding van inligting in die oor
gangstydperk daar te ste!' - Sapa.,

David Rolbol

. . .

'0 Kurkdroe week"...

DIESuid-ArriIcaanseRaad van Kerke
het die week besluitom die Raad van
Kerke in Namibia by te staan deur 'n
span kenners na Namibia te stuurom
die verkiesingsproses dop te hou.

Hulle meen dat faktore soos die
verkleining van die Untag-mag en
die gebruik van die Suid-Afrikaanse
weermag enpolisie in 'n veldtog teen
Swapo aie kanse op vrye en billike
verkiesings verskraal.

Die uitvoerende komitee van die
SARK het in 'n verklaring hul kom- .
mer uitgespreek oor berigte dat die
Suid-Afrikaanse regenng besig is
om Uriita en ander rebelle-elemente
in die Namibiese bevolking te inte
greer sodat hulle vir pro-Suid-Afri~

kaanse partye kan stem, terwyldit
lyk asofdie sowat 100 000Namibiese
vlugtelinge dalk probleme gaan he

NAIROBI - Die regering van Kenii het slaatsamptenare verbied om van
· ,Maandae tot Vrydae alkohol te gebruik, selfs saans na kantoorure. berig die
. Kenya Times.

Die koeranthet 'n omsendbriefvan die sekretaris vanplaaslike regering en
beplanning, Eliakim Masale. aangehaal.

"Enige amptenaar wat alkohol op werksdae gebruik, l>!;ha\w.e as hY.m\;L.
· verlof is. sal aandrastiese dissiplinere stappe onderwerp word." waarsku die

brief. '
. President Daniel Arap Moi het onlangs oorlog verklaar teen drankmis

bruik in Kenia en gewaarsku dat plaaslike hoofmanne afgedank sou word as
onwettige alkohol in hul dorpies gekry word. - AFP

uitgespreek deur die voorsitter van ,
die Islamic Society for the Promo
tion of Religious Tolerance, Hes
man El Essamy :"Dreigementesoos
die isnie die korrekte godsdienstige
reaksie nie, Dit is 'n baie gevaarlike
ontwikkeling en sal Rushdie simpa
tie besorg terwyl hy dit nie verdien
me:'

'n Kenner opdie gebied van ter
rorisme stem saam dat Rushdie die
Ajatolla se dreigement emstig moot
opneem. Ian Geldard, van die Insti
tuut oor Intemasionale Terrorisme,
se in Londendit is "baie waarskynlik"
dat 'n Iranese moordkommando reeds
in Engeland op die 41-jarige Rushdie
se spoor is. '

Mea as 100000hardeband-eJcsem
plare van Satanic Verses is al in
Brittanje verkoop sedert die boek
verlede jaar in September verskyn
het, Dit is ook al verskeie weke bo-
aan die topverkoperslys. .'

. Rushdie het so gereageer: "Dit is
onwaardatdie boeklasterlik teenoor
Islam is.
. "Ektwyfel sterk of Khomeini of

· enigiemand anders in Iran ooit die
· hoek gelees het of enigiets meer as

MOSKOU - Skoolgeskiedenis-eksa
mens wat verlede jaar gekanselleer

· is terwyl die geskiedenis-handboeke
herskryf is om "leiS kolle" van Sowjet
geskiedenis in agteneem,sal aandie

·einde:van die huidige skooljaarweer

'Russe herskryf geskiedenisboeke

SARKhou verkiesing
·in Namibia dop

. '. '. . .. 'messeis Olt Vir'

Salman Rushdie

Moslemsse

LONDEN - 'n Prys van dric miljoen
dollar is op die Indies-gebore slaywer,
Salman Rushdie, se kop.

Iran se geestelike leier, Ajatolla
Ruholla Khomeini, het 'n te
regstellingsbevel uitgevaardig omdat
die skrywerIslam in sy jongsteboek,
"Satanic Verses". aanstoot gegee het,

'n Vez1et'nwO<Idiga van Khomeini
hetgese datenigelranees wat Rushdie
doodmaak drie miljoen dollar sal
ontvang, terwyl 'n buitelander 'n
miljoen dollar ryker sal wees. .'

Khomeini se versoek tot Mos
lems wereldwyd het gelui dat die
skrywer en sy uitgewers. "vinnig
tereggestel word. sodat niemand

· anders in toekoms weer sal waag om
Moslems te beledig nie",

Die Ajatolla het baiesteun vir sy
oproep uit die Islamitiese wereld
gekry. Die Iranese president. Ali
Khamenei, het 'n soortgelyke ver
soek tot die "dapper en godsdien
stige jeug" in die Moslem-wereld
gerig.

.'n Pakistaanse godsdienstige leier,
'..Mobson Ali, hoof van Islamabad se

Shiitiese Moslem-skool, se: "Hy is
-, 'n ongelowige en behoort.onthoofte

word." Dit som die gevoelOnder die
meeste fundamentaliste in die Is-

· lamitiese wereld op..

Meer as 'n duisend betogers het .r-------'---......:.-'--'----'----.:.-------'----+-----------'-------'------~_:,__-
.. Woensdagdie Britse ambassade in.

·Teheran omring om·teen die pub
" likasie van die boekin Brittanje te.

protesteer. Die betogings, wat
,.vreedsaamvedoop bet, het saamgeval
_met 'n dag van rou wat deur die
, Iranese regering uitgeroep is oor'

"Satanic Verses" •.
~ 'alCistan, waar die hoek verbied

• is: gaan Amerika en-Engeland vra
· om die publikasie van die hoek stop
· te sit, het 'n woordvoerder van hul

departement van buitelandse sake
gese.

Brittanje seMoslemgemeenskap
'was verdeeld, oor die te-
o regstellingsbevel, Sajet Abdul

Quddas, die sekretaris van die Raad ,
van Moskees, het die Ajatolla se
uitvaardiging ten volle ondersteun.

-Rushdie, en sy vrou, die Ameri
kaanse skrywer Marianne Wiggins,
is volgens berigte onder Scotland
Yard se beskerming in 'n "veilige
huis".

"Elke gooie Moslem is agter sy
lewe aan," het Quddas gese. "Hy het .
Islam gefolter met sy boek en moot
boet. Hy moot gehang word."

Diemadbetopenbare verbrandings
van die boek verledemaand in
Bradford. een vandie sterlcste vestings
van Engeland se 1.5 miljoenMos- ,
lems. geree!.

'n Ander Moslemleierwat ook by
die veldtog teen Rushdie betrokke
is, Mohammed Ebrahims van die
UK Action Committee on Islamic
Affairs, bet egter aangedring: "Geen
organisasie of verantwool-delike
persoon sal dit doen nie. .

"Ons pogingomdie boek verbied
te kry was baie vreedsaam. Onssal
daarmee voortgaan en hoop om
suksesvol te wees." ,

Die roman se uitgewer. Viking
Penguin. bet Woensdag 'n verkla
ring uitgereik wat se: "Ons is baie .
jammer oor die ongelukkigheid wat
die hoek veroorsaak heL Op die .

·oomblik is die bode in die land gCjW
liseer en dit bly te koop."

Opposisie teen., die te-
regstellingsbevel is duidelik
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Die .: opgangen ondergang
variWinnieenhaarspan . -,.'

Foto: Anna Zieminski

waar die doeltreffendheid van
vuurhoutjiedosies en ander grusame
metodes in die bevrydingstryd besing ,
is - was die gort gaar, '

In daardie stadium was s'j op die'
kruin van gewi1dheid en het bekend
gestaan as "Moeder van die Nasie",
Sy kon miskien soos Napoleon by
Tilsitgevoel bet, maar roemis dikwels '
van korte duur; ..

Winnie Mandelahet 'n persoon
likheidskultusomhaargebouenmet '
haar kop in die wo:lke geloop. On- '
danks pogings van senior lede van
die UDP en sy geaffilieerde organi
sasies Om haar.te oortuig om aante
sluit by erkende politieke organis
asies enhaarsolo-vertoning vaarwel
teroei>,'het sygeweier; Haar hard
nekkigheid en 'eiewaan is bekerid
onder diegene wat haar goed ken.

"Nadat ham-huis in Orlando-Wes
afgebrand is deur 'n groep ontstoke
leerlinge vari die Daliwonga Secon
dary School, wat aangevoer het dat
een van hul kollegas deur 'n lid van '
haar sokkerspan verkrag is, het sy in
haar weelderige huis in Diepkloof-
uitbteiding gaan woon.: - , ,

Mense wonder steeds hoekom sy
nie haar paleisagtige woning wat sy

,'in Orlando-Wes laat -bou het, die
sogenaamde State House. .bewoon
nie: 'i ' ' ..

Winnie se maniervan dinge doen
het haardie ANC segrarnskap op die

, hals gehaal, C '

Daar is 'n magdom omstrede
voorvalle wat deur die jare rondom .
haar plaasgevind het en 'n mens kan
boeke vol skryf daaroor.

Maar die geheimsinirlge verdwyn-
'ing van die jong aktivis, Stompie

Moeketsi,en ..die moord op dr
Abubaker Asvat - twee voorvalle
waarvan sy na bewering kennis dra 0

(sy het inderdaad gese sy weetwie
Asvatvermoor het) - spandie kroon.

Die polisie het 'n indringende
ondersoek gelas na die voorvalle en ._
Winnie Mandela en haar sokkerspan
spartel om uit die gemors te kom.
- Dieweek is die Iykvan 'n jeugdige
in Orlando-Wes gevindenna bewer
ing is dit dievan Maxwell Madonde,
'n lid van haar sokkerspan. Volgens
betroubare lronne is hy vermoornadat
lede van die sokkerspan gedreig het
om sekere jeugdiges in die gebied
vermoor. Die polisie ondersoek die
moord,

• Die uitvoerende raad van die
Suid-AfrikaanseRaad van Kerke het
die week 'n versodc tot die gemeenskap
gerig om versigtigheid en selfbe
heersing aan die dag te Ie in die
plofbare situasie wat rondom die
omstri:de Winnie-voorval ontstaan
beL "

wraaksug van die sokkerspan, sowel 0

as Wmnie segekonkel,bekend ganaak:
word, kon dit 'n slegte beeld van
Nelson Mande1a en die ANC skep.

Die sokkerspan, saam met hul
leier Winnie, het geweier 'om by
erkende politieke of gemeenskap
sorganisasies aan te sluit. Min het sy
-geweet dat dit die begin van die
einde vir haar en haar sokkerspan
sou beteken, '

Winnie Mandela het omstreden- ,
heid aangelok soos 'n magneet ys
tervylsels aantrek, maar mi haar
beroemde (of berugte) toespraak -

Winnie Mandela, haar dogter Zinzi en haar "sokkerklub"

straatkomiteelede lastig geval en is
soms in die strate gesien met AK 47's
en Scorpion-pistole. Hullehet hulle
ookdikwels byhuislx>udelike en ander
onbelangrike geskille ingemeng, en:
meer as een keer lyfstiaf as vergel-
ding toegedien. '. 0

0' Die meeste swart joeinaliste was
bewus van die gedoentes by die '
Mandela-woning en 0 ander onhei
lighede waamiee diesokkerspan
doenig was, maar wasbangom daarooc
vers1ag te doen. "',,' '

'n Soort Catch 22-situasiehet"
ontstaan: sou die boosaardigheid en

In hul uitspraak waarin hulle die ' 'om na die blad te kyk nie,
blad se. verspreiding -opskort, het .. Die SDS is 'it organisasie wai
studenteraadslede bevind dat die hom beywer vir 'n nie-rassige en
voorblad en redaksionele kommen- rd Id S id Afrik
liar van die blad "n kontroversie op onve ee e Ul - a. _''', '",
nasionale vlak" kan ontketen. , i Dit is in 1987 op die kampus

'n Woordvoerder.van die studen-. gestignadatversoekeafgekeurisom
teraad het aanVrye Weekblad gese-, ,'n Nusas-tak op die kampus te stig. 
'n finale besluit oor die verspreiding " Volgens die Studenteraad het
sal in die komende week geneem , Skryfskiet 'n "politieke konnotasie"
word." .' " , aan die jool gegee. Dit was met hul

, Hywouniekommenraarlewerop interpretasie van die jooltema: 'Waar's
diebewering dat die studenteraad daaiman?" dat Skryfskiet se redaksie
die veiligh~dspolisie genader het prob1eme opgetel het. "

, Die' tema wat hulle gekies het,
was die onsekerheid rondom die

,vry1ating van die ANC-leier Nelson
Mandela. '

Die .uitvoerende komitee.. het
, aangevoer dat dievoorblad en re- '

daksionele kommentaar die borge,
donateurs en ondersteuners van Jool
kan antagoniseer, '0,

Skryfskiet se redakteur, die 19
.jarige AntonSchoon.hetdie weeksy
verbasing OCI' die verbod op Skryfskiet

, uitgespreek.

Hy het daaropgewys dat Skryfskiet
nie die enigste organisasie is watn '
politieke konnotasie aan die tema
gegee het nie.

Vyf vlotte wat aan verledeSaterdag
se jooloptog deelgeneem het, het 'n
politieke tema gehad.

Die studenteraad wou nie hierop
kommentaar lewer nie.

,Schoon het hom sterk uitgespreek
teen die feit dat die veiligheidspoli
sie genader isom die inhoud Ie beoor-
dee!. '

, Daar word gese d~t een van die
drie verlede jaar selfmoord gepleeg.
'n Ander het glo te koop geloop met
die feit dat hy R67 000 per week
verdien het gedurende die sloping
van Langa en Kabah. '

Volgens gerugte was die verkope
van vragmotors itt die Uitenhagel
Despatch-gebied in die tyd besonder
hoog.

Die verskuiwings is hewig teen
gestaan deur die inwoners, veral die
van die Kabah-plakkerskamp. Die

, grond waarop hulle gewoon het, is
die week in die Staatskoerant as
kleurlingwoongebied verklaar.

Volgens die Kabah-inwoners het
die sloping van hul huise hoofsaak
lik tussen middemag en vieruut die
oggend plaasgevind. - PEN '

Michel Muller

bestry: die afbrand van huise; die
skaking van handels- en private '
'voertuie; die breek ,van rnotorruite;
aanvalle op mense wat nie gehoor
gee aan wegb1y-oproepe nie;
halssnoermoorde van 'enige' liard;
plundering van afleweringsvoertuie;
en roof, verkragting of enige ander
krimine1e aktiwiteit. _

Ironies genoeg het die owerheid
die straatkomitees saam met die ander
gemeenskapsorganisasies wat stabi
liteit probeer herste1 het, verbied.

Die sokkerspan het egter nie tot
inkeer gekom nie. Hulle het"

DIE studenteraad van die, Univer
siteit van Pretoria het die hulp van ..
die veiligheidspolisie ingeroep om
die inhoudvan 'n studentepublikasie
wat die naam Mandelaaan 'njooltema
gekoppel het, te beoordee!.

Die verskyning .. en verspreiding
van sowat 500 eksemplare van die
jaar se eerste uitgawe van Skryfskiet,
die mondstuk van Studente vir 'n
Demokratiese Samelewing (SDS),
is verlede week deur 'n uitvoerende '
komitee van die studenteraad voor-:
lopig op die kampus verbied..

Eddie Coetzee, die stadsklerk van
Kwanobuhle, hetgese die saak is op
31 Januarie na die polisie verwys.

Die po1isie ondersoekdie beweerde 0

oortredinge van Artikel 17 van die
Wet op Swart P1aaslike Owerhede
(Wet nr 102 van 1982).

Die bewerings hou verband met
die ontvangs van vergoeding deur
vervoerkontrakteurs asook die'
oprigting van sinkhuise in
Kwanobuhle.

Drie mans het na bewering 'n
invloedryke groep binne die dorpsraad
gevorm wat enige aansoek om kon-'
struksiewerk in die beirokke town
ship te doen, weggewys het. .. ' ,

W 'O ,0' 0d :" eM, '(:"d'" .1' O')'?'..... /aar's a31 ...•. an. .•. e 3 ..
vra'Tukkiesstude:nte

Bedrog tydens Langa-verskuiwings? _~

DIE dramatiese val van Winnie Mandela het lede van die swart gemeenskap
in rep en roer. Baie mense staan nie juis simpatiek teenoor haar nie terwyl sy
die troebel waters wathaar teister probeer trotseer. ' ,

'n Baie tragiese en grusame gebeurtenis in Orlando-Wes, Soweto, het
waarskynlikaanleiding gegee tot die beginvan watvandag bekend staan as die
Mandela-sokkerklub. '

Teen die einde van 1986 is die 27-jarige Mmasabata Loate grusaam deur
'ngroep jongmense vermoor. Syhet pas 'n vonnis van drie jaaruitgediennadat
sy saam met Khotso Seatlholo (leier van die'Soweto Youth Congress wat later
ingeperkis),skuldigbevindisdaaraandathulledielandonwettigbinnegekom
het op 'n geheime politieke sending.

Na die voltooiing van haar vonnis het sy aangesluit by die Soweto Youth
Congress (Soyco), maar het later in onguns geraak nadat gerugte ontstaan het
dat sy 'n polisie-informant is. Wie ook al die gerug - waar ofvals - begin het,
was verantwoordelik vir haar dood. ' .

Die groep wat haar vermoor het was ongedissiplineerde lede van Soyco 
booswigte wat die gemeenskap geterroriseer het onder die vaandel van die
bevrydingstryd.

Van Mmasabata se moordenaars het later die kern gevorm van die
Mandela-sokkerklub. (Terloops, dit is insiggewend dat kerkleiers en ander .
progressiewe organisasies deesdae
in persverklarings na die klub verwys

. as "Winnie se span")
Die klub se anti-sosiale aktiwiteite

het 'n ergenis geword vir die ge
meenskap en nie bygedra om Win- '
nie se aansien te bevorder nie. Hul
berugtheid het so toegeneem dat hulle
uiteindelik vir hul eie veiligheid in
Winniese huis in Orlando-Wes moes
skuil. ' " C

In die tydperk het die tweede
, noodtoestand in werking getree en 'n
atrnosfeer van algemene vwette-

, loosheid het geheers. Dis isvererger
deur booswigte wat hulself comrades
genoem het maar later die bynaam
"com-tsotsi's" gekry het,

Verantwoordelike jeugorgani
sasies soos Soyco hetstraatkomitees 0

begin vorm om die gemeenskap te
, beskerm teen berugte groepe soos
die vigilantes, tsotsi's en die soge
naamde Kabasas,' wat hoofsaaklik
motors gestee1 het, '

Soyco het hom dit ten doel gestel
om die volgende wanpraktyke te

Nikl shuping (~kullnaam van 'n bekende [oernalls ult
Soweto) skets die agtergrond tot Winnie Mandela en haar

"sokkerklub" se val.

PORT EUZABETH - Die polisie
ondersoek bewerings dat bedrog ten
bedrae van mi1joene rande gepleeg
is tydens die gedwonge verskuiwings
van 50 000 mense van die Kabah- en
Langa-townships in Uitenhage na :
Kwanobuhle in 1986. " ,

'n Ouditeursverslag toondat ver
goeding na bewering ontvang is vir
die oprigting van 3 000 sinkhuise.
Nadere ondersoek, het aan die lig
gebring dat slegs 2 000 van die buise
gebou is.

