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eis evo usie!
'N VOLBLOED-PALEIS
REVOLUSIE broei teen
Staatspresident PW Botha
en kan nOll enige dag
uitbreek.

Senior NP-bronne het gister te
kenne gegee dat die party Bothagaan
probeer dwing om te loop as hy nie
binne enkele dae self sy uinree-planne
aankondig nie , Sy ses weke om te
herstel van sy nie-so-ligte beroerte is

Max du Preez en
Jacques Pauw

die week om.
'n Afvaardiging van 'n groepie

"wys e ou manne" wat na aan Botha
is, soos Piet Cillie van Nasionale
Pers en Kemeels Human van Fede r
aleVolksbeleggings, het reeds namens
die party by Botha gaan aandring dat
hy loop, maar dit was vergeefs. Nog
so 'n ontrnoeting word glo nou beplan.

Die groepie word in die party
selfs met die "Mandela Krisiskomitee"
vergelyk wat deur die UDF en Cosatu
aangestel is om die geval Winnie
Mandela te hanteer. Soos Winnie vir
die UDP en ANC, het Botha nou 'n
yslike verleentheid vir Nasionaliste
geword.

Die magteloosheid draai rondom
die feit dat daar geen wetlike manier
is om van Botha ontslae te raak nie.
Hy kan net gedwing word om uitte
tree indien hy geestesversteurd of

bankrot ve rklaar word of 'n krim
inele oortred ing begaan . Volgens die
grondwet kan Botha nog dertien
maande lank asStaatspresident aanbly.

Nasionale Party LP's is op aile
fronte besig om steun te werf en
maniere te soek om van die president
ontslae te raak . Die naam van dr
Jannie Rou x, direkteur-generaal in
d ie Kantoor van die Staatspresident, .
word toenemend genoem as die man
w at Botha sou kon oorreed om uit te
tree.

Dit is nou ook nie meer net die
party wat PW wil uit he nie, maar

, ook die veiligheids-establishment 
Botha se eie skepsel.

Daar word ook nou besp iegel dat
as pogings misluk om Botha om te
praat, die koerante van die Nasion
ale Pers gebruik sal word - veral die
Kaapse mondstuk, Die Burger.

, Beeld, oor die jare heen een van
Botha se getrouste ondersteuners,

Na. bladsy 2

Wit op wit geweld by FW op Ni~

'n KP-ondersteuner word hardhandlg op die vloer neergegool en geskop deur
Naslonallste op Nigel t: Els L.< W I- r oto: ave: esses

... en wit op swart in CarletonvHle

'n Wit Inwoner van C8rletonvllle gaan 'n swartman te Iyf nadat hy Woendsag
probeer het om 'n openbare telefoon te gebrulk F Roto: euiers

Die astrantste witman in Mayfair-Wes - 5 -
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Paleisrevolusie!

Slim Stoffel sediepwysheid
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Vanbladsy 1

hetgisterreedsgekla datdie landnie,
regtig weet hoe siek Botha is nie:
"Dit help nie dat verklarings een
indrok wek en televisiebeeld 'n an
der nie."

Beeld slcryf ook: "Geen party of
land mag te afhanklikvan 'n enkele
leier word nie." .

Onder Nasionale Party-LP's isdaar
'n groeiende gevoel dat die koukus
standpuntoorBotha seposisie moet
inneem en 'n beroep op hom moet
doen om dietuigneer te Ie en FWde
Klerk die kans te gee om met her
vorming voort te gaan,

Harde woordeen sterk taal word
nou algemeen onder LP's gebruik
wanneer hulle oor Botha praat, en
daar word nie meer probeer om dit.
weg te steeknie.

Die gevoel onder Kabinetslede
en LP's is vandeesweek deur 000
minister Hendrik Schoeman weer
spieel toe hy OIl 'n vergadering van
De Klerk in Nigel gese het: "Suid
Afrika wi! minister De. Klerk as
Staatspresidenthe!" .

In 'n onderhoud vandeesweek met
Radio 702 het Schoeman gese dat
Botha 'ngoeieman is.maardat Suid
Afrika nouwi!he 'n jong man moet
die leisels oomeem.

Dat daar . 'n nuwe' "her-

vormingsgees" indie Nasional~ Party
is wat deurDeKlerk aangevuur word.

, dra ook by tot die woede en frustra-
sie. .
. . 'n HoeNasionalis hethierdieweek

aan VryeWeekblad gese: ".tdetPW
in die siekbedwas daar skielik weer
suurstof in die Parlement. Nou het
alles skielik verander en is daar
openlike woede onder LP's oar sy
terugkeer. Die moontlikheidis glad
nie uitgesluit dat 'n mosie by die
koukus ingedienkan wordom PW te
vra am vir.FWterug te staan nie."

Sterk uitgespreek -
Naaanvanklike terughoudendheid

het De Klerk die laaste paar dae
homself glo sterk uitgespreek oor
Botha se onwilligheid om te loop.
Tot gister(Donderdag)hethy Botha
nag neteen keersedert syverkiesing
as nuwe hoofleier gesien. .

Uiteindelik,gloparty LP's,sal dit
hy moet weeswatnarnensdie NP by
Botha moet instap en se: Ons eis jy
moetloop.

Tien jaar gelede het Botha net s6
by John Vorsterse kantoor ingestap
en gese die kabinet gee hom 24 uur

. om te bedank.
Die vrees bestaan onder Nasio

naliste dat Botha die nuwe her
vormingsgees kanvemietig en die
goeie werkvan die afgelopemaand

, .

· se Parlernentsittingongedaan maak.
De Klerk is glo veral besorgd oor 'n
komende algemene verkiesing on-:

·derdie huidige ornstandighede, want
die KPhet die sterkste in sy provin
sie,Transvaal, gegroei,

Dit is ook bekend dat 'n groep ,
verligte Kabinetslede vandeesweek
informeel vergader het waar die di
'lemmabespreek is.Die gevoel indie
Nasionale Party is om so vinnig as
moontlik met 'nnuwe hervormings
agenda na die kiesers te gaan.

Daar is selfs steunin die hoogste
kringe dat die noodmaatreels gelei
delik afgeskaf moet word.

MetBotha terug, sal dit onmoont
lik wees,

De Klerk weet duidelik self nie
presieswat sy posisie tans is nie. Dit
isopmerklik dathyby vandeesweek .
severgadering nie 'n woord oor sy
statusgerephet of selfsdie Staatspre
sident 'nspoedige herstel toegewens
het nie. •

Hy het in 'n huldeblyk aan die
leiers van die Nasionale Party gese:

. "Genl Hertzog, dr Malan, adv .
Strijdom, dr Verwoerd, adv John

· Vorster, mnr PWBotha - almalleiers
· van forrnaat; elkeen 'n ware man in
sy eie reg; almal saamgebind deur
een ideaal, Suid-Afrika eel-stet In
beskeidenheid aanvaar ek die roep-
ing om hulle werk voort te sit." .

Suid-Afrika

Verteenwoordlgers van Cosatu en die UDF bespreek die Winnie
Mandela-krisismet die ANC in Lusaka.

Stomple Mokhetsl Seipel, die tienderjarige aktivis, word begrawe op
Tumahole naby Parys in die Vrystaat,

'n BOlkotvan wit besighede op Carletonville word geloods deur swart
inwonersvandieKhutsong-townshipnadatdie KP-stadsraadbesluithet
om klein apartheid weer in te stel, . .

Generaal Prem Chand, bevelvoerder van Untag, die militere vleuel
van die VVO se monitorgroep, kom in Namibia aan. . .

Die Vryevestlglngswet, wat voorsiening maak vir vasgestelde."oop"
woongebiede, tree in werking. . .

Harry Oppenheimer kondlg aandat hy in Mei uitMinorco se direksie
gaan bedank.

Twee mwoners van Lebahong naby Delmas word doodgeskiet - na
bewering deurmunisipafe polisiemanne.

Prlma-ultleenkoerse vir banke styg na 19 persent.

Prof Johan Heyns, moderator van die' NG Kerk, doen 'n beroep op
kerkeenheid op 'nvergadering saarnmet dr Beyers Naude en prof Carel
Boshoff op Stellenbosch, .

Dr Nlco Smlt van die NG Kerk in Afrika weier om langer geld van die
wi~ NG Kerk te ontvang,

Suld-Afrlka en Angola se regerings voer samesprekings in Luanda by
die eerste sarnekomsvan die Gesamentlike Kommissie van vyf lande
wat die Angola-Namibiavredesooreenkoms moet irnplementeer.

.Bedrogklagte teen sakemanne Albert Vermaas en EugeneBerg word
heropen nadatdie Minister van Justisie, Kobie Coetsee, ingryp.

Prostltusle moot gewettlg word, sa 'n JohannesburgseNP-stad'sraadslid,
Theuns Oosthuizen.

·WyeWeekblad

. .

Rooms-Katolieke kry die groerilig van die Vatikaanommet Moslems
te trou.

Wereld

Koning Arthur se ronde tafel is in Skotland gevind, beweer 'n groep
wetenskaplikes.

EI Salvador se president Jose Napoleon Duartevra 'n skietsti!standen.
sarnesprekings met linkse guerrilla-vegters.

Tufts-Unlversltelt In die VSA verkoop R12,5 mi!joen se aandele in
maatskappye wat in Suid-Afrika sakedoen.

. .

Kelsei Hlrohlto van Japan se begr~fnis word bygewoon deur die
verteenw'oordigers van 164 lande, onder wie Suid-Afrika se konsul-
generaal in Tokio. .

Die Brltse Raad van Kerke drien 'n beroep op die Britse regering om
strenger sanksies teen Suid-Afrika toe te pas.

John Tower se nominasie as minister vanVerdediging van die VSA
word verwerp weens sy drinkgewoontes,liefdeslewe, en sarnewerking
met verdedigingskontrakteurs.

President George Bush van die VSA besoek Suid-Korea.

Israel en Egipte bercik 'nooreenkoms dat dieTaba-strookteendie Rooi
See aan Egipte terugbesorg moet word.

DieIsraell-weermag sluit die besetteWesoewer enGaza-strook22 uur
lank af gedurendeplaaslike verkiesings en skiet 17Palestynsebetogers
dood..

Salman Rushdie seboek,The SatanicVerses, en die AyatolIa Khomeini
se moordoproep teen hom, verwek verdere opspraak. Diplomatieke
bande russen Brittanje en-Iran word verbreek. Twaalf mense word.

· doodgeskiet in 'n betoging teen die boek in Indie..•

'n Wapenopslagplek van die IerseRepublikeinse Leer wordin Noord
London gevind.

- .. . .
. .

'n Boeing 747van United Airlinesse vragdeur word afgerukop'n vlug
· na Nieu-Seelanden nege mense word uitgesuig.

Aartsblskop Desmond Tutu lewer in Zaire sterkkritiek opmode~e
- .Afrika-Ieierswat "net so onderdrukkend soos die kolonialiste optree".

Die Naslonale Intelligensledlens maak verskoning teenoor die Raad
. vir Geesteswetenskaplike Navorsingnadat lede vandie NID briefhoofde
· van die RGNrnisbruikhet om kontak met vakbonde te probeerbewerk
stellig.

Agt mans word skuldig bevind aan die moord op nie-stakers m. die
onwettige SA Vervoerdienste-staking in 1987.

.DieTransvaalse Onderwysdepartementverbieddieversj>reiding van
publikasies van Idasa, Cosatu, die Black Sash en die Five Freedoms
Forum in TOD-skole.

dit sal chaos veroorsaak." .
Thabowouweetwat die Minister'

as chaos sien. _ .
"Chaos is wanneer mense rond

hardloop en mekaar doodmaak en
waar al die reels verbreek word en
daar nie genoegreels is om die orde
te handhaaf nie.

"Ditis wat onschaos noem. Dit is
die soort van situasie wat mens in
Iran gesien het en in elke ander land
waarrewoltisieplaasgevind het,"het

. Van der Merwe gese,
Thabo het gevra: "Se u dus dat as

daar met hierdie wette weggedoen
·word, sal daar hierdie chaos wees
waarvarijy praat?"

"Ja, chaos sal ontstaan metso 'n .
handeling,"hetVander Merwe gese.

r~-----~------------,
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Jacques Pauw

gese.
'n Swartrnan genaarndThabo het

tydens die nuusprograrn ingeskakel
.en vir VanderMerwegevrahoekom
die Regering nie aIle diskriminer-.
ende wette onmiddellik kan afskaf'
nie. Hy het gese siende dat sulke
wetgewing oomag tot stand gekom
het, dit ook oornag afgeskaf moot
word. .

Van der Merwe het geantwoord:
"Hierdie wette het nie oomag 'tot
stand gekom nie, Inteendeel, baie
van hulle het oor 'n tydperk van
dekades tot stand gekom, Daarom
kan jy nie hullenet afskafnie, want .

Om seker te maak jy kry Vrye Weekb1ad e1ke week,
stuur die vonn aan ons en oris gee jou sommer 15%.
afslag.Dit saljou R52 (AVB ingesluit)kos om vir 'n' .
jaar in te teken, en R28 (AVB ingesluit) vir ses
maande. Stuurdit aan:VryeWeekb1ad, Po.sbus 42637,

. Fordsburg2033. . ' . .

Is jy die 800rt watalles sInk wat virjon gevoer word?
Is jy tevrede dat andernien~enamens jou bes1uit wat jy moet glo?

Asjou antwoord"ja" is, rnoet jy assebliefnie die vonn hieronder invul nie.Dit sal jou
baieongelukkig maakom elke week Vrje Weekbladte lees. . .' .

DIE Regering kan nie nou diskri
minerende wette eensklaps afskaf
nie omdat die gevaar bestaan dar
rnensegaanrondhardloopenrnekaar
doodmaak,het die Minister van In
ligting, dr Stoffel van der Merwe,
verledeweekin 'n radioprograrnaan
'n swartmangese.

. Vander Merwe het in die pro
gram Newstalkvan Radio 102 ook
gese as verskillende parlementshuise
vir Afrikaners en Engelse in 1910..
ingestelkongewees het, baie bitter
heidenkonflik tussen die twee groepe
vermy kongewees het.:

"Ons het (die huidige parle
mentstelsel)nou al virso baie jareen
of dit nounog veranderkan word,is
'n anderstorie,"het Vander Merwe .

,
r,,
f

ONS STEEK NIKSWEG NIE Ailepolltleke kommentaar Inhlerdleultgawe vanVryeWeekblad IsdeurMax du Preez,
enopskrlfle deurKoosCoetzee. Alballs van BrellstraaI153.Newtown, Johann,esburg.

2 VryeWeekblad, 3 Maan 1989
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Eetstakers

•regermg

plaas nuwe
drukop

, sing van sekere aangehoudenes na
" kleiner tronke in 'n poging deur die

gevangenis-owerhede om die eet
staking te breek.

Volgens die Menseregte-Kom
missie is slegs sowat 140 van die
sowat 800 aangehoudenes landwyd
vrygelaat sedertVlok sowat twee
weke gelede gese hetdie regering sal
probeerom vrylatings te bespoedig.

In die Pretoria/Witwatersrand
gebied is sowat 85 aangehoudenes
sedert 17 Februarie vrygelaat, maar
30 ander isaangehou. . .

"Daar sal nuwe druk op Vlok
geplaas moet word om die vrylating
van aangehoudenes te bespoedig,".
het Cachalia gese,

sondheid. Die aangehoudenes weier
om na gevangenisse terug te keer en
dreig met hemieude eetstakings indien
hulle nie vrygelaat of verhoor word
nie,

Die ultimatum van die 30 eet
stakers in Pietermaritzburg is
Woensdag aandieMinistervan Wet
en Order, Adriaan Vlok, oorgedra,
het 'n regsverteenwoordiger gese.

Vlok, wat volgens 'n Pieterma
ritzburgse kerkwoordvoerder geweier
het om 'n aantal petisies te ontvang,
het die week ingestemom regsverteen- ,
woordigers komende Maandag te
woord te staan.

Ontevredenheid in Pieterma
ritzburg het toegeneernoor die oorpla-

'n Nuwe krlsis rondom aangehoudenes wat In hospltale opgeneem is, het hierdle week onstaan.
" Ole groepie Is by Hillbrow-hospltaal afgeneem. Foto: Reuters

sonder verhoor nie,' het mense
regteprokureur Azhar Cachalia gis
ter gese.

Vlokhet in 'nverklaring gese dat
hy soveel aangehoudenes moontlik
sal vrylaat indien dit nie "die hand
hawingvanweten ordebedreig nie",

Hy het gese dat hy in voeling is
met die veiligheidstoestand en dat
die revolusionereklimaat in die land
nog te hoog is, veral in Natal en
Soweto, "Die noodtoestand kan nie
nou al opgehef word nie."

In Johannesburg het medici hier
die week noodvergaderings bele oor

. die toekoms van die tientalle aange
houdenes wat in die hospitaal
opgeneem is weens verswakte ge-

Elsabe Wessels

'n Landwye eetstaking van hon
derde aangehoudenes is op 23 Janu-'
arie van stapel gestuur en op 16
Februarie weens druk van kerk- en
gemeenskapsleiers opgeskort isnadat
tientalle 'eetstakers in hospitale
opgeneem is.

Hierdie week is 'n nuwe keerpunt
bereik toe aangehoudenes en regslui '

, aangekondig het dat hulle nie tevrede
is nie met die aantal aangehoudenes
wat vrygelaat is sedert drukgroepe
persoonlik vertoe tot Vlok gerig het

Aksieprogram
In Johannesburg het regs lui en

kerkleiers gister en Woensdag drin
gende vergaderings bele met die oog
op 'n aksieprogram om die vrylating
van aangehoudenes te bespoedig.

Regsverteenwoordigers wat
namens aangehoudenes in Johan
nesburg optree, het gister 'n brief ,
aan Vlok opgetrek waarin hulle hul
besorgdheid uitspreek oor die sta
dige vrylating van aangehoudenes.

Hulle het ook hulle besorgdheid
uitgespreek oor nuwe aanhoudings
wat steeds landwyd plaasvind. "Ons
bespeur nie 'n fundamentele veran
dering ten opsigte van aanhouding

SOWAT 30eetstakers inPieter
rnaritzburg watsedert18Febru
ariekosweier, hethullegister tot
'n eetstaking tot die dood ver
bindindien hulle nievrygelaatof
.verhoor word nie. Hulle word
onder die noodtoestand aange
hou.

Die ultimatum van die Pieter
maritzburgseeetstakers, waarvan 22
reeds in die hospitaalopgeneem is,
maak deel uit van hemieude druk
wathierdieweekopdieMinistervan
Wet en Orde, Adriaan Vlok, geplaas
is om die krisis rondom aanhouding
sonder verhooraan te spreek, het 'n
regsverteenwoordiger van die groep
aan Vrye Weekblad gese,

Ondanks die aankondiging van
kerkleiers, wat WoensdagdeurVlok
te woord gestaan is, dat 280 van die
land se sowat 800 aangehoudenes
teen vandag vrygelaat sal wees, word
'n nuwe aksieprogram vandag van
stapel gestuur om druk op die rege
ring te plaas.

Vlok het die kerkleiers, waaron
der die Anglikaanse Aartsbiskop
Desmond Tutu en die Rooms-Ka
tolieke Aartsbiskop Stephen Naidoo,
verseker dat hy reeds 230 vrylatings
gemagtig het. Volgens Vlok se kan
toor sal 'n verdere50vrylatingsvandag
gemagtig word.

Harms: intrige om
PGsen·Ministers

Martin Welz, 'n bekende
ondersoekende joernalis
en kenner van korrupsie,
verskat die agtergrond tot'
die politieke toutrekkery

rondom die Harms- .
kommissie

DIE regsstryd rondom die vervolging
al dannie van die Pretoriaseprokureur
Albert Vermaas het sy wortels in 'n
geheime stryd wat al drie jaar gelede
begin het.

Toebetdie stryd tUssen Transvaalse
die prokureur-generaal, adv Donald
Brunette SA en een van die huidige ,
Kaaplandse Prokureur-Generaals adv
Frank Kahn, ookgegaan oor 'n ver
volging waarby senior Nasionale
politici betrek was.

Die nuutste rosie het ernstige
implikasies vir die magstryd in die
Nasionale Party tnssen Noon:! en Suid,
met die Vrystaat, soos by die In
ligtingskandaal wat PW Botha aan
bewind gebring het, as spil van di~
stryd.
, , Daar was reeds drle jaar gelede
spanning tussen die Transvaalse PG

.Bruneue en Kahn - toe nog adjunk
Prokureur-Generaal van Kaapland 
oor die vervolgings wat voortgespruit
het uit die korrupte bedrywighede en
verbintenissevan Fanie Botha toehy
MinlstervanMennekrag enleiervan
die Volksraad was.

Die polisie-ondersoek in daardie
saak (wat eers gelas is toe die staat
gekonfronteer is met die moontlikheid
van openbaarmaking in 'n siviele
geding), het in Transvaal plaasge-
vind. "

Die beweerde misdade is in
Transvaal gepleeg. Aldie verdagtes,-,

, sowel as die getuies, was Transval-
ers. _

Die saak moes onder die toesig
van die Transvaalse PG in 'n
Transvaalse hof verhoor word. Die .
polisiedossier was inderdaad al aan
Brunette voorgele vir sy besluit oor
vervolging en dieopstel van 'n klag- 
staat, '

Maar voor sy besluit openbaar
gemaak kon word, het die Minister
van Justisie, en Vrystaatse NP-Ieier,
Kobie Coetsee, van sy buitengewone
magte gebruik gemaak en gelas dat
die saak "vir gerieflikheid" oorgeplaas
word nadieKaapse PGen die Kaapse
Hooggeregshof.

Om welke gerieflikheidsoorwe
ginge en vir wie se gerief die saak
oorgeplaas is, is nooit bekend ge-
maaknie. '

Die geweldige kostelas van
nagenoeg Rl miljoen watdieoorpla
sing Kaap toe op die beskuldigdes
geplaas het, spreek nie van ge
regtigheid of billikheid nie,Die Staat
se koste vir die groot spanpolisie
offisiere en getuies wat amper twee.
jaar gereeld heen en weer gevlieg is
en gehuisves moes word, was aan-
sienlik meer. '

Die Harms- en ander kornmissies
is sekerlik aangestel met die oog op
skoon adrninistrasie, maar hulle het

-onvermydelik politieke implikasies. _
Hulle bly 'n maaksel en dienaar van

.Staatspresident PW Botha en' nou
van die waarnemende Staatspresident
en onsuksesvolle Kaapse kandidaat
vir die partyleierskap, Chris Heunis.

Verskeie getuies voordie Harms
kornmissie het reeds verwys na
beweerde konneksies in hoe kringe.
AI die ministers wie se name algenoem
is, was al moontlike kandidate vir
NP-Ieierskap: Barenddu Plessis, Pik
Botha, Magnus Malan. A.I drie is
Transvalers, "

Du Plessis is baas van die
Ontvanger van Inkomste en die
Reserwebank, wat albei moes
bontspring omhul buitengewonerol
by die Verrnaas-dinge te verduide
lik. Magnus Malan en Pik Botha
moetnog ondervraword oor hul ritte
metVermaas,omnietepraatnievan
beweerde sensitiewe Krygkor-dinge.
oor Afrika-grease heen nie.

En,miskien nog meer belangrik,
Vermaas moet self nog daaroor
ondervra word, of geleentheid kry
om sy storie te vertel.

Dit is hier waar die Vrystaatse
NP-Ieier, Kobie Coetsee, se ingrype
om te sorg dat Brunette onrniddellik
vir Vermaas moet aankla, tog poli
tieke betekenis kry.

Brunette se verduideliking oor
waarom hy dieklagtes teen Vermalis
teruggetrek het, was miskien deur

. sigtig en laf.
Maar die effek daarvan was, soos

hy dit verduidelik het, dat Vermaas
. onmiddellikin dieopenbaardeurdie .

Harms-kommissieondervra ken word,
onder meer 001' sy vriende in,hoe, .
krlnge en die rol wat hulle in .sy
geldskemas gespeel het, .,

Terselfdertyd het die likwidateurs
'n beter kans gehad om sy bates op te
spoor. Enmiskien was Brunette, na
sy vorige ervaring.: net 'n bietjie
sensitief dat hy dalk gebruik word
om vir 'n junior kollega handlanger
te speel in 'n politieke spel.

Nou, as gevolg van Kobie Coet
see se optrede, sal Vermaas stil wees
vir so lank as wat dit duur om 'n in
gewikkelde saak voor die hof te bring.
En dit sal baie maande duur - waar
skynlik tot na die volgende alge-,
mene verkiesing. .

WantterwylFW de Klerknoudie
meerderheid het in die NP-koukus,
sal dit nie noodwendig so wees na 'n
verkiesing nie, indien die KP 'n
klompie setels neem nie.

En as die Harms-kommissie so
aanhou, word Kaapland se kanse dalk
beter. En terwyl PW Botha en sy
waarnemer, Heunis, nog baas is, het
Kaapland die hef in die hand.

Moenie 'n fout maak nie, DeKIa1\.
se verkiesing tot NP-Ieier het vir
Sanlam en Nasionale Pers en die res

, van die Kaaplandse establishment
aan die sweet '

Oardie TranskeilCiskei-been van .

die Harms-kornmissiese ondersoek,
is daarreeds 'nverslag,'gemerk "hoogs
geheim", in die hande van die korn
missie se ondersoekspan oor die
Minister van Buitelandse Sake se
beweerde moontlike betrokkenheid
daar, '< :'. -

Maar nog voordaar gepraatwOrd
oor enige moontlike persoonlike
betrokkenheid, is die jaarlikse sken
king van miljoene rande van' die
belastingbetalers se geld aan 'n kor
rupte spul Bantoestanleiers in elk
geval sy departementse verantwoor-

. delikheid..
" Alander Transvaalse minister wat,

~alk 'n leierskapkandidaatkon wees,
. , dr Gerrit Viljoen, dans al die afgelope

jaar op hete kole '- by wyse van
spreke - voor 'n ander geregtelike
kornmissie van ondersoek. Trosse
van sy amptenare is reeds by die
korrupte koekerasie voor regter
Leonora van denHeever se kom
missie betrek.

Terloops, nog 'n Transvaalse
sakeman wie se sonnetjie en aandele

.vinnig aan't sak is; is Joe Berardo
van onder meer dieBank van Lis
sabon en Egoli.
. Hy was virjou 'n sakemari watdie
voordeel daarvan ingesien het om
jou hand op die politieke pols in
Pretoria te hou,

Hy het heelwat transaksies gehad
met onder meer Fanie Botha en Pie
tie du Plessis en seun. Hy was ook 'n
eregas by Nkomati. Ons hoop ons,
kom niemand te na nie, as ons vertel
hy is ook bevriendmetdie Staatspre
sident, PW Botha.

Verskeie ministers het'al van sy
gasvryheid en verbintenisse op
Madeira gebruik gemaak.
,. - Mau: miskien kan hulle dit reeds
vergeet .;.
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-Anton Steenkamp

Thinus Strydom se rol by die
departement se "gerneenskapskom
munikasiediens" (Gemkom) het ook
onder die soeklig gekom. Jan Ver
maak,hoofvanGemkom, waterken
hetdathy "meer as net'nkollegavan
Jaap Strydom is", konnie aan Niehaus
verduidelik hoe Strydom na sy afde
ling gesekondeer is nie.

Hy het op 'n vraag erkendat~1lS
Strydomjrnie, soos deur Thinus self
aan hom vertel is, by die suster
departement Samewerking en
Ontwikkeling gewerk het nie.

"Hoe kon hy dan na u afdeling
gesekondeer word?" wou Niehaus
weet.

"Ek kan.nie presies se nie," het
Vermaak geantwoord. .

Beide Thinus Strydom en sy pa,
Jaap, het in Junie verlede jaar laster
eise van R250 000 en R150 000
onderskeidelik teendie FinancialMail
en sy politieke redakteur Eddie Botha
ingestel' nadat die tydskrif vir die
eerste keer oor die drukkontrakte
berig het,

Na vemeem word sal die laster
sake eers verhoor word sodra regter
Vanden Heever se komrnissie finaal
verslag gedoen het. .

Die kommissie moet ook nog
verslag doen oor berigte in die Fi
nancial Mail verlede jaaroor beweerde
onreelmatighede met betrekking tot
swart jeugkampe. Die Financial Mail
het berig dat buitestaanders duis
ende rande verdien deur as tussen
gangers vir die kampe op te tree.

Thinus Strydomhet verlede week
gese sy pa sal nie weer temgkeerna
sy pos in Pretoria nie. Hy Iy glo aan

. 'n hartkwaal. 'n Ander arnptenaar,
ChrisSchutte, wat ook getuig het, is
die vorige naweek in die hospitaal
opgeneem nadat hy twee ernstige
hartaanvalle gehad het.