Die Nasionale Party se LP vir
Uitenhage en pasaangestelde voor-,
sitter vljIl die gesamentlike staande
komitee vir handel en nywerheid,
Dawie Ie Roux, het' 'n ondersoek
Eelas na die dorpsraad se bedry- ,
wighede. '

, ',' 5:'" . ,-
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Union) na 'n reeks betogings ,
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Die afdankings sal die
gevolg weesvan 'n samesmelt
ing tussen Premier sepluimvee
-afdeling, Bokomo en die SA
Cream and Cheese Associa
tion (Sacca)..
. Premier sal 50 persent van
dieaandele in die nuwe maat
skappy behou, terwyl die
oorblywende 50 persent tussen
SACCA en Bcomo verdeel
sal word.

r , Volgens Fawu sal honderde
mense hul werk verloor as
gevolg van die samesmelting.

Die'City Deep Farm Fare
depot sal teen die eindevandie

~~~~~I
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weer in diens geneem sal word.;.+.:.~.~
. Dievakbondhetaldriever- ,
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vandag beplari. Volgens Fawu m

:f~:;;;;
ting ook afgedank word in m
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melting getref word. .. :
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~~~I
bevestig dat 'n dispuut bestaan' ....

~~~t~:e;~~:~u~~~: I'll
nie bereid om enigiets meer te.
se "voordatdie samesprekings
afgehandel is nie".
* Intussen blykditdatheelwat
mense in bestuursposisies by
die Premier-hoofkantoor in
Johannesburg ook die gevaar
loop om afgedank te wOrd.

-.Anton Steenkamp

op jou eie mense wat jounie wil volg
nie. Elkeen het 'n verantwoordelikheid
binne sy eie gemeenskap." .

Aan politieke begrippe en cliches
het Motanyane ook nie veel erg nie.
"Nie-rassigheid" het vir haar 'n
modewoord geword. Vir haar is kleur
nie die bepalende faktor in bevryd
ing nie -maar welmenswaardigheid.

"Ons moet almalleer om menslik
te wees en ander semenswaardigheid
te erken.: ,

"In 'elke swartmens is daar 'n
diepliggendevrees darwitmense hul
meerdere is. Wit arrogansie is aange
bore. Swart Suid-Afrikanersmoet
hulself daagliks staal teen die totale
aanslagvan wit oorheersing," se sy: .

Op die punt kan daar dalk 'I!
misverstand ontstaan. Nee, MOe.
tanyaneis nie anti-wit nie. Inteen
deel,sommige vail haar "beste vri
ende is wit", verseker sy my.

· 'en die sleutel weg tegooi," -
". Dit is nodig om te kies tussen

twee oorheersende politieke tradisies:
Dietradisie van apartheid, of die

· stryd vir een demokratiese Suid
Afrika.
; Die tragiekvan apartheid is dat
dit So suksesvol was datmense weens

·disinformasie nie bewus is van die .
tweede altematief nie, of dit wan-.·'
trou .

.Slabberthet die tendens om sekere
sprekers daarvan te weerhou om op
die kampus te praat, terloops gem-
tiseer. .

"Ek is bereid om na enigiemand
se standpuntte luister. Ditis deelvan .
enige kritiese debat, en 'nmens moet
waak teen dogma. Die universiteit is
nie die oorlogskabinet van die revo
lusie nie," .

Hy het daarop gewys dat akade
mici en Iede van die ANC op die.
onlangse beraad in Harare nie
gehuiwer het oinook Zimbabwe se
regeringsbeleid te kritiseer nie.. ' " '

Slabberthet ook verwys na sy eie
·studentejare. .

. 'Toe hy van die' konserwatiewe
/' Pietersburg afop WitS aankorn as .

. eerstejaarstudent, het hy nie juis in
'. politiek belang gestel nie, vertel hy.'

Toe hy so half perongeluk by 'n ,
vergadering inloop wat toegespreek

· is deur Robert Sobukwe, wat so pas
van die ANC weggebreek het om die
PAC te stig, het dit 'n nuwe wereld
vir hom oopgemaak.
, . In sy tweede jaar is hy Stellen
bosch toe met die plan om 'n pre
dikant in die NO Kerk te word. Hy
was nog nie baie polities betrokke
nie, totdathy en 'n paarander studente.
op 'n dag gevra is om Langa, waar
hulle sendingwerk gedoen het, te
verlaat.

Hulle het nie besef die township
is midde-in die onrus rondom die
veldtog teen paswette nie •

Sy ontdekking van die "ander.
wereld" in Suid-Afrika het toe be
gin.

ELSABE'
WESSELS
gesels met

'Maud
Motanyane,
redakteur

van die die
g,anstydskrif

Tribute.

NUUS

'Vniversiteitnie
oorlogskabinet nie'

"Witmense is net so onvry, Die
enigste verskil is dat swart Suid
Afrikaners en inbesonder swart vroue
opdie laagste sport van onderdJUkking
staan."

In die stadium besef 'n mens
Motanyane is uit op die oorlogspad.
Sy het 'n broertjie dood aan eiege
regtigheid en veral wit eie ger
egtigheid. "Suid-Afrikamoetnie net
vir swartmense bevry word nie.
Witmense moet deelneem aan die
bevrydingsti'yd omdat hulle hul eie

.vryheid daarin sien. Ons kan onsself
bevry. Vir wittes is daar egter net so
'n groot taak. Hulle moet die AWH
volgelinge oortuig. .

"Swartmense het allewens geneem '.' .
,om samewerking in chul eie ge
meenskap tebewerkstellig. Dit is die r .

ems en oortuiging .waarmee hul hul
eie bevryding aanpak. .". _.

"Dit help nie om jou rug te draai

"JULLE'moetbetrokkeraak hidie
vorming van'n nuwe, demokratiese
Suid-Afrika, Die universiteit is deel

, van daardie stryd," . ,
. . Dit was dr Van Zyl Slabbert van
Idasa se boodskap aan .eer
stejaarstudente op Wits die week.

Slabbert het op die vergadering,
wat deur Nusas gereel is, sy steun
aan die hongerstaking deur aange
houdenes toegese,

"Dit is boos om iemand van die
straat afteneem, hom in 'nsel tegooi

tydskrif se geloofwaardigheid op te
bou. Daar was onmiddellik weer
stand. Dit was duidelik 'no kommer
siele blad en die uitgewers was wit:'
se sy. Die grootste aanklag was dat
ditgerigwasopdieswartmiddelklas

. - 'n skelkonscp vir politieke akti- .
viste.' ,

Motanyane het egter terugbaklei.
Sy beskryfhaarself as middelklas en
beskou die bestaan van 'n swart
middelklas as 'n werklikheid,

Sy is bewus' van die slagysters
wat daarmee gepaard gaan. "Die
gemak van 'nmiddelklasbestaankan
jou ongevoelig maak vir die felheid
van apartheid. 'n Mens word ook
maldikerverdink van sameswering."

Dit alles beskou sy egter as op
pervlakkige kritiek. "Ekhet 'n duide- .
like stem om te laat hoor."

Inteendeel, die stem wat die hard
ste in haar roep, is die-van swart
wees. Sederthaardaeas 'nskoolkind
op die Suid-Transvaalse dorpie Nigel,
as student aan die Universiteit. van
Zoeloeland en as verslaggewer by .
The Star, hetMotanyane die afgeba
kende wereld van swartmense in Suid
Afrika deeglikb,eleef.· . .,

Selfs haar rol as vrou in 'n strawwe
en mededingende beroep het nie sO:
'n groot indruk op haar gelaat nie. Sy

:is goed geskool in die metodes van
swart oorlewing waar witmensedie-,
'reels neerle, . .,

Om die rede het Mc'anyane 'n
'. nuwe waardesisteem "If haarself

bepaal.
"Ek vind dit ·J·ynheilig dat wit

mense hulself in die politiek begeef
om swartes te bevry. Bevryding is
nie 'n spel nie. As OIlS van ware
bevryding praat, moet OIlS die hele
Suid-Afrikaanse gemeenskap betrek.

Om seker te maak jykry Vrye Weekblad ell~e week,
stuur die vorm aan ons en ons gee jou sommer:15%> .
afslag,Dit sal jou R52,(AVB, ingesluit) kos om vir 'n " .
jaar in. te teken, en R28 (AVB ingesluit). vir ses .'
maande. Stuurdit aan: Vry~ Weekblad, Posbus 42637,
Fordsburg 2033., .' .' .' . . ..

r--~~~-~---~-----~--,
I Ek wilgraag vir6/12maande op Vrye Weekblad I
I .. inteken ensluit hiermee 'n posorder/tjek in vir, I
I' I
I R : ;............. I
I II Naam: ~~..................................................... I
I Adres: ~; :.................................................... I
I I
I ;....... I
I . II - .
". '" . I..l.:---.---.~------,-_~_._...;,.._.J

ONS SlE.EK NIKS WEG NIE

PWeis ~--=-

groot vir ~~~~~~
'laster' %-:::';:~~.=""

~1t
~_ .. SAVKorGnJdsUr..';;".

=- ~~~§~~~~~~
'6''',&:,.,&+*-;,.

Is jy die 800rt wat allesslukwatvir jon gevoer word?
Is jy tevrede dat ander mense namens ~ou besluit wat jy rnoet glo?

A~ jou antwoord "jan is, moet jy ass~bliefnie cll6vorm'hieronder invulnie. Oit sal jou
bale ongelukkig maak om elke week Vrye Weekblad te lees..' . . .

soonvryas
Aswartmense, se

.' .

redakteur Maud

Witmense is net

·MAUD MOTANYANE is chic,
middelklas en swart. Haar groot
weersin in die lewe is witlefties in
flenterdrag.

"Asjy indie swart gemeenskap 'n
ou hemp en gelapte jeans dra, is dit
omdat dit al is wat jy het - en nie
omdat jy 'n politieke statement wil
maak nie," se sy.

Die feit dat sy chic en middelklas
. is, skep nie sosiale of politieke

probleme vir die redakteur van die
glanstydskrif Tribute nie, Sy voel
nie soos 'n "sell-out" nie en sy gaan 
niks anders wees as wat sy is nie. .

Die skraal' vrou in die re
dakteurstoel is taai - gebrei deurjare
in die dagbladpers. Sy skroom nie
om omstrede sake aan te vat nie en
het eiehandig 'n duidelike politieke
•stem aan haar tydskrif gegee. .

Naas die glans en prikkelende
·modeflitse, mengeldrankies en strale- ,
jakkery, verskyn sosio-politieke ar-

:tikels oor Steve Biko, die Delmas- . '
verhoor, aanhouding sonder verhoor,
onderhoude met Afrika-leiers en
ontledings •van ',. die, swart
bewussynsbeweging in Amerika...

Verlede maand het Motanyane 'n
eksklusiewe onderhoud met presi-i.
·dent Robert Mugabe van Zimbabwe
gaan voer. "Ons moet OIlS eie helde.
identifiseer," sa sy. _, . : .' ,

'n Oorweldigende begrip vir .wat•
dit betekenom swart te wees in Suid
Afrikahet Motanyanepolitiesgevomi.,
Dit bepaal ook die inhoud van haar
tydskrif. . .

Toe Tribute, watprobeertredhou .
met die "who's who" binne die swart
gemeenskap, in 1987 die lig gesien
het, het dit geweldige teenkanting
uitgelok. . .

"My moeilikste taakwas om die

s
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Ole model: FW de Klerl<self

Dov Fedler van die Sunday ,"
,.: Star . ",

Fred Mouton van Die Burger

Die boete vir die poging om die
..wilddief te help: R300 of 100 dae,'
waaryan R150 of 50 dae opgeskort
is. ,', ,,'

Nou ja: R150 betaal 'n witman
sommer so uit die agtersak of met '
die bank se wentelkrediet saam.

Minder gelukkig was mnr Sam
son Mzamani Knuna van Waterpoort,
wat oor 'n tydperk van 3 jaar op die
plaas Eagle's Rest homself gehelp
hetaan "plante enkontant''. Volgens
bewyse van die polisie was dit in die
bedrag van Rll 543-95.

Die landdros was in die geval 'n
bietjie minder simpatiek en het die

, man tot ses jaar gevangenisstraf
gevonnis.

Dis 'n dramaturg se droom: 'n
, kontrei waar'nman virkoelbloedige
, manslag - die dood van 'n mens - 'n

opgeskorte vermis kry; 'nrooibokram
dief 'n prys betaal, en 'n man wat
waarskynlik om den brode steel ses
jaar moet gaan sit ' ;, '

Weynl Deysel van Ole
Transvaler

aanklag voor landdros Bosch (dis
nou waar die klipgooi in die vorige

, sin vandaankom) is eenvan regsvery-
deling. , '

Ene .Hendrik Johannes Grobler
staan tereg op aanklag van regsvery
deling.

Bewysstukke in 'n saak teen sy
vriend is verwyder,bewysstukke wat
ten tyde van die hofverrigtingevroeer
nog in sy vrieskas was.
, As daar nie 'n boudjie vir die hof
is nie, kan die man rnos nie skuldig
wees aan onwettigejagnie. Maar die
neus van diegereg is net so lank soos
sy arm, en die vriend en die veryde
laar moes uiteindelik duurbetaal,

,Roger Titley

TekenFWen
• •wen jou ele

tuisland!

lik word nie.
Terwyl ons kwansuis met oorge

haalde roers dievlaktes Limpopo toe
bewaak, ontdek 'n mens met verkneu
tering van klein intriges rondom 'n ,
rooibokram. .

Die straf vironwettige jag isnogal
kwaai: 'n man maak maklik 'n jaar of
twee kennis met goewermentspap,
terwyljou bakkie en aljou skietgoed.
aan die staatverbeurd verklaarword.
En dis nogal 'n hele paar rand waar-

'van 'n mens praat as dit by 'n lekker
jaggeweer kom:<", "

Ek hoor nou die dag 'n storie met
'n regte FritzSteyn-draai op Messina, ,
'n klipgooi van die grens. af. Die

SPOTPRENTIEKENAARS is die
mense wat die ongelukkigste is met
die Nasionale Party se keuse van 'n
hoofleier: hy is waarskynlik die
moeiliksteman in die Suid-Afrikaanse
openbare lewe om in 'n spotprent uit
te beeld.

Is ditomdathy so 'n gewone gesig
het - is FW de Klerk dalk die Ge
middelde Afrikaner? Of is dit omdat
sy gesig net soos sy politiek is - 'n
mens kan net nie vat aan hom lay
nie?

FW sekaalkop is omtrent sy enig
ste uitstaande kenmerk, maar PW
het dit tog ook.

Hy het nie 'n Yinger om op te
konsentreer, of bakore soos Mag- ;
nus, of 'n Walter die Wonderman
haarstyl en snor soos Pik nie.

Hoe ditook al sy, Suid-Afrikasal
waarskynlik nog jare lank na FWse
gesig moet kyk.

Daaran het VryeWeekbladbesluit
om 'n kompetisie uit te skryf vir
almal wat al'n pen opgetel het en 'n

.gesig op 'n stuk papier geskets het,

Teken vir ons 'n karikatuur van
FW de Klerk - swart op wit papier 

, soos jy dink hy behoortuitgebeeld te
'weed ofhoe jy dinksyware eienskappe
regtig na yore kom.

Jy kan hom of alleen teken, of in '
'n situasie plaas. Jy kanhom ook iets
laat se. '

Die kompetisie is oop vir almal:
spotprenttekenaars, kunsstudente,

, handelskunstenaars, en gewooemense
met 'n penvaardigheid,

Die eerste prys is 'n tuisland van
u keuse, die tweede prys 'n ete saam
metMarike de Klerk, en die derde
prys 'n ete met FW self. '

Nie regtig nie: die eerste prys is
R400 en 'njaarse intekening op Vrye
Weekblad; die tweedeprys R150 en
'n jaar se Vrye Veekblad; en die
derde prys R50 en 'n jaar se Vrye
Weekblad. ,

. Die redaksie van Vrye Weekblad
en ons spotprenttekenaar, Roger

"Titley, sal die beoordelaars wees. ,
Hul beslissing is finaal. '

Stuurlnskrywlngs aan:
Spotprent-kompetlsle, Vrye

Weekblad, Posbus', 42637,
Fordsburg 2033." , , '

, Die kompetlsle slult op 1 April.
Soos die Inskrywlngs ontvangword, '
saldie gesklktes gepubllseer word.
Inskrywlngs sal nle teruggestuur "
word nle. '

Is hy die oorspronklike Vaalseun?

EK het grootgeword met herhaalde
opvoerings van Fritz Steynse outydse
komedie Die wildsboudjie. '

Of dit nou by Dingaansdagvie- ,
rings naby Odzi in die ou Rhodesie

'was, of by die heerlikheid van
skoolkonserte, het nie saak gemaak
nie. Die intriges en die voorwend
sels waaronderdiegesteelde stukkie
wild "verskuif":het, het vir my as
stadsjapie 'n plesier gebly.

Dit was die idilliese plattelandse
verlede.

. Meer as 'n kwarteeu later bevind
ek my skielik huidjie en muidjie

-binne in 'n lewende Wildsboudjie
kontrei. Soggens vertel kollegas op

, die kombi van nagtelike ontmoe
tings, skietlampe en soekligte, van
jaagtogte deur kampdradeen gerugte
van omkoopgeld. -". "

Dis dan net hier waar 'n mens die'
versoeking nie kan weerstaan om 'n
oggend in die landdroshof te gaan sit
om te luister hoe vemeuk verduide-

KYK na die Suid-Afrikaanse finan
siele markte, en jy sal dink sanksies
is 'nmite." ,'" ",' ".

Terwyl oorsesemarkte krimp en
uteeds meer hoogbetaalde finansiele
kenners afgedank word, ontwikkel '

'ons voortdurend-nuwe instrumente
waardeur die banke, makelaars en
hopelik ook die private' belegger
uiteindelik sal baat, ,

Verlede jaar was dit die regule
ring van die opsiemarkopdie langter
myn Eskom-lening ,(EI68) en die
ontwikkeling van markte op ter
mynkontrakte (futures). '

Hierdie jaar sorg die Johan
, nesburgse- Effektebeursv-vir- die

ontwikkeling van gereguleerde op
siemarkte op aandele.

, Hoewel die opsies al 'n geruime
tyd verhandel, hoop die JE om teen
Mei 'n aktiewer (en veiliger) mark te
bewerksteIlig deur op vasgestelde

'datwns vir die opsies te besluit en
die pryse op die vloer testandaar-
diseer. ' '

'n Prysenswaardige poging, in
derdaad. Dit is tog jammer dat die
beurs (met behulp van die Effekte
beurs Beheerwet soos-gewysig in '
1985) die monopolie van daardie
mark sal verkry.: '.