Intussenhetadv Francis Bosman,
wat die departement verteenwoor
dig en ook na die belange, van die
arnptenare omgesien het, die kom
missie ingelig dat sy voortaan slegs
die departement sal verteenwoordig
om 'n konflik van belange uit te
skakel. 'n Regsadvisur binne die
departement behartig nou die be
lange van die amptenare.

byvoorbeeld vervals en ondermeer
onder akademici aan die Univer
siteit van die Witwatersrand ver
sprei.

Feite in die oorspronklike Up-
. date is verdraai sodat dit .Iyk asof

NUM onnodig geld uitgee, onder
meer op "vermaak" vir vakbond
leiers.

In die vervalste kopie word
beweer dat vakbondlede R3 lede
geld moet betaal, pleks van R2
soos, wat werklik die geval is.

Jacques Pauw

VERYALSTE pamflette wat voor
gee om publikasies. van die Na
tiona! UnionofMineworkers (NUM)
te wees, is hierdie week onder myn
base, akademici en oorsee versprei.

NUtyi het die "smeerdeparte
ment" van die. regering en mynmaat
skappye daarvoor geblameer,

'n Woordvoerder van NUM het
gese die pamflette lyk net soos
publikasies wat gereeld deur die
vakbond uitgegee word, maar die
feite is verdraai om hulle in 'n
sleg te lig te stel.

{jpdate, 'n NUM-nuusbrief, is

vervals, se NUM
Pamflette is

vinding van die kommissie.
Coetzee, wat in 'n stadium erken

het dat hy R312 000 se ongemag
tigde materiaal van Thinus Strydom
bestel het, het gese hy het met die
aankope gehoop am 'n goeie indruk
op Jaap Strydom te maak.

OVS-streekdirekteur Nico Botha
het op 'n vraag gese hy het 'n be
stelling by Thinus Strydom, wat in
daardie stadium die Cradock Cour
ant besit het, geplaas omdat hy die
seun van Jaap Strydom was. Cra
dock Courant het dikwels drukwerk
vir die departement se sewe streke
gedoen. .' . .-

sasie en duisende Pretorianers is lede
daarvan. Daar was nog geen verga
dering in Pretoria waar hul enige
moles gemaak het nie. Ek wiI die
Nasionale Party nou waarsku dat die
KP die meerderheid stadsrade in die
Transvaal beheer en sal terugkap as
sulke mosies deurgevoer word.

"Die Nasionale Party kan hier 'n .
klein oorloggie ontketen wat hom
nog duur te staan sal kom. Sy besluit
is uiters ondemokraties," het Fouche
gese. ."

Die woordvoerder van die AWB,
adv Chris Beyers, kon nie vir kom
mentaar bereik word nie.

AWB'oor
deure toe vir
Pretoria .maak

DIE ver-regse Afrikaner-Weer
standsbeweging (AWB) gaanver
bied word om enige verdere verga
derings op enige perseel te hou wat

.deur die Pretoriase stadsraad beheer
word. .

Intussen vemeemVrye Weekblad
dat verskeie ander stadsrade wat deur

. die Nasionale Party beheer word,
Pretoria se voorbeeld kan volg en
besluit om nie weer. sale aan die
AWB te verbuur nie,

Die jongste aanslag op die AWB
kom kort nadat die Regering'n ver
bod geplaas het op die dra van
vuurwapens by AWB-vergaderings
en byeenkornste, In die jongste tyd
dra die AWBknuppels en messe by
vergaderings, maar die PFP het reeds
aangedui dat hy binnekort gaan vra
dathierdiewapens oak verbied moet
word.. .

Die koukusvan die Nasionale
Party in Pretoria het pas besluit om
so 'n mosie later vandeesmaand in
die Raad in te dien. Weens die NP se
meerderheid van 23-19, sal diemosie
aanvaar word.

Weens die besluit ~an die NP
gaan die AWB van sy belangrikste
vergaderplekke, die Pretoriase
Stadsaal en die Skilpadsaal, ontneem .
word." . .

Die besluit is geneem weens die
NP se kommer oor die swak beeld
wat die AWB aan Pretoria gee. Dit
volg op die hoofraadvergadering van
die AWB by die Tienie Denysschen
saal in Januarie toe lede haelgewere
en selfs 'n Amerikaanse outomatiese .
stormgeweer gehad het, .

Intussen het die leier van die .
Konserwatiewe Party in die Preto
riase Stadsraad, Paul Fouche, gese
syparty sal diemosie vandieNPmet
alles in sy vermoe beveg.

"Die AWB is 'n blanke organi-

swakbeeld

EUGENE MOOLMAN doen verslag oor die Van den Heever-kommisie se
ondersoek na onreelmatighede in die Department van Onderwys en

,·Opleiding. .

Leamteehmaatskappy, by wie Fourie partementele prosedure gesluit is nie,
. se seun, Willem, 'n direkteurspos volgensgetuieniswatvoordiekom-
beklee. , missie gelewer is.

Regter Van den Heeverseverslag Op vrae van advokaat Nollie
salmoootlikverderelig opdie aankope Niehaus vir die kommissie, het ver-
werp. skeie ampteriare erken dat die aan-
. Intussen het die kommissie die koop- of Tenderraadvoorskrifte nie
afgelope drie weke in Pretoria byeen- nagekom is nie en datThinus Strydom
gekom om getuienis aan te hoor oor in feitlik alle gevalle die alleen-ver-
drukkontrakte tussen Thinus Strydom, skaffervan die publikasies, plakkate
seun van die adjunk-direkteur-gen- en boeke vir die departement was.
eraal, Jaap Strydom. en die departe- Kortnadathy getuienis afgelehet
ment.· . . . . oor sy rol in die aankope, is die

Die kontrakte beloop bykans adjunk-direkteur van die departement
R2,5m in twee jaar, waarvan 'die se Natal-streek, Eben Coetzee, deur
meeste nie volgens die vereiste de- Viljoen geskors hangende die be-

INSTITUUT VIR 'N DEMOKRATIESE ALTERNATIEF
. . VIRSUID-AFRIKA

STREEKSDIREKTEUR (Witwatersrand)
. '

J\ansoeke word ingewag virbogenoernde pos. Die ..
suksesvolle applikant moet ldasa se visievan 'n nie
rassig.e, de~okratiese Suid-Afrika deel. Hy of sy moet oor
orqanlsatcrlesa vermoens beskik, ondervinding in. '
gemeenskapsorganisasies M, en verkieslik Iweetalig wees.
'n Nagraadse kwalifikasie sal 'n aanbeveling wees.

'n Mededingende salaris met die gewone byvoordele word
aangebied. . .

.. Herdie is 'n senior aanstelling en aansoeke van ervare en
volwasse kandidate word ingewag. Diesuksesvolle
applikant sal op.t Julie1989 in diens vanIdasa tree.

Aansoekers wordversoek omskriftelik aansoek te doen en
hulle kwalifikasies en ondervinding volledig te vermeld. Die
name vandrie referente moet ingesluit word om die· .
aansoek te ondersteun.

Rig aansoeke aan:Alex Soralna, Uitvoerende Dlrekteur,
Jdasa, Penzancestraat 1,Mowbray, Kaapstad 7700.

Gerrit Viljoen 'onder
die vergrootglas
DIE politieke toekoms van Gemt
Viljoen, minister van Onderwys en
Opleiding, wie se departement na
die welsyn van miljoene swart skool
kinders omsien, sal binne die vol
gendepaarmaande met 'nvergrootglas
dopgehou word.

Die aankondiging deur Viljoen
die week dat die kabinet die eerste
verslagvan RegtecLeovan denHeever
se kommissie van ondersoek oor
beweerde onreelmatighede in sy
departement ontvang het, is heel
waarskynlik die voorspel tot verdere .
drama. .

Die voormalige direkteur-generaal
van die departement, Braam Fourie,
het reedsmet vroee pensioen uitgetree
nadat die Advokaat-generaal, regter
Piet van der Walt, verlede jaar 'n
verslag uitgebring het OOf beweerde
onreelmatighede met die aankoop
van 'n .rekenaarstelsel van: die
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Lambros Marlnakl, die "astrantste" lnwoner van Mayfair·Wes
. Foto: Jacques Pauw

basing toe hy agter in die-saal op
staan en se: "Hier is ek, ek is 'n Frog
en wat wi! julie nog weet?" . ,. "

Van As wou weet: "Is jy getroud
met 'n Indier-vrou?"

Marinaki: "Nee."
Van As: "Maar dan, meneer, moet

ek vir jou 'n baie sensitiewe vraag
vra, Is sy effe donker van kleur?"

Marinki: "Nee, ek is geskei. Die
meisie van wiejy praat is 'n gas in my
huis."

Vir die manne envrouewas dft
een te vee!.

"Is jy self 'n koelie?" wou een .
weet, , ' . ' '-

Marinaki: "Nee, maar maak dit'
saak?" '

'n Vrou: "Slaap jy dan saam met
koelies?"

'n Man: "So.jy's te vrotsleg om 'n
wit vrou te kry." ,

Nogtn man: "Ons gaan vir jou
hier uitdOnneren saarn met die koelies
op die ashoop gooi." .

.Van As: "Nee wag rnense, ons
moet respek he vir hierdie man se
gevoelens."

Maar die vet was in die vuur. Van
die manne het begin opstaan en in
Marinaki se rigting beweeg.

Hy is onder begeleiding van drie
van die grootste manne die saal uit. '

Die bejaarde tanniehetoplaas vir
hom geskreeu: "Jou slegte Witman!':

Nie intimideer
Marinaki se hy het in Mayfair

ingetrekomdat hy van die woonbuurt
hou. Dis gerieflik naby aan die stad
en glo dit of nie: " Ek hou van die
mense wat hier woon."
.: Hy se hy is gewoond aan sulke

manne en vroue. Hy werfaljare lank
, ,'stemme vir die PFP in woonbuurte

. soos Mayfair-Wes. Hy gaanhomnie
laat intimideer oor wie in sy huis

:mag woon en wie nie.
, Hy is van voomeme om 'n alter-

Vroeerdie aand het die nuwe ; natiewe belastingbetalersvereniging
stasiebevelvoerder van Brixton, ene. ',c te stig en wi! in die vervolg die wit
majoor Louw, die Vereniging toe- '<vereniging se vergadering "met bie
gespreek oor diewenslikheid vane tjie meer mannekrag aan my kant".
die stigting van 'n Buurtwag. "bywoon en al hul besluite opponeer.

Die majoor het gese hy kan nie ' * Swart inwoners van Johan-
politiekpraat nie, maarsal alles in sy nesburg het hierdie week 'n grootse
vermoe doen om die mense te help oorwinning behaal toe die Hoogge-
om die probleem op te los. "Daar regshof geweier het om uitsettingsbe-
waar ek eers in die platteland was, . vele teen 150 mense in 'n woon-
het ons dinge oponseie manier stelblok te gee. RegtervanZylhetin
gedoen. Hier in die, stad . is ' dit sy uitspraak gese dat baie van die
moeiliker." ' mense al etlikejare in die blok woon

Toe kom Marinaki aandie beurt, ,en daar 'n emstige tekort aan
en groot was.die Vereniging se ver- huisvesting vir anderskleuriges is.

en Boksburg is die anderskleuriges
wat in die wit gebiede woon, se
water deur die stadsraad afgesny.
Ongelukkig kan hulle dit nie in
Mayfair-Wes ook doen nie.

Van As het dit ook gehad teen die
swart munisipale werkers wat son
der toesig indie omgewing werk, tot
dertig wat op 'n slag in agterbuurtes
"uitkamp" en op sypaadjies rondle,

, "Daar is nou so baie kaffers in
Mayfaii," het 'n vet man met baie
sweet op sy gesig gese: "dat die son
al vroegmiddag in Mayfair begin

. ondergaan," . '

JACQUES PAUW skryf oorn merkwaardige vergadering van Mayfair-.
Wes se Wit Belastingsbetalersvereniging waar 'n bekende Prog

ppgedaag en weggejaag is.

'Het jy'n koelie
wat hier woon?'

huis besoek en wou weet: ;'Het jy 'n
koelie wat hier woon?"

Die meisie het na die drietal se
beledigende taal staan en Iuister,
Marinaki het hulle weggejaag.

By Dinsdagaand se vergadering
was Marinaki ook op die agenda. N a

. skriflesing en gebed het voorsitter P
van As; 'n grys mannetjie met grys
hare in 'n grys pak, aangekondig:

"'n Indier het al weer in die mid
del van Mayfair ingetrek! Ons het 'n
klag by die Polisie ingedien, maar
ons weet mos dit gaan nie help nie."

. Van As het gese in Kraaifontein

HIERDIE man met die bIas vel
war se hy's 'nProg en boonop 'n.
Indiermeisie in sy huis aanhou,
was vir die witmanne en vroue
vanMayfair-Wes een te veel. .

"Slaapjy saam met die koelie, of
is jy te vrotsleg om 'n wit vrou te
lay?"

'n Bejaarde tannie, haar rug al
kromgetrek deur die rumatiek,: het
uit haar stoel gesukkel en dreigend
haar vinger in die astrante man se
rigting gemik: "Jou soort donner ek
self hier uit!"

Die manne en vroue-het haarluid
toegejuig en selfs hul voete gestamp .

. Wat vir die Wit Belastingbeta
lersvereniging van Mayfair-Wes 'n
vergadering moes wees om slim
planne te beraam om anderskleuriges
uit hul heiligdom te boender, het
Dinsdagaand in 'nchaos ontaard toe
"hierdie man" besluit het om hulle
die stryd aan te se.

Sy naam is Lambros Marinaki, 'n
bekende in PFP-kringe in Johan
nesburg. ' Hy het sowat twee weke
gelede in Mayfair-Wes ingetrek en

,die Grootste Sonde met hom saamge
bring: 'n 17-jarige Indiermeisie wat
in die huis loseer om naby die Tech
nikon te wees waar sy studeer.

Terroriseer
Tot op hede het die manne en

vroue van Mayfair-Wes - goeie, .
opgevoede Boeremense, het die sta
siebevelvoerder van die Brixton
polisie hul vroeerdie aand genoem 
aIleen en sonder inmenging in die
gebied geheers.

Hulle kon sonder teenkanting van
enigiemand, insluitende die polisie,
mense van 'n ander kleur terroriseer
en vloek, Nazi-slagspreukeop huise

.verf en galgtoue oor mure hang.
Nou is daar Marinaki, wat van

plan is om die handvol progressiewes
in Mayfair in 'n linkse weerstands
mag saam te snoer en die Wit Be
lastingbetalersvereniging teen te staan.

Lede van die Vereniging het
Marinaki Dinsdagaand al klaar die
"astrantste en slegste witman" in
Mayfair-Wes genoem.

"Ag nee wat, dinge het nou te ver
gegaan, Iemand moet iets doen om
hierdie mense te beveg. Natuurlik is
ek skrikkerig vir hulle, maar hier
kom 'n groot geveg," se die flam
bojante Marinaki.

Verlede Saterdagmiddaghet die
Belastingbetalersvereniging hom aan

Buitelandse Sake
waarsku teen wet
TALLE organisasies wat apartheid
beveg - onder hulle vakbonde, koe
rante, politieke en menseregte-or
ganisasies - vrees dat wetgewing wat
in die huidige Parlementsitting nog
deurgevoer gaan word, lewens
noodsaaklike buitelandse fondse gaan
afsny..

Uit verskeie kringe word geglo
dat die Wet op die Openbaarmaking
van Buitelandse Befondsing 'n me
tode van die regering is om die
aktiwiteite van progressiewe organ
isasiesaan bande te Ie. Die linkse
opposisiepartye in die Parlementhet .
teen die wet rel;waar gemaak, .

Intussenblykdituit 'n vertroulike
verslag van die Departement van
Buitelandse Sake dat pogings van
die regering om buitelandse fondse ,
te beheer en te beperk, ernstige ge
volge kan inhou.

Die departement se dat daar 'n
verharding in vera! Europa teen Suid
Afrika te bespeuris en datdaargewis
teen Suid-Afrika opgetree sal word
indien die wetgewing aanvaar word.

Die verslagnoem diemomtlikheid
dat die wet daartoe kan bydra dat
ambassadeurs in Suid-Afrika terug- ,

Jacques Pauw

geroep mag word, Suid-Afrikaanse
missies oorsee verklein mag word.
en landingsregte van die SAL
opgeskort word.

In die Amerikaanse kongres is
die wetgewing skerp veroordeel en
daar is gese dat die SA regering nie
wi! he dat fondse swartmense bereik
nie.

Volgens dieverslag gaan die
Europese gemeenskap in die vol
gende drie jaar Rl00 miljoen aan
146 nie-gewelddadige anti
apartheidsprojekte skenk,
. Die Wetsontwerp beoog om
maatreels te skep om besonderhede
van buitelandse fondse wat sekere .
organisasiesontvang, teopenbaar. 'n
Registrateur van Verslaggewende
Organisasies en Persone gaan deur
die Minister van Justisie aangestel
word.

Die registrateur het die
bevoegdheid om enige organisasie
of persoon tot "verslaggewend" te
verklaar. Dit beteken dat hierdie
organisasies aile regstreekse of on-

regstreekse buitelandse fondse vol
ledig moet verklaar en geouditeerde
finansiele verslae daaroor voorle..

Die Wet vereis ook dat organis
asies buitelandse geld nie mag ,
aanwend vir enige ander projek as
dit waarvoor dit geskenk is nie.

Die registrateur het die
bevoegdheid om inspekteurs aan te
stel wat ondersoek moet instel na die
gebruik en beheer van buitelandse
geld deur verslaggewende organis
asies. Enigiemand kan gelas word
om getuienis oor fondse af te Ie.

Die wet maak voorsiening vir 'n
straf van tot R40 000 boete of tien '
jaar tronkstraf. Die registrateur Ie
jaarliks 'n verslag van elke ver
slaggewende organisasie aan die
Minister van Justisie voor.

Teenstanders van die wet se die
gevaar Ie daarin dat buitelandse
skenkers verslaggewende organis
asies kan vermy en geld eerder aan
projekte gee wat nie deur die wet
geraak word nie.

Dit kan van die grootste en mees
uitgesproke teenstanders van apart
heid sander lewensnoodsaaklike geld
laat.

Anton Steenkamp

'N SPITSBERAAD tussen lede van
die twee grootste vakbondbewegings
in die land word hierdie naweek in
Johannesburg gehou, ondanks kri
tiek uit diegeledere van die twee or
ganisasies.

Die Congress of South African
Trade' Unions (Cosatu) het gister
bevestig dat hul spitsberaad met 11
geaffilieerde vakbonde van die Na
tional Council of Trade Unions (Nactu) ,
en onafhanklike vakbonde hierdie
naweek by die Universiteit van die
Witwatersrand voortgaan.

Die bestuur van Nactu het besluit
om nie aan die beraad deel te neem
nie, maar 11 lidvakbonde van die
beweging het besluitom wei te gaan.

'n Woordvoerder van die 11 vak
bonde het gese Nactu se besluit om
nie deel te neem nie, sou nie die
belange van die werkersklas as ge
heel dien nie.

Intussen het die Oos-Kaaplandse
tak van die Food and Allied Workers
Union (Fawu), 'n lid van Cosatu, die
beraad as 'n "verleentheid" en 'n
ontkenning van demokratiese be
sluitneming veroordeel.

Die hoofkantoor van Fawu het
egter 'n verklaring uitgereik waarin
hulle se dat die standpunt van die
Oos-Kaapsetak geen gewig dra nie,
en dat dit net die idees van individue
verteenwoordig.

Werkerseenheiden die nuweWet
op Arbeidsverhoudinge sal op die
beraad bespreek word... " - , .

Die algemene sekretaris van,
. Cosatu, Jay Naidoo, het gese die

Cosatu
en Nactu
Iedehou
beraad
beraad is beplanom eenheid te smee,
en dit sou jammer wees as. dit 'n
verdelende aangeleentheid word.

Die beraad sal bygewoon word .
deur 250 lede van Cosatu en Nactu,
asook 200 afgevaarcligdes van
onafhanklike vakbonde. Die Oos
Kaapse tak van Fawu het hulle "iri
die sterkste moontlike terme" van
die beraad gedistansieer.

Volgens 'n verklaring vandie
streeksekretaris, ME Nduzulwana,
is die senior leiers van aIle demokra
tiese vakbonde nie na die beraad
genooi nie.

Hulle beskou die byeenkoms van
"werkers sonder beamptes" as 'n
poging om politieke munt te slaan •
uit die strewe na werkerseenheid.

As Cosatu werklike eenheid ten
doel gehad het, sou hulle nie lidvak
bonde van Cosatu geignoreer het me.

NduzuIwana bevraagteken ook
.Cosatu se "skielike, desperate pog
ing" om onafhanklike vakbonde te
betrek, en se somniige van die vak-:
bonde bestaan nie meer nie.
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OnsbyAnglo American glo die

ing 'n stelsel te wees waarvolgens
hulle met hul eie regsverteenwoor

, ': digers kan konsulteer. Onafhanklike
" juriste en medici moot onbeperkte

toegang tot sulke mense he.
V: Kan aanhoudlng sonder ver
boor onder enige omstandlghede .
geregverdlg word? .

A: Die Europese konvensie maak
voorsiening vir noodtoestande waar
die lewe van die volkbedreigword.
Maar selfsdan moot menseregte baie
eng toegepas ~ord en slegs die in
grype regverdig wat nodig is om die
betrokke noodtoestand te bekamp .

.Daar is 'n verbod op 'n noodtoestand
om 'n. situasie. te bestendig of te
verleng waar fundamentele regte
'permanent ingekort word.
V: Suid-Afrlka het een van die
hoogste doodstrafsyfers ter w@reld.
Is dlt 'n aanduidlng van die mate
waarln ons menseregte skend?

A: Jadit is. Ons moet besluit of
die doodsvonnis nog enigsins 'n

.bestaansreg het. Die posisie word
verder versleg omdat die meerder
heid van die bevolking geen inspraak .
het in die wetgewing wat bepaal vir .
welke misdade die doodsvonnis
aangewend kan word nie. Met die
uitsondering van Bophuthatswana is
daar geen swart regter in onshoogger
egshowe nie.
V: Is dit moontIlk om vandag In
Suid"Afrika 'n handves vir menser-
egte te Implementeer?· ,

A: Diegrootgevaarisdatmens 'n
dokument kry wat 'n menseregte
handves genoem word,maarnie aile
regte beskerm nie. Daar is verskeie .
wette en beleidsrigtings wat dit
onmoontlikmaak om'n internasionaal
aanvaarbare handves in Suid-Afrika

· toe te pas. Die meeste van die inwo- .
ners het nie stemreg nie en wette
soosbevolkingsregistrasie en groeps
gebiede druis in teen die mees fun- '
damentele menseregte,
V: Kan so 'n handves aangepas
word om by die beleid van die
buldige regering In te pas?

A:. Nee, nie 'n werklike mense
regte-handves nie, 'n Handves skryf
nie die regeringstelsel voor nie, maar

· dietwee moetversoenbaar wees.
· Die. regeringsbeleid moot by die

handves aanpas.
V: As ons 'n menseregte-handves
kry, beteken dit dat die grondwet
herskryf moet worden 'n heel-

, temal nuwe bedeling van voor af
" uitgewerk word?

A: Ja ek glo so. In al gie lande
waar handveste on betekenisvolle rol
speel is dit deel van die grondwet.
Die proses watlei tot so 'nhandves is
egter net so belangrik soos die in
houd daarvan. .

Die instelling van 'n handves kan
egter lank neem. Dis 'nwanvoor
stelling om te dink mens gam slaap
een aand onder 'n apartheidsbestel
en word die volgende oggend wakker
in. on post-apartheidsbestel.
V: Sal politleke gevangenes soos
Mandela vrygelaat moet word en
sal ou vonnlsse van sogenaamde
politleke gevangenes hersien moet
word? ~ c

A: Onder 'n' geloofwaardige
handves isdit noodwendig dat aile
statute watinbreuk maak opmenser
egte sal verdwyn en ongeldig verklaar
moet word deur die howe. Die posi
sie van aile politieke gevangenes sal
heroorweeg moot word. Dit sal ook
oomoontlikweesom'nhandves sonde:r

,die deelname van die AltC in te stel.
V: 'n Mens het bale mooi klanke
oor die ANCen .menseregte ult

, Harare gehoor scos.dat.hulle die
doodstraf sal afskaf en nie mense

.sonder verhoor aanhou nle. Dink u
bulle Is opreg?

,A: Die gevoel wat ek in Harare
gekry het, is dat hulle hul saak baie
sterk fundeer op 'n internasionaal
aanvaarbare menseregte-handves.
Daar sal groot internasionale druk
op hulle wees omvoetby stuk tehou.

Ek g10 tog hulle is opreg oor
menseregte maar ons moet oak nie
naief wees nie. Enige meerder
heidsregering gam probleme on
dervind wanneer om -grootskaalse
politiekeen sosialeveranderingervaar.

':..
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,': A: Dit h~ ingry],endemagte aan •
:' nicerpersonegegee omaanhouding .'

sonder verhoor toe te pas en ge
volglik word groot getalle mense
aangehou, Vryheid vail. spraak en
vryheid van assosiasie word toene
mend onderdruk, Wanneer daar met
'n noodtoestand gewerk word. is daar
baie wat gedoon kan word om mis
bruike uit die weg te ruirn, Daar
behoort vir ailePerSone in aanhoud-

die bevolking,We~ldwyd word die
reg om op gelyke grondslag aan die.
politieke proses deel te neem en
verteenwoordigers in die sentrale "

.regering te verkies,as 'n fundamen- '.
, tele reg beskou.

Voorditnie reggestel wordnie, is
al die ander dinge wat gedoen word,
op sy beste maar lapwerk,
V:In watter mate skend dienoodtoe
stand menseregte?

(SiJ(5i]@
. ANGLO AMERICAN CORPORATION

,,' ,OF SOUTH AFRICA LIMITED

I • - • •

enigste manier waarop hierdie verskille

oorkoin,~al kan word, is om metmekaar

te'praai as gelykes.

Van'aangesig tot aangesig. ,.

Met die eerste ooqopslaq Iyk

dieskets hieronder na 'n

wit vaas (Ofsien u 'n sithoeetvan twee

gesigte?)

.» :Vr~: liet menseregte in S~ld.
': " Afrika werkllk versleg • dltterwyl .

die regerlngvoorgee hy Isbeslgom
die demokrasle te verbreed?
, Antwoord: Ons'moet beset dat.

menseregte in Suid-Afrika ingrypend
en oor 'n wye front misken word. '

EenvandiebelangriksterecIesvir .
die skending van menseregte bly die
gebrek aan werklike politieke regte
van die oorgrote meerderheid vsri

DiS presies die punt: OIlS sien

dinge nie altyd uit dieselfde

perspektief nie.

Ookniewat die toekoms van ons

. land betref nie..

'0 '

- ~.

, ,'"

JACQUES PAUW het
'n onderhoud gevoer

met prof Laurie
Ackermann, 'n

voormaJige regter en
nou professor In

Menseregte aan die'
Unlverslteltvan .
Stellenbosch. .,...

Ackermann het
onlangs ook die

.regskonferensie met.
die ANC in Harare

bygewoon.
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Die hare waai om Rambo
Ken endie>VierRuiters'

GoldenEaglevlieg
noumetnuwevlerke

Anton Steenkamp

weke later oorlede is.
Kaptein D Alberts, distriksbeheer

offisier van die SAP op Nelspruit,
het vandeesweek bevestig dat 'n
moordklag ondersoek word na aanlei
ding van die gebeure by die Red
Lion-kroeg op 7 Desember verlede
jaar.

"'n Enkele verkliuing is nog uit- '
staande, dan sal die dossier na die
Prokureur-Generaal van Transvaal '
verwys word," het hy gese.

Kapt Alberts het bevestig dat
weermaglede by die saak betrokke
is, maar gese hy kan nie nadere be
sonderhede verstrek tot tyd en wyl
die dossier aan die PO voorgele is
nie. '

skryfondermeer: "Itisreallyunnec- '
, essary" for Owen' to remain stuck '
with the laissez faire ideology. It is
not applicable in this century and of
no relevance to a country in a period

, of transition."
Dieselfde dag tree Malan toe tot

die debat. Hy se aan sakemanne by
die Yard of Ale Forum in Johan
nesburg: "Owen vat' 'n baie sterk
ideologiese, puristiese vryernark
retoriek en dan praat hy van groei.

o Ons glo daar moot geleenthede vir
almal wees om deel te neem aan en '
toegang te he tot die ekonornie. Ons
glo nie daar moet enige beperkinge
op toegang tot die ekonorniese proses
weesnie.
, "Maar as ons dit gese het en ons
voorkeur gestel het vir individuele
entrepreneurskap om 'n hoe groeikoers
te verseker, wat .QJlS glo absoluut
noodsaaklik is, se ons ook daar moet

" 'n waardebepaling wees van die eise
van die demokrasie op 'n ekonomiese
stelsel van die toekoms.

"Ek kan sonder vrees vir teen- ,
spraak se dit is onrnoontlik om 'n
demokratiese stelsel af te dwing
(superimpose) op die Suid-Afrikaanse
realiteite van vandag - 'n demokra- ,
tiese stelsel wat dan die ekonomiese
infrastruktuur onaangetas laat. Ek
glo nie ons ekonorniese situasie kan
vandag 'n oorbeweeg van 'n oligar
giese situasie na 'n demokrasie han
teer nie. ~..-
. "Die geweldige fundamentele

" dilernma is dat Ken Owen'n baiehoe
premie plaas op die idee, van en
trepreneurskap tot die mate waarin

, hy vra vir die totale onttrekking van
die staat in die prosesse,maar hornself
eintlik nooit uitspreek OOT die effek
van demokrasie nie. '

, "Hy maak nerens 'n saak uit vir 'n
werklik demokratiese gemeenskap
nie; hy bly net praat van 'I). markge
meenskap, die individu wat al die
geleenthede moet kry.

"In verlede weekse artikel maak
'hy die stelling dat profTerreblanche
moot kies tussen 'n hoe groeikoers of '

, in billike distribusie van welvaart.
Hy kan nie altwee he nie, is die
stelling wat Ken Owen maak.

, "Dit is belangrik om vir Ken Owen
te se: as ons nie albei het nie - 'n hoe
groeikoers en 'n regverdige verde
ling van rykdomme nie - sal ons niks
he nie; , "

, "Ek dink dit is tyd om vir Ken
Owen te vra: Waar staan jy soverdit
die dernokrasie self aanbetref?"

Daar word angstiggewag vir Owen:
se antwoord.:

Polisie ondersoek Nelspruit
vrouse dood na aanranding

'N MOORDDOSSIER is op
Nelspruit geopen nA die dood van
Rose Mshaba, die vrou wat in die
hospitaal oorlede is nadat sy deur 'n
dienspligtige aangerand is.

Vrye Weekblad het verlede week
berig dat die dienspligtige wat haar
aangerand het, in 'n summiere mil- ,
itere verhoor met Rl50 beboet is
nadat hy skuldig bevind is aan gedrag
wat milit&e dissipline tot nadeel strek.

Sy oorspronklike vonnis van 40
dae in die detensiebarakke- die maksi
mum vonnis op die klag - is na vertoe

, deur sy familie versag op aandrang
van luit-genl 11 Bischoff, wat toe
bevelvoerder van die SAW se Kom
mandement 005-Transvaal was.

Die polisie het 'n siviele klag van
aanranding ondersoek, watverander
is na 'n rnoordklag toe die vrou twee

uitsluit nie ..
Hy se hy het sirnpatie met Owen

, se suspisie oor 'n herverdeling van
rykdom, maar hy glo ook terselfder
tyd dat die inkomstegaping in Suid
Afrika gevaarlik groot is en verklein
behoort te word. , '

"Owen -laudably -is determined
that there must be a clear distinction
between 'liberal' and 'left', I ap
plaud; I agree; and I assure him that
the Democratic Party is to be liberal
and not left," skryf De Beer.

Die volgende dag vat Owen vir
De Beer aan in 'I). hoofartikel. Hy het
probleme, se hy, "to reconcile De
Beer's understanding of Terreblan
the's views with Terreblanche's own
statements." In elk geval, voeg hy
by, De Beer is nie die leier van die
Dernokratiese Party nie, '-

Toe begin die, briewe instroom, '
vir en teen. Amo Steyn skryf
byvoorbeeld: "The mere fact that
you refer to Anglo-Saxon liberal

, thinking within the context of a South
African society, thereby presuppos
ing that the economic policy of the
new Democratic Party should be,
structured on those lines, underscores
how notoriously 'ignorant' the
'English establishment' ... isof South
African realpolitik." , ,

Verlede Maandag skryf Owen in
'n artikel onder die opskrif "Let's
look more closely at this newborn;

, liberal" dat Terreblanche se denke
"is in fact much closer, both in analy
sis and in policy prescription, to the .
Wits neo-Marxists than to the South,
African liberals who adhere gener
ally to the thesis ofMichael O'Dowd '
that rapid economic growth is both a
means of destabilising apartheid
society and of creating the wealth '.
that will be required to maintain '
peace in post-apartheid society.

"The mystery is how Terreblan
che can be passed off on us as a ,
'liberal' ." ' ,

Maar dan trek hy die lang messe
uit. Hy vra hoekom iemand soos '
Rudolph Gouws van Rand Aksepbank

.nie eerderdeurdie DP gevraisnie en
voeg by: "When such men are avail
able ... it is incomprehensibly care
less of the leaders of a liberal, busi
ness-funded, English-supported po- :
litieal party to exhume Sampie Ter
reblanche. HI were paranoiac, I would
think it a Broederbond plot."

Woensdag .antwoord Terreblan
- che toe weer in Business Day en

Maxdu Preez

che for economics."
Terreblanche 'het in sy, brief

geskryf: "Those people who, like the
freemarketeers, think that a demo
cratic system can be superimposed
on the present economic system, with
its distorted distribution of wealth
and economic power and without
repercussions for the distribution of '
wealth and economic power, arereally
naive beyond redemption."

Owen se reaksie daarop is dat dit
bloot 'n nuwer weergawe van Ver
woerdiaanse "social engineering" is
waarvan Terreblanche eens so 'n
ywerige ondersteuner sou gewees
het. .

Owen se Terreblanche moet kies:
of hy kan 'n bloeiende ekonomie he,
M hy kan'n herverdeling he, maar

,nie albei nie. As Terreblanche die
,nuwe Demokratiese Party se eko- '
nomiesebeleid gaan voorskryf, moet ,
hy aan voomemende lede se hoeveel
herverdeling nodig is, hoe dit bereik
gaan word en hoe dit die groeikoers
gaan affekteer. , ,

, Twee dae later gooi die PFP-Ieier,
Zach de Beer, in 'n brief aan Busi
ness Day oor Owen se artikel olie op
die waters. Hyskryf die Demokrate
globaie sterk aan 'nvryemarkstelsel,
maar dat dit nie die rol van die staat
in byvoorbeeld behuising ofondawys

",fondse in die rekening nie,
, , Koos Smit, 'n werktuigkundige '
, wat virGolden EagleTruck and Trailer
in Randfontein herstelwerk gedoen

.en volgens hom nooit daarvoor be
taal is nie, gaan hulle nou vir R22
()()() - die bedrag wat hulle hom na
bewering skuld - dagvaar. _

Hy hetook vandeesweekvir Vrye
Weekblad vertel van nog 'n persoon,

-Danny Boshoff, wat 'n kontrak met.
, Golden Eagle gesluit het net om te
hoor dat hulle nie vir hom werk het
nie. '

Nog 'n vervoerkontrakteur, wat
uit vrees vir vergelding nie sy naam
genoem wil he nie, hetvertel dat hy
self vir Golden Eagle gewerk het,

, maar in Desember geloop het "omdat
ek 'n gewete het",

"EIchet 'n ou manvan Pietersburg
soos 'n kind gesien huil omdat hy al
sy geld, waarvoor hy 'n verband op
sy huis uitgeneem het, verloor het,"
vertel hy.

Volgens hom het 'n sekere Kear
ney van Kaapstad R75 ()()() verloor
nadathy die deposito op drie trokke, '
wathy sehy nooitgesienhetnie, am
Golden Eagle betaal het.

Andre Coetzee, wat sy dienste
onder die naam SA Vervoerkonsul
tante adverteer, is volgens verskeie
bronne in die vervoerbedryfnog steeds
kop in een mus met sy ou vriend en
sakevennoot, Mynhardt Hendricks
(alias Dan Borman).

Coetzee tree glo as konsultant op
teen'nheffingsfooivan RSO, en verwys
dan sy klante na Hendricks se maat
skappy, Golden Eagle Truck and
-Trailer, '

Anton Steenkamp

DIE woeste debat met skerp aan- 0

klagte en, etniese ondertone Oar ' '
.ekonomieseideologic wat tanswoed, ----------:-----'-------....:...--....:...---

gaan dalk net soveel oor die siel van
die te stigte Demokratiese Party as
oor1ekonomiese beleid. '

Dis soos spanstoei: aan die een
kant is die omstrede redakteur van
Business Day, Ken Owen, en die
grootste deel van die "liberale" es
tablishment Progs en sakesektor, en
aan die ander kantprofessor Sampie

,Terreblanche van Stellenbosch, '
Wynand Malan van die Nasionale
Demokratiese Beweging en 'n groep
meestal Afrikaanssprekende onder
steuners wat nader aan die sosiaal
derriokrasie staan.

Vandeesweek het Malan prontuit
by 'n byeenkorns van sakemanne gese:
"EIcdink dit is tyd om vir Ken Owen
te vra: Waar staan jysover dit die
demokrasie self betref?"

Owen het voorverlede Maandag
die kryt betree met 'n meningsartikel
onder die opskrif "Hark! The First
Horseman rides against the rich" nadat
Terreblanche vroeern brief aan die
koerant geskryf het.

Hy skryf: "Terreblanche is one of
the Four Horsemen of the liberal
apocalypse, which Wynand Malan
has unleashed on the old PFP crowd:
Wimpie de Klerk for politics,
Marinus Wiechers for constitutional
policy, Van Zyl Slabbert for rela
tions with the ANC, and Terreblan-

en Sebotswa, soortgelyke skemas
bedryf.

Vrye Weekblad het verskeie van
diekontrakte watrnetPonigesluitis,
ter insae gehad.. Telkens was dit
dieselfde storie: 'n voomemende
kontrakteur betaal RIO 000deposito
metdie versekering datPoni vir hom
finansiering en karweiwerk sal reel,
en dit word nooit gelewer nie. Som
mige kontrakteurs gaan nou eise
van tot R20 000 teen Poniinstel,

Ben van die vele mense wat bedroe
daarvan afgekom het, Henry White,
hethierdie weekaan Vrye Weekblad

, vertel van sy ondervinding met Poni
Enterprises. ,

Hy het RIO 000 bele by Dawie
van der Walt en Seun, die direkteure
van Poni. Hulle het hom 'n inkomste

. van R40 000 per maand belowe,
wa:uvan hulle 5 persent kommissie
soukry.

Hulle sou die fmansieringvir 'n
vragmotor reel.

NA twee maande het hy vir Au
toluv, die maatskappy by wie Poni
glo finansiering gereel het, gebel,
net 001 te hoor dat sy aansoek afgekeur
is.

White het op die ou end sy eie
fmansiering gereel, 'n vragmotor
gekoop en net twee vragte vir Poni
vervoer. Aan die einde van die maand
is hy egter geen salaris betaal nie,

Drie wekedaama hethy weIdaarin
geslaag om 'n salaristjek van Poni te
kry, maar die bank het geweier om
die tjek te wissel - daar was geen

DRIE voormalige direkteure van
Golden Eagle Transport, oor wie se
bedrywighede Vrye Weekblad ver
lede week verslag gedoen het, gaan
nou voort met soortgelyke projekte
onder nuwe name - en die klagtes .
van klante wat se hulle is ingeloop,
stroom alweer in.

, Mynhardt Hendricks, ook bekend
,'as Dan Borman, die voormalige
besturende direkteurvan Golden Eagle
Transport, doen nou sake onder-die
naamGolden Eagie Truck and Trailer
in Randfontein.

Andre Coetzee adverteer 'nsoortge- "
lyke skema onder die naam SA
Vervoerkonsultante, en Dawie van
der Walt en sy gesin tree op as Poni
Enterprises and Trucking in Ver- ,
woerdburg.: '

Piet Barwise, nog 'n voormalige
direkteur van Golden Eagle Trans
port, het ook 'n draai geloop by Poni,
maar hy bedryf nou die Pronto-fi
nansieringsagentskap in Pretoria
Noord, waar hy onder andere mense
watna bewering deurPoni ingeloop
is, met hul eise help.

Toe Vrye Weekblad Woensdag
by Pronto se kantore opdaag, het
daar juis vyf mense gesit wat hul

. geld by Poni verloorhet - R70 000 in
totaal.

,Dit blyk nou dat nog soortgelyke
bedrywe soos paddastoele opskiet
en dat honderde mense al daardeur
hul geld verloor het.

Verskeie mense het Vrye
Weekblad vandeesweek na aanlei
ding van die Golden Eagle-berig
opgebel en beweer dat Poni Truck
ing en nog twee fmnas, PC Vervoer

'.
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'''HuIle weet dat hul stryd op
moraliteit gebaseer is en baie lede,
veral die uit die laer echelons, weer
dat Winnie dit geskend bet."

Daar" word aanvaar dat baie
vooraanstaande lede van die ANC
dink dat Winnie niks van politiek af ,
weet nie en dat sy dit nooit sal leer

- nie. "Die beste waarvoor bulle kan
hoop.Is dat sy sal stil bly".

Die ANC glo egter steeds dat die
Mandela Football Club op een of
ander manier gemanipuleer is om
Winnie in onguns te bring.

Oar Stompie se dood het 'n bron
gese: "Die ANC is besig om self te
probeeruitvind watgebeurhet. Hulle
het sover 'n politieke standpunt in
geneem en natuurlik kan hulle op die,
oomblik nie anders nie.'

Dit blyk dat die ANC en die bree
demokratiese bewegirig mekaar nie
geraadpleeg het voordat hulle hul
onderskeie verklarings uitgereik het
nie en dat albei mekaar se standpunte
respekteer. .

Die ANC glo egter dat hulle, vir
beide humanitere en politieke redes,
die geniepsige stormwinde moet trot

, seer.

Peta Thornycroft skryf uit
Harare

Polisie-verklikker
Die jeugdige wat die !crisis in die ope gebring het deur 'n saak teen eerw

Verryn aanhangig te maak, het as polisie·verklikker opgetree voordat hy van
Harnmarsdale in Natal Soweto toe gegaan het '

Dit is bekend dat daar politieke verskiUe was tussen Verryn en Mandela.
Die lid van die span het later erken dat hy saam met die polisie gewerk het

en dat hy uit Harnmarsdale moes vlug omdat die vermoOOe ontstaanbetdat hy
'n verklikker is. '

Hy het ook erken dat die aanklag teen Verryn nie sodomie behels nie, maar
'n voorval wat op verskillende maniere vertolk kan word.

Hy was later betrokke by die aanranding van Stornpie en die ander drie.
'n Anderlid. wyd bekend as gewesepolisieman, soulankal vermoor gewees

het asdieMaeder (Mandela) homnie beskenn betnie, het'n anti-aparlheidsaktivis
gese. '

Geen saak is tot dusv~ teen Mandela aanhangig gemaak nie.

Polisieverklikkers
in die span ...

Peta Thornycroft ~

SOUTHSCAN, 'n gesaghebbende onafhanklike nuusbulletin wat iri Landen'
uitgegee word en op Suid-Afrikaanse nuus konsentreer, se weergawe van die
kwessie rondom Winnie Mandela en haar sokkerspan isnie so verdoemerid
soos die meeste berigte in die media nie.

Hier volg hul weergawe: ,
Die Suid-Afrikaanse Polisie, wat nie bekend is daarvoor dat hulle te koop

loop met inligting nie, se uitgesprokenheid oordie vordering van hul onder
soek na die moord van Stompie Seipei is merkwaardig;

Die ondersoek lyk egter al hoe minder na 'n kriminele ondersoek en meer
, na 'n veldtog om dieanti-apartheidsbeweging polities in onguns te bring.

Dit lyk of die tydsberekening van die ondersoek die siening steun. Die
ondersoek is begin on maand na die ontdekking van die lyk van Seipei. As
gewese aangehoudene sou Stoinpie se vingerafdrukke in die polisie se besit
gewees het -maardie polisie het hom eers heelwat laterpositiefgeidentifiseer.

BUitengewoon gerieflik
Die tydsberekening was buitengewoon gerieflik en het die kwynende

mOOia-dekking van Mandela en haar sokkerspan 'n hupstoot gegee.
Selfs Winnie Mandela se grootste kritici in dieopposisie is dit eens dat die

ondersoek sterk deur politieke oorWeginge beinvloed is.
'n Senior lid van die UDF is van mening dat die owerhede die afgelope

maande inligting versamel het sodat hulle, moontlik ten tye van Nelson
Mandela se vrylating, die Winnie-kaart - met die grootste invloed moontlik-
kan speel. ' , , ,

Dit willyk of die plan is om die eenheid wat met Mandela se vrylating
teweeggebring sal word, te ondermyn deur sy vrou te verbind met 'n reeks
brutale optrOOes• onder meer gerig teen lOOe van die demokratiese beweging.

Volgens die UDF-lid het die opspraak om Stompie se moord die owerhOOe
plan laat verander. ,

'n Ander teorie wat besig is om veld te wen in anti-apartheidskringe, is dat
,die owerhOOenie die dood van Stompie wou bekend maak nie, omdat polisie·
agente'in die Mandela-sokkerspan betrokke was by die moorde.

Die ANC het uit Lusaka gese dat polisie-verklikkers die sokkerspan
geinfiltreer het, maar het nie verder daaroor uitgebrei nie.

Wat weI vasgestel kon word, is dat ten minste een, en moontlik twee
sleutelfigure in die gebeure wat gelei het tot Stompie se dood, polisie-
verklikkers was. • '

manier sal voortgaan.'
Die ANC glo ook dat Winnie

Mandela haar nooit so swak sou gedra
het as haar man oor die afgelope vier
jaar by haar was nie. Hulle se elke
persoon het 'n breekpunt, en moont
lik het sy nou hare bereik,

Sommige van hulle bevraagteken
ernstig en openlik of sy nie rnediese ,
behandeling, moontlik 'n psigiater,

_, nodig het nie. Hulle weet dat sy op
die oomblik 'n las is, en wil nie he sy
moet die mense verdeel nie.

"Sonder om die afgryse wat die
ANC (oor Stompie) voel te ,vermin-,
der,rneen die ANC ookdat die Winnie
affere die aandag van die ware saak
aftrek, naamlik apartheid."

Die groot aantal moorde in Pieter
maritzburg het , byvoorbeeld nlin
publisiteit gekry vergeleke met die
publisiteit wat elke woord van Win- ,
niekry. "MaarboalleshoopdieANC
dat sy haar bek 'n baie lang tyd sal toe

, hou," het die bron gese,
. l!-,

'Bly asseblief stil'
ANC vra Winnie

DIE ANC sal nie sy versoeningshou
ding ten opsigte van Winnie Man
dela verander nie, al is die uitvoer
,erxIe komitee "ernstig besorgd, bekom
merd en kwaad vir haar",

ANC-verteenwoordigers in Zim
babwe en in Lusaka se daar sal nie '
verdere persverklarings oor Winnie
Mandela se optrede wees nie en het
geweier om enige verdere kommen
taar te lewer,

Verteenwoordigers van Cosatuen
die United Democratic Front het ver
ledenaweekna Harare gevlieg vir sa
mesprekinge met die ANC oor die
geval Winnie. '

Bronne na aan die ANC se dat die
debat oor Winnie Mandela op alle
vlakke binne die organisasie agter
toe deurevoortduur en daar is wydver
spreide erkenning vir die skade wat

, haar optrede veroorsaak het. Dit het
nienet te doen met dood van diejong
aktivis Stompie Mokhetsi Seipei nie,
maar met voorvalle oorn lang tyd.

Maar daar word steeds geglo dat
sy "gerehabiliteer" kan word. "Al
mal, insluitend die ANC is kwaad vir
h;ar, behalwe die Suid-Afrikaanse
regering," het 'n bron na aan die ANC
gese,

Die ANC meen hulle kan haar nie
verwerp nie en hulle sal ook nie.
Hulle glo bulle probeer die situasie
op 'n gebalanseerde manier hanteer,
hoewel hulle bewus is van die woede
wat daar teenoor haar in Soweto
bestaan.

Hulle het 'n politieke en ver
draagsame besluitgeneem - 'n erken
ning dat sy vir on lang tyd in Suid
Afrika diemiddelpunt vir mobili
sering teen apartheid was. Sy was on
lang en pynigende tyd in die koUig,
het 'n goed ingeligte ANC-ontleder
gese. "Hulle kan haarnie net verwerp
nie."

HuUe weet die mense van Suid
Afrika skuld haar ontsettend baie.
"Of dinge sal regkom,moet nog gesien
word, en ook of sy sal begin om
haarselfte gedraof ~phaarchaotiese

Daar word beweer dat Stompie 'n
leer van soveel as 1500 militante

, kinders aangevoer het, maar Balink
meen dis onoordrywing.

, Dat kinders van 12 en 13 daarin
geslaag het om on township te ver

_dOOig en weerstand aan te vuur, word
egter nie ontken nie.

Verlede Saterdag is Stompie - 'n
14-jarige kind - 'n Comrade, 'n
toegewyde aktivis, 'n soldaat., 'n revo
lusioner, en 'n seun-generaal genoem.

Stomple se vrlend Sipho Lhathae,13'
. Foto: ElsaM Wessels

moet word nie.
'n Hele aantal aktiviste het,

uitgewyk, maar die townsbip word
deur on georganiseerde netwerk van
inligting bymekaar gehou.

"Dit is hier waar Stompie en sy
span 'n rol gespeel het," se Balink.
Hulle was die township se in·
ligtingsnetwerk. Hulle het die poli
tieke pas aangegee. Hulle was op die
voorpunt van die opstand teen die.
munisipale polisie.

"Ons kinders is nou voor in die stryd.
Ek weet hulle kan my enige tyd kom
haal. Ek sal seker in die struggle
doodgaan, maar die, struggle' sal
voortgaan."

, Hy het op die ongeregtigheid in
:1 die land se apartheidstelsel gewys:

• ~ "Wit kinders het groter skoolgronde
J f as swart kinders."
0.) Volgens Balink het die huurboikot
i watin 1985 begin het, noggeen

'. 'f keerpunt bereik nie en uitsettingsbe- ,
.'; vele is tot dusver suksesvol in die hof
; beveg.
'" Die skoolboikot is opgese, maar
, talle kinders wordweens hulle polio

, tieke aktiwiteite tOelating geweier.
;. Die klaskamers is in elk geval te
,! klein en die standaard van onderwys

laag. Kinders word steeds lastig geval
en daar is groot weerstand teen die
munisipale polisie, se Balink.

Stompie was een van die kinders
~, wat in 1987 toelating geweieris. "Hy

Wasslim. As hy kon teruggaan skool
I" toe, sou hy vandag geleefhet,"het 'n

woordvoerder van die Civic' Asso
t ciation gese.

I

" Werkloosheid in Tumahole het
',~ dieafgelope paar jaar skrikwekkend
J toegeneern, sa Balink. Die advieskan

J;J toor by die Roomse kerk kan nie tred
:~ houmetdiewelsynswerkwatgedoen

••

'n Korrespondent van dle' Los Angeles Times, SCOTT KRAFT, het die week 'n
berig in sy koerant geskryf waarin hy diep delf in die omstredenheid rondom

Winnie Mandela, haar"sokkerspan" en die dood van Stompie Mokhetsi
Seipei. Op die Iinkerblad verskyn 'n geredigeerde weergawe van Kraft se
berig. Uit Harare be~ig PETATHORNVCROFT dat die ANC in 'n dilemma is

oor Winnie. Hoewel daar.bate sterk gevoelens teen haar is, vind die ANC dit
bitter moeilik om haar af te skryf weens haar agtergrond in die stryd teen

apartheid. Sy berig ookdat 'n nuusbulletiri, Southscari, wat hoe aansien in
diplomatieke kringe geniet, beweer dat Winnie se "sokkerspan'' deur pollsle- .
verklikkers ge·infiltreeris. UPI berig in 'n ander berig oor die betrokkenheid
van Nelson Mandela by die omstredenheid om sy vrou. ELSABc WESSELS

skryf oor Stompie se begrafnis en een van sy vriende.

Sipho wou nie se nie. Hy praat ook
nie oordie vrae rondom sy vriend se
dood nie. "Baievan ons het padgegee,"
is al wat hy se. , '

"Suid-Afrikahet vanjou (Stompie)
, 'n seun-generaal gemaak,'" het eer
waarde Peter Storey van die Meto·
distekerk in sy begrafnisrOOe gese.

Die Katolieke priester, Vader Louis
Balink" het gese: "Weerstand en
Tumahole loop al 'n lang pad saam."

Tumahole is bekendvirsy kinder
aktiviste. Nadat die opstande van 1985
in die Vaaldriehoek uitgebrei het, bet
Tumahole se jeugdiges in die voorste
linies begin staan. Toe was Sipho
skaars agt

In 1987 het Turnahole se kinder
leerwereldnuus geword. "Stompo se
kinderlinie het die township se strate

. in on gevegsfront teen die staat se
noodtoestand omskep," het Peter
Godwin, korrespondent van die
Londen Sunday Times, in Oktober
1987 geskryf.

Toe aanhouding sleutelaktiviste
uit die township verwyder, het die

, sogenaamde "onder-veertiens" onder
aanvoering van Stompie en sy vriend
Gillie teen die staat opgeruk. Lang
tydperkevan aanbouding sonderver.
hoor het gevolg.

,Aan Godwin het Stompie gese:

FOKUS OP DIE WINNIE MANDELA·SAGE

Eisabe Wessels

beweerde aanranding op 29 Desern- 
ber van vier mans wat ontvoer isuit
die Metodiste-hostel in Soweto deur
lede van die sogenaamde Mandela-_
sokkerspan. ,

Leiers van die UDF en Cosatubet
verlede naweek samesptekings met
die ANC in Lusaka gehou om bul
verskilleoorWinnie te probeeruitpluis.

Hoewel daar aangekondig is dat
Winnie haar sokkerspan ontbind het,
se mense wat,die Mandela-woning
onlangs besoek het daar woon nog
steeds jeugdiges. ,

Stompie so erg geslaan is dat sy 00
toegeswel was en hy nie kon eet nie.
Op Nuwejaarsdag is Stompie deur
Mandela se lyfwagte verwyder.

Volgens die drie is hulle daama
gedwing om soos lede van die sok
kerspan op te tree deurhuishoudelike
takies te verrig,enmoes selfs saamgaan
om 'n gewese lid van die sokkerspan
aan te rand.

Op 7 Januarie het een van die
mans ontsriap terwyl hy op wag by
die huis was. Hy het sy storie aan

,aktivisteindie gemeenskap gaan vertel, '
wat onmiddellik 'nreeks dringende
vergaderings met Winnie Mandela
bele het om die vryheidvan die ander
twee mans te verseker,

Hulleis op9Januarievrygelaatna
onderhandelings tussen Nelson
Mandela, sy prokureurs en IOOe van
die Mandela Crisis Committee.

Die drie mans is steeds onder
beskerming vandie Metodistekerk,

, wat weier om bekend te maak waar
hulle is. Hulle is glo bang vir wraak
deur lede van die sokkerklub.

In die begraafplaas wys die mense
twee ander grafte uit - "doodgeskiet'
deur green beans," se iemandsonder
datek vra.

Tussen Tumahole se rye grafte
probeer ek weer met Sipho praat
Weer verdwyri hy tussen die begraf
nisgangers. In die oop gras, sowat 'n
honderd meter van die graf het 'n
linie polisievoertuie en veiligheids
manne met video-kameras en tele
fotolense stelling ingeneem.

Later as ek On kortpad oor die veld
vat na my motor toehaal Sipho en sy
vriend Joseph Natela my in. Nou wi!

. hulle gesels. '
"Stompie wou vry wees. Hy wou

gehad het swartmense moet vrywees,"
vertel Sipho. Joseph beaam dit.
"Stompie is die derde comrade wat ' '
hier Ie," wys hy in die rigting van die
grafte.

Met die mars van die rouhuis na
die kerk het Sipho en Joseph tussen
die voorstes geloop. Op skool het
hulle nog nie ver gevorder nie, m,aar
hulle is A-kandidate in die uitlewing
van protes.

Hciekom het Slo1J1pie padgegee?

Stompie, die seun-generaal, ter ruste gele
MET 'n gebaldevuis hetdie I3-jange
Sipho Lhathae verlede Saterdag langs
sy vriend se graf gestaan..