Die wet bepaal dat slegs die,Ef
fektebeurs 'n genoteerde sekuriteit :
i~' '," .:

Dit is dus 'n onfeilbare resep om
kompetisie doeltreffeiJd uit te skakel.

Miskien moet ek groter vertroue .
he'in die eeriike bedoelings van my

, --mecemens.maar die betrokke wysi-
; ging - wat ill veorspoediger'dae beplan
, is.- kan 'n monopolie baie handig te

pas kom.:i> ,,' ' " '
..Die argument dat dit veiliger en

goedkoper IS om deur die beurs Ie
bele, .hou sekerlik nie water nie,

, .. Konipetisie enn kleiner burokrasie
. ' " ' .,' " . , ",.. sal kostes besnoei, en ,die onlangse

.Die.kontrei -, 'ndramaturg··sedrooIIl.···~~~~~f:E
~. • -' , - , • -,~- '.. >'• muWl is teen kansvatters nie, ~-

Selfs die Chicago Mercantile
, Exchange - die tweede grootste beurs
, terwereld-hetbeginomgerugtevan

ongerymdhede teen 150 makelaars
te ondersoek.. '

Wanneer opsies opaandele uitein
delikdie kruipstadium ontgroei,
behoort dit wel 'n positiewe invloed
op die onderliggende aandelemark
teM. '

Dit is waarksynlik te dankeaan
die opsiemark en Eskom se sterk
ondersteuning daarvan, dat die El68
soms drie tot vier maal hoer as sy
mededingers verhandel.

Doemprofete wys tereg daarop
dat ons nie 'nintemasionale mark is
nie, dat die ontwikkeling van nuwe
marklein isolasieplaasvindendaaran
moontlik nie lewensvatbaar is in die
langtermyn nie.

Maar intussen beteken meer nuwe
markte beter moontlikhede om geld
te maak. <' ,.... • '" ,_ ,

Dit sal jammer wees as een in
stansie toegelaat word om die moont
likhede aan homself toe te eien.

y , "; ~. ' ~ l. \. 1 A \0 n~; :t~/;
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die weermag. Tweede jaar. Die derde
is 'n werktuigkundige-vakleerling. (Sy
babagesig bloos effens as hy dit se.)

Die vierde weier om te se wat sy
naam is of wat hy doen. "Dit maak nie
saak nie," meen hy. Die meisie se niks.
Dit Iyk of sy wil huis toe gaan. ,-

Wat gaan aan in die army?
"Niks nie. Ons sit maar en wag.

Doen ons werk."
Waarvoor wag julle?
"Die army gaan mos nou onttrek."
Tog nie uit Walvisbaai nie?
"Ekweet nie. Ons wag maar:'
Die een sonder naam raak

spraaksaam.
"Die ding is, die swartes moet nie

dieselfde met die witmense doen as
Wal diewitmensemetdie swartesgedoen
het nie, Ek meen, die wittes het die
swartes opgeL Dit is so. Maar as die
swartes nou die wittes gaan opf... dan
het ons 'n f...p"

Die regstudent: "As almal saam
werk, kan dit uitwerk. Maar as een
groepDOll vuilspeel, samu maarSwapo,
of die Afrikaners, of wie nou ook al,
dan gaan ons 'n groot gemors he."

Wat van Walvisbaai?
Weerdieregstudent: "Virmymaak

dit geen sin dat Walvisbaai deel van
Said-Afrika bly nie.'

B abagesig: "Die ergste is, as ek vir
my vriende in Swakop wil gaan kuier,
dan moet ek deur 'n doeane gaan, met
my paspoort en alles,'

Army ou (ernstig): "Miskien isoleer
hulle ons ... Miskien word Walvisbaai
net soos Berlyn."

Ongemaklike stilte, Die meisie staan
op. Sy voel nie lekker nie, sy moet
toilet toe gaan' se sy ...

voel nog nie lekker nie.
"Jy weet," begin hy, "as my vrou

ietsmoetoorkom,eksevirjulle,ekvat
my Rl en as die Untag hom al afgevat
het, vat ek my haelgeweer en ek laai
00mvolpatrone at ek skietdaai rnagasyn
leeg man,leeg!"

Hy praat asof hy die saak al goed
deurdink het. "En as ek daar klaar is
gaanekhoftoe. En as die regtervirmy
vra of ek by my volle positiewe was.
sal ek vir hom se, meneer ek het nog
nooitsogoedgeweet wat ek doen nie."

Die aand by die NP-vergadering
praat die leier van die NP (SWA),
Kosie Pretorius,lankoor hoeom span-
ning te hanteer. .

"Wyle Oom John Vorster het gese
'n mens kan 'n boog span net tot op 'n
sekere punt en dan breek hy. Net so
kom 'n mens in 'n situasie net tot op 'n
sekere punt en dan doen jy iets wat jy

...norrnaalweg nie sou gedoen het nie.
- "Jy raak ofheeltemal passief enjy

se alles is verby, ek kan nou niks meer
daaraan doen nie, Ofjy raak aggressief
soos manne wat ons al in die Repub
liek gekry het wat begin skiet.

. "Maar."maanhvsvmannewatmet
stroewe gesigte sit en luister, "bly kalm,
doen wat reg is en vertrou."

Dis bewolk endie lug is bedompig.
Op pad uit Gobabis stop ons by :n
vulstasie. 'n Boerhet aan dieverkeerde
kant ingetrek. Net die pornpe aan die
anderkant werk. Voor hy kan in trurat
kan terugry trek 'n swartrnan langs
horn in en word voor hom gehelp.

Van agter die toe venster skree hy
met 'n rooi gesig: "My Here God man,
watdinkjy doenjy? Swapohetnognie
oorgeneem nie!" Hy sukkel om sy
asem te kry voordat hy byvoeg: "Ek
was voor jou hier."

Die sw.artrnan kyk na hom. Dit lyk
vir'noomblikasofhy iets gaanse. Dan
glimlag hy beleefd, enkyk hoe syFord
volgetap word.Die pelrolpornp semeter
maak 'n vinnige tik-tik-tik geluid.

Walvisbaai val nie, solank hy kan "
"survive".

"Look. we're grafting pel: 'n Mens
moet 'n buck maak. The ouks that I
know of, my connections, they don't
want to f... off."

Hy en sy vriend begin geselsoor 'n
Swapo-ou wat sy "f... gun" in sy sak
dra. Kobus kan die ou nie onthou nie.
Uiteindelik val dit hom by. "Oh, that
guy. He's not a bad ouk.'

By een van die tafels sit 'n jong
meisie en 'n paar seuns. Hulle praat
Duits, speel 'n dobbelspeletjie en raas
baie. Ons begin gesels. EIke keer as
iernand 'nvraag antwoord, lag die ander
uit hulle mae en stamp die bierbekers
op die tafel,

"Nee ons wil hier bly man. Maak
nie saak wat gebeur me. Dismos lekker
bier."

"Solank daarbier is, is aIles oIraait,"
onderbreek 'n ander. En as Swapo die
regering oorneem?

"Tough luck." (Skaterlag)
Die kamera maak hulle skielik

bedees, "Waaroor gaan dit nou eint
lik?" wil een weet,

Ben is 'n regstudent aan die Univer
siteit van Kaapstad. Eerste jaar. Hy is
metvakansieby $youers.Nog eenis in

swartmense gaan
stern. "Moenie
dink as hy 'n
DTA-das dra, dis
waar hy sy krui
siegaanmaak me.
Hullehet daardie
dasse vemi~t
gekry."

"J3, bulleraak:
mos deesdae wit,"
sug een jong boer
met 'n donker vel
en ligte blou 00.
"My buurrnan se
my sy Ovambo
maak nou dees
daeofhyniever
staan nie as hy te
lui is om iets te
doen."

Sy oe trek
'effens nouer en

. 'n spier spring in
sy wang. "Maar

Barend Vorster, neef van John. "As Balthazar ou maat, hy se hy
nog aan die roerwas, sou daar nle hlerdle grypdaar'nlclcktr

gemors gewees het nle." groot tang en hy
Foro:laco Malan donner hom 'n

paar keer oor die ore en toe moet jy
sien hoe werk daai kaffer!"

By die HNP-kantoor praat die boere
oor die reen, en die goeie veld. "Ver
lede jaar het ek nog gevoel Swapo kan
maar die sand kom vat," se een boer,
"maar nou's ek sommer weer Ius vir
boer man."

'n Man in sy veertigerjare kom by
diekantoor aangery. Hetiemandnie sy
vrou gesien nie, sy moes al 'n uur
gelede in die dorp gewees het. Nee, hy
kom nie deur op die plaaslyn nie. Hy
staan nog 'n bietjie rond, maar dan
spring hy in sy bakkie.

Vyf minute later is hy terug. Sy
vrou is by horn. Hulle het mekaar net
buite die dorp gekry, se hy, duidelik
verlig.Syvrouverdwyn.Symoetgaan
inkopies doen. Sy gesig verklap hy

vertrek hulle - terug plaas toe.
Erens van agter die gebou verskyn

die swart opsigter van die saal om die
deur te sluit en die ligte af te sit. ....

Dis die volgende dag in Gogabis.
By die hotel gooi oom Barend Vorster,
kleinneef van John, die drankies. Hy
kry R300 'n maand. Hy reken as
Balthazar nog aan die mer van sake
was, sou daar nie nou hierdie gemors
gewees hetnie, die blankessou saamges
taan het. Maar hy wil nie politiekpraat
nie, se hy. .'.

Twee Duitse boere specl 'n dob
belspeletjie. Oorn Barend wil weet:
"Wie gaan wen?" .

"Ou Barend die game is soos ons
toekoms, man. Jy kan nie vooraf weet
nie."

'n Bespiegeling volg oor hoe die

'.

Nou as ons kry independence daar by
die Suidwes, ek wil he Walvisbaai
moet ook by Namibia se kant bly."

Teen die muur langs die enigste
venster in die slaapsaal is daar 'n
plakkaat: Independence is coming,
Namibian. Sou dit miskien moontlik
wees om 'n foto te neem? Weer stilte,
Weer word daar gedink.

Dis in orde: ons neem 'n foto.
'n Paar mans gaan staan by die

plakkaat. Die meeste draai hulle ge
sigte weg van die kamera ...

Die vorige aand was onsin 'n kroeg
in die wit dorp. Harde musiek, Nie te
veel mense nie, Richard en sy vriend
Kobus staan aan die versteend van die
kroeg. Richard is 'n passer-en-draaier.
Kobus 'n werlctuigkundige en 'n duiker.
'n Foto vir die "press"? Altwee vind dit
baie snaaks,

"Just wait. Just hang on," se Rich
ard, skynbaar baie opgewonde. Hy kom
terug met 'nvis! Vir 'n hele tydjie nadat
die foto geneem is, bly diereukvan die
vis nog in die kroeg hang, maar dit lyk
nie of dit enigiemand steur nie. '

Richard koop virons 'nbier. Hy het
ses jaar gelede Walvisbaai toe gekom.

_ om werktesoek. Virhommaak dit nie"
soveel saak onder wie se jurisdiksie .

. , 1'3 ,

mans begin in Ovambo met mekaar
konfereer. 'n Paar vrae word aan ons
gestel, Dan wys iemandna 'n jong man
wat op die onderste gedeelte van 'n
drie-dubbele bed sit. "Sy naam is Leo.
Hy sal'praat,"

"Ons dink," se Leo verder, "die
Walvisbaai is nie Suid-Afrikanie. Die
ouens wat kom van die. Ovamboland
voel baie sleg hierso.Maar daar by die
Swakop, ofhy die Windhoek, die mense
hulle bly lekker daarso.

"Die polisieman se: Julle Vambo,
julle moenie moelikheid maak hierso
nie. Julle moenie maak soos julIe wil
hierso nie. As julle 'Yilmaak soos julle
wil, julIe moet gaan daarso by Suid
wes.Die polisieman se: Hierso dis die
republic. Maar eintlik ons weet dis nie
die republic hierso nie,

"Ekse maar net: Die witmense, die
polieste, hulle bly ook daar by die
Suidwes, maar onsjaag nie hulle daarso
nie. Ons kan ook se: Hoekom julIe
gaan nie terug republic toe nie. Ons
kanook so se, maar al die mense is ook
mense, Hulle kanbly by enige plek wat
hulle kan kry.

"Ekhet nie die mag om te se Walvis
baai is nie republic nie. Maar Walvis
baai Iyk vir my Namibi~ is sy plek.

waarts of derwaarts nie, Here, help u
ons om die regte besluit op die Iegte
tyd te neem." Vier-en-twintig mense
maak hulle oe oop en die vergadering
begin.

Die eerste spreker is van die Re
publiek. "Mede-voIksgenote," begin
Koos Erasmus, "ek boer nie baie ver
van Gatsha Buthelezi se hoofstad nie,
en ek kan maar vir julIe se, daar in
Noord-Natal steel hulle net so beeste
soos bier. Ons boere kry swaar, want
dit raak al moeilikerom die goed vas te
trap want die polisie daar mag ook nie
skeef kyk na die skepsel nie."

Hy praat lank oor Resolusie 435,
"daardie kort woord met die paarsyfers
wal gaan veroorsaak dat bierdie gebied
wat die Skepper: as geskenk aan ons
gegee het, nou in die hande van swart
radikale kornmuniste gaan beland" .

Daama is Oom Calvyn Nolte, HNP
kandidaat vir Gobabis in die blanke
verkiesing wat Op' een Maart gehou
gaan word, aan die beurt. "Mense, die
mes is aan ons kele, Swapo gaan bier
die verkiesing loshande wen."

Oom Calvyn vaar uit teen die NP
wal hulle nog as die verteenwoordigers
van die blankes wil voordoen terwyl
hulle toelaat dat swart verpleegsters in
Windhoek se staatshospitaal "rondkrioel
soos kommandowunns".

Hy praat oor die Laerskool Izak
Buys met sy 36leerlinge wat wit is en
wit moet hulle bly. "Mense", se oom
Calvyn, "ons sal moet vreeslik veg, ek
wed nie hoe nie."

Na vraetyd word daar 'n oornblik
getwyfel of daar genoeg mense is om,
soos gewoonlik, met Die Stem af te
sluil. Dan word dit tog gesing.

Na nog 'n bietjie rondstaan en halwe~

sinnesoos "dieHere weet, hierdie ding
wat nou oor ons koppe hang... ". klim
die mense in hul die bakkies en karre.

'n Paar beloftes word nog gemaak
dat hulle die NP die volgende aand in
Gobabis 'n ding of twee gaan se. Dan

ODS sal Jnoet vreeslik veg

JACO MALAN het in die
ooste en In die weste van

Namibia, In Walvisbaai en in
Leonardville In die Gobabls

distrik, gaan kuier. In
Walvisbaal het hy die

reaksle onder Ovambo-
werkers oor die naderende
onafhanklikheid getoets, en

in Leonardville die
vergaderlngs van twee
regse politleke partye

bygewoon. Op die vooraand
van onafhanklikheld wll die

partye nog steeds 'n wit
verkieslng hou.

"MY naam is Leo. Dit lyk vir my ek
verstaan nie lekker nie. Hulle se die
Walvisbaai hy bly 'republic',maarhy's
nie by 'republic' se kant, hy's by Suid
wes se kant ... by Namibia."

So begin 'njong Ovambo-werker 'n
briljante impromptu-toespraakoordie
Walvisbaai-kwessie, Ons staan binne
een van die slaapsale van die
Kuisebmond-kampong net buite
Walvisbaai. (Na skatting woon bier
meer as 5000mense.)

Ek wil weet wat die mense van
Walvisbaai dink oor die moontlikheid
dat Walvisbaai deel van die RSA gaan
bly. .

Geen antwoord.
Ons begin weer ... herhaal die vraag.
Uitdrukkinglose gesigte word nog

meer uitdrukkingloos.
Dan kom die antwoord: "Ons sal

eers 'n bietjie dink:' Die sowat 15
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TWEEHONDERD kilometer oos van
Windhoek op die teerpad na Gobabis
draai jy suid af en ry nog 100 km op 'n
grondpad voordat jy by Leonardville
kom.

Jy ry tussen die NG-kerk en dieBP-
. vulstasie deur tot buite die dorp en

draai regs af met 'n kronkelgrondpad
in 'n effense klofIe. Twee kilometer
verder kom jy tot by die Karoo Ochse
saallangs die vendusiekrale: Hier hou
die HNP vanaand vergadering.

Ben van die boere wat buite rond
staan praat oor die lee huise naby die
saal. "Witmense s'n, lankal uitgetrek.
Die dorp het mos bier by die rivier
begin en toe later daar bo op die bult
gaan doodloop."

Voor die vergadering was daar bietjie
tyd om in Leonardville rond te loof'.

Kinderstemme wat geweerskote
; 'namaak laat my uit die bree hoofstraat

afwyk. Skuins agter die kerk, agter 'n
, hoe doringdraad-ornheining hardloop

jong wit kinders met stokke rondo
Laerskool Izak Buys, verduidelik die

, bord op die hek.
. Die kinders gaan staan as hulle

agterkom hulle word dopgehou.
Hallo, wat maak julIe?
Ons speel, Oom.
Wat speel julIe?
Swapo's en arrnyrnanne, oom.
Hoe.speel mens dit?
Die seuns is die arrnymanne en die

meisies is die Swapo's. oom.
So wie't gewen?
Die Swapo's, oom.
Hoe dan so? Hulle kyk onderlangs

na mekaar sonder om te antwoord.
Dan, op versoek, gaan hulle voort om
die nagmerrie-scenario waaroor hulle
ouers elke dag meer gespanne raak, te
probeer uitspeel ...

'n Bietjie later word die vergade
,. ring in die Kamo Ochse-saal geopen
, met gebed: "Onse Heer, waar ons

vanaand as 'nklornp bekomrnade mense
voor u staan, waar ons nie weet her-

Nathaniel Maxulllll

Methodist Episcopalian kerk, Hy IS
die sterkste tradisionele leier in die
organisasie en waarskynlik een van
die belangrikste redes waarom die
Nama-sprekendes oorweldigend
Swapo-gesind is.

Anderprominente binnelandse lede
van Swapois DANIEL TJONGARERO,
NIKO BESSINGER, GERTRUDE
KANDANGA en ANTON LUBOW
SKI, wat almal verlede week tot die
sentrale komitee verkies is, en MAR
TIN KAPEWASHA en JERRY
EKANDJO, die twee jeugleiers,

Tjongarero was die afgelope klompie '
jare as binnelandse onder-voorsitter
een vandiemees sigbareSwapo-leiers
in Namibia. Hy het 'n graad in Afri
kaans-NOOerlands aandie Universiteit
van die Noorde behaal waar hy ook tot,
die studenteraad verkies is. Hy is tans ;
direkteur van die Lutherse Kerk se ;
Instituut vir Sosiale Ontwikkeling.

Bessinger, 40, is die sekretaris van '
buitelandse sake binne Namibia. H)'
het aan die universiteite van Kaapstad
en Detroit gestudeer en is 'n praktise
rende argitek.