In die Rooms-Katolieke Kerkin
Tumahole, .naby Parys, waar die
gemeenskap hul laaste eer aan die
dorp se "seun-generaal" kom betoon
het, was Sipho se skouers skaars hoor
as die nagmaal-altaar waar hy en die
anderkinders metuitdagende emosie
van hul vriendkom afskeidneem het.

Stompo, soos die 14-jarige James
Mokhetsi Seipei in sy tuisdorp be
kend gestaan het, was nie net 'n vriend
nie. Sipho het'n leier kom begrawe.

Die begrafnis het solidariteit met
die stryd teen apartheid bewys. Maar
die tweespalt wat Stompie se dood in
Soweto gesaai bet, kan nie vergeet
wordnie. '

Sipho, 'n skraal straatloper met
flenterklere, is aanvanklik sku om
met vreemdes te praat. Buite die kerk '
glip hy weg tussen die skare toe ek
hom nader. Wantroue en onseker
heid hang swaar in die lug.
- Daar word baie gepraat van "po.

lice informers" en die rol van die
township se "greenbeans" - die muni
sipale polisie. Drie van Tumahole se
aktiviste is verlede jaar skuldig bev
ind aan die moord op 'n munisipale
polisieman.

samesprekinge gevoer met die presi
dent van die Metodiste Kerk, eerw.
Stanley Mogaha, en drie regsadviseurs.

Mogoba het gese dat die besoek
nodig was as 'n mens die spanning

, waarin die ANC-leier verkeer in ag
neem. Hy se ook by en Mandela het
saamgestem dat die saak so vinnig'
moontlik opgelos moet word.

"Dithetdie kerk endie nasie groot
skade berokken. Mandela het per
soonlike belang by die saak en speel '
'n persoonlike rol om dit op te los."

Die krisis het sy oorsprong in die

amd deur lede van Mandela United
uit Verryn se hostel ontvoer. Hulle is
na Mandela se groat rooibaksteenhuis

, in Diepkloof-uitbreiding geneem.
By die huis het bulle QP die span

se uitnodiging geeet, Mandela het 'n
uur lateropgedaag, en terwyl die lede
van die sokkerspan toegekyk het, het
sy Stompie en die oudste van die '

, ander mans met haar vuiste en on
sambok toegetakel, .
, Sy het daarop aangedring dat
Stompiemoet erken dat hy on polisie-

, -verklikker is, maar hy het geweier.
Daama wou sy he al vier moet erken
dat Verryn on homoseksueel is wat
seksuele toenadering by hulle gesoek
het.

(Die Metodistekerk het na on in
terne ondersoek bevind dat Verryn
hom nie aan enige wandade skuldig

, gemaak het nie, en vooraanstaande
anti-apartheidsleiers bet hom ook
verdedig. Die polisie se egter dat die
beweringe teen Verryn ondersoek
word.)

Die drie mans se dat die aanvalle
later die aand gestaak is, maar dat

Sy heteerste
, "

geslaan, se drie
hofsaak. 'n Prokureurbetrokke bydie,
saak sa die verklarings beeld Man-

, dela as bevelvoerder eerder'as waar
nemer uit,

Mandela weier om enige onder
boude met die pers toe te staan en
volgens inligting het haar man Nel
son daarop aangedring dat sy haar
van enige kommentaar weerhou.:

Sy het nietemin die afgelope paar
weke gese haar helpers het die jong
mans uit die kerk-hostel geneem om
bulle te beskerm teen beweerde
seksuele wandade van eerw Paul
Venyn, on blankeMetodiste-prediker
in bebeer van die hostel.

Sy het ontken dat Seipei, wat deur
die polisie geidentifiseer en reeds
begrawe is, dood is.

Volgens bronne blyk die volgende
, uit die beedigde verklarings en verkla
rings wat twee van die ontvoerde
mans 'n paar UUT na hulloslating op
16 Januarie voor gemeenskapsleiers
gemaak bet:, ,

Seipei en die drie ander mans,
onderskeidelik 20, 20 en 29 jaaroud,

, is vier dae na Kersfees Om agtuur die

NELSON MANDELA is uit sy
tronkwoning aktiefbetrokke bypog
ings om die krisis rondom sy vrou en
haar "sokkerspan" op te los, het anti
apartheidsbronne en kerkverteenwoor
digers die week in Johannesburg gese.

UPI berig Mandela het sy vrou
,twee keer die afgelope twee weke
ontmoet oor die omstredenheid, wat

, anti-apartheidsleiers onkant betrap
en geskille tot gevolg gebad het cior
hoe om teenoor haar ripte tree.

Met toestemrning van die ower
h~e, het Mandela verlOOe week ook

,Nelsonaktief betrokke bykrisis :

OorledeStomple Mokhetsl Seipel, die seun-generaal
Foto:Gillde VlieglAjrapix

Winnie eerder bevelvoerder as waarnemer .
DRIEjong mans watnabewering
in Winnie Mandela se huis in
SowetoaangerandIS sesyhetself
die aanranding begin deur hulle ,
en 'n tienderjarige watlaterdood
is. methaar vuiste en 'n sambok
toe te takel,

Ditsebronne watdie drie mans se
beedigde verklarings gesien het.

Die drie jong mans beweer dat
haar sokkerspan toe by haar oor

, geneem het en bulle met bottels eri
swepe geslaanenteen die muurgegooi
het.

Stompie Mokhetsi Seipei, 14, wat
volgens Mandela 'n polisie-verklikker
was, is aan sy voete opgehang en
herhaaldelik op sy kop laat val totdat

,hy sy bewussyn verloor bet.
Hy is twee dae later deur die

lyfwagte verwyder, Sy lyk, onher
kenbaar , vermink 'en met twee
steekwonde,.is op 7 Januarie in 'n
verlate veld gevind, '

Die breedvoerige beskrywings van
, dienagvan29Desember,toedievier

na bewering uit die Metodistekerk se
hostel ontvoer is en in die Mandela·'
wooing aangehou is, is vervat in
gebeime beedigde verklarings wat in
besit is van die drie oorlewendes se
prokureur.
. Bronne in die anti-apartheidsbewe
ging wat bekend is met die inhoud
van die verklarings en pogings van

, gemeenskapsleiers om die vier te
bevry, het die inligting aan die Los
Angeles Tunes beskikbaar gesteI.
Ahnalhet gevra dat die namevan die
drie ander mans nie bekend gemaak
wordnie.

Na ondervraging van die slagof
fers,bet die owerhede opgetreeen
IOOe van die sokkerspan gearresteer
en weens moord aangekla. Die poli
sie-ondersoek duur voort,

Nie een van die drie mans se hy is
ernstig beseer deur Mandela se
beweade aanranding me, boewel hulle
letsels oorgebou bet van die hewiger
aanrandings deur die Iyfwagte. Hier
die wandings is dikwels deur haar
bygewoon.

Die beedigde verklarings maak
dit nou heel moontlik dat Mandela
self aangekla gaan word.

Indien'sy nie aangekla word nie,
meen prokureurs, sal baar reputasie
aangetas kan word deur die getuienis
van die IOOevan die sokkerspan in die

•
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AFRIKA

Onlangs Is drie Suid-Afrikaanse agente wat 'n bomaanval op 'n ANC-huis
in Bulawayo geloods het, in die Hooggeregshof in Harare ter dood

veroordeel. Hulle het 'n werklose gehuur om 'n motor vol plofstof na die
huis te bestuur. Die onskuldige man is aan stukkies geblaas. Nog drie

hofsake teen beweerde Suid-Afrikaanse agente moet afgehandel word. Dit
Iyk nie of Suid-Afrikaanse agente se pogings om die ANC in hierdie

buurland te beveg, baie geslaagd is nie. LAWRENCE BARTLETT doen
verslag.

dit vir julle gedoen, doennou iets vir
ons," was duidelik die boodskap wat
uit die swaarbewaakte beskuldigde
bank j18nSuid-Afrika gestuur is.

Ollar was reeds een dramatiese
poging om die mans te red in Julie
verlede jaar. 'n Poging is aangewend
om hulle met 'ngesteelde Zimbabwie
se lugmag-helikopter uit die land te
kry nadat die gevangenisbus waarin
hulle vervoer in on lokval gelei is.

Die plan het klaaglik misluk. Een
man, Denis Charles Beahan, is in
hegtenis geneem en is nou verhoor
afwagtend. 'n Lugmagoffisier, vlug
luitenant Gary Kane, her uit die land
gevlug.

Daama was die drie beskuldigdes
onder die swaarste bewaking wat
ooit in Zimbabwe gesien is. Hulle is
in 'n pantsermotor na en van die hof
vervoer, begelei deur ten minste tien
militerevoertuiewatswaarbewapen
is. In die hofsaal self was ondosyn
militere polisie wat met sub
masjiengewere en pistole bewapen
was, terwyl skerpskutters die gebou
gepatrolleer het.

Spesiale toerusting is ook langs
die Suid-Afrikaanse grens geinstal
leer, het on staataanklaer in die hof
gese, en sekuriteitsagentskappe is
paraat gestel teen enige pogings am
die mans weer te red.

'D Moontlikheid wat bier genoem
word is die uitruiling van die drie
mans vir politieke gevangenes wat
in Pretoria in die dodeselle sit.
Regsgeleerdess se egter dit sal on
ongewone ooreenkoms wees aange
sien die drie veroordeeldes almal
Zimbabwiese burgers is.

-, Smith het uitdagend aan die hof
vertel as hy on keuse gehad het sy
lojaliteit by Suid-Afrika sou Ie. Woods
het gese dit was "onmorele onreg"
dat hulle skuldig bevind is terwyl
"ANC-moordenaars" in die strate van
Zimbabwe rondloop.

As hulle hang, sal hulle die eerste
wittes wees wat vir politieke mis
dade in Zimbabwe gehang word.
Twee Fransmanne is in die vroee
tagtigerjare vir moord gehang on
danks sterk protes deur die Franse
regering.

'n Totaal van omtrent20mense is
sedert Zimbabwe se onafhanklikheid
in die land gehang. - New African

=

Kevin Woods
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Michael Smith

Phillip Conjwayo

gemartel word as hy nie praat nie.
Hy het gese On Suid-Afrikaanse

agent met die naam Henry Thompson
is met 'n valskenn op on afgelee plaas
neergelaat om die aanval te organi
seer.

Barry Bawden, wat verhoor afwag
in'Hararese Chikurubi maksimim
sekuriteitsgevangenis, het besluit waar
Thompson neergelaat sou word, het
hy gese, _

Sy neef, Christopher "Kit" Bawden
- watnie inhegtenis geneem isnie en
glo in Suid-Afrika is - het die knop
pie gedruk wat die onskuldige Obert
Amon Mwanza na sy dood gestuur
het.

Kit Bawden se broer Guy is ook
gearresteer en is verhoorafwagtend
op aanldagte wat in verband staan
met 'n motorbomontploffmg by on
voorstedelike winkelsentrurn in
Harare in 1987. Twee anti
apartheidsaktiviste en verskeie an
der mense is beseer.

Die betrokke agente was almal in
Rhodesie se weermag of geheime
diens tydens die oorlog. Met die
uitsondering van Conjwayo, wat deur
sy advokaat as on slagoffer van Suid
Afrikaanse agente beskryf is, is almal
goeie vriende wat gereeld saam gaan
jag en visvang het.

Woods, on lang man met 'n groat
baard, het erken dat hy in 1983 deur
Suid-Afrikaanse intelligensie gewerf
is toe hy nog on lid van Zimbabwe se
Central IntelligenceOrganisation was.
Hy het erken dathy verkennings
werk oor die huis in Jungle Road

, gedoen het en gehelp het om die
afspringplek van Henry Thompson
te beplan,

Smith, wat in die Rhodesiese en
later die Suid-Afrikaanse weermag
gedien het, het erken dat hy in die
beheennotor was toe die bom in die
ander motor ontplof het.

Conjwayo het erken dat hy die
motor gekoop het en die bestuurder
gehuur het, maar enige kennis ontken
van die plan om die huis aan te val.

Toe hulle deur Regter-President
Wilson Sandura gevra is of hulle
enigiets te se het voordat hy die
doodsvonnis uitspreek, het Woods
namens homselfen Smith gepraat

Hy het sy toespraak gehou in
dieselfde somber hofsaal met hout
panele waar wit regters tien jaar tevore
swart guerrillas ter dood veroordeel
het.

"Ons enigste motivering was ter
wille van die mense van Suid-Afrika
wat dood en verwoesting daagliks
aan die hand van bierdie ANC
moordenaars ly. Ons is jammer dat
die man wat dood is nie On lid was van
diemiliterevieuelvandieANCnie,"
hethy gese.

Hierdie uitdagende houding word
bier gesien as 'n oproep tot Suid
Afrika om hulle op die een of ander
manier van die galg te red. "Ons het

Op 'n oop telefoonlyn het Baker
gevra: "Is dit on valstrik?" en gereel
dat hy onduisend dollar in die water
bak van 'n toilet by on garage in
Bulawayokangaanhaal. Woodshet
die geld daar geplaas, en hy is gear
resteer.

Die eienaar van die garage, Rory
McGuire, is ook gearresteer en tot
sewe jaar gevangenisstraf gevonnis
omdat hy versuim het om vyande
like agente te rapporteer,

Toe het Woods met die sakpatats
vorendag gekom, en as voormalige
lid van die cm gese hy weet hy sou

bekend geword.
Hy het aandie polisie gese as hy

On sekereMary Baker in Suid-Afrika
bel, sal hulle "die wittes" wat by die
saak betrokke is kan Yang. Zimbabwe
se Central Intelligence Organisation
(CIO) het die gesprek op band

<opgeneem.
Conjwayo hetBaker, wat laterin

die hof as as on voonnalige Rhode
siese polisie-vrou Katriona Marilyn
Burger geidentifiseer is, gevra om
hom te help om uit die land te vlug
omdat die polisie se strik besig was
om nouer om hom te trek.

SA agente loop
rieme styf in
Zimbabwe

IN intelligensiekringe in Zim
babwe is uiterste verbasing
uitgespreek ocr die amateurag
tige werkwyse van drie Suid
Afrikaanseagentewatonlangsin
Harare seHooggeregshof terdood
veroordeel is nadathulle 'n mo
torbom laatontplofhet,

Die motorbestuurder is dood en
twee ANC-lOOe_ is beseer in die
ontploffmg.

Kevin Woods, 35, Michael Smith, '
34,enPhillip Coojwayo, 54,is skuldig
bevind un moord nadat 'n motor- •
bam ontplof bet by 'n huis in Bula
wayo waar lede van die AN9 in
Januarie 1988gewoon het,

Die hof het bevind dat hulle 'n
werldosemanby 'narbeidsburo gehuur
het om die motor vol plofstowwe na
diehuis byl6AJungle Roadte besn.mr.
Kart nadat hy daar aangekom het is
die born met afstandsbeheer laat
ontplof en die man is aan stukkies
geblaas, Twee mC-lede is beseer,

Ten.minste nog drie hofsake teen
beweerde Suid-Afrikaanse agente
moet nag afgehandel word. Dit gaan
oor on kommando-aanval op ANC
kantore in Harare in 1986, 'n vuurpyl
aanval op 'n ANC-huis in dieselfde
stad, nag on motorbomontploffmg
by on winkelsentrum waarinverskeie
mense beseer is, asook on mislukte
poging verlede jaar am Woods en
Smith te bevry.

Die eerstedeurbraak vir Zimbabwe
se sekuriteitsdienste het plaasgevind
toe hulle Conjwayo, 'n voonnalige
Rhodesiese veiligheidspolisieman,
kart na die ontploffmg gearresteer
het.

Hy is verklik deur on familielid
wat hom voor die ontploffmg in die
motor gesien het wat in die bomaan
val gebruik is. Nadat hy in hegtenis
geneem is, het die ander name gou

1•... < •••-
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Arbeidsrubriek deur
.THEO HEFFER, 'n

konsultant in
nyWerheidsverhoudinge

Links: Ole
NP kry 'n

nuwe geslg,
deur Victor
Barnes. Bo: .
·~n Lewens-

getroue'
portret deur

Mynderd .
Vosloo.

Regs bo: Die
nuwe

.kroonprlns
. deur

Strljdom van
derMerwe.
Regs: Dr

Andries se
verrasslnkle
deur Alistair

Findlay.

.

Sonder reg om testaak
kan werkers net bedel

.dink gedurig beter verskonings uit
om nie te handel nie: eers het hulle
vir die inflasiesyfer gewag, toe vir
die aankondiging oor primakoerse
en nou waghulle vir lekkergoedvan
Barend in sy begroting. Enigiets om
nie 'n besluit te neem nie.

Daar bly egter 'n groot tekort aan
handelaars in die mark enmensemet
ondervinding - of ditnou goeie of
slegte ondervinding is - isgewoonlik
verseker van werk.

'; Eenhandelaarhet 'n privatespeur
diens beginnadat hy soveelgeld vir

'. 'n bank verloor het dat hy nie weer
werk in die mark kon kry nie. Nadat
sy speurmaatskappy bankrot geraak
het, is hy weer werk in die mark
aangebieden in beheervanmiljoene
rande geplaas..

Diseersnadathy W«:C aanhwdend
geld verloor het, dat hy gevra is om
die pad te .vat, Vir sulke openlike
nalatigheid .of onkunde behoort 'n
bank aanspreeklik gehou te word:
, Ek is seker daar is min buite- ..
staanders wat trane sal stort as jup- .
pies hier ook tot 'n val kom. Maar
maklik sal hulle blykbaarnie oorgee
nie. 'nMakelaarhet onlangs'nbesig
heid in die .verhandeling van ma
kelaars en handelaars begin.·

'n Slim uitweg: as .on mens nie
. geld kan maak deur 'n parasiet in die
mark te wees nie, word jy 'n parasiet
op parasiete,

. Soos die RomeinseRykvan ouds, ,
Iyk dit· asof ons mark sy dae van
oorvloed en dekadensie geniet het,
Beleef hy nou sy laastestuiptrek
Jdngsvoordathyook totuvalkom?

FW de Klerk: so s8 baie spotprertnekenaars, is '~mooilike man o~ te teke~. Daar
wordges8hy isdieOorspronklike:Vaalseun.Maardeelnemers aanVryeWeekblad .
se TekenFW-kompetisievaarbaie goed, soos onshier kan sien. Daar is altesame .•..
R600om tewen in diekompetisie, enenigeen mag deelneem. Onswil veral graag
die bydraesvan studente aan universiteiteen technikons sien. Die sluitingsdatum
.is eersop I April, en inskrywingsmoet gestuur wordaan:Teken FW-kompetisie,
Posbus 42637, Fordsburg 2033..,

Vaalseun-prcnte .stroom inl
- i • _ '~.. - \ _ ' • • - - •

Juppie-erase Iaaste
stuiptrekkings? '
DIEjare tagtigworddikwelsbeskryf
as die "juppie-era", Maar soos die
dekadeeindesekanttoe staan.Iykdit
of die glorie-daevan hierdieheimlik
geadmireerde, openlik veragte spe
sie ook tot 'n einde kom.

Maar ook hier in ons eiemarkte
lyk dit asofdie tyd van "dekadensie"
ook tot 'n eindekom,

Ek moet erken dat ek aanvanklik
omtweeredesbydiemark aangesluit
het. Die een is omdat 'n mens hier
makliker aselders geld maak(so het
die grootpratersmy misleil) en die
ander is omdat ek van die Rand
Aksepbankse "gilttrain" (guilttrain)
gehoorhet.

Hierdie trein het blykbaar
afgesloofdemakelaars en finansiele
handelaars vermaak deur hulle vir
die middag na die Magaliesbergeen
terug te karwei.

Onthou,"die mark is baie veel
eisend,enop dieTransvaalsevlaktes
kon die juppies hulself in afsonde
ring ontwen.mekaarbeter leerkenen
die aand in verskeie Johannesburgse
hotelsafrond omdan terug tekeer na
die vaallewe van geld, bulleenbere.

Helaas, al twee jaar lank loop die
trein nie meerme; maar verlede jaar
het 'ngoeieaantal skeme:rkellqJartytjies
vir afleiding gesorg, Ek wonder of
middeljarige mansmet respektabele
titels in ander beroepe ook teen die
einde van so 'n sosiale geleentheid
armdrukkeop diemat doen, kollegas
in swembaddensgooi en dieminder
suksesvolles diearrogantes metvuiste
op hul plek sit? .

Dit wasverlede jaar. Vanjaar het
die arrogansie aansienlik afgeneem,
Om geld te maakwanneer diemark
sterk in 'n rigting loop is maklik.Die
mark waarin ons ons nou bevind is .
egter 'n ander storie. In die afgelope
drie maandebeweeg koerse op die -:
langtermyn Eskom-lening maartussen
16.40 en 16.75 persent.:

Om besluite te neernin so 'n stil
mark is moeilik en ~ang handelaars .



MENINGS

•

o

I
~

...

, Achterberg. Neruda en ...
Hambidge!
Joan Hambldge van Pietersburg skryf:
In die Vrye Weekblad van 17 Februarie
verskyn daar drie briewe waarin my reaksie

,Vrye Weekblad plaasalle briewe wat nie die wet
oortree of lasterlik is nie, mits die korrespondent
,se naam en volledige adres bygevoeg word as 'n
skuilnaam gebruik word. Skryf aan: Die Redakteur,

Vrye Weekblad, Posbus 42637, Fordsburg 2033.'

soening" than the whole PFP caucus con- op Gerrit Olivier se aanvalle veroordeel
veniently ignores the long, lonely and cou- " . word. Nou weet ons sedert die ThreeStooges
rageous stand that Helen Suzman made. C dat grappe gewoonlik in driee aankom.

Prominent amongst those who ranged Aan die Mielieboer uit Louis Trichardt:
against her were prof Terreblanche and dr kennelik is die heer bedreig deur mypro-
De Klerk, staunch supporters of the system duksie.' Ter.selfdertyd word ek van impo-
she opposed. You overlook too the incred- . tensie beskuldig. Kan 'n mens 66r-produktief
ible contribution made both in extra-parlia- en impotent wees?
mentary contacts and racial co-operation of _ ,Om my 'n "fame slave" te noem, vind ek

. the late Molly Blackburn, MPC for Walmer.- . verspot. Diegene wat eendag (se so oor 'n
NeitherdrSlabbertnordrBorainehas,in honderd jaar) die psigoses van ons pre--

my opinion, achieved anything outside revolusionere tydperk sou analiseer, be-.
Parliament that they could not have achieved hoort af te kom op die een groot gemene
as MPs, and their actions and example served deler: 'n bedreiging deur alles en almal.
to undermine the PFP's position as official
opposition to the detriment of both peace . Waarom, byvoorbeeld, skryfMielieboer
and reason in our political life. nie sy regte naampie vir ons neer nie? .

One must remember in critisising the' En ene DrJoyce Wengrove se stukkie is
,image of the PFP that dr Boraine and dr so ver van die waarheid verwyder dat 'n
Slabbert were in their leadership positions _ . mens wonder of sy nie maar eers 'n bietjie
to a great extent responsible for that image. moet navorsing doen, alvorens sy die Afri-

When it no longer suited them to hold kaanse letterkunde betree nie? Want kyk:
those positions they ducked, disclaiming all die doktor meen ek val diegene aan wat my
responsibility for the party's well-being. boekesleggeresenseerhet! Ditisniekorrek
What I did not notice at the time of their nie. -

, ' vociferous contempt for Parliament was Om haar bv verkeerd te bewys: Gerrit
'that they very sensibly did not despise the Olivier hetnog nooir'nresensie oor een van
financial' benefits of gratuity and pension my digbundels geskryf nie en ek kan haar
that Parliament gave them. terloops verder daarop attent maak dat my

CouldI point out in conclusion that I was bundels nie net slegte resensies uitgelok het
born, educated, lived and worked in the nie! '
three Central African territories and then 'Haarmeningoormypoesieisgewoon'n
spent many years in the Vaal Triangle. mening - en haar goeiereg. Om egter pro-

My experience ofboth African and South duksie en gehalte gelyk te stel, is die finale
African politics extends well beyond the bewys van die doktor se onkunde. Hoe
boundaries of Johannesburg. My nose was gemaakmet Gerrit Achterberg of Pablo
nurturednot on imported Frenchperfume of Neruda? .

the Northern suburbs but on the scents and Die mooiste brief kom egter van Her-
smells of Africa. man Lategan uit die Kaap.

I have seldom anywhere witnessed such
wide-eyednaivete as Peter Gastrow's report Die jonge heer se eweneens bitsige aan-
to the PFP Regional Council on his return val op my kan net met een woord beskryf
from Lusaka. I would have been toonervous . word: projeksie. Waarom gaan bestudeer
to listen to him when he returned from the hy nie liewers Jung et al nie.
excitements of Dakar. Het jou ouers jou dalk mishandel sodat

I trust that dr Slabbert has a more accu- jy ander daarvan verdink?
rate and more realistic evaluation of politi- Maak vrede metjou skaduwee sodat die
cians who are more sophisticated and expe- poesie wat jy skryfkan uitkom en jy nie
rienced, particularly in their international' langer sal nodig he om aan suksesvolle

. political contacts, than anyone the South digters was te klou nie. .
African political world can produce. ex-: Ekhet onder meer ook vele naslaanwerke
cepting perhaps Helen Suzman. . oorhoe omvreemdestede tehanteer,vreemde

en meer suksesvolle mense aan te spreek en
vrede te maak metjouself.

Oordie groter relevansie van my en
Gerrit Olivier sal die tydmaar moet besluit.
Beslis nie die drie briefskrywers nie,

, .(B~ef onverkort.)

'Hogwash.
Nothing further,
from the truth'·· .'

• •

PWenFW

DAAR was 'n bomaanval by Ellispark na 'n rug
bywedstryd. Daarom behoort volgende seisoen se
rugbywedstryde verbied te word.

Natuurlik is dit 'n belaglike stelling. Maar is dit
meer belaglik as om 'n musiekkonsert in dieselfde
stadion te verbied? _ .

Wat ook al die redes was wat aangegee is, die
verbod op die Reenboogkonsert verlede week het
flagrant inbreuk gemaak op die vryheid van die
individu inSaid-Afrika,

Wat verstommend is, is dat die belaglike verbod
so sonderprotes deur die publiek aanvaaris. Het ons
s6 vuisvoos geword onder die outokratiese Nasio
nale Party-bewind dat ons nie meer omgee nie?

Wat is dit wat verbied is? ,·n Musiekkonsert met'
van die beste Suid-Afrikaanse kunstenaars, onder
andere Johnny Clegg en Savuka, Stimela, Johannes
Kerkorrel endie Gereformeerde Blues Band, Yvonne
Chaka Chaka, Bright Blue, ens. .
. Die 6ntstellendste deel van die storie is dat die
landdros eers vir die kunstenaars gevra het om hul
lirieke aan hom voor te Ie. Hulle het - met reg ~

geweier.
Kan enigiemand verkwalik word 'wat wonder

hoekom die landdros die lirieke wou he as hy in elk
geval geglo het daar gaan geweld by die konsert
losbars en dit moet daarom verbied word? Kan dit
wees dat party van die lirieke, byvoorbeeld die van
Kerkorrel,'n "politieke strekking" het?

Metrespek is ons submissie dat hiernie regsargu-
mente ter sprake is nie. .

Daar word aangevoerdat die konsert kon lei tot
konflik en misbruikvan 'drank en dwelms. Ons
gemeenskap is vol van die euwels. Waar 'n klomp
mense saamkom, is dit heel moontlik dat die euwels
dus kan voorkom, -

Was dital ooit genoegsame rede orrisokkerwed
stryde op Ellispark te verbied? Of jooloptogte en 
biertuine?

Beteken dit nou dai ons nooit weer 'n groot
musiekkonsert in Suid-Afrika mag hou nie?

Dit is jammer dat die verbod deur 'n beampte v an
die hof ingestel is en deur 'n hoerhofbekragtig is. Dit
kan die vertroue in die regstelsel as 'n waghond van
die vryheid van die individu net verder ondermyn.

Suid-Afrikaners moet wakker wool.Geen beskaafde
staat mag sy onderdane se vryheidso minagsonder
dat die landsburgers daarteen protesteer nie..

ONS is besig om in die absurde situasie in te beweeg
waarnieinand wilhe ons staatshoofmoet staatshoof
wees nie, nie.eens die party wat hom tot die pos
verkies hetnie. Eriwetlik-kan niemand eintlik iets
daaraan doen nie.

Dis 'nscenario wat ons gedink hemet in piesang
republieke in Suid-Amerika voorkom.

As FW de Klerk en sy kollegas in die kabinet wil
hedielandmoetenigerespekvirhullehe,moethulle

, nou hul voet neersit en aan PW Botha se om sy goed
uit TuynJiuis te verwyderen te gaan aftree. ,

- Dit maak nie saak hoeveel deemis hulle .ook al
met hom as persoon hetna sy siekte nie. Hy is steeds
net een mens, terwyl die pos die is vanregeerder oor '
meer as dertig miljoen mense.