Kandanga, 51, is die binnelandse,
sekretaris 'van die Vroueliga. Sy is al
sedert Swapo se stigting aktief in die
party. Sy is herhaaldelik aangehou elt'
was onderhuisarres in Walvisbaai. Sy
het geen skooIkwaliflkasies nie en het
huiswerlcgedoen voordat sy 'n voltydse
Swapo-werker geword het.

Lubowski, 36, was die eerste blanke
NarnibiaanwathomopenlikbySwapo'
geskaar het. Hy is 'n advokaat wat aan
Stellenbosch en Kaapstad gestudeet
heten het dieafgelope tweejaar dikwels
as Swapo se woordvoerder in Wind
hoek opgetree. .:,
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tans persoonlike adviseur van Sam
Nujoma.

Nog 'n Capriviaan en 'n nuwe aan
stelling in die sentrale komitee is
CRISPIN MATONGO, 54, 'n on
derwyser enjare lank 'n leidende bin
nelandse leier, Hy was voorheen 'n
polisieman in die voorrnalige Noord
Rhodesie en later 'n senior verkeers
offisier in Zambie,

PETER KATJAVIVIis een van die
senior intellektuele in Swapo en baie
bekend in diplomatieke en anti
apartheidskringe in Brittanje en Eu
ropa, Hy was 'n tyd lank in onguns by
Swapo se top-struktuur, maar is nou
weer 'n lid van die sentrale komitee.
Hy het voorgraads in Nigerie en na
graads aan die Universiteite van War
wick en Oxford gestudeer.

DR ERNEST TllRIANGE, Swapo
'se sekretaris van justisie, is 'n jonge
rige heethoof wat in Moskou regte
gestudeer het.

DAV1D MERORO is al die afgelope
25 jaar nasionale voorsitter van die
Politburo. Hy is 72 jaar oud.

Nog 'n lid van die ou garde van
Swapo is die binnelandse "waarne
mende president". NATHANIEL
MAXUIUU, wat pas tot die sentrale
komitee toegelaat is. Hy was al 'n hele
paar keer in aanhouding en ingeperk
en het ook 'n tyd lank op Robbeneiland
deurgebring.

Hy woon in Walvisbaai en is die
leier van Swapo aan die kus.

HENDRIK WITBOm is die klein
seWlvan die beroernde Nama-hoofman
met dieselfde naam wat sy stam in die
1860's uit Namakwaland na Namibia
gelei het. Hy is die vise-president van
Swapo en 'n predikant van die African

r ~ j

Swapo-jeug marsjeer deur Katutura, Windhoek, na 'n onlangse vergaderlng

, - Foto's:lohnLiebenbergenMaxduPreez

Theo Ben Gurlrab

UBERTlNE' AMATHILA, is 'n me
diese dokter wat in Pole opgelei is en
onder-sekretaris vir gesondheid is.

Swapo se sekretaris vir gesondheid
is DR PHILIPINDONGO. Hy het twee
ewekniee binne Namibia: DR THO
MAS IHUHUA, wat aan die Univer
siteite van die Noorde en Natal ges
tudeer het, en EERW ZEPHANIA
KAMEETA.

Kameeta, onder-biskop van die
Evangeliese Lutherse Kerk, is 'n sleu
telfIguurin die Swapo-Ieierskap binne
Namibia en eat van diemees praninente
(en vervolgde) aktiviste die afgelope
paar jaar.

Die mees prominente Capriviaan
in Swapo is RICHARD KAPELWA,
wat 'n paar jaar lank waarnernende'
sekretaris van verdediging was. Hy is

Hldlpo Hamutenya

Daar Is heelwat nadele daaraan dat Namibia so lank moes wag vir sy vryheid, maar daar is
een groot voordeel: die nasionale lelers vanoor die hele spektrum het heelwat meer volwasse

en ervare geword in die afgelope dekade.
:

Swapo het verlede week tydens 'n sitting van sy hoogste beslultnemingsllggaam, die
sentrale komltee, die gaping tussen die blnnelandse en buitelandse vleuels oorbrug deur
van die binnelandse leiers in die komitee aan te stel. Hlermee is die bestaan van die twee

onderskeie vleuels opgehef.

AI die nuwe poste en aanstelllngs was nog nie die week bekend nle maar MAX DU PREEZ
stel van die mees promlnente Swapo-Ielers voor wat belangrike akt~urs gaan wees In die

, onafhankllkheldsproses wat op 1 April begin.

Geingob. ook 47 jaar o~d, is een
van die skerpste intellekte in Swapo en
is dan ook direkteur van die Swapo
beheerde VVO Instituut vir Namibia
in Lusaka. Ook 'n man met 'n Ameri
kaanse MA-graad. Hy is sedert 1975 'n
lid van die Politburo.

'nAnderseniorman by die Instituut
met 'n blink toekoms in Swapo is
MOSES TJlTENDERO. 'nlid van die
sentrale komitee.

PETER MUESHIHANGE, 58. is
as Swapo se sekretaris van verdedig
ing seker die sterkste aanspraakrnaker
om minister van verdediging van 'n
Swapo-regering te word. Hy het in
Ghana studeer en was sekretaris vir

buitelandsesake tot
hy in 1983 in sy
huidige posisie
aangestel is.

DIMO HA
MAAMBO is die.
bevelvoerder van
Swapo se militere '
vleuel, die PeOple's
LiberatiooArmyof
Namibia (Plan). 'n
Redelik geheimsin
nige figuur wat al
sedat die beginvan
Swapo se militere

Hendrlk Wltbool en Nlko Bessinger s~d 'n~m:guer
nlla-offlSleIls. Hy

het egter eers in 1983 'n lid van die
Politburo geword.

ANDIMBA TOIVO JA TOIVO
stigterslid van Swapo, is sedert sy
vrylating na 17 jaar op Robbeneiland
in 1984 die sekretaris-generaal van die
Politburo. Niks het gekom van die
verwagtinge dat hy 'n bedreiging vir
Nujoma sou wees nadat hy hom by die
buitelandse vleuel gaan voeg het nie.

JOHN YAarro isode sedatSwapo
se stigtingsjaar 'n leiersfIguur en was
'n tyd lank in Suid-Afrika in die tronk.
Hy is die sekretaris van mbeiden slaywer
van die bekende boek Battlefront
Namibia.

BEN AMATHILA sal as huidige
sekretarisvirekonomiese sakeseker 'n
belangrike rol in die ekonomie onder
Swapo-bewind specl. Sy vrou, DR

SAM NUJOMA is die president
vanSwapo. Hyisniediewereld se
grootste intellektueel Die, maar oor
lewefeeds lankindiepolitiek. Hy
het tog begin om 'n vaderfiguur te
word wat sy party se soms stry
dende faksies bymekaar hou.

Daar word wyd gehoop - selfsbinne
sy eie party - dat hy hoogstens 'n
seremoniele president en nie uitvoe
rende staatshoof sal word nie.

Nujoma is al 'n aktivis sedert sy
jong jare as 'n spoorwegwerker en was
Swapo se eerste en enigste president,
Hyis in 1929inOvambo geboreenhet
daar at in Windhoek skoolgegaan,maar
het geen na-skoolse kwalifikasiesnie.

In 1959 het hy die opstand in Wind
hoek se"OuLokasie" in 1959 help reel
en moeskortdaama land-uitvlug. Met
die hulp van Ghana se Kwarne Nkru
mahhethy en Jarirenmdu Kozonguizi,
deesdae 'n sterkman in die DTA, in
1960 voordie yvQ se Nanu"bia-kornitee
opgetree.

Hierna het Nujoma die wereld vol
gereis en in byna al die belangrike
raadsale van die wereld opgetree. Hy
het ook minstens een ernstige aanslag
oorleef op sy leierskap - die van An
dreas Shipanga, nou van die Swapo
Demokrate.

Nujoma is 'n man wat seIde sy stem
verhef, wat nie rook of drink nie en
baie gesondheidsbewus is". ,

Hy is nie juis 'n dinamiese leier nie
enpragmatiese, vemuwende denke is
nie sy sterk punte nie.

Daaris egter anderdinarniese leiers
in die organisasie. 'n Goeie voorbeeld
is Swapo se sekretaris vir inligting en
publisiteit, mDIPO HAMUTENYA.

Harnutenya het 'n skerp intellek en
'n goeie begrip van internasionale en
Afrika-politiek. Sedert sy aanstelling
in sy huidigepos sesjaargelede hetdie
organisasie heelwat op diplomatieke
front gevorder.

Harnutenya is in 1939 in Owarnbo
gebore en het na skool in Roemenie
gaan studeer. Daama het hy 'n BA
graad aan die LincolnUniversiteit in
Pennsilvanie en 'n MA aan die McGill
Universiteit in Montreal behaal.

Harnutenya sal waarskynlik 'n top
pos in 'n Swapo-regering beklee,
rnoontlik selfs die van eerste minister
of die ekwivalent daarvan. ,

'n Ander bekwame en charisma
tiese leier is THEa-BEN GURIRAB,
Swapo se sekretaris vir buitelandse
sake entot twee jaar gelede hoof van

Swapo se sending by die VVO, waar
hy sOOert 1972 was.

Gurirab, wat ook sy MA-graad (in
Internasionale Studies) in Amerika
behaal het, is een van die mees gere
spclcteade enervan: diplomatemAfrika.
Hy is 'npragmatiese en gesoute onder
handelaar.

Gurirab, wat van Damara-herkoms
is, is waarskynlik 'n sterk kandidaatvir
die pos van minister van buitelandse
sake IIi onafhanklikheid.

Twee ander leiers met dieselfde
etniese herlcoms is MOSES GAROeB
en HAGE GEINGOB.

Garoeb, 47. is al twintig jaar lank
die adrninistratiewe sekretaris van
Swapo. Hy het 'n BSc aan die Univer
siteit van Pennsylvania behaal. 'n
Doodgoeie partyman.
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Melaatses beheer
dagga in Kameroen

ReneJacques Lique

Bertrand deSaisset
MOSKOU - Tot 1989 was selfmoordsyfers 'n staatsgeheim in die Sowjet
Unie. Deesdae oorweeg amptenare dit selfs om die kerk se hulp in te roep,
so groot is die probleem, .. .

Die winde van verandering onder glasnost het in Januane die eerste
selfmoordsyfers in die USSR aan die lig gebring, ' . .

Met 'n syfer van 19 selfmoorde per jaar vir elke 100 000 .inwoners, is
die USSR nou derde in die ry na Frankryk (21) en Wes-Duitsland (21).

Teoriee dat niemand sy eie lewe onder die kommunistiese stelsel sal
neem nie tensy hy kranksinnig is. het uiteindelik in die stof gebyt, .

Die pers, wat lankal oor.selfl'l!oord in kapitalistiese l~d~ beri,~' gee
nou ook aandag aan 'n hulpdiensvirmense met selfrnoordneigings, SOS-
vriendskap", wat in 1975 in Moskou gestig is. '..

" 'n Sestienjarige seun het ons gebel nadat by 'n oordosispille gesluk
het," het 'n werker van SOS-vriendskap aan een koerant vertel.

Syfer hetgedaal
"Hy het ons gebel sodat hy nie alleen moes ster~nie, sod~t dit nie so

erg moos wees nie.:'n Sielkundige het na sy lydmg oor die telefoon
geluister. Hy kon niles doen nie." , .

Volgens statistieke was 1984 die ergste selfm.oordJaar, t?C 81 400
mense in die Sowjet-Unieselfmoord gepleeg het. DIe syfer het m 1987 tot .
54000 gedaal. 'n Kenner op die gebied, Lydia Postovalova, het gese rege
ringsmaatreels om alkoholisme te beveg het die selfmoor?sy~erlaat daal.

Selfmoordsyfers is egier weer.besig om te styg, het die direkteur van
'n "selfmoordsentrunl", Aina Ambrumova, aan 'n dagblad gese, Die sen-
trum isstilweg 15 jaar geledeoopgemaak, . .

Ambrumovahetgese soveelmensepleeg selfmoord dat sy dit oorweeg
om met die kerk, wat selfmoord skerp veroordeel, saam te werk.

Soos elders in die wereld word die spanning van die stadslewe as 'n
oorwegende faktorin die stygende selfmoordsyfer beskou. Die grys een

. vormigheid van baie van die modeme argitektuur en die gebrek aan
vermaak word beskou as bydraende faktore tot depressie in die Sowjet
Unie, -AFP.

toename in geweld,
Vreemd genoeg word die dag

gahandel in Kameroen amper uitsluit
1ik deurmelaatses beheer omdat daar
nie aan hulle geraak kan word nie,

Baie boere is besig om dagga te 'n Dokterby 'n inrigtingvir melaat-
plant in die hoop dat die prys sal ses Jamot se die polisie verkies om
styg, in teenstelling met die dalendeniediebedrywighedevan melaatses,
pryse van tradisione1e gewasse soos '. wat buite supennarkte en stasies bedel,
koffie en kakao. te indringend te ondersoek nie, ',~

Die gevaar van "harde" dwelms ' Die melaatses is egter nie die
is selfs groter. Heroien uit Indieword enigsteswat kringe rondom die reg
nou deur die hawe en lughawe van . -: hardloopnie. Die land se enigste wet
Yaounde na Europa gesmokkel. teen dwelmmisbruik is in 1980

Volgens die Interpol-hoofkwar- aangeneem en die doel daarvan was
tier in Yaounde kom die dwelms van eintlik net om riglyne vir aptekers

' Bombaai af en word dan deur Addis neer te Ie,
Abeba in Ethiopie en Douala in' 'Teoreties is die .risikovir hande-,
Kameroen na afsetpunte in Wes-' laars, verbruikers en produseerders
Europa verskeep. dieselfde vir enige dwelmmiddel: '

Tot onlangs het' buitelandse van drie tot vyf jaar gevangenisstraf
dwelmhandelaars hul produkte van en 'nboetevan 250 000tot 2,5 rniljoen
die Verre Oosteaf deur die Nigeriese Kameroense frank (R2000 tot'R20 .
hawestad Lagos verskeep, maar OOO)~

strenger beheer het veroorsaak dat I Daar kan slegs strawwe opgele
hulle moes verskuif. ' word vir die' "invoer, uitvoer, pro-

, Volgens die polisie is die ver- dusering, besit, verspreiding. aanbied,
'bruik van hardedwelms in Kameroen ',koop of verkoop" van gelyste dwelms..'
nog gering. maar daggaverbruik het Teoreties loop 'n heroienhande-
veral in die stede sorgwekkend laargeengroterrisikoasiemandwaL
toegeneem. Dit gaan gepaard met 'n af en toe 'n zol rook nie. c AFP.

YAOUNDE - Kameroen isbesig
omvir Nigerie te vervangas die
grootste dwelmstad in Afrikana
matedweImhandeIaars Lagos, met
sygrootpollsieteenwoordigheid,
virveiliger weivelde verruil,

Die dwelmkultuur is nog redelik
rnmt in Kameroen,maar dit brei vinnig
uit onder alledelevan die bevolking,

In Yaoundeendiehawestad Douala
is gcimsnuiwery besig om onder
kinders pos te vat.

Volgens universiteitsowerhede is
daar 'n ontstellende toename In die ,
verbruik van opkikkers en psi
gotropiese middels onder studente,
Onder op die sarnelewingskaal soek
werkloses hul troos in Indiese dag
gazolle teen omtrent Rl. stuk..

, , ". ~'.' ,-
Groei

Die vraag n"a Nigeries-vervaar
digde stimulante bekend 'as' "oui
oui"-pille is aan die groei onder die
onwettige imrnigrante en ander
haweloses wat op die strate van

'Kameroen se stede rondle.
In die noorde van die land word

vaal plaaswerlcers <leur die dwelmkul
tuur aangetrek.

Mosamblekse vlugtellnge

'Destabilisering eis
1,1 miljoen lewens'
HARARE - Suid-Afrika se destabi- omgekom het weens siektes en hon-
lisering van-sy buurlande het gelei gersnood wat aan rebelle-oorloe in
tot 1,1 oorlogverwantesterftes in Angola en Mosambiek toegeskryf
Snider-Afrika, se 'n verslag watword.
onlangs hier op 'n vergaderingvan Suid-Afrikaerken dathy Unita in
Statebondlande se ministers van Angola ondersteunhet, maarhou vol
buitelandse sake voorgele is. dat hy sy steun aan Renamo in

Volgens die verslag is ekonomiese . Mosambiek reeds in 1984 opgeskort
skade ten bedrae van 35 miljard het,
Amerikaanse dollars ook weens Suid- Martin en Johnson se die ekon- .

"Afrika se destabilisering in Suider- omiese skade in die streek word'
Afrika aangerig. grootliks weerspieel in bykomende

Die verslag, deur David Martin besteding op die streek se miljoen
··.en Phyllis Johnson van die Suider- .. vlugtelinge, verdediging ten koste

.: AfrikaanseNav~ings-enDokumen-;" van ontwikkeling, en toenemende
,taslesentnun;woolnoudeur'nkomitee 'vervOerkoste.' ' ..

;'van die ministers vari buitelandse Verskeie state is verplig om lang
sake bestudeer, en duur invoer- en uitvoerroetes na

Die voorsiner van' die komitee, Suid-Afrikaanse hawens te gebruik
.Joe Clarke van Kanada, her-diever- . omdat korter roetes deur Mosam-
slag as "skokkend" beskryf. Die biek en Angola deur oorloe afgesny .
sterftes sluit die in van mense wat' is. - AFP

Chronicle'seredakteur'bevorder'
. - ." -, ..

Bevorder
"Die vraagwas wat gedoen kon

word omhom stil te maak sonder om
'n martelaar van hom te maak soos
sou gebeur indien hy afgedank is,"
het 'n kollega van Nyarota gese. "Die
vanselfsprekende antwoord was om
hom tot 'n uitvoerende pos te bevor
der en hom erens in .'n kantoor af te
·sonder."

Nyarotahet'nbriefvandieMMT
ontvang waarin hy ingelig is dat hy
bevorder is tot die skakelbestuurder
van Zimbabwe-Koerante en dat hy
na Harare verplaas word. ,

'n Lid van die parlement, Byron
Hove. het die skuif as "uitskakeling
deur bevordering" beskryf., Hy het
bygevoeg: "Dit is algemene kennis
dat daardie hooggeplaastes met mag

. en invloed Nyarota geviktimiseer het
Om hul afkeur uit te spreek." - AFP

(MM1). wat Zimbabwe se grootste
. media-organisasies beheer.

. mente teen die redakteur woordeliks
gepubliseer, Nkala, wat in die skan
daal genoern is. het gedreig om
Nyarota en sy assistent-redakteurdeur "
die weermag te laat aanhou.

Mugabe se reaksie was dat die
plaaslike pers "halwe waarhede en .
onwaarhede" publiseer.

Maar om die woede van die pu
bliek tot bedaring te bring, was Mug
abe verlede maand verplig om 'n
geregtelike kommissie van onder
soek oor die handel in motors aan te
stel.