PW Botha is nou besig om van die Staatspre
sidentskap'n bespottingte maak. '

So,se hulle ' .

Elizabeth Cloggvan Bryanston skryf:
.CouldI point out certain fallacies contained
in the statements made in your critisism of
the letter which I wrote to Business Day

. (Vrye Weekblad 17.2.89).
"Sekere Progge se bitterheid teen Van is

omdat hy een groot waarheid onder hul
geparfumeerde neuse gevryf het: die be
langrikheid van buite-parlernentere groepe
en die beperkte rol van die wit Parlernent."

Hogwash. Nothing could be further from
the truth. There was never any doubt, that I
was aware of, of the importance of extra
parliamentary politics ina country inwhich
most of the population is excluded from
Parliament and the legislative process.

.For its entire existence the Progressive
party and later the PFP constantly pointed
out the limitations imposed by the limita
tion of Parliament, and the exclusion of all
but whites from legitimate political activity.·
. These attitudes were there long before
Van Zyl Slabbert joined the Party. Where
Slabbert offended was in his abandoning
without any warning both his post as leader
of the party and his followers in the middle
of the No-Confidence Debate in 1986.

Generals who abandon their armies in
the heat of battle are not normally regarded
as a good bet for the next campaign;even if'
they are fortunate enough to survive that

.long.
Grand gestures which leave everyone

else in the lurch may look glamorous to the
immature but they are hardly conducive to
the building of confidence and trust amongst
those who where let down.

==================~. ., Now while I do not doubt dr Slabbert's
sincerity in his opposition to injustice, nor
his brilliant intellect, nor his extraordinary
gifts as a public speaker, I do not have the
same confidence in his staying power or in
his infallibility as a political guru.

What has been conveniently forgotten
by his admirers is his constantly repeated
and widely reported opinion prior to 1987
that the CP and other rightist groups had 
such limited support that they were a negli
gible political force and could be discounted.

Some of us, quite correctly as it tran
spired, did not believe him at the time. If he
was so far wrong in assessing his own
people how can we be so certain that his
assessments of the relative strengths and
nuances of other political streams are so
absolutely reliable. Once bitten; twice shy,
as the old cliche goes.

The statement that dr Slabbert and dr
Boraine have done more "virvredeen ver-"

'0 Inbreuk Op
yryheid ,.'

Vrye~ekblad

"DIe Suid-Afrikaanse vrou kan die geheime wapen
wees teen die aanslae <w die land ... sy moet die draer
van liefde wees vir die eie en die inisiatief neem om
aanslae teen die land en die Nasionale Party af te .
weer." - Marike de Klerk.

"Pres PW Botha is 'n saggeaarde man met 'n fan
tastiese sin vir humor." - Fleur Ferri, portretskilder.

"Ek lees nie koerante nie en ek praat ook nie met
koerante nie." - Regter Jan Strydom.

"Ongelukklg het vandag se onderdrukkers dieselfde
velkleuras die onderdruktes."- Aartsbiskop Desmond
Tutu oor verdrukking in Afrika. ,

"Hui mens, hier gaanditvrot, vrot, vrot!" - Hannetjie .
van der Mrewe, winkeleienaar op Carletonville, wat

, deur swart kopers geboikot word. . .

12 VryeWeekblad,3 Maart 1989.
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'0 Griekse tragedie of
Boere-slapstick? , ..,,/I!i:
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gehad het met as belangrikste klient .
die Arbeidersparty van Allan Hen
drickse.

Dieselfde Piet Coetzer wat 'n
gloeiende boek oor Hendrickse
geskryfhet.

Dieselfde Piet Coetzer war, toe
hy nog politieke slcrywer van die '
Transvaler was, die verslag oor die
Info-skandaal vroeg gelek het om
Connie Mulder se kanse om Eerste
Minister te word, te verbeter.

Dieselfde Piet Coetzer wat ver
lede week in 'n Engelse Sondagkoe
rant genoem is as 'n moontlike nuwe
aanstelling as adjunk-minister.

*Geskat volgens die beskikbare
talent is Piet miskien nie so 'n slegte
keuse nie. En dis goeie taktiek om
noujoukleure te wys - meeras dertig
van die 16 man wat vir Pik gestem
het, het al vir hom gaan se hulle het
vir hom gestem, en meer as 70 van
die 69 watvir FWgestem het, het al

\ \ \

\ \ \ \ \

,,,
." ....

Joggie
Gehoor wat die Afrikaans is vir

"toy boy"? Hoe klink "pompjoggie"?

die metropolis van Lydenburg deur
gebring, Hy was die enigste :
Engelssprekende in die (baie) Afri
kaanse skool, en byna elke kortpouse
en langpouse het die groter seuns
hom geboelie.

*Laat Bittergal aan sy oupa dink
watnounog nie die Engelse vergewe

. het vir die glasstukke in die mieliemeel
in die konsentrasiekampe nie. '

\
\

\ \ \
\l \ \

\

\ ,
\ \ \

\ \

\ '"\ \. \ \
\

\ \ \
\ \

\\
\

\

\ \

\ \ X ~"l'

\
\ \

\
\

\

gaan vertel hoe hulle hul kruisies
agter sy naam getrekhet.

En niemand het gebodder om vir
Chris Heunis te gaan se hulle het vir
hom gestem nie.

Ken en die Boere
'n Lekker d~bat die tussen Ken

Owen van Business Day en Sampie
Terreblanche van Stellenbosch

. waaroor ons die week berig. Ten
minste is Ken, die redakteur met die
skerpste pen in die land, nooit ver
velig nie,

Maar vir die wat al gewonder het
hoekom Ken so sukkel om vir Afri
kaners lief te word, het Bitter-galdie
volgende storie gehoor waiblykbaar .
deur die "Rambo of the syndicated .
columns". soos Johan Graaff van
Stellenbosch hom al genoem het,
self by geleentheid vertel is:

Ken het naamlik sy kinderdae in

\
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Meesterlik?
So van valsheid gepraat: party

mense het darem nie 'n sin vir subti
liteit nie.

Nasionalis, die NP se propaganda
blaadjie(enjullehetaltydgedinkdis
Die Burger!), skryf in sy Februarie
uitgawe onder meer: "Opponente van
die NP moes gou tot hul.ergernis
agterkom dat die geleentheid om gif
te saai uit 'n sogenaamde 'Ieier
skapskrisis' hulle totaal ontneem is
deur pres PW Botha semeesterlike
hantering van sy uittrede as party-
leier." .
*Maar miskien was daar tog 'n bie
tjie subtiliteit in Nasionalis: langs
die storie plaashulle 'n tekeningvan
al die NP-hoofleiers sedert 1948.Dit
loop van DF Malan af tot by PW en
verby tot by FW. En die insinuasie is
half duidelik: FW is die enigste een
wat nie ook staatshoof was nie,

Sien my raak! Sien my·
raak!

Wonderlike storie die week van
Peter Gastrow van die NDB wat in
die Parlement vra: "Wie bepaal die
beleidvan dienuwe NP?" 'nKoor het
opgegaan: "Diehoofleier! Die hoof
leier!"

Volgens die manne in die persga
lery was die voorskreeuer Piet Coet
zer, die LP vir Springs.

Dis dieselfde PietCoetzerwat tot
voor sy verkiesing 'n politieke skakel
maatskappy met Willem de Klerk
van die te stigte Demokratiese rarty

waarin die party met 'n sieklike en
bitterbek ou man vergelyk is. Daar
·was'nsketsvanPWbyendieopskrif
het gelees: Wie wil die ,au man nog
he?

Nasionaliste,verlig en verkramp,
skelm en skoon, het deur die bank
heftig gereageer en gese dit was in
swak smaak teenoor die Volksheld,
soosEgbertus Klaagvoort hom noem,
omdat party mense kon dink die
verwysing wasna hom. Maar dit is
kinderspeletjies vergeleke met die
goed wat Nasionale LPs die afgelope

,tyd van PW Botha se ..
*Watter klomp valsgatte-soos Bit

.tergal se oupa sou se.

In November verledejaar het Vrye
Weekblad 'n ligte storietjie oor die
NP-kongres in Transvaal geplaas

AS dit nie so belangrik was vir ons
land se toekoms nie, sou die hele
petalje om PW en FW en die pre
sidentskap darem baie vennaaklik
gewees het.·

Aan die ander kant, wat !Can 'n
mens anders doen as om te lag oor
die teater van die absurde wat besig
is om hom in Tuynhuis en die wit
parlement af te speel?

FW de Klerk is die week presies
'n maand lank al hoofleier van die
Nasionale Party. Die NP is die party
wat die land regeer, beleid maak en
kritieke besluite neem; Dis ook die
party wat die Staatspresident aan-
stel. .

Maar in die vier weke het arme
FW nog net een kort oudiensiemet
Sy Edele die Staatspresident gelcry:
vier dae na sy verkiesing.

NouhoorBrolloksdatPW'nhele'
paar keer al met ander ministertjies
oor die foon gepraat het oor allerlei
dinge, maar nog nie met FW nie.
Hoekom? Want FW was nie PW se
keuse vir hoofleier nie! .

En soos 'n stout kind probeer hy
nou spiteful wees. (G'n wonder PW

. het so good met keiser Bokassa, die
mensvreter-diktator van die Sentraal
Afrikaanse Republiek, en Mobutu
Sese Seko, diktator van Zaire,
klaargekom nie!)

Geliefdes, Grootbek
, - -- ~, . '.

maak '0 comeback

/

LENDENE word miskien nie omgord
nie, maar 'n verdwaaldepruikie word
met volle swier uit die oornag-mari
nade gevis,om die Noble Head te
versier. Sy Edele A Ragsbanjo het 'n
nuwe strategie. Alweer.

Soos 'n afgeleefde oukoei herkou
Sy Edele die nuwe sluwe maneu
vers, dis die dat Sy Edele se kieste so
swierig staan,

Die jongste manewales behels glo
diestigtingvan 'npartyvir "puriste",

Voordat julleonbeskaamd tot die
gevolgtrekking kom datdituiteraard
puriste van die onderwereld moot
wees, moot Egbertus julle in die bek .
ruk.

Nee, vrinde, Sy Edele is nou net
mooi siek en sat vir die gekonkel in
die politiek, sien, en wil hom nou
beywer vir Skoon Adrninistrasie.

Voorwaar ek se vir julle, soos wa
terpokkies.slaan die Skoon Admin
istrasie nouin die mees onverwagte
plekke uit, Sy Edele beoog glo dathy
omring sal wees deur lede van "hoe
kaliber". Die hart word sonuner week
van sulke idealisme wat werklik glo
dat Sy Edele se besondere magne
tisme "hoe kaliber" sal aantrek,

Miskien darem eerder die teen-
deel, U Edele? .

Vir diegenevan julIe watopekspe-
disies in Antarktika was en nie op .........."...... ' 1·'~··::·.::,,:::,,;, _-
h

~ ~--- _k ~

oogte van die nuus is nie, sal dit .'''/ ''''''0''-:''· ".t 0",,,,,

all
"", ..1.5$' ~'. I \ I~';"""

es natuurlik as 'n ligte skokkie .~ /' ~c.__~ j /....••~,;••,
kom.' ."', ...,~ / ~tlt -: ,.....j J....-.;;'-. ~.~ .~~'\

I !f. /. tl"r,1).\ I/,i'" 1 "''?,. j<''''" \ \ \

Maar knip die kruisbande vas, ' ' / ,,<',.... \ . ,'",,-~"<il "".;, "\" ~-"---...; .... ,,~~,
onskuldiges, want die beste kom nog,
Te kostelik vir woorde. .

Sy Edele se nuwe party, seg hy,
"will concentrate on exposing wrong
doers"!

Hy vind glo die bloedskandige
gevryery in die Huis van Afgevaar
digdes"shocking. disgusting and
shameful".

Het nie geweet Sy Edele ken juis
die begrippe nie. .

Ekleiafhybedoelhyhounievan
die klas van dinge nie.

Haai? 'n Mens kan sulke cheek 1

maar net bewonder. Dit kos jare en .........

jare se oefening. Egbert.:;sKraagvoort

Van FW na PW .., 0
wee!

'n Comeback van 'n ander aard is
besig om die prettigste verwarring
(amperse ek verwoesting) te saai in
Nasionale geledere. Die Volksheld
is glo met een voet op die reguit en
nouepaadjiena die Tuynhuis. Up the
garden path. kan jy maar se.

En madam De Klerk se minder
bekende wederhelf hou nie te veel
daarvannie. Die land is nou net mooi
aan die ontspannadie tirades van die
afgelope dekade. Entoe, skielik, kom
daar 'n middelmatige dreuning by
die kus af, en almal begin weer sid
deren beef.

Die taak die op zijn schouders
rust vervulle hij met trouw en lust.
Dissekermaarmoeilik omvan soveel
mag afstand te doen. En ditlaat anne
FWmet iets baie na aan'n windeier.

. Maarmaakditnoujuis 'n verskil aan
die heil van volk en staat? Van PW
na FW .:. 0 wee!

Claunders, die
meester

Thans in de donkre nacht kan ons
maar netonse sterre dank dat ons 'n
lig soos die van CliffSaunders in ons
midde het. Hierdie meester van
onderhoudsvoering se kop is nou
ook al so disnis van al die verwronge
opinies wat hy dag na dag: in mense .
se monde Ie, dat hy hierdie week
skoon die kluts kwytgeraak het..

Die anne vent was so daarop uit
om Winnie you know who te
diskrediteer (en daarmee saam ook
sommer die democratic movement
wat haar verwerp het) dat hy om
steun vir sy vitriool by die ANC gaan
aanklop hetl

Die uiteinde was dat die ANC lof
toegeswaai is vir die konsekwent~
wyse waarop hulle die Winnie- .
gedoente hanteer het. Stoffel B se
orerek seker nog 'n meter of wat as
hy dit hoor. Hy hou dan 'n opinie dat
dit sondig is. om die ANC enige
krediet te gee, en is 'n Staatmaker se
opinie dan nie so goed as wet nie?
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Castle-liga skop af

Sundowns se doelwagter Mark Anderson

George Pearl .

'NWEDLOOP watnege maande
lankduurklink nie baie opwin
dendnie.

Maar in enige sokkcrspelcnde land.
isdit die ligawenncrs wat op die titel .
van kampioen kan aanspraak maale.

Veral in die Nasionale Sokker
liga (NSL), waar die eenbekerkom
petisie die volgende met 'n groter
trmlpetgcskal opvolg, chuk dieCastle
liga, watvanaand afskop,dinge weer
terugin perspektief,

Dit mag mensedalk verias dat
KaiierChiefs, hul glansendereputa
sic ten spyt, nog nooit hierdie kom
petisie - wat sekerlik die taaiste in
die NSL is - gewen het nie.
. Die statistieke alleen is
skrikwekkmd. Die liga-pugram neem
die begin Maart 'n aanvang eneindig
einde November. Elk van die 18
spanne speel34 wedstryde wat sok
kergeesdriftiges met 'n totaal van

. 306 wedstryde gaanlaat om uit te
kiesl

Ten spyte hiervan Is die top vyf
plekke in die Castle-Jiga eers met die
heel laaste wedstryd van verlede
seisoenbeslis. .' '.

'n Naweek se Iiga-wedstryde het '
nie die bekoring van 'n beker-finaal
nie,

. Maar teen Maandag het :elke
.wedstryd'n stukkie bygedra tot 'n
ingewikke1delegkaart - wie haal die

lTop Agt, wie skuif af tweede liga
toe, watter klub lig die gesogte tro-,
fee en wie steek die eersteprys van
RllO 000 in sy sale.. ' ' .

Die eerste rondte van nege wed
stryde bestaan gewoonlik uit derby's
tussen spanne in dieselfde stad of
provinsie.

, Eerste op die spyskaart vanaand,
braai Wits en Grinaleer Rangers
mekaar op Milner Parle. Wits het
puik aanvallende sokker teen Chiefs
in die tweede been van die BP Top
Agt-finaal gespee1 en was ongelukkig

om te verloor,
Hierdie wedstryd is in die verlede

gekenmerk deur nie veel meer as·
spclers war mekaarse skene stukkend
skop nie, .
. .Die groat wedstryd word Saterdag

, op die Orlando Stadion tussen Chiefs
.en Orlando Pirates gespeeI. Die sta
dion het altyd 'n spesiale atmosfeer
op derby-dag,

." Hul oorwinningSaterdag van4-1
oor Super Kurl Aces, sal'n huppel in
Pirates se stap sit. Daarby is Johnny
Masegela en Bashin Mahlangu goed ';
opdreef. .

Tog lyk Chiefs die meer geves- .
tigde span op die oomblik. . .

Neuirale sokkergeesdriftiges gaan
'n moeilike keuse Saterdag he, en ek

sal koers kies op die Nl vir die
Pretoria-kragmeting tussen Arcadia
en die verdedigende karnpioen
Mamelodi Sundowns op Berea Park.

Die hoofrol in Sundowns se ster
belaaide rolverdeling word deur hul
nuwe aankoop, Ernest Chirwali;
gespeel, Teen R120 000 is ,hy die
duurste speier ooit indie liga.

• Hy is in goeie geselskap met
agterspeler, Sam Khambule, doel
wagter, Mark Anderson, en die wis
selvallig briljante doelskieter, An

.dries Chitja.· ,
Arcadia sal egternie oor hullaat

loop nie. Deshi Baktawer, wat die
afgelope week aangewys is' as die
doelwagtervan 1988, en die geharde
agterspeler John Salter frustreer enige

Foto;VictorMatom

doelhonger voorspeler tot trane.
Sondag word nog .vier derby's

uitgeveg, plus twee wedstryde vir
die sonder derby's. .

Cape Town Spurs. gasheer vir
Hellenic op die Athlone Stadion, het
in 'n stadium verlede jaar gelyk asof
hulle gedoem was tot die tweede
liga, maar, het weer opgesaal en
sterk geeindig,

Zambiese doelskieter Philemon
Mulala, wat 'n groot hydrae tot hul
herlewing gemaakhet, is terug in hul
geledere en dit gaan beslis tel.

Hellenic kyk baie dieper in hul
verlede terug vir inspirasie. Diekleur
ryke Budgie Byrne, bestuurder ty
dens die klub se goue jare in die
sewentigs, vat die leisels as mede-

bestuurdersaam met Billy Anderson
vas.

Die groot Warren Jack - 'n dode
like doelskieteras hy die dag tyd her
-het intussen aangesluit by hulle van
Amazuluaf. Watookalnoumethom
gebeur, rnoet hy bly wees dat hy nie
meer by Amazulu is nie, Amazulu
speel op Kings Park teen Bush Bucks,
en dit kan op 'n ramp uitloop.

Langer as 'n jaar al is daar twee
spalt in Amazulu met twee faksies .
wat albei beweer dat hulle die klub
beheer.

Daar is q> dieoomblik twee spanne,
wat elke sy eie bestuurder het - Dave
Roberts en Gordon Ingesund. Gerugte
doen die rondte dat albei faksies hul
span op die veld wil stoot teen Bush
Bucks. Nie iets vir toeskouers met
swak harte nie.

Fairway Stars was 'n kortkop voor
as gunstelinge in die Vrystaat-krag
meting teen Magic Curl Celtic, net
omdat hulle Inbestuurder gehad het,
Die voordeel is vandeesweek uitge
wis toe Ted Dimitrusy goed gevat en
geloop het om Stars so leierloos soos
Celtic te laat.

Op die Orlando Stadion kry die
nuwe aankomelinge in die liga, Giant
Blackpool, te doen met 'n Moroka
Swallows-spanwat hul ongeduldige
ondersteuners wil tevrede steI.

Die ander nuwelinge in die liga,
Vaal Reefs Stars, is gasheer vir Leeds
United in Orkney. Leeds seeienaars

. het hul hele klub aan die begin van
die seisoen te koop aangebied en
begin dus maar wankelrig

Die eerste rondte word afgesluit
met die ontmoeting tussen Super Kurl
Aces en Jomo Midas Cosmos in
Witbank. Cosmos, die kampioene in
1987 en naaswenners verlede jaar,
maale altyd die liga hul prioriteit.

N a die loesing wat Aces verlede
naweek op die lyf geloop het, sal
.Cosmos teleurgesteld wees as hulle
nie met twee punte in hul salevan die

. steenkoolvelde wegry nie.

.,

DIE KOERANT VIRLESERS
., . " .'~ .

WATTEL

eekblad
Beroepsmense ...

Sakemerise ,en senior admlnlstrateurs
'Akademlcl .
Studente .

Kunstenaars en skrywers ...

• • •

ONS IS DIE STEM
VAN DIE NUWE SUID-AFRIKA

,Hou op mompel ••• adverteer in Vrye Weekblad

Bel n6u vir Gwynne Bramley Wray by 836·7236
.'.;
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gende wereldkampioen'uit eie bodem.
Hoekom sien ons hulle nooit nie?

"Suid-Afrika ontwikkel boksers
, die vinnigste, waama hulle weer die
vinnigste val ook."

, Toweel glo dieprobleem Ie by die
feit dat boksers nie genoeg on
dervinding opdoen voordat hulle die
groot kanonne aandurf nie.

PierreFourie, wat ook <leurToweel
afgerig is, het eers'na 44 gevegte sy' /
eerste geveg om die wereldtitel gehad.

Coetzer het '28 gevegte gehad en
"hoe langer ek hom kan hou voordat

, hy die wereldkampioen aandurf, hoe
beter".

Deel van die probleem Ie daarby
dat Suid-Afrikaners nie soveel teen
standers plaaslik het nie en as die
kans hom voordoen moet dit met
albei hande aangegryp word. '

Op 18 Maart veg Coetzer teen
James Pritchard in die Standard Bank
Arena. Toweel deel nie die sentimente .
van talle boksskryweis dat die
Amerikaner 'n paloeka is nie.

"Hy is 'n goeie vegter," se Toweel.
"EIc gebruik hom om my bokser te

.. ontwikkel en nie as maatstafvan hoe
"Pierre teen Iohnny du Plooy kanvaar
. nie." . ,_:

Du Plooy en Pritchard het al twee
vorige ontmoetings gehad waarvan
die Suid-Afrikancr albei gewen het,

Vir Brian Mitchell, Suid-Afrika
, se enigste huidige wereldkampioen,

het hy die wereld se respek, "Brian
kry ongelukkig nie altyd die krediet
wat hy verdien nie."

Watis Pierre sekanseom ookdie
gesogte kroon te dra?

Toweel glimlag en se: "Nog ag
tien maande en dan pak hy.Tyson:'

• •sle
~

promotor en betuurder in eie reg.:
Saam met sy huidige vegter, Pi

erre Coetzer, hetAlan Toweel al16
Suid-Afrikaanse kampioene onder
sy vlerk gehad en het ook in nege
wereldtitelgevegte bygestaan..

'Oor sy Amerikaanse metode van
afrigting is hy geheimsinnig omdat
hy nie sy afrigting wil "ondermyn"
nie. . '

Hy glo nie aan die romantiese
idee dat jy '0, wereldkampioen op 'n
afstand kan raaksien nie. 'n Vegter is
een wat hard werk en swaar kry.

Hymoet liefwees virboks , 'n 100
, persent goeiehouding he, kan opof

fer, 'n harde hou kan vat, maar nie
noodwendig 'n harde hou kanslaan
nie.

"Die belangrikste is jou hart. As ,
, jy van die krytvloer af kan opstaan 
'en terugkom vir meer, is jyreg,'

, , So 'n bokser, glo Toweel, is Pi
erre Coetzer: "Hy het 'n hart so groot
soos die Standard Bank Areria.

"Boks is die enigste sport op aarde
waar jy nie 'n grap kan maak nie,
wantjy gaan ernstig seerkry."

, Daar is min kere wanneer 'n man
werklik.alleen is ,en die kryt is een
van daardie plekke. Dit is net jy en 
die ander bokser en die kryt kan baie
klein raak.

Vrees moet 'n baie werldike gevoel
daar wees. Toweel verkies egter om "
van "senuweeagtigheid" te praat. L

, 'Hy het 'n manier waarmee sy.
boksersdit in 'n groot mate oorkom.
Dit gam oor afrigting, Hulle leer
eersom te verdedig en daarnavoetwerlc
en slaanwerk. Die vegtersmoet eers

. leer om hulself te verdedig. - '

. Elke dag hoor mens van die vol-

SPORT

Alan
Toweel

wys hoe
dit

gedoen
word -

Van Fraser se Alan dat hy 'n slim
vegter was, maar geen titel gewen .
hetnie. .

Maurice, wat in 'n rolstoel is, is

Volkswagen en met 'n vierwiel
aangedrewe Sentra van Nissan op
pad, behoort sake in tydrenne voren
toe nog meer opwindend te wees. .

. More kan die hare weer waai op
die Goldfields-renbaan buite Welkom
in die WesBank-wedren vir gemodi-'
fiseerde sedanmotors.· '

Willie Hepburn: renjaer van die
Oos-Rand, se Opel Rekord met 'n
massiewe V8-enjin is gereed en hy
sal Sarel van der Merwe in die Audi
Turbo Quattro Sport en Hermievan
der Linde in die Nissan 300ZX die
stryd aanse,

Ongelukkig is die motors van Ian
Scheckter (Ford Sapphire Cosworth)
en Hannes Grobler (Nissan Skyline
Turbo) nog-nie gereed na hul on
geluk op Killarney nie. Ford het ook
nie Graham Duxbury se Sapphire
Cosworth vir die wedren ingeskryf
nie.

Weens 'n asmaprobleem het hy
uitgetree en hom soos sy vader op
afrigting begin toespits.

Pappa Toweel was self 'n ver
maarde bokser. Hy het as jong man
vir die 1924 Olimpiese Spele gekwali- '
fiseer maar kon nie deelneem omdat
sy rna nie wou nie.

"Sy wou nie eens he dat hy Dur-
ban toe reis nie!" -

Die hele Toweelgesin was nog
altyd in en om die kryt. Pappa het die
seuns alma! deur die. amateurgele
dere laatboks,

Vicky was die suksesvolste. Hy
het in 1950 wereldkampicen in die
kapokgewigafdeling geword. Jimmy
was "Suid-Afrikaanse ligswaarge
wigkampioen. •

Willie het die Statebond se
ligswaartitel gewen en het terselfter
tyd vyf Suid-Afrikaanse titels ge
hou.

Alan Toweel het grootgeword in 'n
boksgesin wat die bokstoneel in Suid
Afrika jarereedsoorheers. CHARLES
LEONARD het methom gaan gesels

Len Wagenaar

jekte het aan Damseaux/Bonafede
behoort. .

Tweede was Sarel van der Merwe/
Franz Boshoff in 'n Volkswagen Golf
OTi 16V. Super Sarel het so wat hy
kan uitgehaal in die "halwe" Golf;
soos hyself gese het, maar alles was
puur verniet. Niemand kon. die
vlieende Toyota Yang nie.

Sarel se' motor het nog net
tweewiel-aandrywingen is nog nie
volledig volgens Klas A-spesifikasies
voorberei nie. .

In Klas B was Frank Lindermann
en Johan Sieling eerste in 'n Golf
OTt met die Skyline van Jannie Habig!
Douglas Judd net na hulle en vierde
algeheeI.

Met 'n bietjie teenstand van

AlanToweeluit 'nryk
":bOOD in die bokskryt is 'n baie
hartseer ding. Maar ek weet van baie
mense - selfs familielede - wat in hul
slaap dood is, en niemand se dat ons
moet ophou slaap nie," se alombe
kende Suid-Afrikaanse boksafrigter
en bestuurder, Alan Toweel.

"Volgens 'n opname wat in
Amerika gemaak is, is boks maar die
veertiende gevaarlikste sport."

Die vuishou van 'n professionele
bokser tref jou kop met 'n impak van
meer as 450 kilogram. Wat dan van
breinskade?

"EIc kan nie daarteen stry nie. As
jy as afrigter nie weet hoe om jou
vegter te hanteer nie, en as hyself te
lank in die 'game' bly kan hy beseer
word.
, "EIc glo Muhammed Ali het te

lank gebly. Ashy uitgetree het nadat
hy die titel van Spinks gewen het,
sou hy honderd persent betergewees
het."

Toweel het op die ouderdom van
nege op sy tuisdorp Benoni begin
boks. Hy het as senior amateur die
Suid-Afrikaanse papiergewigtitel
gewen, en was as professionele bokser
onoorwonne in tien gevegte.

DIE oue en die nuwe. Die eerste
en die laaste. So kan 'n mens
Toyota se oorwinning in die
naweek in die Tour de Valvo
line-tydren opsom.