Breekpunt

shehnma Mohamed

." M~ar hierdie nuwe brawade het
vinnigdie aftog geblaas toe presi
dent Robert Mugabe die betrokke
joernalis gekritiseer het en die pers
gewaarsku het teen wat hy onnodige
speurwerk en inbreuk op die pri
vaatheid van individuegenoem het.

Onversteurd het die Chronicle met
sy berigte voortgegaan. Die situasie Intussen het Nyarota. wat sedert

. ,hetbreekpuntbereiknadaidit'n,.berig : 1984 redakteur van die Chronicle
geplaas het waarin vise-president . was. honderde briewe van onder~

Simon Muzenda, senior ministers en steuning OIltvang. Parlementslede het
ander hoe staatsamptenare se name gevra vir 'n ondememing van die
in'nberigoordiemisDruikvangesag . regering dat hy.nie afgedank of
en motorhandel op die swartmark . . .geviktimiseer moet word nie.
genoem is. .' "

Dit waS egter duidelik dat hy 'n
Die koerant het die minister van verleentheid geword het vir sowel

verdediging. Enos Nkala. se dreige- . dieregering as-dieMass MediaTrust

Nyarota se berig het gelei' tot
ongekende sterk reaksie in die me
dia. 'n Ander koerant !i.etdie insident
beskryf as "'n voorbee1dvan die wet
van die oerwoud wat Zimbabwe nie
van sy leiers moet verdra nie"., .

Die arnptelike nuusagentskap
Ziana het besluit om funksies van
goewemeur Dube·te boikot "totdat
die regering die veiligheid van ver-
slaggewers kan waarborg". '

Staatsbeheer
Die artikels was nog meer ver

basend omdat die oorgrote deel van
die pers in Zimbabwe. ondanks
ontkennings deur die reg"ering. deur
die staat beheer word.

Nyarota het nog 'li joernalistieke

HARARE - Die "bevordering" van . drumpel oorgesteek toe sy koerant'n
die redakteur van 'n Zimbabwiese dramatiese verslag gedra het waarin
koerantwat'nveldtogteenkorrupsie. beweer is dat die goewemeur van
in hoe plekke gevoer.het, word deur van Matabeleland-Suid. Mark Dube,
baie waarnemers hier gesien as 'n~ een.van sy joernaliste wat twyfelag
poging om regeringskritici se monde .. ' . tige transaksies in die provinsie
te snoer..en korrupsie te verbloem: ondersoek het, ontvoer het.

Die redakteur, Geoff NYafota,37. Volgens die koerant het die goe-
het almal verbaas toe sy klein staats- werneur die joemalis, Gibbs Dube,
beheerdekoorant,dieChronicl~,wat ensy '1lotorbestuurder aangerand en
iilBulawayogesetel is. 'nreeksdiep- gedreig omhulledoodtemaak.maar
teverslae oor korrupsie gepubliseer die goewemeur se vrou het hulle-
het. Dit het 'n verslag ocr die mis- , wens gered deur sy geweer weg te
brujk van gesag en onwettige mo- steek.

, torhandel "deur senior ,ministers
ingesluit.

, _. .'. " - . ,
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NUUS -',

- Oleweduweemo9ders vanTlng TlngMasango en ObedMaslna, Joyce Dubeen Bettie
Masango,In gesprek metprokureur Peter Harris,watdie verhoorbywoon

eensopdie kaart
;

Delmas weer

ber verlede jaaroorlede. Masina is
die oudste van ses kinders, vertel
Dube, Die familie het· Rockville,
Soweto, toe getrek toe hy sewe jaar
oudwas.

.--- As die oudste seun moes hy in.
standerd ses reeds uitspring om die
pot aandie kook te hou,Masina is op
20-jarige leeftyd terug skool toe..
Hoewel hy nie aktief deelgeneem
het aan die opstande in 1976 nie, is
sy studies gedurig <leur politieke kon
flik in die township ontwrig.

Sy een hand is verlam - hy het
probeer tussenbeide tree in 'n
mesgeveg, vertel sy rna. "Obed het

.. gese hy sal moet gaan leer, want hy
sal nie hande-arbeid kan verrig nie."

Dit ISduur, maar elke dag haal sy
'n huurmotor van Rockville na Del-

, mas. Sy het haar kind tien jaar lank .
nie gesien nie. Hy is in 1977 weg
sonder 'n woord. Sy het jare lank na
'hom gesoek, maar eers na sy in
hegtenisneming in 1986 het hulle
weer kontak gemaak.

hi die beskuldigdebank sit die
vier meestal strak voor hulle en .
uitstaar, Dit lyk nie of hul1e hul juis
steuraandie langdradige proses wat
voor hulle afspeel nie.

': '.

-' C?pgewonde
Tydens ondc:rtxekings lay hulegter

.lewe, Hulle praat opgewonde met
familie en vriende agter die vei-,
ligheidsglas; vuiste word gebal. Vir

_baie is dit n blye ontmoeting. Die ,
mannewas lank weg.

Potsanebet in 1977 asJ7-jarige
sy ouerhuis in Soweto verlaat. Hy
was een van die kinders van 1976.

. Hy het "gernarch", vertel vriende,
Makhura, net soos .Potsane en

.weens sy politieke bedrywighede. Masango, is ook van Mamelodi.
Hy was 'n slim seun, een van , .Volgens die, staat het Makhura hom '

dertien kinders, Hy was 'n organi- , iid980 by die ANC aangesluit, .
seerder van die Black People's Con- - -, In staatsgetuienis is beweer. dat
vention, vertel sy; Die staat beweer die vier vrywilligaangebied het om

, Masango her.hom in 1979 by die, ~ sekere plekke aan die polisie nit te
ANC aangesluit. Net soos die ander wys.' " . - _
word hy sedertSeptember 1986 aange- Op regter 1.1 de Klerk se vraag
hou. waarom hoogs gemotiveerde ANC-

"Diebofsaakontstelmybaie.My,'· soldate vrywillig sal aanbied om
seun was in aanhouding toe sy pa bekentenisse te doen, het 'n onder-
twee jaar gelede dood is," se sy. soekbeampte gese dat hulle dit nit

Die weduweemoeders van Mas- "bravade" gedoen het, .
ango en Masina gaan elke dag Del- Net die beste en hoogs gemo-
mas toe van Mamelodi en Rockville tiveerde ANC-tenoriste wool na Suid-
81. Masina se rnoeder, Joyce Dube, is Afrikagestuur om tareurdade te pleeg,
geklee in swart. Haarman is in Okto- het hy gese. -

Die vier beskuldigdes is in Sep
tember 1986 in begtenis geneem en

. sit nou, na maande in afsonderlike
opsluiting, daagliks langsmekaar in .

· die beskuldigdebank. ' , -;
Agter veiligheidsglas in die open- ;

bare galery sit hul familleen vriende.
Hulle reis van ver. "As die ver- .

.. hoor in Pretoria of Johannesburg
was, sou honderde mense elke dag
die verrigtinge bygewoon het. Dit is
duurom elke dag hierheen te kom,"
se Masango se rna, die' 66-jarige

, Bettie Masango.
Haar seun is 'n bekende in Ma

melodi. Hy was betrokke by die-
· skole-opstand van 1976en is geskors

Volgens kOerantberigte het Chapi
'n leidende rol gespeel in die onder-v
drukking van die skole-opstand van- .
1976. Hy was die "meesgevreesde
man in Soweto'', is na sy dood berig. -.

, Lukhele het homself beywer vir
die insluiting van Kangwane by
Swaziland. Die-optrede het sterk
teenstand van die swart gemeenskap
gekry. :

.' Volgens koerantberigte het Yuma
'n :leidende rol. in die "Mamelodi-

Regspan
Masina, Masango, Potsane en .

Makhura staan tereg op altesaam 49 '
aanklagte., waaronder ook moord,
poging tot moord, terrorisme en die
onwettige besit van wapens en
ammunisie. Die aanklagtespruit voort
uit opspraakwekkeride politieke
moorde in Soweto en Mamelodi.

Maar van 'n indrukwekkende
.regspan om die verdediging waar te
neem, is daar nou geen teken nie.

Die vierweieran aandiehofproses
deel. te neem, Hulle is soldate van
Umkhonto we Sizwe en betrokke in
'n nasionale bevrydingsoorlog, se
hulle. Volgens hulle is Suid-Afrika
in 'n staatvanoorlog. Hulle eis om in
'n militere hof verhoor te word..Die'

.staat verwerp die standpunt.
In hofstukke verwys die staat na..

die' vier as die. "moord-taakmag",
Hulle word aangeldaweensdie moord - massamoord" van 21 November 1985
op sersant Orphan "Hlubi''..Chaphi -,' gespeel. Op die dag het polisie-optrede
van Soweto,David Lukhele,sy skoon- ., teen 'n skare wat oorhuurverhogings
suster Elizabeth Dludlu, en konstabel .·betoog het, die lewens van 21 inwo-
Sinki Yuma van Mamelodi. ners geeis,

Elsabe Wessels .
WASditnievircud-minister Hen
drik Schoeman nie,wat in Del
mas se distrik boer nie, was die '
dorp netnag 'nnaamopdie kaart
- 'n afgeleeafdraaidorpie op die
R22 van Johannesburg na
Witbank.

Dit was vOOr 1986. V66rversper
rings en veiligheidsdeurgangeby die
plattelanse dorpie se landdroshof
opgerig is. V66r die name Patrick
"Terror" Lekota, Moss Chikane en
Popo Molefe, Delmas op die ' 
wereldkaart geplaas het

Die weiering van vier selferkende -'
ANC-soldate om in 'n burgerlikehof

_ verhoor te word, hetdie buitewereld
onlangs opnuutvan die nit-die-pad
dorpie laat kennis neem.

In dieselfde hofsaal waarin die
marathon-verhoor van UDF-leiers
Lekota, Chikane en Molefe in 1986
begin het, word Jabu Obed Masina,
Frans Ting-Ting Masango, Neo
Griffith Potsane en Joseph Makhura

_nou verhoor. '
Die aanklag is dieselfde- hoogver- ,

raad. Lekota, Chikane en Molefe is
in Desember verlede jaar tot gesa
mentlik 32 jaar gevangenisstraf
gevonnis,

indersryloop27 km skooltoe
-~ .

, Op padskool toe,15 kmver

KINDERS wat 27 km uit Potehef
stroom bly, moet elke dag skool toe
ryloop ofvir taxi's betaal omdatdaar
geen busdiens is nie.

Anderstap 10 km en verderom by
die skool te kom.

Waar daar wei busse beskikbaar
. is, kan baie van die plaaskinders dit

nie bekostig nie.
Een kind se busgeld kos R20 'n

maand. Vir ouers wat op plase werk
en tussen R100 en R200 per maand
verdien, is dit amper onmoontlik om
vir twee of meer kinders se busgeld,
skoolgeld, uniforms en kos te betaal.

ElsieModutlwana seman verdien
R100 per maand op die Smithfield
hoenderplaas, 15 km buite Potchef
stroom. Sy net geen eie inkomstenie.

Hulle het drie kinders, van wie
twee die Boitshoko-hoerskool in
Ikageng, Potehefstroom se _swart
township, bywoon. Hulle betaal saam
R40 'n maand aan busgeld.

Die kinders moet ook skooldrag
he, wat R30 per kind koso Aan die 
begin van die jaar moet R40 skool
geld vir elkeen betaal word.-

Jack en Moses Modutlwana is net
twee van die sowat 200 kinders wat
op plase rondom Potchefstroom bly,
en wat dit moeilik vind om by die
skool te kom.

Die Noord-Kaaplandse en Wes
. Transvaalse Raad van Kerke' het
verlede jaar 80 leerlinge gehelp deur
die helfte van hul busgeld te betaal.

Anton Steenkamp

Vanjaar is daar200 op die lys.
Dit sal die Raad omtrent RIO 000

kos, se eerwaarde Harold Brooks,
organiserende sekretaris van die
WTRK. '
. Oproepe vir subsidies van die
Departement . .van Onderwys en
Opleiding, die Greyhound-busmaat- .
skappyendiedorpsraadvanIkageng
het tot dusverop dowe ore geval.

Catherine Basjan se as ditnie vir
die Raad van Kerke se subsidie was
nie, sou haar kinders nie kon skool
gaannie.

Haar seun, Zacharia, is in Std 6
. aan die Boitshoko-hoerskoolen "wil

graag leer". Haarman verdien R120
per maand en hulle vind dit moeilik
om Zacharia en sy suster Siena op ,
skool te hou.

Selfs al subsidieer die Raad van
Kerke die helfte van kinders se ver
voerkoste, is dit baie moeilik vir die .
meeste ouers om die res by te bring,
,se Thomas Mosala, die veldwerker
van die Raad.
. Die Raad, watbetrokkeisbytien

talle hulpskemas vir plaaswerkers,
vind dit moeilik om R10'000 'n jaar
bymekaar te maak'

.. Mosalahetverskeie takke van die
Greyhound-busmaatskappy gebel, net
om te hoor dat die pryse vasgestel is

en dat hulle nie kan
helpnie.

"Nou het ons die
Greyhound gelos en

, 'n plaaslike ou van
die township, John
Pitso, gekry wat 'n
bus het, Hy vra elke
kind 'n rand minder
per week as die maat
skappy," se Mosala.

Albanius Maisa,
, di~ bestuurdervan die
Greyhound-depot op
Potchefstroorn, se hy
het genoeg moeite
gedoen om die kin-

· ders tehelp,
."Ek het spesiaal

die skofte verander
'sodat 'n bus elke
oggend Smithfield toe
kan gaan om die kinders op te laai. .
Hulle betaal die helfte van die ge
wone tarief.

"En toe, na 'n maand, los hulle
my net so.

"Maar daar's nog steeds kinders
wat aan die ander kant van die dorp
bly, waar daar nie 'n busdiens is nie,
en hulle moet maar voeiSlaan. Party
van hulle bly tot 27 km buite die
dorp, en hulle probeermaar ryloop,
of hulle moet vir 'n taxi betaal," se
Mosala.
, Die aangeleentheid is na Danie
Davel, die assistent-direkteur van

Onderwys en Opleidingvirdie streek,:
verwys.

Die Raad van Kerke he(nog nie
dieboervan Smithfield, John Fourie,
om geldelike hulp genader nie, maar
volgens Mosala was Fourie te
gemoetkomend "eil baie redelik" toe
bulle toestemming gevra het vir die
bus om die kinders op die plaas te
kom op. en afIaai. ,

Syvrou, Peggy Fourie, se hulle
bet vir die kinders 'n laerskool op die
plaas gebou, waar kinders van om- '

ringende plase ook skoolgaan.
Die superintendent van Ikageng

se dorpsraad. Sakkie Theion, bet gese
hulle kan nie help met 'n subsidie
nie, omdatdie jaarse begroting klaar
opgestel is.

"Intussen sit hier skrander kin
ders wat wi! leer op die plaas net
omdat hulle nie by die skool kan
kom nie," se Thomas Motsala.

En Pitso het onlangs gehoor sy
aansoek om 'n nuwe vervoerpermit

·is afgekeur.'"
,"

~~A~h"AA~~~~~~A_._
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Minister Stoffel van der Merwe skryfuit
Kaapstad:

.Mnr Peter Hendrickse beweer in u blad van
27 Januarie 1989 dat ek en mnr Wynand
Malan in 1981 in Athene aan.'n gesprek met .
die ANC deelgeneem het.

By die vergadering waama hy verwys
.was daar, na my beste wete, geen lid van die
.ANC teenwoordig nie. '

Daar was een persoon teenwoordig wat
, . 'n voormalige lid van die ANC was maar

wat op daardie stadium reeds etlike jare
lank van die organisasie vervreemd was.
Hy het kort daama op wettige wysena Suid
Afrika teruggekeer en sy gewig by 'n gem a
tigde organisasie ingegooi: , '.'

Ek wil nie die merietealdannie van mnr
Hendrickse se argument nou bespreek nie,
maar sy feite is nie korrek nie.

Vrye Weekblad plaas aile briewe wat nie die wet
oortreeof lasterlik is nie, mits die korrespondent
se naam en volledige adres bygevoeg word as 'rr

skuilnaam gebruik word. Skryf aan: Die
Redakteur, Vrye Weekblad, Posbus 42637 ~

Fordsburg 2033.. .

Ariese suiwerheid
Paul ClIllers van SteilenboSch skryf:
Ek was toggepla deur Fanie Olivier se los
gepraat in sy bydrae tot u koerant op 3
Februarie, "Magtige staatsliggaam skeep
Afrikaans sleg af", waarin hy sy ontevre- .
denheid uitspreek dat die RON nie gesorg
het dat meer Afrikaans opdie onlangse .', Hendrickse verk&erd

. Metodologie-kongres gebruik is nie,
Ek weet nie of hy verantwoordelikheid

vir die opskrif moet aanvaar nie, maar sy
kleur skyn deur in sy afsluiting waarin hy 
aansluit by daardie groot lofrede vir ab- .'
strakte, ariese suiwerheid wanneer byverwys
na die "fyn, fyn net van die woord",

Wat (veral in Suid-Afrika) tussen mense
ter sprake is, is kommunikasie en begrip, en
nie·in die eerste plek "Afrikaans" nie. Hoe
op aarde sou Afrikaans kon wegkom van sy
beeld as taal van die onderdrukking en
geweld as 'n "magtige staatsliggaam" die
gebruik daarvan afgedwing het?

Wordons taal niedanjuis 'nsimboolvan
, ons isolasie nie? Of vra Olivier bloot vir

glaskas-behandeling vir ietS Wat alreeds 'n
- bedreigde spesie is?

Hopeiik sal Afrikaans weI oorleef, ten
spyte' van reglementerlng of voorkeur-'

,STiL~~1 <:

i<ABlNET:
TN I

ITyiNG, \

Steekvir
Joan weg
DieMleUeboer van Louis Trlchardt skryf: .
Die meeste Afrikaanse lesers het seker al
agtergekom Joan Hambidge van Pieters- , .... Waaromisjydansobitterleinoendolla? behandeling. As Olivier regtig voel dat
burg kom besonder verbaalen uitasem voor. Het jou ouers jou kleintyd mishandel? Shame,' Afrikaans as sulks so belangrik is.dat dit'n
. Afterall,climbingthesandheapofintel-. maarmoetjou nie daaroor bekommernie. terrein moet wees waarop "geen toege-

.Jectualpossessions.... slaan jy'n koerant of Dit kom algemeen 'n SA voor en daar is wings"gemaakmagwordnie,wensekhom
tydskrif oop en sy is daar, genooid of on- , organisasies wat jou kan help. Hou Hewer sterkte toe op sy alleenreis ~ veral as ek dink
genooid of brakende gal oor kritiek wat sy . op met bitch en relax about it;' aan wie'syhandjievolreisgenotegaanwees,
oenskynlik net altyd per toevallangs die ,Paranoiapasnie'nprofessoren'nlitera- '
pad optel, of gorrelend oor een of ander tor van jou sogenaamde status.nie, En ter-. Die minister het belowe ...
argitek. van kopstrukture (Ja, .dit is de. loops, indienjy probeerom die Afrikaanse Sandy Stewart, Legal Resources Centre,
strukture.) .' literati seeie Gertrude Stein tewees; is my ~ ". Port Elizabeth, skryf:

Vergeet van 'n intellektuele gegorrel. : liefdevolle raad om Iiewers op te hou.·' Die Minister van Wet en Orde het gelyk: '
Dit ishas-been. Laatmens wonder wanneer You don't have the personality or the Daar rus inderdaad geen wetlike verpligting
sekere mense dit gaan besef. Ons praat tog -: . talent to carry it off in the necessary style op hom om die prokureursvannoodregula-
sograag oor goed. and glamour. Want glamorous is jy beslis .: sie-aangehoudenes aan te hoornie (SAUK-

Irr die uitgawe van Vrye Weekblad 3 nie.OngelukkigupstageGertrudeSteinjou. TV, Network; 14 Februarie i989). '
Februarie losmej Hambidge weer teen Gerrit Jammer tog net Pietersburg is nie Parys nie. 'Nieternin laat die implikasies van so 'n
Olivier'nbolwarmiuggenoegom'nsirkustent Ooklees ek in die De Kat se Des/Jan redenasieendieeieregtigheidwatdaarmee-
te laat opstyg. Dit raak nou erg vervelig. uitgawe dat jy jou deesdae veral besig hou gepaard gaan, mens behoorlik koud.