Met die splinternuwe Toyota
Conquest RSi met 'n sestienklep
enjinvan21iter sonderturbokrag het
Serge Damseaux en Vito Bonafede
die eerste tydren onder die nuwe
bepalings vir tydrenmotors gewen.

Verlede jaarhet dieselfde twee in
die ou turbo-aangejaagde vierwiel
aangedrewe Toyota Conquest die
laaste tydren onder die ou bedeling
ookgewen. '

Met.dievertoning hetToyota weer
eens gewys hy is 'n krag om mee
rekening te hou in die sportmo
torwereld, Die manier waarop hulle
hul motors voorberei en aan die loop
hou; is uitstekend.

Nie niinder nie as veertiensneltra-

Nuwe Conquest
maakskoonskip

!

Wys Nuweland se skare Transvaal Jets?
DIE Westelike Provinsiehet verlede
naweek op Nuweland vriend en vyand
onkant betrap toe hy Transvaal op
Nuweland in die eerste been van die
Nissanskild-einds~d geklop het.

Die wedstryd het al die eienskappe
gehad wat van eendaagse krieket so
'n gewilde stiefbroer van die tra
disionele Engelse spel maak. Daar
was opwinding, drama ... en eers met
nog net twee balle oor is die wed
stryd beklink.

Dit aIleen maak van die wedstryd
nie so iets besonders nie. Trouens 'n
klompiejaregeledehetClive Rice 'n
wedstryd opNuweland met die laaste
bal beklink.Wat die wedstryd egter
tog gedenkwaardig gemaak het, was
die Westelike Provinsie se onder
steuners,

Hul gesing en gejuig het Cardiff
Arms Park na 'nplattelandse kerkkoor

laat klink.
Die mense wat so uiting aan hul

emosies gegee het, was nie wit nie.
Hulle was net normale sportonder
steuners wat op 'n Saterdagmiddag
op 'n normale manier uiting gegee
het aan hul emosies, .

Daarrnee word niks bewys nie.
Of word daar? .

Miskien tog. Miskien is daardeur
bewys dat sport as 'n sarrrebindende
faktor in die komplekse samelewing
van Suid-Afrikanog altyd onderskat
is. .

Sport-toeskouers oor die hele
wereld het hul gunstelinge en onder
steun hul gunstelinge. Aan die einde
van die dag is daar vreugde en
teleurstelling.

In die keuse van jou gunsteling ,
word faktore soos kleur, geloof en
politiek van minder belang. Die man

op wie joukeuseval bewonderjy oor
sy vermoe om te kan presteer.

AsSuid-Afrikanasop 'n Saterdag-.
middag vir 'n wonderlike paar ure
skouer aan skouer 'n span kan onder
steun, is daar dan enige goeie rede .
hoekom hulle ashul deur die hekke
van die sportveld stap mekaar moet
begin skiet en saboteer?

Saterdagmiddag was die Kaap bly
dat die Westelike Provinsie gewen
het. Is dit te veel om te verwag dat
Suid-Afrika kan bly weesdat 'n Suid-

. Afrikaanse span of sportman presteer?
Het iemand al gewonder hoekom

die Kaap en meer besonder die
Westelike Provinsie kan aanspraak
maak op 'n kleurlose onder
steunersgroep, terwyl Transvaal op
die Wanderers of Ellispark 'n Omo
groepie het wat hom ondersteun?

Verre is dit van my om daarin

groot politieke stellings te sien. Ek
sou ook nie dink.dat die mense wat
die Westelike Provinsie ondersteun
hoegenaamd probeerom 'npolitieke
stelling te maak nie. '

'Baie slim mense sal seker ver
duidelikings he vir die fenomeen.
Selfhetek dalk 'n vermoededat daar
moontlik tog iets is wat deur meer as
net sportmanne waar te neem is uit
hierdie verskynseI.

Miskien kan sport tog help om
problemeop ander plekke te help
oplos. Sport bied aan die mens 'n
gemeenskaplike deler waardeur ander
verskille klein en onbenullig gemaak
word.

Jammer dat' die bate van sport' .
dikwels misgekyk word en aangetas
word deur mense wat bedoelings het
wat met sport niks te doen het nie.'

Lappe
Laubscher
op dieskoonveld

VryeWeekblad word ultgegee deur Wending Publlkasles Beperk vanBre4!siraat 153,Newtown, Johannesburg. OleteletoOOnommer Is 8367236.Oleposadres Is Posbus 42637, Fordsburg 2033.
Olebladword gedruk deurExcelsior Drukkers (Edms)BpkvanLautreweg 2, Stormill. OitwordverspfeldeurAllied Ultgewers BpkvanWepenerstraat 32,.Booysens, Johannesburg. .
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Alan Toweel gesels oor
boks ·15

blad-
Chiefs en Pirates hoofdis
op die spyskaart • 14

Wes-Kaap se 'visse' die gunstelinge

---,

,\1

, *'

,Cheryl Roberts

TITANIESE stryde en rekords wat
spat word voorspelvir die nasionale
kampioenskap van die Sacos-geaf
filieerde Amateur Swemvereniging
van Suid-Afrika (Asasa) wat van
Maandag tot Saterdag in die Paarl
plaasvind.

Boland speel gasheer vir die ses
dag lange toernooi wat bekend is vir
sy trane, vreugde en vriend
skapsbande.

Hierdie belangrikste gebeurtenis
, op die nasionale swemkalender is

diegrootste toernooi wat nog deur
Asasa aangebied is.

Sewe geaffilieerde unies gaan
meeding in swem, water-polo en
gesinkroniseerde swem. Die spoed
en staminavan spanne uit Transvaal,

Natal, Grens, Oostelike Provinsie, meling van punte, inpalming van
Wes-Kaapland, Bolanden Griekwas rekords, en die aanteken van doele,
gaan teen mekaar ingespan word. . die hoofrol op die kampioenskap.

,Die Paarlse gemeenskap, veral Die oe van die vurige plaaslike
die.aanhangers en voorstanders van ondersteuners salop Priscilla Neeth-
nie-rassige sport, gaan hul deure- ling en Imraan Khan gerig wees om
oopgooi vir die ongeveer350deelne- "die knoop vir Boland deur te haak.
mers. 'n Plaaslike onderneming het 'n Mens wil nie koue waterop hul
alreeds sy hand diep in sy sak gesteek ondersteuners se geesdrif gooi nie,
met 'n borgskap van RI5000. ' maar Boland het nie genoeg diepte

Aile deelnemers en afgevaardi- om as inter-provinsiale kampioen
ges gam by lede van die plaaslike. uit die stryd te tree nie, veral met
gemeenskap tuis omdat hotelakkom- . sterbelaaide spanne soos die van
modasie te duur is en groot sake-' aartsvyande Natal en Wes-Kaapland.
ondememings oudergewoonte 'n Natal se mood water vir diena-
Sacos-byeenkoms-ignoreer, sionale kroon. Dit belowe weereens

Nodeloos om te se, speel die insa- mededinging van elektriese gehalte

tussen hulle en die huidige kampioen,
Wes-Kaapland. Die Piesangboere
glo juis dat die beker al te lank in die
suide kuier.

Soos dinge nou lyk, moet Natal
maar hul Ius bedwing omdat talle
van hul kampioene die swembad
vaarwel toegeroep het,

Tog gaan die drie Meth-broers,
Keith, Brenton en Rowan, die water
met 'n rekordslaan-bui tref om die
Natallers sterk mededingers vir die
gesogte beker te maak, Daar gam
dalk net te swaar opdie drie gesteun
word.

Wes-Kaapland het genoeg sterre
in hul span om 'n olimpiese swem-

bad te laat oorloop.
Aan die voorpuntis 1988 seAsama

swemmer van die jaar, Cindy Mas
ter, wat saam met verlede jaar se
hoerskole-kampioen,Naheed Najaar,
en "mede-visse" Yacoob Hajwani,
Rushdi WarelyenMelanie Wagner,
die pad nat gaan trap na die wen
nersrostrum aan die einde van die'
kampioenskap.

Transvaal sekanse an hond haaraf
te maak is klein omdat hulle net 13
swemmers afstuur. Aile hoop salop
rugslagspesialis, Liesel Jacobs, wees

, om Transvaal ook in die rekord
boeke te kry.

Een ding is duidelik - hul bors
slagswemmers sal oudergewoonte die
toeskouers genoeg gee om oor tejuig
op 'n byeenkoms wat baie kele seer
geskree gaan laat.

..;

"

Johhny du Plooy na verlede Saterdag se geveg teen Mike Rouse
. Foto: RiaanSmit

Is hierdie man 'n
wereldkampioen?

Lappe Laubscher

JOHNNY DU PLOOY moet na Saterdagaand dietitel kry dat 11y die mees
besondere swaargewig in diegeskiedenis van wereldboks is..

Nog nooit in die geskiedenis het 'n swaargewig-bokser met so 'n onin
drukwekkende vertoninglys al om 'n wereldtitel geboks nie, en dit gaan in
April gebeur. . ' .... .'

Saterdagaand het Du Plooy vir tien rondes in die kryt rondgeploeter teen
'n uiters gemiddelde Mike Rouse. Na diegeveg het die propagandamasjien dit
uitbasuin dat Du Plooy nou vir vriend en vyand bewys het dat hy ernstig is met
sy boksloopbaan en dat hy fiks is.

Enige objektiewe waarnemer kon egtervanniks oortuig raaknie. Du Plooy
se houetempo was so laag dat enige redelik jong man dit sou kon handhaaf.

Die kombinasie houe wat hy tentoongestel het was werklik verbeel
dingloos.

In April veg Johnny egter om die wereldtitel in Italic. Graag wil 'n mens
. met groot opgewondendheid 'n Suid-Afrikaanse bokser ondersteun wat die

kans kry om om roem te verwerf,
Die geval Du Plooy maak dit net nie moontlik riie .
Trouens, die Suid-Afrikaanse Boksbeheerraad se integriteit moet ernstig

bevraagteken word.· Pas is aangekondig dat die Raad na 'n behoorlike
ondersoek na die tragiese omstandighede om die dood van Brian Baronet in
die toekorns emstiger gaan kyk na boksers en hul loopbane.

Die aankondiging is deur elke boksliethebber verwelkom. Baie mense in
Suid-Afrika wil boks verbiedhe.-

As die Sport wil voortbestaan moet Vrye Weekblad word ultgegee ~eur

hy behoorlik beheer moet word en Wending PUblikasles Beperk van
d . al d' Br~straat 153. Newtown, Johan-

aar S vergeet moet word van Ie. nesburg. Ole telefoonnommer Is 836
rande wat kan inrol as gemiddelde 7236. Ole posadres Is PosbUs 42637,
.boksers die kans kry .om teen Fordsburg 2033.
wereldkampioene te boks. Die blad word gedruk deur Excelsior

D' IT B 1 DrLikkers (Edms) BPK vanLautreweg 2,
Ie geveg tussen an arc ay en Storml". Olt wordversprel deur Allied'

Duran die naweek was 'n voorbeeld Ultgewers Bpk van Wepenerstraat32,
van hoe boks lyk wanneer wereld- Booysens, Johannesburg.
gehalte boksers mekaar aandurf. '

selfvertroue. Transvaal sal dus met
'n paar vinnige paaltjies hul stempel'
opdie wedstryd moet afdruk, anders
is daar moeilikheid.

Lawrence Seeff en Daryll Culli
nlm kolf soos sterre en kan die
Transvaalse bowers aan flarde slaan.
Van hulle sal vinnig ontslae geraak
moet word. '

Jimmy Cook, Henry Fothering
ham, Roy Pienaar, Kevin Rule en
Rice sal 'n teUing moet daarstel wat
buite die WP se bereik is.

Dan sal Neil Radford, Rod Est
wick en die ander boulers WP so
danig moet vasknoop dat hulle foute
begin maak, Dit is al manier hoe
Transvaal die wedstryd kan beklink
en verseker dat die wenner in 'n
derde wedstryd bepaal sal word.

In die Kaap is daar beslis hierdie
week 'nhele paarreendanse uitgevoer,
aangesien WP die skild sal wen in
dien geen spel deur lien moontlik
gemaak word nie.

Dennis Morris

. Chris van Vuurert

wat nog meer druk op die spelers sal
plaas, en senuwees van staal is beslis

. hier 'n vereiste. "
.WP ry tans op die kruin van die

golf en dit sal 'n grootse poging van
Transvaal vereis om die Kapenaars
terug te bring aardeioe., .

Adrian Kuiper se span het nog
nooit goed gevaar op die Wanderers
nie, maar hulle moreel is nou s6
hoog dat hulie heel moontlik hul
spelpeil op die Wanderers sal kan
verhoog.' ,

Rice sal Saterdag dus gou 'n slag
moet slaan om aansy span die sielkun
dige voorsprong te gee. In die Cur
riebeker-wedstryd hierhet die WP
kolwers soos 'n kaarthuis inrnekaar
getuimel. Sedertdien het hulle egter
'n metamorfose ondergaan en loop
die kolwers deesdae . oor van

»>Mu~sonterug. al Iskluboorhoeks
DIEv~teraari-6penmgskolwer~andie WeStelllce Provin- ••... --....-----.....----....---

.sie Krieketraad(wpKR), Rashaad Musson, Isterug-.: .'
"geroep om dienste doen in hul Howabeker-wedsrryd .-'-'----.;.,.--'------------

aanstaandenaweek teen TransvaaLin Lenasia buite . .'>(jnit~gaan 'te~n di~skorsings ippelleer, het.'n .
Johannesburt~ . <' '. •... -.'. .•., .' •.,' woordvoerder gese. . >c . ' .' . , .

'. '....•.. SyinsluitUtg kom in 'nstadiumwafsy-klub oor: ," .... ' "Die rede waaroni onsdie Premier-Iiga wedstryde
hOOks is met die WPKR' Party van die klubs isorngekrap gemis het, wasomdat ens so laat.van ons spelers se
omdatUnite4sepresident, SadickEmeran,wit: ookdie skorsing in kenms gestel is:" '. '.. .'.' , !

presidenrvan die WPKR is, sy klub tQegelaathet om ••.. . Unitedhetreedshul spanne die Woensdagaand
twee wedstrydete verbeui.··- '.' .' . •... . .' ..gekies en is eers Vrydag van die skOrsing in kennis '"

..• ".. Die klub het die besluit geneem nadat.vier van hul ...•.... gestel. "Ditwas ie laatom ons spanne te herorganiseer•.•.
"lede, Shukri CollI'ad;.NasseiKemp, Ashraf BUni.seti '.•.. '. Dus; in plaas daarvan om ons ander spanne te ontwng,.
MoganiatGalarit. iOt die eiJide vandie.seisoendent die het ons besluit oni eerder die wedstryde te.mis." ' .
Raad se tugkomitee geskorsis;; ........< ..•. i:.;"'; . '., ...•.••. Klubs'wil hekoppemoetrolen daaioin lSdithoogs
. Dieskorsings vandieeerstedric$pt'uituitv<x>rvllIle ';:.. Onwaarskyn1ikdatEmeran~watHassariHowaaspresi~

.in 'n 1clubwedstrid teen Montrose,~lOaIaptgeskors .•..• dent .vervarig het,volgende s(:isoen weer die Yoorste .
is.wecns beweC:rde'wllll8tidl'lig tydenSdie tugverglldieritig.:.. geStoelte salinneeiri.. ..... · ..

, , .' ',--." " -, - ..../. " ,,". '"

DIE Transvaalse krieketspan se
UUT van waarheid het aangebreek.
Clive.Rice se span kon vir geen
groter toets vir hul veggees en
karakter gevra het as juis hierdie
naweek se tweede been van die
Nissanskild-eindstryd op die
Wanderers nie.' .

Saterdag sal die Transvalers moet .
wys dathulledie benaming kampioen
span waardig is. Hulle veg uit die
laaste loopgraaf en is met die rug
teen die muur nadat die Westelike
Provinsie verlede Saterdag op
Nuweland die eerste been in 'n
naelbytstryd met die voorlaaste bal
van die wedstryd gewenhet. .

Transvaal moet dus nou Saterdag
se wedstryd wen om 'n beslissende
derde stryd Sondag te bewerkstellig,
Maklik sal dit beslis nie wees nie, al
speel die Transvalers.voor hUIleeie
mense,

Die Wanderers sal stampvol wees,

waarheid vir
Die our van

Trans
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Albert Munyai • As swartgalligheid kreatief '
word·9

Kan liefde vir diere oordryf word? Gorillas
in theMistvra die vraag nie •5

. Eietydse dansgeselskap biedaltema~'
vir Sun City· 3 \

····~~~.t~.I4.·:~·.A,t:. .Nu~~~.ma~naeli~~..~ ryprjek .oor_~ere~skrywers ~ 6" :~'.~': -. )~, ~" .
~ '.' _,..... ~~.-or ... _~... .... P. ~-:::.r.__ ::1.__..,. -_,. _' ~._". ""ro .--""" ......~.,._ - ...... :t-i4.. _ . _ ',....... - ........ 'il&I _ ::- :..<.-....._'!R.i ~ -r--.'



MUSIEK

Plate-resensies deur CHARLES LEONARD

•memeer

.j,

Geen wonder nie dat groepe
soos die Psyco Reptiles (beste
nuwelinge) in Britse drag verskyn
en oor cowboys sing .

Dit verras ook niemand nie dat
Suburbia (beste optredej.asook
wenners van die onlangse Roland/
Toms/Radio 5 demo-kompetisie
(beste kompetisie), groepe soos U2
se rnusiek gespeel het by die
uitslag van die .kompetisie nie,
(Oogiopend die optrede wat hulle
Dinsdag se prys besorg het.)

Ek hoef julIe nie te vertel wie
die beste ambassadeur was nie,

'. m!'-ar ek kan julle vertel dat toe 'n
kollega aan een van Cinema se
vriendinne verduidelik dat hy nie
van kaviaar hou nie, is hyIin 'n .
platter as plat aksent) vertel: "Ag
man, you've got no class."

So die "moral of the story" is:
As jy al ooit verlee gevoel het
omdat jy 'n Afrikaner is, dank die
Vader jy is nie Engels nie.

Jehn-srnlth

ingevoerde oorsee nie geluister
het. Ek bedoel, waar gaan die
wereld heen, waar in die wereld is
ons?

Waarheen Engelsman? Namy
rneningwas die toekennings so
local soos bofbal en bangers en .
mash.

Die enigste hoopvolle teken
was Tananas wat 'n toekenning vir
die beste langspeler vir 1988
ontvang het. Die groep bied
natuurlik nie 'n probleem vir die
SAUK nie want hullegebruik
omtrent nie lirieke nie - altyd 'n '
probleem vir enige plaaslike groep
wat oor die lug gehoor wil word.
lemand (of was dit Niemand) het ,
op 'n keer 'n lied verban gekry

. omdat die woord "cortina" daarln
voorkom. .

Local' is
"f.'/ ,>,

solekkernie
LOCAL is nie lekker nie, dis

· .oorsee. Ek bedoeldie enigste
· Afrika-elemente by die eerste Lion

Lager Radio 5 Loud and Proud
toekennings was die twee swart
sakemanne wat die wenners
gelukgewens het. ,

Daar was natuurlik baie Afrika
elemente teenwoordig verlede
Dinsdagaand by die nuwe uithang
SAB-kroeg in Sandton. Dit is net
dat niemand on thou het om hulle te
vertel nie. Want.sien vriende, dit is
Suid-Afrikaanse' Engelse kultuur
soos vertroetel deur die' Suid- .
Afrikaanse musiekbedryf, 'n
neerdrukkende groepie Gote/punks
en verskeie ander wortellose
"white trash".

Om mee te begin het die
organiseerders Mark Knopfler en
Die Baas oor die PA gespeel voor
en na die toekenningsplegtigheid.
Ag nee, manner Ons kon ten
minste plaaslike oorsee en nie

sade se nuutste
. langspeler,
Stronger than

Pride (wat dlt ook
al mag beteken),
, het onlangs
'platlnum-status
(meer as 50 000
verkope) hler In

Suld-Afrlka
berelk. Haar twee

\forlge
langspelers

Diamond Life en
Promise het ook
die merk In SA .

oorskry. Wat weer
eens bewys daar
Is 'n toekoms vir ' .
swart muslkante
hler, solank hulle '
net nle van Suld
Afrika afkomstlg

Isnle.

Haak Vas!

TANANAS
R18PLAAT&
KASSET

" ( l,q:/i"fI
\to.......

VO~LVRV
R18 PLAAT &
KASSET

Tiffany -selfs Ro~anneBatha kan dit beter doen

MR MAC &THE GENUINES .

R18PLAAT &
KASSET

'., ' ...

,r-----~~----------------,
I .:", .Shifty 1?ecoras '13esteCvorm VW I,
I Naam . ,Stuurasb dl. volgend.: . I
I Adrea :..;; :.......... .1 :................................... I
I ;................................... 2 ;.............. !
I .f' • 'I

........................... Kod • 3 .

I Tel.loon ." 4 .; : :........................................ I........................................ I
.I Pos ean: Posbus27513 5 : : : ..

I ::,r;sham EkslultR .••••.. : •. .In. NOTA:Slegs ~eks en I
,I posorders wat ultgemaak is aan SHIFTY I
~~_..-: ~2!~~~~~~~ ..J

<,

THE K~RELS EK S~
R18 SLEGSPLAAT

. CALIFORNIA· AMERICAN
MUSIC CLUB (FRONTIER!

'.DEMON RECORDS) (9)

jammer.
-". Kom terug Rosanne Botha, alles .

, . is jou vergewe.Jou lirieke is
diepsinnigteen Tiffany s'n.

Dit laat jou dink aan die Eagles
se "Lying Eyes" en Chris Isaak se
liedjies;

Die beste snitte op die plaat is
Blue and Grey Shirt, wat met '

·"Now I just sing my song! For
people who have gone" die

, J . mymerende stemming goed
, '. opsom, die tere,Firefly, en die

HIERDIE is nie die Beach Boys '. ". amper onhoudbaar hartseer ,
, ivan ouds se Kalifornie van son, see' "Jenny" waaropdie enkele .

. ,en wulpse lyfies nie; akoestiese ghitaar en Eitzel se
California gaan oor pyn en smekende stem jou ook wiIIaat

vervreemding, maar die hartseeris . pleit datsy hom tog nie moot,
nie van die snesie-paphuilsoori verlaat nie. "

. nie, Ook nie van die swartgallige Die omsiag en die plaat is .
polssny soortnie> . wonderlik. Met Suid-Afrikaanse
. Dit is eerder die weemoed en . platemaatskappye wat welkome

melancholievan verlore liefde en waagmoed aan die dag Ie. om plate
, die gepaardgaande ontnugtering. soos die van John Hiatt en Robert'

, Dit is folkmusiek met Bruce Cray plaaslik uit te reik, kan hul ,
Kaphan se kenmerkendegerus oorweeg om California binne
staalghitaar en Mark Eitzel se .Suid-Afrikaners se bereik te bring.
bekoorlike stem. Hulle en ons sal nie spyt wees nie. \

ED, Shjf'{)lRecords
-, Maakdadelik gebruik van onssukkel-vrye

posbestel-stelsel- g'nparkeer-probleme - g'n inaseming vangiftige
gasse -g'n ongepoetste kassiere - stuurnetdie vorm en diegeld
omdiebestein ware Suid-Afrikaanse musiek teenredelike prysete
kry. 'n Volledige katalogus isbeskikbaar. Aileprysesluitposgelden
verpakking in. .

HOLD ON TO AN OLD
FRIEND'S HAND - TIFFANY
(0)

BESTAAN Trlfany regtig? Is daar.
nie dalk iewers in die onderpens
van die Amerikaanse gedierte 'n
kopieermasjien wat jong ". •.
meisietjies met walglike soet
stemmetjiesen name wat op die'

.verkleinvorm eindig, uitryg nie?
'.Terug na die ..plaat.... · ,.. ,
. Luister hiema : "All these tears/

And like a light love disappears! . .:
But hearts are good for souvenirs".

Daar is nog meer sulke juwele,
Nagemaaktes varrplastiek, Omdat
hierdie 'ngesinskoerant is, kan .
mens nie se presieswat jy daarvan .
dink nie,Om nie eens van die , ' .

.m':lSiekte praat nie, Dit is tog

Tiffanykomuit "n
kopieermasjien '

r ' ,*Plate word op 'n tien-punt skaal
, beoordeel. .
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;,'NUUS'

Ubuzima
.Haylvolg
in Dance
Umbrella
se'spore' <

NA die groot suksesvan die Dance .
Umbrella-aanbieding by die Wits
teater, volg 'n verbeeldingryke .

'. nuwe dans-teater Where Did We
Go? Ubunzima Hayi. .
_. Die aanbieding is die . _
geesteskind van Fred Hagemann en
is gebore nit sy navorsing van die
sosiale belang van sekere vorme
van populere kultuur.

Die gedagte dat populere .
dansvorme, liedere, slagspreuke,'
kleredrag, alledaagse gesprekke en'

· handelinge, asook sekere foto's as
bron dien vir ons waardes en
aspirasies, het as vertrekpunt
gedien vir die produksie:

Die vertoning grens aan '.
dansteater en kabaret. Hagemann
poog om 'n sterk verhaal, gebaseer
op die Suid-Afrikaanse:' .' . .
samelewing in die veeniger- en .
vyftigerjare, te gebruik. Dit sal
vertel word deur middel van danse,
drama, mimiek, sketse en sang. So
te se·al die dialoog is afkomstig uit

. koerante, briewe, staatsgeskrifte en
·onderhoude.

Om die aanbieding verderte
populariseer word dit in' .
strokieSvormaangebied. Bekende
karakters sal nitknipsels gebruik .
om inligting oor te dra. Die tragiek
van die "strokie" sid afspeel teen
die absurde agtergrond van die tyd: .

Where Did We Go? Ubunzima
·Hayi sal vyf keer opgevoerword in
die Wits-teater tussen 7 en II
Maart. Bespreek by ComputickeL

HARARE - ltaliaanse kunstenaars
gekant teen apartheid hou tans 'n
uitstalIing in die nasionale galery
in Zimbabwe. Die uitstalling duur .
tod2Maart. .

Die uitstalling is die gevolg van .
samewerking tussen '
voohanstaande Italiaanse
kunstenaars en die Italiaanse
departement van buitelandse sake,
en is ontwetp om die
bedrywighede van die kunstenaars
in hul veldtog teen apartheid.

Jtallaanse
kunstenaars
in Harare:

Alex-toneeI
KUSENZIMA (It's still Hard), 'n
toneelstuk geskryf deur sikho
Malinga en geregisseer deur Sikho .
en Mandla Mashinini, word op ,.
.Saterdagmiddag 4Maart om 14hOO
by die Alexandra-kunssentrum
(fweedestraat 32, Malboro) .
opgevoer. Wees daar as die gees
jou vat. Daar is slegs een
opvoering.

B3

Hy het ookvan die
· ghitaarspeler, Kielb Matshelo van

Harare, en 'n bekende .
basdromspeler van Parys '.' '<

(Frankryk) en 'nonbekende
· klawerbordspeler uit AmeriJca
gebruikgemaak. Die plaat sal na

· verwagting nogvoorJulieopdie .'
rakkewees.···

e"

Johnny Clegg van Sama: die
organlseerders het R200 000
. .verloor na die verbod

Condry Ziqubu, Alec Khaoli,
Theta, Peto, Die Gereformeerde
Blues Band, Rush Hour, Wendy.
Oldfield en Beat.the Clock...·

.. vermoeens datsy homgevrahet .
omdieproduksie en tegniese '

.verwerking van haarnuweplaat .
in Brussels tedoen. En hy het.

Nl1 slegstiendae is die [male
. vermenging voltooi sonderdat by

.. 'enigsins aandiesternwat SA
musiek op diewereldmark
gepJaas bet, veranderbet.

Die foto Is geneem tydens 'n repetlsie van The Rhythm Divine
.' . .' FoIO: AndreaVinossa

vorige soortgelyke twee konserte
rassekonflikplaasgevind het, Dit is
deur die organiseerders ontken.

. Die organiseerders het 'n
dringende aansoek gedoen om die
besluit ter syde gestel te kry. Hulle .
het meer as R200 000 verloor
weens die verbod op die konsert. .

LedeVllll die pers het buite die
hof aan dr Louis Luyt gevra of hy
nie 'n tydelike dak oor die stadion
kon span om die konsert sodoende
te wettig nie, Luyt her gevoel dat
hy nie wou toegee aan die Minister
van Justisie, Kobie Coetsee, se eise
nie. .

Waarnemende Regter Puckrin
van die Pretoriase Hooggeregshof
het toestemming tot appe] verleen
nadat hy die konsert verbied het.