Steek dan tog maar vir GerritOlivier-;. met 'n studie oor die psigoanalise. Hoog tyd Per slotvan rekening is daarbittermin in
weg soos sy wens. (Dit sal immers maklik ' my dier! Jy voel bedreig deur almal watkan . oris wet watdit verpligtend, maak om na:

, genoeg wees.) Hy isnie 'n fame slavenie, en, spel- daarom jou arrogansie endie pueriele mekaar 001 te sien. Onswet draaionbeskaarnd
sal in elk geval figureer. En impotensie gewoonteomgedurigcowboysencrookste Om waardes van vervreemding (bv tussen
moet sy liewers nie eers noem nie, Sy is die . speel en met almal te baklei. .- , rassegroepe) en onregverdigheid (bv aan-
defmisie daarvan. Maak vrede met jou Jungiaanse skaduwee houding sonder verhoor).

Maar steek.liewers vir Joan Hambidge . en probeer ietwal meer beskaafden liefdevol " Hopelik glo die meeste Suid-Afrikaners '
weg. Asso iets moontlik is. oorkom: As jy kane Ag nee man. dis tog so' nog in geregtigheidenmensliewendheiden

tipies Afrikaner om aggressief en' born- dat ons gedrag nie van die voorskrifvan die
basties-te wees enaanhoudend vyandete wet' afhang nie maar liewer van dit wat
maak. . menswaardig is. '

" Ontspan little red riding hood; a1 die Laatdie minister nie vergeet dat hy •
wolwe slaaprustig. (Enkelesinne geskrap.)' plegtigbelowehetomonshelenasie tot die '

beste van sy vermoe te dien toe hy sy amp
aanvaar het Hiermee het hy hom aanspreek- '

'Iikverklaarvirdie welsyn en veiligheidvan
aIle Suid-Afrikaners, '

In die verband het die ministe-r welu
, verpligting teenoor almal (die aangehoudenes

ingesluit).

'Schoolgirlish attacks'
Dr Joyce Wengrovevan Kenllworth,Kaap

'.stad, skryf:
Firstly I COInme:nd you on your-fine news

'paper, which is like a breath of fresh air in '
, its forthright approachto so many hitherto

sacred cows.'
Secondly,Joan Hambidge'svitriolic attack

on Gerrit Olivier inyour February 3 edition '.
cannot' remain unanswered. Professor
Hambidge has, for'some time, spent much '.
of her time insulting various publications.'
Her victims are invariably' those that have'
reviewed one of her innumerable volumes
of poetry unfavourably.

, '_ I would like to suggest to Professor
Hambidge that she should perhaps halt these ' .
schoolgirlish attacks for a whileand take
heed of her critics' words, • .

I 'have found her poetry to be consis-:
tently mediocre, pretentious and deriva
tive, but then I suppose that no poet from
Shakespeare to NP van Wyk Louw could
produce work of any merit were they to
chum it out at the rate that Professor Ham
bidgedoes.

.Waarom SO bitterlemoen? ,_,:
Herman Lategan van Groenpunt skryf:
Joan Hambitch se bitsige aanval op Gerrh
Olivier in VWse briewekolom van 3 Febru-'
arie 1989 was tipies en veral tatty om die
minste te see"

Regter.
Strydom

Die eetstaking.. ',"
. "

,MET ons skrywe was dit nie duidelik of daar 'n
spoedige oplossing van die eetstaking-krisis in sig "
wasnie.

, Vrye Weekblad seredaksie wil hulleegterhier- '
mee skaar by die talle -stemrne watweer eens
opgegaan het om te protesteer teen die brutale '
stelsel van ailnhoudingsonder datmensedie geleent-

, heidgegunwordomhulselfvoor'nhofteverdedig.
Ons wil ook ons diepe besorgdheid uitspreek

. oor die gesondheid van diegene wat al weke lank' ,
sonder kos is.

Geen Christelike regering kan die eetstaking
wegpraat met stellinge soos dat dit "van buite
georkestreer" is nie.

Net baie, baie desperate mense is bereid om uit
protes hul gesondheid permanent te ondermyn - en
selfs dood te gaan. Is daar hoegenaamd iets anders
wat hulle kon doen om hul sternme te laat hoor?

As die Nasionale Party-regering werklik wil he
Suid·Afrika en die w&eld moet hulle"nuwe oopheid'"
en "verbintenis tot daadwerklike hervorming" glo,"
moet hulle nou al die aangehoudenes voor die hof
daag, of hulle onvoorwaardelik vrylaat

Winnie Mandela

IS dit nie ironies nie dat 'n regter van die Hoogger
egshof sy rekord van vorige kriminele oortredings
afmaak met die verklaring dat dit "politieke
misdrywe" was wat "in die oorlogsjare"plaasgev- '
ind het, ' .... ' "

Ewe ironies is dit dat hy in 'nhof skuldig bevind
is weens oortredings van die noodregulasies van
1941. .

Regter Jan Strydom was lid van die militante
para-militerebeweging van daardie jare; die Os-
sewa-Brandwag. '

Ons hoef seker nie die paralIelle na vandag se
situasie te trek nie. Ons hoef ook seker nie daarop
te wys dat Strydom vir sy "politiekemisdade" voor
die hof gedaag en skuldig bevind is nie. '

Onskan maar net se: Leer ons dannooit uit ons
geskiedenis nie? ." "

Oordie gevalStrydom net kortliks dit: Dit is in
die belang vanons land en sy veilige toekoms - ook
na apartheid - dat die status en geloofwaardigheid
van ons Hooggeregshof onaangetas bly.

Die regtet:se posisie - deels weens sy verlede,
deels weens die omstrede uitsprake wathy gelewer
het en war skerp vanuit sy eie professie aangeval is

, • is nou s6 indie gedrang dat dit die waardigheid en
',geloofwaardigheid van die hofkan aantas ..

Ons glo regter Strydom behoort te bedank.

DIE ondergang van Wmme Mand~lais 'n tragiese
verhaal. Dit is ook jammer <lit dit skade doen aan
die naam Mandela, wain die meeste mense in ons
'land hoop waarskynlik dat haarman nog 'n belang
rike rol in nasionale versoening en 'n politieke
skikking sal speel: , ',' .

Oris hoop die polisie' gaan spoedig optree, die
beweringe rondom WinIDe Mandela en haar "sok
kerspan" behoorlik ondersoek en so gou as moont- :.
lik na die hof neern, Hier is 'n kans vir die polisie . '

, . om aan die swart gerneenskap te wys dat, minstens
sover dit misdaadbekamping aangaan,die polisie
'n rol het omin die townships te speel. '

'Die hele sage het dit weer onderstreep hoe be
langrik geloofwaardige, gerespekteerde leiersin '
ons swart gemeenskappe iis, Die "Mandela
Krisiskomitee" van senior aktiviste in Soweto wat
die hele . episode moes hanteer, het dit met
omsigtigheid en, veral later, ferm hanteer.'
- -Daar sou heelwat minder weneloosheid en ge- ,',
weld in die townships gewees het as'dieware leiers "
van die mensenie meestal in Suid-Afrika se oorvol

-.tronke of in ballingskap gesit het nie.
.Dit is ookvelblydend om te siendat die vuisvoos c

. gemeenskap van Soweto tog nie toelaat dat. die
soort skrikbewind watdie "sokkerspan" in die

,gebied gevoer het in die naam van politieke bevryd
ing voortduur nie.

Die gemeenskap self het Winnie Mandela van ' .
haar troon as "moeder van die nasie" gestoot en'
.druk tbegc:pas vir optrede teen haarenhaar'lyfwagte".

"
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Progssnkkel om
Van liefte kry

., -

'nStukkie·
aanstootnkhetd

Netom julle bloeddruk 'n bietjie
op te stoot, 'n stukkie aanstootlikheid
uitdieSAUK sekommentaaroordie
eetstaking:

"This w~k the 'big guns' were
brought in, with petitions being sent
to heads of government abroad and
local personalities joining in soli
darity with the hunger strikers. .

"A new issue has been created
".....and presentedto the mass media

overseas fur its use in the propa
ganda and disinformation campaign
against this country.,

"AsSA faces a resurgence of the
venom poured out so liberally by the
mass media abroad in recent years.l
the major consideration must, as in
the past, be the interests of national
security and public safety. This in
cludes, as a top priority, the stability
of black residential areas..." .

• Laat dit 'n mens nie dink aan
Jimmy Kruger se beroemde se-ding
oor Steve Biko'se dood- "Ditlaatrny
koud" - nie?

die ysberg van rassismein ons land.
Het dit nie tyd geword vir 'n nasio
nale opvoedingsproses van witmense
in die land nie? Hoe anders gaan ons
hierdie euwel uit ons midde kry as
deur op skool al te begin' en vir
kinders te leervan die gelykewaarde
van alle mense?

As Magnus Malan en Adriaan
Vlok en hul kollegas maar soveel
energie bestee het aan die bekam
ping van rassisme as aan die verkon
diging van die "totale aanslag"!

Aan die ander kant, wat kan 'n
mens van skole verwag met 'n Piet
Clase as minister van wit onderwys?
Selfs van sy kollegas glo sy siel
hoort by Eugene Terre'Blanche."

Enkan 'n mens werklik 'n veran
dering in mense se houdings verwag
.as die polisie en sommige howe
swartmense amptelik as sub-mense
behandel? En as die AWB en die KP
toegelaat word om op wettige poli
tieke vergaderings blatante rassisme
te verkondig - meestal onder die
dekmantel van Christelikheid - en
die regering draai sy kop weg?" .:

• Watons nodig het, IS 'n Dirk
.Mudge wat jare lank 'n veldtog teen

.. rassisme in Namibia gevoer het, en
van verhoog tot verhoog dieIdes-:
tyds ongewilde) boodskap verkon

, dig het: rassisme is .ngroter gevaar
.as konununisme.

Malan in Kemptonpark.

Brokkie 2: ''Unita hetverlede week
'naanslagvan drie Angolese taakmagte
in suidoostelike Angola afgeweer" 
genl Wambu Chindande in Jamba.

• Natuurlik kan Brolloks nie hier
onomwonde verklaar dat die twee
generaals lieg nie. Vir al wat OIlS

weet, is dit 'n slag die waarheid en
het Unita 'n slag sonder die SAWiets
reggekry.

Maar wiekan nog die regering of
die weermag en die polisie glo na al
die leuens oor Angola, Mosambiek,
Seychelles en optredes in die town
ships?

Leuses en lunsrieme
So van koerante gepraat. Brol

Joks en Bittergal wasnooit juis erg
oor die redaksielede van Vrye
Weekblad nie. Te veel ego-trips en
plofbare humeure en prima donnas.

. Maar nou ruk dit hand-uit. Vryb
Weekblad seleuse, "Ons steek niks
.weg nie", is erg genoeg. Nou ver
.neem ons die redaksie wil 'n stertjie
aanIas: "Ons dek alles.' .

• Miskien was die President reg .
Joemaliste is almallunsrieme.

"Die Winnie-show -.
Onsmoet darem vir die Sunday

Star opdie skouer.klop omdat hy
bereid was om die Winnie Mandela
sage oop te vlek. Goeie joemalistiek.
Vrye Weekblad se mense het ge

.Albert die Leeuehartjie wonder hoe lank dit die "establish
ment-pers"gaan vat om die "moeder

Suid-Afrika is groter en belan- ."van die nasie" aan te vat soos ons en "
griker as enigeen van die groepe die Weekly Mail dit alweke gelede

Rassisme waaruit sy bevolking bestaan en sy . gedoen het, "
oproep is vir "vreeslose en ver- • Enwaar was die "swart" koer-

Kort op die hakke van Barend reikende" .hervorming,se Albert .. , ante se o~thullings"van Winnie se .
Strydom se rasende tirade in die Nothnagel, Innesdal se Nasionale LP, "skandes? Hulle her meer as enig-
Hooggeregshofdie week oorhoe die die week in die Parlement.. iemand anders geweet van die drama :
"kaffers" uit die hof verwyder moet • Wat maaIcjy dan nog indie NP om Winnie en haar sokker-boelies,
word, kom die berig uit Durban van', ..met sy groepsgod, Albert? Of is jy ., en ook van hoe bitter die Soweto- '
die man wat na 'n hofsaak waarin sy ook een van die sogenaamde New> gemeenskap daaroor voel. Die koe-
vriend tien jaar tronk toe gestuur is N ats wat net te bly is oor FW en rante se swye was baie opvallend.
weensmoordop'nswartman,rondge- Heunis se "verligte" geluidjies ver-.: MaarmetdietiranniewatWinniese
hardloop het en geskree het dat hy lede week, want nou hetjulle weer 'n _skollies in Soweto gevoerhet, is dit
"julle kaffers gaan skiet", - 'verskoning om langer in die party te seker verstaanbaar dathullebra skrik-

Dit is maar die sigbare punt van. ' ,bly?- kerig sou wees om daaroor te skryf.

So bang soos...
Gehoor van die nuwe idioom wat,

die ou "so bang soos die duiwel vir 'n .
. slypsteen" vervang het? "So bang
soos'nministervir 'n Ieuenverklikker,"

ment.
: Brolloks is nou nie JWs 'n

voorspraakmaker vir Slabbert nie 
hy is eintlik Bittergal se pel - maar
wat soos 'n paal bo water staan is dat
Slabbert en sy mede-droster uit die
PFP, Alex Boraine, met hul inisia
tiewe na Dakar, Leverkusen en Harare
(en die tussen-in waaroor daar nie
veel geskryfisnie) meervirvrede en
versoening bereik het as die hele
PFP-koukus in die Parlement.

Agent-Forsyth
Bittergal het dit bra vreemd ge

vind dat koerante 50 huiwerig was
om die ware storie agter Agent RS
407, Olivia Forsyth, te skrywe. Een
Engelse koerantgroep sit al weke '
lank met 'n hele stapel doku:mente
met verdoemende inligting oor haar
rol as "dubbele agent" , maar wou dit
- om "patriotiese" redes? - nie pub-
liseernie, .

Kaptein Caprivi
Bittergal se oog valdie week op 'n

Augustus 1988-uitgawe van Beeld
waarin berig is dat Forsyth asiel in
die Britse ambassade in Luandagekry
het, Dan is daar die volgende para
graaf: .:"Brig Leon. Mellet, 'n
woordvoerder van Wet en Orde, het
gister gese sy het geen bande met die
Suid-Afrikaanse Polisie gehad nie,'

.. • Ja, vriende, dis dieseIfdeLeon .
Mellet wat jare gelede die vroueharte
geroer het as Kaptein Caprivi en
Ruiter in Swart in die prentjieboek
ies. Eenmaal 'n cowboy, altyd'n
cowboy.

.Nog Iiegstories?
So gepraat van manne met range

wat lieg. Lees die volgende twee
nansbrokkies wat Dinsdagaand uitges
tuur is, en se of jy dit glo:

Brokkie 1: "Beweringe van 'ninval
in Angola deur die SAW verlede
week is ongegrond" - genl Magnus

DIE bitterheid en nydloop dIep
in die Engelse establishment en" .
diePFPseougarde oordieinslu
iting vanVanZylSlabbert indie
leierskapskomitee van diete stigte
Demokratiese Party.

Dis so half of die mense lekker
kry om die ou gal van vroeg-1986
weer op te braak toe Van die PFP en
die Parlement verlaat het,

Die afgelopeweek sit hulle knaend
saansomhulleGenTsenwhiskyen
soda's en brom - en die populere
nuwe teorie is dat die populere ou
teorie dat dit 'n Afrikanermoet wees
wat die nuwe party moet lei, geheel
en al 'n aberrasie is.

En, selfs al sou dit waar wees,
Zach is mos eintlik 'n Boer!

'n Gesaghebbende vertroulike
nuusbrief oor Suid-Afrika skryf .
verlede week: "Several PFP mem
bers, particularly the older members
who angrily denounced him for de
serting the party and damaging it,
believe it inappropriate that he slJpuld
be involved in the new party."

Maar luisternahierdie bitterbek
brief. Dit kom van een van Bryan
ston se grootste Prog-voorbokke,
Elizabeth Clogg, en is gepubliseerin

. Business Day, mondstuk van die
Slabbert Fan Club.

"It is interestifigto note the line
up of experts appointed as Demo
cratic Party advisers. All four, Van
Zyl Slabbert, Willem de Klerk,
Marinus Wiechers and Sampie Ter
reblanche, are Afrikaner academics.

"Not one adviser is noted for his
practical experience in finance and
business, not one is noted for his
organisational and administrative
skills, not one is English speaking,
not one is from the black, coloured,
Indian or Chinese groups."

Maar die aalwynsap bloei veral
uit die laaste deel van Clogg se brief:

"The opinion'was expressed that.
the new party should not be seen to
be the PFP in drag. There was no
dangerofthatOneof the PFP's most
unfortunate characteristics has been'
the habit of kicking in the teeth the
people it does represent in order 10
placate the people it does not.

"Whatwe seem to have instead is
a kind of NP dressed up as a vestal
virgin."

'.Nou toenou, Brollokshet die
nare suspisie dat sekere Progge-so
bitter teen Van is omdat hy eengroat
waarheid onder hul geparfumeerde
neuse gevryf het: die belangrikheid
van die buite-parlementere groepe
en d~ebeperkterol van die wit parle-

My dearestWinnie,
dit rnaaknie sinnie!

o GOD! langs u skriklike water
stap die weduwee Viljee
met die wee: die waan en die waan
sin word later
twee honde wat draf waar sy tree.

Weduwee Viljee se voet, dis die
grasweduwee Mandela. Die waan en
die waansin bodder beslis, maarkyk
jymooi dan is dit geen kaniene diere
wat inhaarspore trapnie. Nee, dis 'n
lyfwag. Elf lyfwagte. 'n Swerm. 'n
Koterie. 'n Misbaksel.