Hier volg 'n lys.van die
kunstenaars en groepe wat ons nou
nie sal hoor nie: Johnny Clegg en .
Savuka, Stimela, PJ Powers,
Yvonne Chaka Chaka, Chicco,
Mango, Groove, Sakhile, David
Kramer, Bayete, Zia, Bright Blue,
Jennifer Ferguson, The Jazzanians,

.: self geskryf.
Soosgewoonlik sal Suid- . .

Afrikaners hulle eie musiek weer .
Iaastehooi. '

Miskien soteen die einde van
volgendemaand volgensGallo
ORC bier in Johannesburg.

Blykbaar was Makeba boonop
. so beindruk met Sipbo se .

Sipho 'Hotstix' .
Mabuse smee ..

deesdae kragte
met Mama

Afrika, MIriam '
: Makeba

Charles Leonard

ons musikante sukkel om oorsee
op te tree, nou word hulle daarvan
weerhon om in hul eie land voor .

.hul eie mense op te tree." . .
Die organiseerders, met die '.

.South African Musicians Alliance
(Sama) aan die spits, moes
aanvanklik toestemming van die .
HoofIanddros van Johannesburg
kry om die konsert te hou, Olaf de
Meyer, die landdros, het gevra dat
al die liedjies se lirieke aan hom '
voorgele moet word, en dat die
belofte gegee moes word dat geen
politieke uitsprake gemaak of
toeSprake gelewer sal word nie. '

Beide die organiseerders en
musikante het hierdie voorwaardes
as belaglik beskou en besluit om
nie daarop ag te slaan nie. "Dit Sou
hulle tot September geneem het .
om al die lirieke van die ongeveer
30 groepe deur te lees," bet 'n
musikant aan Vrye Weekblad gese.

Die Hooflanddros het verlede
Vrydag die konsert verbied oriIdat
daar"openbare geweld en drank
en dwelmmisbruik" sou wees. Hy
het ook aangevoer dat tydens die .:

Miriam sing 'nduel saam met
Hotstixop sy jongstelangspeler
by Virgin Records in:Landen. .:

.Diesnit senaamis Mama(wat
andets), .

. Al tien die snitte opChant of
the Marching Wal vandeesweek
in Europa uitgereik is, is in
Brussels opgeneemen deur Sipho,

Felice Orsini

. in verskeie vorms van verslawing
uit -hnl verslawende verlloudings
met lede van die teenoorgestelde
geslag. Die styl is suiwer, .
klassieke Martha Graham, maar '
Orlin belowe 'n prettige nadraai.

Ester Nasser, pas aangestel as
die geselskap se direkteur, se
bydrae is 'n "eietydse klassieke"

.stuk wat die verhaal vertel van
Anastasia, die dogter van tsaar
Nicholas van Rusland.

Nassergebruik die verhaal van
, Anastasia om 'n vrou se vermoe

om ingrypende sosiale verandering
die hoof te hied, uit te beeld. Jazz
komponis Art Heatlie het die
musiek spesiaal vir die stuk
geskryf.

Clare Shepherd-Wilson, 'n lid
van die balletgeselskap, deel die
titelrol met Kelsey Middleton.

.Hotstix en Mama:Afrika maaksaam plate:

oor Ellispark"
son Rainbowwettig ,"

, , " • < • • >;"

Dak

Staatsteaternader as Pilansberg

DIE Human Rainbow
musiekkonsert wat more op
Ellisparksou plaasvind,en wat
verlede week volgensdie

. Noodregulasies verbiedis, het
opnuut die vraag laat ontstaan
oor wat "nonwettige .
samekoms" behels.

Onder die noodregulasies is dit
onwettig vir twee of meer mense
om in die buitelug met 'n "gemeen
skaplike oogpunt" te vergader.

"Daar behoort 'n onderskeid
getref te word tussen sosiale en
politieke byeenkomste,"het Roddy
Quinn van Run-Run Management,
een van die organiseerders, aan
Vrye Weekblad gese, "Sokker en
rugby is ook opelugbyeenkomste,
en dit word nie verbied nie,'

Dit is om hierdie rede dat die
organiseerders sal voortgaanmet
die appel wat aan hulle toegestaan
is.

"Ons appelleer uit beginselal
neem dit tot volgende jaar," het
Quinn gese, Die regulasies is
onduidelik en OIlS hoop om in die
toekoms die positiewe gedagte van
die Rainbow-konsert te
verwesenlik. Dit is erg genoeg dat

WIE het nodig om ill die pad Sun
City toe te ry as jy Truk se
eietydse dansgeselskap en
Christopher Kindo se The Rhytlun
Divine in die Staatsteaterkan gaan
kyk? ,.

Saterdagoggend het die dansers
;datlsJ.jefhe~Do.vOOt!l'm§kie- ',
gegee van hulle program wat op9
Maart in die Drama begin.

Kindo kraai koning in die .
geselskap. Sy The Rhythm Divine,
gechoreografeer op die maat van
verskeie jazz-, disko- en blues
nommers, sluit die uiteenlopende
program af. Hy bied 'n .
mengelmoes van eietydse populere .
dansstyIe aan.

. Vir 'n tikkie ernstig
gedissiplineerde choreografie het
OIlS Robyn Orlin en haar As Fall
Women, SoFall Women, 'n stuk
war sy in 1982vir die studente van
die Technikon Pretoria geskep het.

. Die drie tweepasse beeldvroue
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DISmoontIik 'n gevalvanakute .:
nostaIgie, maar Mama Afrika ofte
weiMiriam Makeba snuffel
deesdae aI wat 'n uitgeweke
mbaqanga-popster oorsee nit.

Verlede jaarhet sy selfs vir
BrendaFassieiewers in Amerika
opgespoor omhaar metdie. .
Sangoma-Iangspeler te help.

Die nuutste is Sipho "Hotstix"
Mabuse..



KUNSENTV

boudoir.
Sy het ook al sowat vier

Performance Art-vertonings (of is
dit "happenings"?) op die planke
gebring. Vertonings met titels
soos: Zen, Bananas and Rum. En
With a Dab of Ylang- Ylang.
Tydens 'n ander, 87 Posed Bods,
het sy piesangs aan die gehoor
uitgedeeI...
(Die sestigerjare was vol

emstige grappies. En ons gaan nog
vir jare met die gevolge sit.)
Sy bied ook werkswinkels aan.

Die volgende een is so teen die
middel van April. Enigiemand wat
wil kan hom/haarself by Nina se
werkswinkel gaan ontwikkel. En
op 15 Maart sal sy om 10:30 die
oggend by die galery waar sy
uitstal 'n toespraak lewer oor
kreatiwiteit in die Suid-Afrikaanse
konteks.
Haar basiese kuns/

lewensbeginsel is dat alles uit die
mens self moet kom. Voordat jy
jouself en jou potensiaal nie ten
volle ontwikkel het nie, kan jy nie
'n posiiiew 'bydrae.wt die.wereld
lewernie ...
"Basically I'm an environ-

MENTALIST," se sy.
"Ek het 'n vakansie nodig," se

ek.

replika van Mr. Magoo met 'n vark
se snoet skets.
Die skets versprei oor die hele

vel papier. 'n Kitskos-nabootsing
van een van haar werke wat op die
uitstalling gaan wees. "Hierdie een
se naam is eintlik Birth of Venus,"
se Nina.
"Oorspronklik," uiter ek

onwillekeurig. "Ja," se Nina, "op 'n
manier is dit satiries."
Ek kan nie wen nie.
Nina is nogal bekend. Na haar

MA by Michaelis het sy 10 jaar by
Unisa klas gegee en sedertdien in
die buiteland en plaaslik
uitstallings gehou. Tydens 'n
besoek aan Amerika in 1984 het sy
'n reeks werkwinkels in San
Francisco bygewoon wat 'n groot
invloed op haar werk gehad het en
tot vandag toe nog het.
Die konsep om deur suiwer

kreatiwiteit (beweging, kuns,
musick, skryfkuns resenseer)
jouself te "ontwikkel" het haar
soos 'n bosluis beetgepak en bly
sit.
Daarom bestaan 'n groot aantal

van haar werke uit selfportrette.
Die meeste van die selfportrette
Iyk nes sy. Met skrapse elemente
van Parys (Frankryk) circa 1920
hier en daar bygevoeg. Nina in 'n

Selfportret met 'n verskll: Romm teken op haarself

moee waardigheid aanvaar.
Blykbaar is die uitstalling deel

van Nina se drang om "kreatiwiteit
na die pad van self-ontdekking te
vind". Back to square one. Wat is
self-ontdekking! En hoe betaal dit
die huur?
Sy vind die vraag belaglik

genoeg om weer uit te bars van die
lag en normaliteit keer terug.
Die werk sal basies uit "fresh,

witty, celebratory self-portraits"
bestaan. Plus prawns.
Sy sien die V wat tussen my

wenkbroue vorm en se: "Skryf
enigiets wat jy wil. Maar daar is
voeltjies en prawns. En nunchas."
Prawns? NUNCHAS?
"Jaaa," se sy.
'n Nuncha is blykbaar 'n draak/

hond/vis-arrere.
Sy doen ook Homonchulai (die

meervoud van 'n Homonchulis) se
sy. Dan sien sy ek is besig om mal
te word en begin soek na 'n pen en
stuk papier om dit visueel te
verduidelik. "Dit is 'n mitologiese
half-mens," se Nina terwyl sy 'n

erne

uit te bars van die lag. Dit werk.
Daar is ewe skielik genoeg
malligheid teenwoordig om kalm
te raak. Om meer te wete te kom
oor die uitstalling.
Dit open op 6 Maart en duur tot

28 Maart by die SA
Kunsvereniging (Noord Transvaal-
tak). Die verwisseling van
amptelike data veroorsaak dat ons
weer oor kuns moet begin praat.
Die verantwoordelikheid word met

Chris du Plessis

Nina Romm. nog
'nmo

NINA ROMM is 'n kunstenaar. Sy
se sulke goed soos: "Mense moet
die innerlike geografie enlof
argeologie van hulself ondersoek -
dit skakel met die simboliese en
argetipiese self'.
Die energie wat nodig is om die

betekenis daarin te sien, ontbreek.
Ek het 'n laatnag gehad. "Nee wat,
dit klink vir my maar na mumbo-
jumbo," is al wat ek kan aanbied.
Nina het genoeg chutzpah om

mitoloog

'Winnie nerveus toe ik om een Lucifer vra'BEATRIX BROEKHUIZEN, my
penvriendin uit Holland wat in die
dae by my kuier, het nou behoorlik
die reuk van die drukkersink
gekry.
Na haar TV-"impressies"

voorverlede week in die rubriek
verskyn het, beskou sy haarself as
'n "rapporteur". Dit is nogal
openbarend om Ie sien hoe die
Hollandse papie in 'n verbete
media-vlinder verander het!
Sy is van voomeme om na haar

terugkeer Urk toe 'n nuwe "carriere
te maak": sy is in elk geval
"hartelijk zat" daarvan om agter
die toonbank van 'n kaaswinkel te
werk.
As die meetsnoer vir haar in

lieflike plekke val, gaan sy
voortaan by die "Urker Nieuws"
werk - so 'n Caxton-agtige
koerantjie, as ek haar reg verstaan.
Haar eerste scoop is reeds Holland
toe gestuur, maar dit kan nog dae
duur voor dit daar aankom, want
die pos gaan glo met 'n roeiboot
van Enkhuizen na Urk.
Intussen het sy ingestem om vir

Vrye Weekblad glimpse te gee van
haar scoop:
Godverdorie, wat een weekend!

Vorige Donderdagavond toen ik,
vanwege het regenweer; mijn

gastheer bij z'n tuiskomst op
wanne poffertjies met slagroom
verraste - zat ek naar het nette
Netwcrk te kijken, heeltemal
gecharmeerd door de innigheid en
intellcctuele bezorgdheid van de
heer Cliff Saunders.
(Cliff, tezame met minister Pik

en de heer Terre'Blanche, staat nu
ook absoluut, maar absoluut op
mijn lijstje van politieke knullen.)
En toe zag ik, voor't eerst, dat

het programma eigenlijk over Mw
Winnie Mandela ging. En meteen

was er RAPPORT! Ik heb
namenlijk ook een volrond postuur
(mijn gastheer heeft natuurlijk al
spottend gezegdt dat ik "child-
bearing" hips heb - die rotZak met
z'n grote bek!) en toen begreep ik
pas waarom Mw Mandela
"mocder" heet.
Maar vooral voelde ik grote

bewondering voor haar voorkeur
zich etnisch te kleden. (Ik draag
ook, am Liebsten, de etnische
Urker-costuum.)
De dag daarop belde ik de PR

van een nationaal-demokratische
organisatie en kreeg van hem het
telefoonnummer van de echtgenote
van een nationale leider die
verbannen/dood/in de bajes - weet
ik veel - is.
Pompie Nongena, de left-wing

van een hockey-ploeg, nam op en
zei dat haar madame geen kostbare
tijd met "Dutch people" verknoeit.
Toen ik haar verzekerde dat ik weI
"Dutch" ben, maar weI een ccht
Dutch journalist uit de Lage
Landen, werd een interview mij
vergllnd.
En hoe Hollands-vriendelijk

bleek mijn interviewee tocn te

zijn! Maar allereerst iets over mijn
aankomst in de township. Een
blank-vriendelijke minibus-taxi
(eZola, te geld) bracht mij veilig
naar haar woonplaats.
Op het trottoir stond een

Mercedes, zonder Michelins. Een
beetje ongewoon, yond ik dat. In
de woonkamer veel drukte van de
hockey-meiden die goals aan het
oefen waren.
Mijn gastvrou/interviewee

arriveerde en de sportploeg - met
uitzondering van de goalkeeper en
left-wing - spatten uit elkaar. Ik
kreeg een etnisch biertje. "Magu",
uit een melkkartonnetje
aangeboden. (Smaak: helaas een
beetje VlaamschIBelgisch - en niet
zo superieur als Amstel.)
Ik en mijn gastvrouw schoten

heel goed op. Wij kletsten maar
door over kledij en nogmaals
kledij. Zij vertelde mij dat zij het
materiaal (bij voorkeur zwart,
goud en groen) bij Oostersch
Plaza, Johannesburg, koopt en dan
per courier na Maison Ethnique in
Nigeria verstuurt waar Monsieur
Tsotsi Mthombeni, ex-patriaat en
ex-student van Yves St Laurent,

zich aan de haute couture wijdt.
En dan, vooruit! met Zambisch

kralenwerk als hoofbedekking en
ceintuur.
Voor bijzondere occaties, zoals

de inaugurale preken van
imminente kerkleiders. vertrouwt
zij - zoals de cchtgenoten van
parlementaire ministers - aileen
maar op het modenhuis van de
humoristische transvestiet, Percy
Pretorius.
Aach, wat kletsten wij toch

heerlijk! Zij bleek weI een beetje
nerveus te kijken toen ik om een
Lucifer ("vuurhoutjie" - zoals het
in ZA heet) vroeg om mijn shagje
aan te steken - maar dat zou wei
gekomen zijn door de
aanwezigheid van een enorme
ontsteker in de vorm van Roben
Kennedy's hoofd op de tafel.
Overigens, een hartstikke leuke

middag! Toen zij mij, beim
Abschied, op het trottoir omhelsde,
verruilden wij onze hooftooiselen.
Ik gaf haar mijn geliefde Dutch

cap van Brussels kant, en ontving
als tegenprestatie haar wrongen
van laalenwerk.
Wat een gezellige meid!
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oaD Cusack: va
W r iog Girl tot
waardige ster

GorIllas In the Mist. Met
Sigourney Weaver en Bryan
(G'day) Brown. Regie deur

Michael Aptect. Nou by Metro-
bloskope. Resensle deur

CHRIS DU PLESSIS

rykes in Amerika en Europa
omgekoop word om die gorillas te
slag sodat die diere se pote as
asbakkies gebruik kan word.
Die stelling wat dit maak oor

die smaak van ryk Amerikaners en
Europci:rs (gorillapoot-asbakkies -
sheeesh!), word verdwerg deur
Fossey se optrede teenoor die
omgekoopte inboorlinge.
Sy vermom haar as 'n heks en

intimideer 'n klein seuntji t hy
seker vir die volgende nege jaar
daarna met blaasprobleme
gesukkel het, maak asof sy een van
die stamleiers gaan hang en sny op
die laaste minuut die tou af, tree
soos 'n diktator op teenoor jong
antropoloe wat haar kamp kom
besoek, begin die diere "my
gorillas" noem en brand die
inboorlinge se hutte aL.
(Daar is seker die wat sal dink

sy was nie mal nie - maar hulle is
seker mal).

Liefde vir ape
a per onmenslik

Weaver en een van die objekte van haar obsessie

GORILLAS in the Mist is gegrond
op die ware verhaal van ene Dian
Fossey (vertolk deur Sigourney
Weaver), die Amerikaanse
amateur-antropoloog wat 20 jaar
saam met die berggorillas in
Rwanda deurgebring het.
Ongelukkig het dit nie veel vir

haar verhouding met mense
gedoen nie. Daar word duidelik
gewys hoe haar fanatiese "liefde"
vir die diere (min mense waag dit
selfs na haar dood om hulle ape te
noem) haar verhouding met die
National Geographic-fotograaf
(gespeel deur Bryan Brown)
oorsk"adu en stadig versmoor.
Fanaties is nog 'n ligte

beskrywing. Fossey word
getoonbeeld as iemand wie se
verhouding met die ape (ooops
sorry!) net duskant bestialiteit
omdraai.
(Die onderliggende seksuele

afwyking word deur die
vervaardigers afgewater met 'n
sentimentele sagtefokus-toneel
waarin sy hande vashou met die
groot Silverback. "Seks" is mos
okay as mense (?) lief is vir
mekaar.)
Die plaaslike bergstamme word

omgekoop deur die "owerhede" in
die dorp wat om die beurt deur die

die susterskap nie.
Mens onthou haar. Baie soos 'n

onbekende Mickey Rourke se kort
"cameo" in Body Heat destyds
uitgestaan het en volgens baie
Europese kultus-kritici amper
Willaim Hurt en Katleen Turner se
vertonings oorheers het.
Binnekort speel sy haar eerste

romantiese rol... teenoor 'n
bedremmelde, maar briljante
Daniel Day-Lewis in Stars And
Bars, 'n off-beat-komedie waarin 'n
Engelsman in die suide van
Amerika sy Iyf kunshandelaar hou.
Cusack is in New York gebore

en het grootgeword in Chicago.
Haar kleinboet John het die
imposante hoofrol vertolk in The
Sure Thing. Haar ouer suster is 'n
sangeres en nog 'n broer was 'n
komediant.
Sy het op agt jaar begin

toneelspeel. Mense het haar die
"nuwe Charlie Chaplin" genoem.
Haar debuutrol op die

silwerdoek was in My Bodyguard.
Daarna het sy in Class, Grandview
USA en Sixteen Candles gespeel.
Na sy 'n graad ill Engels aan die

Universiteit van Wisconsin behaal
het, het sy aangesluit by die
rampspocdige Saturday Night
Live. Dit was 1985.
Yerlede jaar het resensente

woorde soos "hartverskeurend"
gebruik om haar spel in Road - die
Off-Broadway-stuk - te beskryf.
Haar jongste rolprent is Men

Don't Leave met Jessica Lange.
Haat dit of aanvaar dit, Joan is

wat Amerikaners "'n sukses" noem
en sy is sekerlik hier om te bly.

Ewe sklelik slen mens Joan Cusack se geslg oral op die
sllwerdoek. En hoewel meestal In "mlnderwaardlge" rolle

teenoor meer bekende vroue-sterre, is daar lets In haar spel wat
ultstaan en selfs op tye oorheers. Sy Is onlangs flnaal die

hoofstroom Ingesllnger met haar hoofrol teenoor Daniel Day
Lewis (Unbearable Lightness of Being) In Stars and Bars wat
blnnekort ultgetrelk word. Maar tot dan sal gehore self moet

besluit hoe sy vaar In Working Girl waarln sy saam met Melanie
Griffith en Sigourney Weaver optree. Working Girl begin vandag
by Ster Klnekor.teaters draa!. ANDREA VINASSA het so bietjie

in haar agtergrond gaan rondkrap.

in 'n Off-Broadway-toneelstuk te
speel.
Sy kry ook die prys vir die

aktrise met die lelikste en
uiteenlopendste haarstyle op die
silwerdoek.
Yerlede jaar het sy die kalklig

by William Hurt gesteel as die
waansinnige vervaardiger by 'n
netwerknuusburo en vanjaar Iyk
Michelle Pfeiffer maar vaal in die

tonele waar hulle
saam verskyn in
Married To The
Mob. Hulle speel
tweeMafia-
huisvroue,
Sy pronk van

vandag af op die
silwerdoek as
Melanie Griffith se
beste vriendin in
Working Girl.
Working Girl is 'n
soort Wall Street
vir meisies waarin
Griffith se
sekretaresse-
karakter besluit sy
wil 'n kantoor en 'n
sekretaresse van
haar eie he.
Cusack ding in

die gestileerde
"rags to riches"
verhaal mee met
Griffith en
Sigourney Weaver
wat albei sit met
Oscar-benoemings
vir hul werk ... en sy
is beslis nie die
Aspoestertjie van

DAAR is niles in Joan Cusack
se lewe wat haar onderskei van
tientalle ander karakter-aktrises
wat "sekondere rolle" speel
teenoor sterre nie, behalwe dat
sy 'n groot mislukking was op
Saturday Night Live, die
komedie-program wat grapjasse
soos John Belushi (die
oorledene broer van James),
Dan Akroyd en Eddie Murphy
aan Amerika bekend gestel het.
Tog is dit as komediant wat

Cusack uitblink. Sy het 'n gaping
tussen haar voortande, praat of sy
'n mond vol kougom het en maak
vir die afgelope paar jaar 'n groot
indruk met haar veelsydige spel in
baie nie-te-groot rolle. Sy het
onlangs die geleentheid om haar
eerste hoofrol te speel prysgegee -
in Steel Magnolias teenoor Dolly
Parton en Shirley MacLaine - om

Joan Cusack

cannen Maura (regs) en
Marla Barranco In Mujeres -
Women On The Verge Of A
Nervous Breakdown waarln
werkende melsles weer
opnuut uitvaar teen die
onregverdlgheld van 'n
wAreld wat deur mans
gedomlneer word. Spanjaard
Pedro Almodovar sorg vir die
oorspronkllkste en
verfrlssendste rolprent wat 'n
mens in 'n lang tyd geslen
het. Women On The Edge Of
A Nervous Breakdown Is 'n
hartstogtellke studle van
romantlese verraad S008 net
'n Spanjaard dlt kan vertolk.
Almodovar Is dol vir lIefdes-
Intrlges ... die storie kronkel
waanslnnlg deur die lewens
van vier of wat vroue wle se
mans hulle <;)pdie een of die
ander manler bedrleg en hul
oorwlnnlng oor smart. Ole
reglsseur, wat ook die
draalboek geskryf het, Is 'n
seksls met die kop van 'n
chauvlnls en die hart van 'n
femlnls. Mujeres open
vanaand by Ster Klnekor-
teaters.

Waansin
Haar verval in waansin is

geleidelik. Haar minnaar tref haar
oorspronklik aan waar sy hande-
viervoet rondspring en onderaardse
geluide maak, maar dit kan alles
nog in die naam van "wetenskap"
regverdig word.
Haar toewyding word nietemin

uiteindelik beloon met die koms
van 'n geheimsinnige figuur wat
haar kop met 'n panga afkap. Op
Kersaand, waar sy met foto's van
gorillas styf teen haar bors
vasgedruk aan die slaap geraak het.
Ons leer deurentyd (dis 'n

langerige fliek) hoegenaarnd niks
van wat sy in die twintig jaar
tussen die gorillas omtrent die
diere uitgevind het nie. Behalwe
miskien dat hulle jou mal maak as
jy op hulle verlief raak.
Al wat ontstellend beklemtoon

word, is die oenskynlike gaping
tussen sogenaamde Derde- en
Eerste Wereldse waardes.
Pluspunte: redelike goeie

kinematografie en die feit dat die
afgryslikheid van diere-
mishandeling wei belig word.
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BOEKE

slang onder die wiele op en Ie
stuiptrekkend oar die wit gras. In

, die lae halslyn van die koue rante
wys die rooi tepel van die son" (bl
102), is understatement 'n absolute
verademing. En is dit veel sterker,

Vergelyk hierdie beskrywing
van die sinistere korporaal Verster

,in "Die hinderlaag": Hy loop soos
'n oom, mel lang treeen rustige
oe" (bI74). Die ingehoue onheil
vervat in die sin, is tog net soveel
beter as "Die son steek vinnig 'n

, , __ laaste kanonloop lig deur deur die
lae reenwolke in die oorkantse
hang" (b173).

1975) met "WintermerlS" (b1181
uit 1982).

Volgens De Vries is baie van
die vroee verhale weI herskryf mel
die oog op Haasbroek se "nuk tot
sierskrywery"wat baie resensente
in die verlede hinderlik gevind het,

Steeds is daar baie sulke .
hinderlikhede: formulerings wat so
oordrewe en woordryk is dat jy
eintlik sukkel om te "lees maarr

-wat er staat". Deels het dit te make
met beskrywings wat myns insiens
te veel "uit karakter" en te "in
Haasbroek" is. Vergelyk die meisie ,

'in "Die teaser" (b124) se gedagtes:
"Sy verbeel die sagte glooiing van
dye en die wegval en afstroop van
swemkostuums in die kleedkamer
in hulle oe en die bloederige
woeling in die grys kartels van hul
breine wat seine wegpols na hulle
duime en die persvan die heupe
teen die seil" (b125). Te veel van
die soort onwaarskynlike gedagtes
maak die tekste soms lomp en
ondeurgrondlik.

Nadat jy amper gewoond begin
raak aan bes!crywings soos "Die
kosyn glip oor sy skouers, Die
kamer gly terug agter hom; skenk
aan hom die lewe" (b132), "Buite
bulk die danker SODS 'n bees" (bl
50) en "Die stof kronkel soos 'n

'beskryf.
" Die tematiek is op die oog af
redelik beperk: seuns op ,
rugbytoere, mans op visvang-, jag
en grenstogte wat veral in die heup
en die vuur, die skrik en die
bewind geinteresseerd is. Aan die
een kant is eenselwigheid weI 'n ,
geheelindruk by die deurlees van,
Voomagvlug, maar binne die
geheel onthou ek talle hoogtepunte

, wat tog heel uiteenlopend is.
Van die sterkste stories is '

steeds die gebloemleesde
"Aardrykskundeles" en
"Anatomieles", "Die sokkerkas" en

, "In die Hoeveld waar dit oop is".
Eenvan die aangrypendste vir my
is'Twosealer".