Dit wemel van die voetspore,
Kners-knars krabbel die steweltjies
oor die klippies. Gryp jou dit aan, 'n
ganse sokkerspan om Womandela
op die straight and narrow te hou.

. Die ou Volksheld kanself 'n ietsie
daar leer, sy persoonlike besker- ."
mengele lyk alte verslete,so 'nskamele
handjievol.

" So asof 'n plaag motte saam met
die plaag korrupsie by die geledere
ingevaar het,Maar 'n spanvoetbalspe
lers om jou te beskerm? Dis tog te .
bisar, selfs vir die Volksheld. Die
hele spulletjie klink mos vir Egber
tus na voetbOls.

My dearest Winnie,
dit maak nie sinnie!
Beskermjy jou bloed
met 'n geleerde voet?
Kry liewer jou protection
by die Security Section.
En bokker dan
die sokkerspan.

Moet ons Magnus
nou glo?

Dierbare 'vrinne en'
.vrindinne, noudatons. uit
Angola is, kan ons met reg se
ons is waarons laas was voor- .
dat ons moes beken ons was
elders. Allamagtig, every-.
body's got to be somewhere..

"En as dit nou beteken dat ons
Weermag se plekkie in die
son so 'n paar uur te perd
oorkant die grens Ie, watdaar
van?

Maar voel julle nie net so
effens kriewelrig oor die jong-

. ste ontkennings van ons teen
woordigheid in Angola nie?
So 'n deja vu, kompleet soos
in '75.

Wanneer dit by die Magte "
van Magnus kom, is parle- "
mentere ontkennings alte wankelrig.
Vra maar vir die ECC.

.Gelukkig darem word'!ie Weer-

1;'

/-.
Egbert~1Uaagvoort

mag se alibi gestaaf deur Admiraal
Savimbi, enjy kannie feite soos daai
betwisnie.

Die Burger baar 'n
muis

Nuus vir die Skoon Adrninistra
sie: Daardie vreesloos onafhanklike

. dagblad, Die Burger. meedoenlose
uitsnuffelaar van besoedelde admi
nistrasie en onverskrokke kritikus
van Volkshelde,lewer die eienaar
digste kommentaartjie in 'n hoofar- .
tikel vandeesweek.

Volgens hierdie Boere-orakelis :
daar toenemende getuienis dat die
publiek ten gunste van Skoon Ad
ministrasie is! Haai burgers, dis mos
onverantwoordelik om sulke
aardskuddende onthullings te maak
sonder stawing. .

Hoekom hou julIe nie menings
peHing nie - of beter nog, 'n referen
dum. (Net virwittes natuurlik, swart

" mense is nie deel van .die publiek
nie.) , _ '

.En as· die uitslag toon dat die
mcnse nie Skoon Administrasievereis
nie, kan die ou kliek mos maar

"gewetenloos voortfoeter met hul
lyfblaaie se lojale steun.

Hoeveel van die ou spul gaan nog
bedank en hul pensioene gryp voor
datdaar'n wetkom watvoordelevan
die skelms weerhou? Oppas vir die
slipstream.

, Nog 'njuweeltjie van Skoon
Administrasie is die amptelike ver
duideliking vir die vrylating van 17
aangehoudenes. VolgensLeonMellet
(die offisiermet die snelste bevor
dering sedert Idi Amin en Octavius '
Maximus jr.) was dit moontlik om
die mense te bevry omdat die Staat
maker van Wet en Orde hulle kant
van die saak gehoor het en dit nuttig
gevindhet.

Haai liewe herrietjie, MlnisteI;o
dis mos wat ons al 25jaar lank se:
sleep die manne hof toe, dan hoor
ons j611 kant van die saak, en wan
neer die ongeloof bedaar het, hoor
ons hulle kant. Nuttig, mos. Dan
hoefjy net op die skinderstories van
informers staat te maak.

Broeder Adriaan
die skadeis gedaan:
allaat jy nou tweeduisend uit,
dis Vlok-all, too late.

, GeluklOg darem dat oomAyatol
lah so sukkel met die Afrikaans,
anders was die heme dalk alIos oor
die beskeie Satanic Versesvan Egber- ,
tus.

[ .-;.'.,
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Die' Sneltreinvandie KaapseVlakte
HYis jonk, vinnig en die wannste
sensasie wat die naellooplane van
die Suid-Afrikaanse Amateur
Atletiekraad (SAAAR) vir 'n lang
tyd getrefhet.

Maar van die baan af is Shaun
Vester nie so welsprekend as wan
neerhy metdiebaan "gesels"nie,Hy
is 'nstiljong man watverkies omdie
praatwerk met sy spykerskoene te .
doen.

Enhethy dit goed gedoen,
Sy weIkome verskyning op die

toneel hetnuwe lewe geblaas in die
SAAARsekompetisiesen die kollig
1831 val opdie benardeposisie waarin
sportmense van die South African

Councilon Sport (Sacos) hulle be
vind.

Vanjaarhethytotdieseniorgele
dere toegetreeensy aanhangerswag

, in spanning virdiebeslissendekrag
meting met Nazeem Smith wat al
jare lank dieonbetwiste. nael
Joopkampioen van die SAAAR is.

Vester is 'n leerling ' aan die
Grassdale Hoerskool in die town
shipGrassy Park opdieKaapse Vlakte.

Verledejaarhethydie 100meter
afgeseil in 10,01 sekondes (met die

Dennis Morris

hand gemeet) om die vinnigste jun
ior indie SAAAR te word en terself
tertyd ook een van die vinnigste
mansatlete in die unie,

Niemand weet werklik hoe vin
nig Vester oordie,100 meter is nie
omdatsy spoednognooit elektronies
gemeet is nie.

Hierdiebelangrike stuk toerusting
- 'n elektroniese stophorlosie - is

. nerens te vind in Sacos nie,
Dit is nie omdat hulle dit nie wil

henie,~aaromdatborge nie juis oor

hulvoete~al omSacos-geaffilieerde
sportliggame te borg nie.

"Ek wens ek het geweet wat my
spoed is. Ek wensdit was moontlik
om teen die elektroniese stophor
losie te hardloop," se hy.

Nodeloos om tese, Vester. sou
nogverderopganggemaak het as hy
geswig het voor al die aanloklike
aanbiedinge om "oor te loop" en by
'nwitatletiekklubaante sluit. Ander
atletehet dit al gedoen,maar hy is te
lojaal teenoor Sacos om dit te oor-

weeg.
Vester, die jongste van vyf kin

ders, se dat hy nooit as 'n naelloper
op laerskool beskou is nie.

"Ekhet eersvier jaar geledebegin
ontluik toe ek die 100meter in 10,9
sekondes afgelehet,Toehetekbesef
dat ek die potensiaal het om. nog
vinniger te hardloop. Ekhet roe harder
begin oefen.'

Sy ouers, Edwarden Magdaline
Vester, het hom al die pad. trots
bygestaan.

Verlede jaar het Readers' Digest
die Shaun Vester Trust gestig om
hom by te staan met sy akademiese
behoeftes,

SAse superfiets
, . . .

vaar nie te waffers

DIE KOERANT VIR
. ,...' "

LESERSWAT TEL
, , '

Vrye"Cekblad

Len Wagenaar FRANKFURT - 'n Wes-Duitse
hof het die weg vir 'n tweede
liga-sokkerspan gebaanom die
naam van hul borge, 'n kon
doomvervaardiger, op hul truie
te dra,

Na 'n uitgerekte dispuut is
.FC Homburg verlede jaar deur
die Wes-Duitse Sokkervere
niging, DFB, verbied om die
truie te dra. Die DFB het
aangevoer dat diepromosie van
voorbehoedmiddels op hierdie
wyse die "publieke sedes aan
stoot" kan gee.

Die Frankfurtse hof het die
eis van die hand gewys en gese
dat geen sede-wet oortree is nie
en die klub vrye teuels gegee
om die truie te dra,

Die DFBhet nie laat blyk of
hulle teen die beslissing gaan
appelleer nie, -AFP

burokratehethulle op hul hoekie bly
staan en die jaer 'maar vir homself
laat sorgo '

Miskien moetdie beheerliggame
weer na die bearnptes se opleiding
kyk.

Metmotorfietswedrenne volstoom
aandie gang isdaar nog geen uitslu
itseloor 'nnuwe formule indie gesk
rapte 750 cc-klas nie.

Roger McCJeery, voorsitter van
die nasionale motorfietskomitee, se
die oplossing is die daarstelling van
'n opeklas vir fietse met tot 1100 cc
enjins.

Maar die jaers -kon nog nie 'n
oplossing oor reels, regulasies en
inskrywingsvind nie, se hy.

Sodrauitsluitsel bereik is ocr onder
meer. Me 750-enjins in die klas
aangepasmag word, sal daar moont
lik vordering wees,

Maarnou ja, motorfietsjaers is 'n
gek spul - daarom kan. dit nog 'n
rukkie duur...

'.- . - - .

.Kirsten. isster
van die 'week

ontwerpervandiefiets, Rob aangese
om dit ka]m teo vat op die nat baan.
Die fiets kos baie geld!
. Die reenweer het blykbaar die

;, baanbeamptes op hul poste laat ver
steen. Of andersins moot 'n jaer wat
val nie vinnig opstaan nie, want dan '
roer hulle nie.

Arme Mike Wilson het 'n harde
val gehadmetsy 250cc Honda, maar
geen beampte het 'n Yinger verroer
om die man te help nie. Soos regte

te durf! Alleeeraandienuweling;hy
het deurgedruk en agtste geeindig.

Suid-Afrikase eie superfiets,die
Cameron Kukri,hetooksydebuutin
die Formule 2-klas gemaak, maar

. nie te waffersgevaarnie endie vier
de plekingeneem. Dit is egternie die

'. netjiese fiets se skuld nie, Met sy
'. 1100 cc-Suzuki-enjin is dit mede

dingend, maar dit lyknie asof jaer
Rob Hanfordis nie.

Miskien het Slim Cameron, die

MOTORFIETSJAERS is heel
temal mal. DithethulleSaterdag
weer eens bewys op Champion
se nasionale kampio
enskapbyeenkoms . op die

•Zwartkopsrenbaan buite,Preto-·
ria.

Op hultweewielmonstersmetnet
, 40 millimeterrubber op die padhet
. die mannemekaarop 'n sopnat baan
in deurdringende reen opgekeil. ,

En in die toestande het 'n man
soos Jannie Stander.i in sy eerste
wedren in die 250cc Grand Prix"

. klas, kans gesien om die baan op
, gladde bandevir,droe toestandeaan

" '.

Bel n6u vir Gwynne Bramley Wray by 836·7236' '

Hou op mompel ... adverteer in
. Vrye Weekblad

Peter Kirsten

aan en verloor dan sy paaltjie met 'n
swakhou. '

Verlede naweek het hy egter
vasgebyt en virmeer asdrieuur lank
gekonsentreer, nooit In swak hou
gespeelnie en uiteindelik sy hon- ,
derd gekry.

Ek verwag na dese dat ons nog
baie van Kirsten gaan sien. Miskien
is die borrelende,vonkeleride Kirsten
iets van die verlede. Die Kirsten
waama ek uitsien is 'n verantwoor
delike nommer drie kolwer.

Lappe Laubscher

DIE Iere het 'n uitdrukking dat ou
soldate nooitsterfnie. Hulleverdwyn
net van die toneel.Sport het weer 'n
geloof wat se dat ou helde nooit
terugkeer nie. Asjou dae as super
sportmanverby is, moot jy nie weer
vergange glorie gaan soek nie. ,

Dit is .teen: die agtergrond dat
Vrye Weekblad se sportster van die

, weekPeter- Kirsien is. Dieklem Kaapse ,
kolwertjie was 'n seisoen of drie
gelede'n sekerkeuseinenigeSpring-

" bokkrieketspan. '
.Sedertdienhet sy spel stelselma

tig agteruitgegaan, Hy het twee sei-
.soene gelede laas 'n honderdtal
aangeteken. Hy het gespeel soos 'n
man wat werkliksy beste dae geken .
het, ' , '

Dit was tot verlede naweek op .
Nuweland. Sy 108lopies was beslis
nie die beste wat ons al van Kirsten'
gesienhetnie. Ooksalditnie onthou
wordas die een van die beste beurte
van die seisoen nie,

Hy het net vyf grenshoue in die
108 lopies geslaan,Meer as 60 van
die lopieswasenkellopies. St3ti.stiek
laat egter nie reg geskied aan die
beurtnie. .

In' dieW-span h~t Kirsten al
bekend gestaan as ou "Thirty-Odd"..
Bikekeertekenhy so 'n dertig lopies

• • •

Beroepsmense ...
Sakem,ense en senior administrateurs

Akademici ...
.-

Studente .. '.
.Kunstenaars en skrywers ...

ONS IS DIE STEM VAN DIE NUWE
SUIDAFRIKA

"
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Chris van Vuureri

gegee om met netjiese voetwerk nie
, net die toemooiin Brakpan te hou
.nie; maar ook sodoende hul beeld te
verbeter sonder om werklik enigiets
prys te gee. Of so het hulle gedink.

Die rugbyklubhetsy aansoekdat
Alra Eagles op Brakpan kon speel
teruggetrek, met die gevolg dat die
stadsraad sy besluit ooktoe terug
getrek her, " "

Dit was egter bloat 'n rookskerrn
en 'n besluitwatslegs sougeld totdat
anderskleuriges weer op Brakpan woo
speel. Dan sou daar weer aansoek
gedoen moes word wat volgens KP~

-beleid weereens geweier sou word.
Brakpan rugbyklub se voorsitter,

Martin van Eeden,is ook nie sonder
blaam nie, Hy moo van beter geweet
het as om te glo dat die Rugbyraad sy
pogings om Suid-Afrika terug te kry
in die intemasionale arena op so 'n
wyse sou laat benadeel.

, ,Rugbygeesdriftiges voel dat dit
hier on geval was van die' saak is,
groter as die geleentheid, Craven
was dit met hulle eens en het van
Brakpan On voorbeeld gemaak,

Craven maak
. . .

van Brakpan
'n voorbeeld

Ole Alra Eagles In 1985 op die Bosman Stadlon saam met Daan
Nolte, KP·LP. Nolte Is nou aan die voorpunt van die stlgtlng van

'n eksluslewe blanke !'Ugby-unle. '
FoIO: Chris van Vuuren

DIE veelbesproke B-rugbybonde se "
klubkampioenskappe het uiteinde

'lik 'n tuiste gekry. Pam Brink Sta
dion op Springs sal nou die gasheer
wees vir die eerste geboortepyne van
hierdie toemooi wat soos 'n padda
rondgespring het. '

Midde-in die drama rondom die
'aanloop tot die toemooi, was 'n poli
tieke ;;eskil. Die Konsawatiewe Party
beheerde stadsraad het toestemming
'geweierdat 'n Kleurlingspan, die
Alra Eagles, die geriewe op die
Bosman Stadionop Brakpan gebruik.
, Dit het daartoe aanleiding gegee
dat dr Danie Craven, president van

,die Suid-Afrikaanse Rugbyraad,
besluit het dat die toemooi nie in '

. Brakpan mag voortgaan nie.
Die SARR verbind hom tot inte- "

grasieendie normaliseringvan rugby,
se Craven. "Geen besluite wat daar
van afwyk, sal geduld word nie."
, Die ironic'van die hele saak isdat
die Alra Eagles nie eens meer bestaan
nie, en dus glad nie in die Oos
Transvaal-liga sou speel nie.lndien
die Brakpan-rugbyklub hul huiswerk
beter gedoen-het, sou die ongeluk
kigheid glad nie ontstaan het nie.

Dithetaan die KP die geleentheid

••
Al wil die rekord dus aandui dat 'n

vlieggewig 'n beter kans het om vir
Mike Tyson te klop as wat Vrystaat
het om as oorwinnaars van die
Wanderers te stap, kan Transvaal
beslis nie te gerus slaap nie.

Verlede week in Bloemfontein
het Ashley Metcalfe, Rudolf Steyn
en Strydom gewys dat die
Transvaalboulers ook maar menslik
is.

NAdieemrnersvolreendie afgelope
rule, behoort die kolfblad meer streke
uit te haal as 'n matriekknaap wat 'n
meisie uitvat.

Die Vrystaatboulers, Corrie van
Zyl, Allan Donald, Gordon Parsons
en Bradley Player kan die druk op
diekolwers heelwat verlig deur 'n
goeie lyn en lengte te handhaaf. Indien
hulle daarin slaag om die gedugte
Transvaal kolflys aanbande te Ie,het
die Vrystaters 'nkansomhulWater
loo te begrawe.

Skoonheidstitel
Clive Rice het waarskynlik die

Vaalmasjien hierdie week deeglik
gediens, en indien hy op al sy silin
ders vuur.het Eugene Terre'Blanche .
'nbeterkans om 'n skoonheidstitel te
wenaswatdie Vrystaathetomindie .
fmaal te speel.

Vir die Port Elizabeth-strydhet 'n
mens werklik 'n kristalbal nodig om
'n wenner te bepaal.

Nadat die WP verlede week uit
die dood henys het,kan Adrian Kuiper
se manne nie meer onderskat word
nie,

Ly die OP nog steedsaanbomskok,
sal WP moeilik uit die eindstryd '
gehou word. OP se karakter word
sterk in die kollig geplaas. Mark:
Rushmere, Philip Arnm, Kepler
Wessels, Kenny McEwan en Dave
Callaghan issulkebegaafde kolwers
dathulle beswaarlik weer so goedkoop

,. uitgehaal sal word. '
Loop'WP te breebors rond na sy

sukses op Nuweland, kan die Kape
naars van Kuiper maklik hard met
moeder aarde kennis maak.

InTaai stryd word in die vooruitsig
gestel, en die aanduidinge van 'n
derde kragmeting Sondag om die

> wenner te bepaal, is 'n besliste
moontlikheid.

Chris van Vuuren

verlede naweek se stryd deur die
reen gestonk is:
- Die Wanderers was nog altyd die
Vrystaters se Waterloo, maar Clive
Rice sal hom nie daardeur laat sus
nie. In eendagkrieket het Joubert,
Strydom se melkbaarde vir hulself'n
reputasie opgebou as 'n span wat die
pap dik ~an aanmaak.

Groot stry oor
Sacos-oorloper

Dennis Morris

DIE stof het nog lank nie gaan Ie oor die besluit van die South African
Council on Sport se atleet, Jantjie Marthinus, om groener weivelde te gaan
soeknie. ' '

Marthinus, onbetwisbare koning in die 800 meter, het dieSuid-Afri
kaanse Amateur Atletiekraad (SAAAR) 'n paar weke gelede geskok toe hy
by die Stellenbosch Atletiekklub aangesluit het. ,

Die stap 'hethom 'n oorloper in Sacos se oe gemaak want, hy het sy rug
op hulle gekeer en sy lot gaaningooi by die Westelike Provinsie Amateur
Atletiekunie. '

SUIte verbreek
Sy afrigter, Wilfred Daniels, het in die pas verskene Bulletin, lyfblad

van die Universiteit van Wes-Kaapland, sy stilte oor die voorval verbreek,
Hy se in 'n briefdit isonwaardatdieSAAARniks virsy atletedoennie.
Die liggaam het in die afgelope 24 maande daarin geslaagom talle

borgskappe te kry enhet laat verledejaardie Shaun Vester/Reader's Digest'
Trust gestig om verdere steun aan sy atlete te verleen,
: Terselftertyd het die liggaam met onderhandelinge begin om 'n buite
l~dse beurs vir Marthinus vir .na-graadse-studie te kry, se Daniels in sy
brief. , ' ' ,." ,',.. ,"

Die South African Non-Racial OlympicComminee (Sanroc), wat sy
kantoor in Londen het, was daarvoor verantwoordelik om hom aanvaar
baar vir intemasionale deelname te maak,

"Hiervan het ek verlede maand bevestiging gekry."
Hy is vol vertroue dat die SAAAR Marthinus se verlies sal oorkom en

dat atlete ontdek sal word om sy plek binne die volgende 3fimaande in te
neem,

"Ek is teleurgesteld dat hy nooit sy voorneme aan mybekend gemaak
het nie omdat ek gemeen hetdat ek veel meer as 'n afrigtervir hOIJ1 was."

"Meer teleurstellend is die feit dat hy aan UWKgestudeer het, en die
stryd teen die apartheid-regime op kampus aanvaar het, maar toe tog by
hulle aangesluit het," - >:.

, "

. . , .

Rlce.moenie te
lekker slaap
DITis rnakliker omdieKies Ses
regtevoorspel asomindiekolte
wees metwathierdie naweek op
die krieketveld gaan uitbroei,

Die tweede been van die halfeind
rondte in die Nissanskild word op
die Wanderers en St Georges Park
uitgewoed met Transvaal en die
Vrystaat wat haaks is en die Weste
like en Oostelike 'Provinsie wat
aanmekaar spring.

Vir Transvaal en die Vrystaat is
dit on alles-of-niks situasie nadat

Lappe
Laubscher
op die skoonveld

Bonthuys het my
amper uit '

en nasionale bestuur,
As hy met enige van die vrae 'n

probleem het, behoort hy dit openlik ,
te se of 'eerbaar op te tree en te
bedank uit die bestuurvan die Suid
Afrikaanse Amateur-Atletiekunie.

Henry Windell sal nog uitvind
dat hy wat met die swaard leef ook •
met die swaard omkom.

WANNEER is 'n persoon On poli- die logiese stap geneem om die Hiermee het hy hom nou midde-in
tikus? Dit is,seker nie.die soortvraag "oplossing" ook in wyer verband te die politieke arena gewerp.
wat normaalweg in on sportrubrieke propageer.. Of die "oplossing" Windell sal leer dat die politiek 'n
gevra word nie. noodwendig ook in breer Suid-Afri- manier het om 'n mens in 'n wors- .

Die vraag het'egter midde-in sport kaanse verband 'n oplossing gaan masjien te maal. Uit vrye keuse het
se skoot beland toe Henry Windell, bied, is nie hier ter sprake nie, hy nou sy kop in die masjien gedruk.
grootbaas van Noord-Transvaal se Windell is bekommerd dat OpdiekorteduurhethydalknouJan
atletiek, in 'n brief aan die Suid- Mornberg se pleidooi "vir 'oop Momberg en moontlik ook Danie
Afrikaanse Amateur-Atletiekunie gebiede" nie by 'n "sekere groep van Malan uit die wedloop as moontlike
daarop aangedring het dat Jan, my atletiekmense" goed afgaan nie. opvolgers van Charles Nieuwoudt
Momberg tussenatletiekenpolitiek Waaroor hy blykbaar nie bekom- gehaal.
moetkies." ,', ' merd is nie.is dat die regering en die Op die lang termyn salhy agtakom

Atletiek het as sportsoort self na Konserwatiewe Party se beleid van dat hy dalk sy wereld so verklein het
'n oplossing gesoek.-Sy oplossing . '''toe'' gebiede by 'n ander deel van sy dat hy een van ~iedae sal begin soek
het hy gevind in die stelsel van een atlete nie aanvaarbaar is nie. na suurstof. , '
mens een stem. Verder het atletiek J M be' al d" ° H . ' Leon Bonthuys het my vir diean om rg ISnog IeJare n y kan maar begm deur vir die telling van agt op die planke. Hy was
reeds jare gelede die beginsel van omstrede persoonlikheid Ter ere van atletiekwereld te vertel ofhy saam-

h
'd . . " toe reg in sy briefdat aldiename wat

vry el van assoslasle en vryheid Jan sal egter altyd gese moet word' stem met diehuidige beleid wat bepaal ,
van beweging aanvaar. d h Ii . k .. . 1 d be 1 l' d I ek opgenoem het as "onbekende"at y sy po tie e slemng me aat at' geen letse ge e wor op n boksers darem nie ·so 'onbekend is

Windell is tans besig om te dien inmeng met sy administrasie van atleet se keuse van klub of byeenkoms
op die besmur,van on sportliggaam rt . ' . 0 k f . bl ' 1 nie.
wI'e se "oplossm'g" on merkwaardl'ge spoV meW'. d' II al d d . rue..

0
0, hy erugetlPro eemNKsap Ek wil hom dit toegee dat "Ring"

an m e s aarna ese me vo.orslen as n swart a eet aan
ooreenkoms toon met dl'e oplossm'g d' 'l"d • kan' 'd' H hI' kk1 . beh ' "se ranglyste waarskynlik die naaste as een van die vyf beste swaarge-lese l' e gese wor rue. y et se at eUe ub wl1 oort.
wat Momberg se Demokratiese p!n1v h . nlik k b d' Ook f b ..aan 'n bevredigende lys is van bok- wigte in die wereldnie.,

-'J om, nou ope ges aar y Ie 0 hy enige}XU leem daannee seTS en hul vermoens. Niemand sal As 'n intemasionale liggaam Du
as altematief aan'kiesers bied., "atl U' km "t I h d all tl .e e ense van my ,wa n et at as e a ete - Witen swart - : my egter kan oortuig dat Johnny du ' Plooy so hoog aanslaan moet ek die

Momberg. so lyk dit virmy, het probleem het met "cop gebiede". kan stem vir hul.klub-,provinsiale Plooyop sy beste beskou kan word liggaam se integriteit in twyfel trek.

Vrye Weekblad worduitgegee deur Wending Publlkasles Beperk van Brellstraat 153, Newtown, Johannesburg. Ole telefoonnommer Is8367236.Oleposadres IsPosbus 42637, Fordsburg 2033.
- Ole~Iad wordgedrukdeur Excelsior Orukke~s (Edms) Bpkviln Lautreweg 2,Stormill. Oltwordversprel deurAlliedUltgewers Bpkvan Wepenerstraat 320 8ooysens, Johannesburg.
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Vrouetennis steek sy Rubicon oorChris vanVuuren
VROUETENNIS inSuid-Afrikasteek
sy Rubicon die volgendetwee weke
oor met die Triumph Intemational
reeks in Bloemfontein en Pretoria.

In Bloemfontein word om 10000
dollar meegeding, terwyl die Preto- ,
ria-uitdaagreeks 25000dollar werd ,
is. Veral die jong plaaslike spelers
moet hierdie geleentheid aangryp om
te bewys dat hulle die potensiaal het

om top internasionale tennis te tern.
'n Aantal oorsese spelers gee ook

meer kleur aan die reeks, maar dit is
werklik onseie vroue wat die ka1k1ig
moet steel, _

Veral die l6-jarige Michelle
Anderson, wat as junior tans tussen
die top tien spelers in die onder 18-

afdeling in die wereld tel, moet nou
op senior vlak wys wat in haar steek,
Sy is uiters talentvol, en met die
regte leiding kan sy in een van die
beste spelers ontwikkel wat Suid
Afrika nog opgelewer het.. • .

Ander vroue wat die aandag op
hulle gevestig sal he is Amanda

Coetzer, Linda Barnard, Rikkie
Gaddie en Lisa Low ..
. Ook die borg van die toernooi sal
met heelwat meer as die gewone
hoeveelheidbelangstellingna gebeure
loer, ,

Die vorige keerdat Triumph by
tennisbetrokke was, het dit op 'n

fiasko uitgeloop toe Chris Evert en
Andrea Jaeger in hul vertoonwed
stryd 9P Elllspark-rugbystadion voor
'n lee pawiljoen gespeel het.

Weens sw~ organisasie het die
borg se beeld skade gely. Triumph
heregter sy bande met tennis hervat
en met die bekwaamheid van die
Suid-Afrikaanse Tennisunie behoort
dit hierdie keer 'n veel groter sukses
te wees.

..
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Vrye Weekblad word ultgegee deur
Wending Publlkasles Beperk van
Bre4!straat 153, Newtown, Johan
nesburg. Ole telefoonnommer Is 836
7236. Ole posadres Is Posbus 42637.
Fordsburg 2033.
Ole blad word gedruk deur Excelsior
Orukkers(EdmslBPKvan lautreweg 2,
Stormill. Olt word versprel deur Allied
Ultgewers Bpk van.Wepenerstraat 32,
Booysens:Joh~nesburg.

Transvaal-krleketspeler Haroon Lorgat van Lenasla
. f 010: Sandy Smil,

Charles 'Leonard· .

VryeWeekblad, 17 Februarie 19~

. klub, is as gevolg hiervan geskors.
Gelukkig is hulle die volgende sei-,
soen hertoegelaat en Lorgat kon weer

Manack uit te spreek nie. wys waaromhyas 'n briljantespeler
Die skuld Ie hy vierkant voor die beskou word.

deur van die keurders wat nie 'n Vir .hom was die vermoorde
"uitlander" soos hyself in die pos wil gemeenskapleier en vise-president
aanstel nie. Endit terwyl hy dit ver- van die Cricket Association of
lede jaar goed vervul het. Transvaal, dr Abu-Baker Asvat, 'n

Dit is nie net Lorgat se standpunt voorbeeld vir sportadministrateurs,
nie. Dertien van sy 15 rnedespelers, Asvat het na twee seisoene as
wat aan die begin van die huidige president die tuigneergele, omdat
seisoen vir Transvaal gekies is vir hy gevoel het dat wanneer iemand
die wedstryd teen Natal in Pieter- veellangerinso'nposisieaanbly,hy
maritzburg, het agtema skriftelik te verlmog daaraan raak.Dit is wanneer
aangedring dat Lorgat weer die leisels administrateurs diktators word, het
moet oorvat. Hy het nie in daardie hy gese,
wedstryd gespeel nie. Ondanks Lorgat se sterk.kritiek

Die keurders het hulle nie aan die bly sy lojaliteit tog onwrikbaar indie
spelers gesteur nie, Sacos-kamp. AI is die velde nie so

Die onervare Manack is intussen goed nie, die borgskappe maar skraps
nog steeds kaptein. In hul klub is en die aanbiedinge nit die "ander"
Lorgat sy kaptein. 'kamp hoe aanloklik, twyfel hy nie

Dit is hierdie tipe onversetlike eers daaroor dat sy hart en siel in nie-
houding Van Sacos-leiersfigure wat rassigekrieket Ie nie.
Lorgat, figuurlik gesproke, wipballe MOreoggend, van elfuur af, gaan
willaat afstuur. . die opwindende Lorgat dit weer op

In sy OP-dae was hy midde-in 'n . skouspelagtige wyse op die Lenasia-
twis wat hierdie houding duidelik' stadion bewys. ' .
gei1lustreer het. '

Lorgat is in 1985 met Farah
'.Ebrahim getroud en die onthaal is in
die Veremarksaal in Port Elizabeth
gehou.1n daardie stadium het Sacos
hardnekkig by sy"dubbele stardaarde"
reeling gehou. Dil het bepaal dat hill
sportrnense nie fasiliteite mag ge
bruik.waarvoor 'n pennit nodig was
me. Die Veremar.ksaalwas 56 'n plek.

Good Hope, die bruidegom se

Chiefs beweegruimte te gee, terug te .
Ie in die verdediging en hulle voren-
toe laat kom. . '.

Die manier om die Amakhosi te
hanteer is om voluitvir hulle te gaan.
Dit is alles goed en wei as jy die bal
karl behou,maar ditkanlewensgevaar
lik word as jy nie kan nie. Chiefs is
moorddadig op die teen-aanval.

Wat ookal.gebeur, Wits sal elke
sentimeter van die veld in Durban
beveg, En vir hulle en sokker se
onthalwe, hoop ons hulle kom goed
van die stryd by die kus af.

Uitgesproke heldvanTvl
HAROON Lorgat is 'n man van
oenskynlike teenstellings. Hierdie
veelsydige krieketspelervan Lena
sia, buite Johannesburg, kolf links
en boul regs.

Lorgat,28, is 'n lojale speier onder
die vaandel van die South African
Councilon Sport (Sacos),maar terself
tertyd besonder uitgesproke oor
ongerymdhede binne die organisasie,

Verder is hy 'n saggeaarde, inne- .
mende gesinsman, maar 'n ag-

. gressiewe derduiwel as kolwer en
mediumsnelbouler opdie krieketveld.

Hy het op l7-jarige ouderdom sy
debuut vir die Oostelike Provinsie
teen Transvaalgemaak. Ironiesgenoeg
is hy more, net meer as elf jaar later,
Transvaal se steunpilaar en poten
siele wedstrydwenner teen OP in 'n
Howabekerwedstryd.

Dit is van buitengewone belarig
vir die kookwaterTransvaalspan om
hierdiedriedag-wedstrydte wen omdat
hulle slegs vyf punte agter die Weste
like Provjnsie op die' punteleer is.

Lorgat, wat altyd in die boonste
plekke van die provinsiale kolf- en
boulgemiddeldes rondkuier, is heel
lugtig vir die OP-kolwers, Sacos
spor1perSOOnlikheid van 1988, Khaya'
Majola, en Andre Peters, wat sterk
op .dreef is.

Vir hul boulers is hy nie bang nie.
Hy is ooknie bang vir die krieket

owerbede nie.I..orgat, wat die afgelope
drie seisoene vir'die Bankklub in
Lenasia en ook vir Transvaal spec!,
skroom nie om sy misne>eeoor die'
kapteinskap van die 23-jarige Jack

George Pearl

emstig na Sondag se wedsttyd kyk.
Daar was baie om Wits oor te

prys met hul puik vertoning Saterdag
op die Randse Stadion. Hoeweldit
soms maar sukkelend met Pirates

. gegaan het, moes Wits hard werk in
die koue, nat toestande wat bedrewe
sokker erg bemoeilik het.' .

Die speler van die wedstryd was
ongetwyfeld doelwagter. Steve
Cowley, wat net een maal die klam,
glibberige ballaatval het, endadelik
met 'n dapper duik voor die aan
stormende Pirates-spelers die bal
toegeval en die dag vir Wits gered
het. .

Hill verdediging, kalm beheer deur
Peter Gordon en Conrad Barnard,
was vinnig en hulle is selde onver,
hoeds betrap.

Voor het Kevin Mudieen Zane
Moosa gedoen wat lewensbelangrik
in bekersokker is - voordeel getrek
uit die min kanse wat opgeduik het.

Bestuurder John Lathan Iyk asof
hy 'n goeie selfversekerde span onder
sy beheerhet, en dat hulle nie maklik
geklop sal word nie. Maar kan hulle
Chiefs pakgee?

In die twee liga-kragmetings
verlede jaar het Wits een gewen (1
oop Ellispark), met 'n 2-elk gely
kopstryd op Milner Park.

Maarvanjaar lykChiefs rneester
.lik, veral in die serni-finaal toe hulle
Super Kurl Aces met 5-0' van die
veld af gespeel het, .

Die indrukwekkendste was die
spoed en die vemuf waarmee Chiefs
teen-aanvalle geloods het, met die
middelveldspelers wat die bal vin
nig vorentoe stoot vir die skerpskut
ters en self haastig opvolg in onder
steuning.

Voorspeler Shane McGregor en .
niiddelvelder Donald "Ace" Khuse •
was veral op dreef.

Die feit dat aibei bene - die vol- .
. gende is aanstaande Saterdag op
Ellispark - op rugby-groot velde
gespeel word sal beslis in Chiefs se
gunstel, omdat hul behendige balspe
lers fioreer in ekstra ruirnte soos die.

Soos ek dit sien, kan Wits in 'n
Catch 22-situasie wees. Hulle weet
ditkan die verkeerdsteding wees om

Kan Wits.vir
Kaizer Chiefs
intoomhou?
DIE Nasionale Sokkerliga-sei
soen, skaars'n maand oud,voel
skielik soos een van daardie
konsertewaar jyniekan wag vir
die hoofkunstenaar om op die'
verhoog te verskyn nie,terwyl
die ondersteunende kunstenaar
versegom op te hou.

Op. een ,of ander manier het
Mamelodi Sundowns die kollig by
Wits gesteel,ondanksdie "studente" ,
se uitstekende 2-0 oorwinning oor
Orlando Pirates, wat aan hulle 'n
plek in hierdie naweek se BP Top
Agt-finaal teen Kaizer Chiefs be
sorg het.

.Sundowns se nuwe eienaars,
skoonheidsmiddel-konings Abe en
Gerald Krok, het hul nuwe sakebe-:
lang op 'n sensasionele noot afgeskop
deur die Malawiese stem Ernest
Chirwali en Cedric Nakhumwavoor
Chiefs en Pirates se tjekboeke weg te
raap.' -, '

Saterdagoggend het Chirwali 'n
telefoonoproep uit Abe Krok se
kantoor na sy gewese baas, Magic
Curl Celtic se eienaar Petrus Mole
mela, gemaak. "Moenie daardie Rl40
OOO-tjek wat Pirates vir my en Ced
ric betaal het, bank nie," het hy gese,
"Ons gaan nie."

Dit isdrama. En terwyl Pirates
nou die saak hof toe neem, is die
kanse goed dat die Kroks se durf
gaan vrugte afwerp.

Hulle het klarings vir altwee, wat .
beteken dat middelvelder Chirwali -

· wat gesien word as die mees be-
• gaafde speier in die liga - en sy

voorspeler-neef, Nakhumwa, hoogs
, waarskynlik hierdie seisoen in Sun

downs se blou, geel en groen gaan
·uitdraf. ,

Ek kan nie wag daarvoor nie.
Hierdie naweek se aksie Iykhalf vaal
in vergelyking daarmee. 'n Deel van
die probleem is dat dit 'n tweebeen
fmaal is. Nie sleg uit die borge en
hekwagtefs se oogpunt nie, maar 'n
bietjie uitgerek vir ons ander.

'n Grootoorwinning virenigevan
,.die spanne in die eerste beenSondag

in Durban, sal die tweede been
morsdood maak. '

VoordatWits en Chiefs se onder-
· steuners my kom afslag, laat ons

toegee dat albei spanne goed gespeel
het om die fmaal te hUl, en dan

'(,
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