Verhale watongeveeroar
dieselfde tipe gegewe gaan (een

, meisie en 'n paar mans tydens 'n
visvangnaweek, seksuele inisiasie
tydens 'n rugbytoer) kom voor in
Haasbroek se YI'OCC en later werke.
En dan is dit in so 'n bundel waar
die stories maklik vergelykbaar is,
tog baie interessantom te sien hoe
Haasbroek se styl gestroopter
geraak het en hy daannee 'n baie
beterstorie lewer. Vergelyk
byvoorbeeld "Ouboeta" (b148 uit
1974) met "Wind" (bl 200 uit
1982) en "Bruin hings" (b1101 uit

Spririgl¢weridige Haasbr()ek
~::.~~~ voorn:g~~~g~~urp~ 0'ok nou gek-'e~,ll"r
gedagtewat by joo opkom Haasbroek. Human en' , "
wanneer"'n keur uit die verhale Rousseau. R24.95.' .;
van PIHaasbroek" as 'n nogal Resensie deur ENA '
onverwagse verskyning ervaar ' -JANSEN
word. Veralas 'nklein debakel . _'_' _
condom Haasbroek se
laasgepubliseerde bundel in molivering vir die bundel nie'aan
1982seflapteks in herinnering omdat ek gekant is teen die
, rd en i . makliker beskikbaarstelling van
geroepwo en JY10 ag neem. .soveel goeie stories nie. Eerder '
dat syroman Die jaar nul in omdat ander tekste (byvoorbeeld
1986 toe by HAUM-Iiterer belangrike kritiese opstelle) so
verskynhet . seIde hoegenaamd beskikbaar

Hoe dit ook sy, Haasbroek is gestel word. . '
nou gekc6r • 'n uitsonderlike eer Wie presies gekeur het aan die '
wat 'n mens meestal verbind met stories, is nie heelternal duidelik
gestorwe en geroemde skrywers nie. Ek neem aan die nog
soos Van Melle. (Toegegee - ook springlewendige Haasbroek self.
Aucamp.)" Abraham H de Vries skryf 'n

In een wit hardebandboek is deeglik en lowende klein inleiding.
meer as dertig Haasbroek-stories As jy hom en sy seleksie uit '
op 213 bladsye byrnekaar. Om wat "resensies oar Haasbroek se werk
mee te doen? vrajy jou as tog weI moet glo, bestryk hierdie verhale
belangstellende leser van die " so ongeveer.alles wat nog in die
Afrikaanse lenerkunde af. Die genre in Afrikaans geskryf is: van
werldike ware ~aas.broek-, .. Pulvermacher tot byvoorbeeldn
aanhanger, sou jy d~, kan ~Ie .: ". __ ...: jong "grens't-debutant soos
enkelbundels tog nog erens m die .Kellerman se stories.
hande!cry. En vU:di~'gewone ':' " .. De Sade, Kleist, Hugo,
kortVerh~leser15 ~Ie vyf s.tones Hemingway, Goethe, Byron, die
opgeneern m De Vnes se Die surrealisme, die ekspressionisme, '
Afrika~e ~ortVerhaalboek of " die romansque, die sentiment, die

, genoeg of stimulans genoeg om op ernosie, die geweld, die
soek te gaan na Heupvuur (1974), bowestruktuur, die irrasionele, die
Roofvis (1975), Skrikbewind demoniese die erotiek die sosiale
(1976) en Yerby die vlakte (1982). kommenta~ die Afrik~ - alles

Let weI: ek roer uitgewers- , word bygehaal om die keur te

Canetti: kenner van fascismeenKafka

Elias Canettl

Elias Canettl is eerste aan die beurt In ons nuwe maandelikse
rubriek oor Intemaslonaie skrywers en hut werk. Deur MARTIN

STEGMAN,skuilnaam van 'n bekende digter en joernalis

SY rna het geglo hy is op 'n
dwaalweg wanneer Canetti met
haar oor natuurgeskiedenis begin
praat het, "Jy is al weer besig mel
die stamgeskiedenis van spinasie,'
het sy a1tyd gese. ,

Sy wou 'n aktrise wees. Elke
, aand het sy haar knieeonder haar

ingevou op haar gunsteling stoel
en Strindberg gelees. Tussendeur
het sy lang gesprekke gevoer met
haar oorlede man. Hy is aan 'n
beroerte dood toe sy 27 was. Duits '
was hulle liefdestaal waarin hulle
gepraat het as die kinders nie moos
hoornie.

Duits het vir Canetti die taal
van sy liefde geword. Sy rna het
hom gelei op 'n ontdekkingstog
deur die wereldletterkunde. Wat sy
van hom WOll maak, is nie dul.delik
nie. Wat hy geword het, is '
waarskynlik een van die mees
belese en dinamiese skrywers van
dieeeu.

Elias Canelli is in 1905 in
Bulgarye gebore. Sy familie is 'n
aardige vermenging van
uiteenlopende kulture. Hy is eintlik
'n Bulgaarse 1000, maar daar is
ook Spaanse aristokrasie en Turkse
adelikheid in sy stamgeskiedenis.

Hy is 'n wereldburger danksy sy
pI. Dil het op 'n dag weggebreek
uit diC?,familie van sakemanne en
Engeland toe getrek met sy gesin.
Die oupa het op daardie dag sy .
k1ere geskeur en sy seun 'n '

.onodokseJoodse vloek opgele. Na
'n jaar in Manchester is Elias se pa
dOod•. "

MCvrou Canetti het met haar'
kinders deurEuropageswerf •
Switserland, Duitsland en
Oostenryk. Canetli hel in tale leer
praat: op 16-jarige ouderdom kon
hy at vlot lees in Duits, Bulgaars,
Engels, Fransen Spaans.

Canetli se lewerlStaak was
Crowds and Power, waaraan hy
byna twee dekades gewerk het. Oil
is 'n sosiologiese studie van mag
en oorheersing. Daarom dalk dat
mensealte maklikbesluit sy
enigste roman. Auto da Fe, is 'n

"profetiese studie van fascisme'~,

Auto da Fe is die verhaal van
Peter Kieri, 'n Duitse akademikus
wat tussen die twee wereldoarloe
in 'n reuse private biblioteek
navorsing doen oar antieke
Chinese geskrifte. Die bock
beskiyf sy ondergang, wat begin
wanneer hy 'n ongelenerde
huishoudster in diens neem om sy
kosbare bocke af te stof. Hy trou
mel Therese omdat sy mooi werk
met die boeke. Sy trou met hom
omdat sy glo hy steek iewers
tussen die boeke geld weg.

Kien beland in die onderwereld
van hebsug en bedrieery. Hy word
aan die neus gelei deur 'n gierige
skaak-spelende dwerg, wal geld

soek om Amerika toe te gaan.
Wanneer Kien na ta1Ie

ontberings weer tuis kom, praat sy
neerbuigende broer - 'n psigiater 
hom 'n gat in die kop. Kien raak
die kluts kwyt.

Die gebruiklike prikkelaars
beskryfdie bock as "wreed,
snaaks,geheimsinnig,
vreesaanjaendM

• Baie snaaks is dit '
beslis. Enige lewe is snaaks as 'n
merlS dit leer ken, maar dit word
ontstellend wanneer jy dit n6g
beter leer ken, se Canetli.,

Auto da Fe is 'n bock wat 'n
merlS 'n paar keer wi-I lees, omdat
dit onmoontlik is om gou te besluit
wat dit alles te se het.

Daar is leidrade in Canetli se

baie mooi tweeledige
outobiografie.The Tongue Set
Free en The Torch In My Ear. .~

Maar in sy voorwoord tot The
Human Province, 'n boek van
aantekeninge wat hy gemaak het
tydens die skryf van Crowds and
Power, staan die betekenisvolle
opmerking: "Many men have tried
tograsp their lives in the full
spiritual en intellectual context,
and those who have succeeded will
never grow old. I wish that some
men would also record the leaps in ,
their lives. It seems that the leaps,
belong to all people; anyone can
easily take whatever pertains to
oneself. The loss of a superficial
unity, inevitable in such an
enterprise, cannot be regretted, for
the true unity of life is secret, and
it is most effective when it
unintentionally conceals itself."

Sy gedagte oar spronge kom
waarskynlik uit sy groot
llewondering vir Kafka, van wie se
werk hy 'n voorste kenner is. Die
opstel Kafka's Other Trial, wat
handel oar Kafka se beroemde
briewe aan Felice, is 'n
verstommende "handboek".

. Dit maak Kafka toegankliker,
maar dit verldap ook baie oar

, Canetn.
Wanneer hy verduidelik

hookom hy so baie tyd bestee het .
aan vyf jaar se briewe, se Canetti

,eintlik ook waarom hy 'n stuk of
400 bladsye geskryf het oor die
lewe en ondergang van 'n
onaptytlike boekwurm soos Kien.
"Man considers hinlSelf the

,measure of all things, but he is still
i1most unknown. His progress in
self-knowledge is minimal; every
new theory obscures more of him
than it illuminates. Only
unimpededconcrete inquiry into
particular human beings makes
gradual advance possible."

Daarom is dit 'n gelukskoot, se
Canetti, wanneer jy op 'n merlS
afkom watsoos Kafka volledig
oople vir die verwerwing van
tennis. "

Daar isbaie van Kafka as mens
in Canetti se Kien. In een van sy
briewe se Kafka die twee sterkste
emosies in sy lewe is vrees en
onverskilligheid. Dit verg moed

, om s6 daaroor te dink se Canetti,
maar die twee algemeenste
emosies van hierdie eeu is juis dit;
vrees en onverskilligheid.

Auto da Fe is dalk 'n studie van
fascisme, dit is egter oak 'n '
protesskrif teen vrees - wat die
teelaarde is vir oorheersing - en
onverskilligheid, wat lei tot die
wereld van vervreemding en
vervreemdes wat in Kafka se werk
onthul word.

Canetti se ander werk: The
Conscience of Words-is 'n bundel
essays waarin hy hoofsaaklik skryf ,
oar merlSe en boeke wat hom sterk
beinvloed het. Dit is in een bundel
beskikbaar saam met Earwitness,
wat bestaan uit vyftig
karaktersketse waarin Canetti sy
meesterskap assatirikus bewys.

Kleurryk
,The Human Province is 'n bock

van aantekeninge wat hy gemaak
het terwyl hy aan Crowds and .

, ,Power gewerk het. Dan is daar die
outobiografie in twee dele, The
Tongue Set Free en The Torch In
My Ear. Die lwee werke is aI
interessant genoeg danksy Canetti
se k1eurryke jeugjare.

Verder lei Canetti jou van
,baken tot baken in sy vgrming, wat
,'nmens van nuwe gereedskap ,
voorsien om Auto da Fe van voor, <

af te pak. The Voices of Marrakesh
is 'n reisverhaal oor 'n besoek aan
Marokko, maar dit is soos Crowds
lind Power moeilik om in die
hande te kry. Laasgenoemde is glo .

. uit druk. ' '
Wal Caneni van Kafka gese het,

is van homself ook waar: dit is ODS

gelukskoot dat die lewe van s6 'n'
grootse denker oople vir die
verwerwing van kennis..

Canetti het in 1982 die
Nobelprys ontvang.
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MUSlEK -,

famili~lle met d~elike'~e··" '
uit, soms baie snaaks en satiries
wat 'n goeie balans vorm met die
amper heilige inkantasies van die
vroue. .

Dit is sulke oomblikke - waar.
Se-Puma die snaakse en
eksentriekhede van die land verken
(die vroue wat tee drink by 'n
ECC-vergadering is een)- wat .
loon dat die stuk nie veronderstel
is om 'n universele anti
oorlogstatement te wees Die, maar
'n uitdagende werk,lewendig en
met 'n herkenbare gevoel van
plaaslike karakter, spreektaal en
styl,

food cake"), stem almal saam dar
hulle baie geleer het uit Kani se
type ondervinding.

"Kani has taught me the
. discipline of simplicity of form 

the truly dramatic moment-and he
taught the girls to extend
themselves beyond. song and dance
to true performance,~ se Manaka.

Peter Se-Puma

Almal speel
die oorlogspel

Nomsa Manaka en Sibongile Khumalo In Goree

andere, met die perkussieklanke
deur die skrywer self. '

En al die uiteenlopende
, e1emente is in een geheel

saamgevoeg deur niemand anders
nie as John Kani.

Ondanks Nomsa se geskerts oor
Kani se werksmetode ("He rewards- .
us with chocolate bars and devil's

,Kathy Berman

Haar dans vorm 'n sintese van 'n
magdom van inheemse Afrika
idiome.

Die musiek is 'n vermenging
van opnames en lewendige musiek
geregisseer deur Khumalo en .

there, everyone wanted me to teach
them African dance. To my horror.

- I realised that I knew none. Can
you imagine my student's
astonishment when I got back here
and started researching indigenous
dance? All they wanted to hear
about was Martha Graham and
Alvin Ailey and all I wanted to do
was learn about was the Domba 
the Venda initiation dance:"
Voorwaar 'n reis van
selfontdekkingl

So versoen Goree die
uiteenlopende ondervindinge van

,die Manakas met die musiektalent
van Sibongile Khumalo (te lank
nie deur ons gesien nie) om een
van die lewendigste teaterstukke
die jaar op die verhoog te bring.

As die Moeder Afrika-figuur
gee Khumalo 'n oorweldigende
vertolking en oorheers die
verhoog. Haar stem en
teenwoordigheid bekoor volkome.

Nomsa Manaka as die wan
hopig klaagsieke gees wek deernis
en een om na te streef nadat sy tot
ander insigte gekom het,

'Sintese

B7 ,.-,~

DIE stortvloed van
weermagverhale die afgelope tyd
op ons verhoe is hoofsaaklik
oorheers deur wit manlike persone,
Dit is ook te verstane as 'n mens in
ag neem dat die meeste mense wat

. regstreeks deur die weermag
beinvloed is, wit en manlik is.

Ja en nee ... Terwyl die meeste
soldate witmans is, is daar 'n groot .~ ,- lewe soos geboorte, kruip, eerste
groep van die bevolking wat net . tree en die skool, dien om die
sulke slagoffers van die stelsel is klaagliedere te versterk en die'
as die macho jong vegters, Manne venellers te verenig.
en vroue, swart en wit, is almal op Deur dit alles word ODS gedurig
een of ander manierbetrokke by herinner aandie onafwendbare IOl

die groot oorlogspel.' wat op die jong seuns wag - dat
En dit is juis die gedeelte van hulle een of ander tyd deel gaan

die samelewing - die moeders en- word van die oorlogmasjien.
vroue van die soldate - wat deur Die manlike geslag word in een
die Truk-akteur en regisseur Peter persoon saamgevat -David Butler
Se-Puma in sy jongste ensemble- wat die rol vertolk van die
werk, Umama-isoja/Moeder- metaforiese oorlogmasjien - seun,
soldaat (by die Dalro-teater in, broer, vader, en later selfs
Windybrow), bekyk word. (manlik?) die dood.

Saam met die rolverdeling van Butler lewer oortuigende spel
vyf akteurs - vier vroue en 'n man en hy beeld die bekende
(Nomsa Nene, Nomhle Nkonyeni,
Lisa Bobbert, Henrietta
Greyffenberg en David Butler) 
het Se-Purna nie 'n heeltemal
oorspronklik dog, helder en .
poetiese stuk geskep.n
Samesmelting van 'n ritualistiese
Euripides met die meer realistiese
oorlogsverhale verskaf 'n
uitdagende variasie op die tema .:

Vier verhale word gelyktydig
aangebied. Daar is talle
ooreenkomste; die storievertellers
is almal vroue en hul verhale
handel oor hul kinders, almal
seuns. Die seuns se toekoms is
reedsbepaal, Afrikaans, Engels,
swart of wit, die seuns beland
almal in die weermag, om te veg
vir hulle land. Die verskil is egter
dat hulle nie in dieselfde weermag
veg nie. Dikwels nie eens in
dieselfde land nie.

Geleidelik en poetics ontwikkel
Se-Puma se verhaal van die
klaagsang aan die begin na
treffende visuele beelde in die
vorm van kart gestruIctureerde
herhalings. Grootse spronge in die

uitgeweke en plaaslike
kunstenaars. In 1986 is Manaka se
tonee1stuk Buwa in Zimbabwe
opgevoer en verlede jaar het dit
deur Afrika getoer - Nigerie,
Ethiopie, Ghana ens. Albei die
Manakas het die toer meegemaak
en volgens Matsemala het hulle
baie huis toe verlang tot hulle op
Goree aangeland het.

Die eiland het 'n kulturele
smeltkroes geword vir hom. "It
brought all my artistic endeavours
into one fold." '

Manaka en sy vrou het daagliks
na die eiland gegaan om navorsing
te doen, te dink en te dokumenteer. '

Die gevolg is voorwaar 'n
smeltkroes. 'n Vermenging van '
poesie, dans, musiek en drama - 'n
aanbieding van mitologiese
afmetings. Die "ware" verhaal van
'n jong danser se soeke na
waarheid en identiteit - van
Zeerust tot Goree en dan
uiteindelik birme die self. ,.'

Kathy Berman

Selfontdekking
Manaka se,vrou het '

grootgeword in Soweto, maar dit
was eers na haar ervaringe oorsee 
waar sy kontemporere dans
bestudeer het dat sy haar
oorsprong ontdek het, "When I got

•
Saterdagaand Is die laastevertoning van Hennie Aucainp
se twee eenbedrywe Wolf, wolf hoe laat Is dlt en By Felix
en Madame wat by die Nieo-Arena aangebied word. Ole
regie is deur Herman Pretorius. Johann Nel as F,ellxen

Christa de Jager as Madame (foto) word In die produksie.
geslen. Oak met Chris en Johanna Truter, Rlna Steyn,

Elize Meiring, Mathilda Vlok en andere.

Slawe-eiland.h:et
. . ~ ~.. ~ .....~

Manakabegeester
"ON~ .oon Iu:': 1'1 Afrika nie,"
se 111 .emala Manaka,
kunsr naar, skrywer, digter,
musikant, regisseur'en '
sakeman. "Ons WOOD in, _"
Johannesburg en Soweto."

"Toe ek die tweede keer by
Goree kom, het dit gevoel soos 'n
tuiskoms."

Goree is 'n klein eilandjie aan
die Senegal-kus en het as
afsetgebied vir slawe gedien, Met
die vervalle slawehuis dien dit
vandag as wrede simbool van
onderdrukking.

Op die eiland het Manaka
verlede jaar sy jongste projek
voltooi - Goree, 'n toneelstuk van
musiek en dans, met sy vrou
Nomsa as danser, en Sibongile
Khumalo die sangeres. Die stuk
word tans Upstairs by die
Markteater opgevoer.

Smeltkroes
Manaka reis dikwels. Hy was al

voorheen op Goree om'n
konferensie by te woon. Hy Sl: die
een en 'n half weke daar het soos 'n
jaar of twee gevoel.

In 1988 was hy terug. Die keer
op :n heeltemal ander sending.

By die Woza Albert-fees in
New York het hy en die uitgeweke
musikant Caiphus Semenya besluit _,
om 'n toneelstuk te skep met
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KOOS COETZEE

150 ml dik rOOIJ1'

Verhit die wyn, suurlemoensap en
100 g suiker totdat die suiker
opgelos is. Voeg die gelatien by en
roeI' totdat dit heeltemal opgelos
is; roer oor ys totdat dit koud is en
begin stol.

Gooi 'n bietjie jellie onder in
die glase, pak die vrugte - in
skywe gesny - netjies teen die
rande in en vul met die jellie,

Sit dit nou in die yskas om te
stol. Bedien met geklopte room
wat effe met die strooisuiker
versoet is.

Genoeg vir vier.

Hoe om jellle ult 'n verm te
keer

Druk die jellievorm tot by die
borand van die jellie 'n paar
sekondes in warm water sodat 'n
dun lagie jellie teen diekante kan
smelt. Vee die vorm gou met 'n
dock af. Plaas 'n bord bo-op die
jellievorm en keer die vorm en die
bord saam om. As die jellie vassit
kan jy die vorm en die bord liggies
skud, Jy kan die vorm ook weer in
warm water sit. '

Probeer gems die twee resepte,
Jy sal waarskynlik nooit weer
pakkie-jellie eet nie. ,

. KOOS COETZEE

Wynjellie met vrugte

Beter as baie'restaurante'
daar "chick peas" - wat is dit in '" Die laai jy sistematies op die
Afrikaans? - sesam-sade en ' tweede of derde pita-brood wat jy
speserye daarin. Die struktuur van ,. beste1, en dit smaak goed.
die buiterand van die gereg en wat, . '.':' .' Dan kry jy jou shuvarma, wat
in die mid del Ie verskil hee1wat: . ' effe gekerrie is. Ek weet nie
daarom die twee name. hee1temal of die kerrie moes

Jy doop jou pita-brood daarin bykom nie, maar daaroor kan ODS

en eet lekker. . argumenteer. Die vleis was sag en
Jy kry ook 'n verskeidenheid ., smaaklik.

van vier "souse~voor jou Die prys, met inbegrip van twee
"hoofgereg", wat in ons geval biere, was R23,
shuvarma was. Die souse is 'n .Baieeerder 'n wegrieemplek'
heerlike tamatie- en soos die as baie sogenaamde
brandrissiesoils (nie te sterk nie), restaurante (en met die pryse het
'n giftige groen brandrissiesous, dit min te doen).
eiervrug in baie olie, en Binper-rou
groente in 'n baie ligte piekel.

te Ie voordat dit vrygestel is. Die
resultaat is 'n aantreklike rooi- 'ot
robyn-violet-gekleurde wyn met 'n
baie vars en vrugtige geur en die
kenmerkende aroma van die
Gamay-bessie. Die smaak volg die
geur en gee 'n skoon eerste indruk.

.'Die wyn is volrnaak
geba1anseer en gee aan die einde .'
effe die indruk van
koolstofdioksied. Dit vergroot
egter net die varsheid.

Onthou om die wyn effe verkil
te bedien. PIaas dit in die yskas 15
minute voordat jy dit oopmaak.

Beaujolais-wyn is buite bereik
van sommige mense maar hierdie

, wyn gee vir jou drie bottels vir die
prys van een ingevoerde Gamay.

Dink jou in dat druiwe op 25
Januarie gepluk kan word. Dit

as keldermeester aangesteI toe die moes 'n uitsonderlike seisoen
wyn hul optimum rypheid bereik gewees het en ODS wynmakers het
het en gepluk is. die beste daaroit gehaal. Ek is

Die wyn is gemaak en het 'n seker dat hierdie rekord 'n paar jaar
bietjie tyd gehad om in die bottel,. ,lank sal staan.

250 ml goeie droe witwyn
sap van 1 suurlemoen
100 g suiker, plus 12,5 ml
strooisuiker (leetlepel)
15 g ongegeurde gelatien
2 kiwivnigte (of enige ander vars
maar nie geblikte vrugte)
2perskes
50 g ontpitte suurkersies
(opsioneel)

Lemoenjellie

Newald Marais en 'n mooI melsle bewonder sy Gamay

MI Vaml, Pretoriastraat,
Hlllbrow

1986 gep1ant is teen 'n hang waar
die druiwe vroeg ryp word.

Dit het vrug gedra aangesien
hierdie wyn uitstekend is vir 'n
jong wyn. Newald is einde Januarie

600 ml vars uitgedrukte l~mo~.ap
600ml water , ,
5 ml (1 teelepel) suurlemoensap ,
75 g (125 ml) ongegeurde gelatien
12,5 ml (1 eetlepel droC witwyn)
300 g suiker .
25 ml (2 eetlepels)Cointreau
(nodig maar nie allemoodsaaklik
nie) ,
'n lliter-vorm (Watte veel is kan
in wynglase gegooi word. Gooi dit

" eerder reg van die begin in
·wynglase en verminder die

, gelatien.) ~

Drukdie lemoene en suurlenioen
uit. Sit 'n sif oor 'n mengbak en
voer dit uit met 'n dun linnedoek.
Giet die sap stadig in en en laat dit

wanneer die jellie p1atval as jy dit deur die doek drop. Vou die
uit 'n vorm keer nie. Sny dit boonste punte van die doek saam
doodeenvoudig 'n klompie keer warmeer geen druppels meer
met 'n mes, en dien dit lekker rof " deursyg nie en draai met albei
op.) , hande om die res van die sap uit te

Reken die water in wat gebruik druk. .
word om die gelatien sag te maak, Week die gelatien in 600ml
Vyftien gram gelatien absorbeer . koue water.
omtrent 100 ml water. Verhit die witwyn saam met 'n

Wanneer jy groot jellievorms , derde van die vrugtesap en die;
· gebruik - 1,5 liter behoort die' suiker totdat die suiker heeltemal

grootste te wees - moet jy heelwat opgelos is. Haal af en voeg die
meer gelatien gebruik. Omdat die gelatien by. Meng die mengsel '
uitgekeerde jellie so swaar is, moet met die res van die vrugtesap en
dit stywer wees. ,,' 'voCg die likeur by. • ,,'

Dit mag indrukwekkend lyk, Sit die bak in 'n groter bak met
·maar te veel gelatien het 'n dom:ys en roertotdat dit koud is. Roer

. , smaak. Daarom eerder wynglase. baie liggies sodat daar nie borrels
ingeroer word nie. Die jellie moet

.beginverdik voordat dit in die
vorm ingegooi word.,. ,.'

Giet in die vorm in. Laat drie
lot vier uur in die yskas staan om
goed te stol: die midde1 van die.

, jellie moenie sag wees wanneer dit
uitgekeer word nie, want dan sal
dit ineenstort,

VERLEDE week het ek gal
afgegaan oor die feit dat daar min
restaurante is wat eerlike,
eenvoudige, goeie kos teen
redelike pryse verskaf.

...Die "restaurant" waaroor ek nou
wi! skryf is eintlik maar 'n
wegneemplek, met hee1wat
goedkoop stoole en tafels. Dis 'n
Israeli-pIek met die naam Mi Varni
in Hillbrow in diese1fde gebou as.
Cafe Ziirich.

Die spyskaart is klein en '
onpretensieus. Ek en 'n vriend het
een houmous (blykbaar uitgespreek .

. goemoes) en tachima bestel, en dit
gedeel. Volgens die spyskaart is ,

BJ Lankwarden

Diejellienfein
pakkies-te _koopnie

VERLEDE Sondagaand was baie
spesiaal, nie net omdat ons die
nuwe keldermeester van
Nederburg ontmoet het nie, maar
ook omdat ODS sy ee~te wyn
geproehet. '

Die wyn is 1989 Nederburg
Gamay. Dit is op 22 Februarie
vrygestel en dit is 'n rekord vir
vroee vrystellings in Suid-Afrika.

Nog 'n wyn, 'n witwynvan die
Vredendal Koop, is die dag
vrygestel. Hierdie Nederburg-wyn
is waarskynlik die wyn wat die

, vroegste in die hele wereld
vrygestel is, en watter wyn is dit

• 1 'me.
Newald Marais, die nuwe

keIdermeester, was voorheen
verantwoordelik vir al die wit- en
vonkelwyne van die Stellenbosse
Boerewynmakery. Verlede jaar het

,ek die voorreg gehad omsommige
van sy eksperimentele wyne in die

, Zonnebloom-stal te proe, en hulle
was sensasioneel.

Hy het nie sy standaard by
Nederburg laat daal nie. Dit is 'n

,baie goeie, uitstekende Gamay.
Dit is nie verbasend nie

aangesien Newald in 1976 by
Nederburg as 'n leerIing-wynmaker
aangesluit het en vier jaar onder .
Giinther Broze1 gewerk het voordat
hy op 'n studiereis na Weinsberg in
Duitsland vertrek het. Hy het ook
uitgebreide toere na die wingerde
van Frankryk en Italieondemeem.

N6 sy terugkeer in 1982 het hy'
by Nederburg kom werk en
gespesialiseer in eksperimentele
wyne. Hy was ook betrokke by
Nederburg se eerste Gamay in
1985. ,.

Die sukses van daardie wyn het
daartoe gelei dat nog Gamay in

72W142
8ew,ndestraat 11b'
Melville
Johannesburg

Daar is nerens 'n
eetplek soos dilnie

KERRIE BISTRO

726-8142

Risky
Business

~

- geen beter plek
vir middagetes nie

- ongelisensieerd .

oop Maandag- "
Saterdag middag-'
en aandetes

- spyseniering vir
dinees-en
feestelikhede,

sake-etes en
filmspyseniering.'

- Sondagaande is
OM'oop slegs vir
'vr$1e,

ETE EN DRINKE
DIEkosboekmarlc is oorstroom
deur tweede-, derde- en '
vierderangse boeke oor .'.,-, ,
rnikrogolfoonde, "wholefood" .

. (watdit ookalbeteken)•....
potjiekos, Suid-Afrikaanse kos,
vegetariese kosens,Oil sluit 'n
groot klomp swak kookboeke
vandwarsoor diewereld in. .
, Ek het nou die dag in 'n .

boekwinkel voor 'n groat rak
kookboeke gestaan en gewonder, . " kurismatige smaakniiddelS.
wie die anne oningeligte siel is" . Probeer egter om jou eie jellie
wat al hierdie boeke beste1 het.· ',,' uit vars vrugtesap of.w)onte maak,
Daar was nie een waarin ek ' .en proe die verskil. Dit is so ver
naastenby be1ang gestel het nie.. verwyder van kommersiele jellie

Kookboeke beteken groot geld. .soos - moot mens die cliche
Daarom skryf elke derderangse , '<, gebruik? - die Ooste van die
kok vinnig 'n paar kookboeke en' ., Weste. 'n Koel tuisgemaakte jellie
maak baie geld daarmee, Party tree: ' op 'n warm dag, of as nagereg na 'n
selfs af nadat hulle die volk se . • warm ete, is heerlik.
swakste geregte in kookboeke Ek' neem die resepte wat hier

'saamgeflans het, ' . volgonbeskaamd uit Die Groot ,
. Goeie kookboeke is skaars, en ' N ageregboek. (Skaf tog asseblief ,,:

word gewoonlik net in spesialiste- die boek aan.)
boekwinkels aangetref, en hier en . .Hoeveel geIatien moot in jellie
daar in ander winkels as jy gebruik word? Die antwoord is so
gelukkig is.," ' ,'. min as moontlik. Hoe minder

In die jongste jare het Papermac gelatien, hoe lekkerder is die jellie.
,die beste kookboeke van die . ~ Wenneer jellie in wynglase-
Franse en Italiaanse wereld in -voorgesit'word, kan relatief min
sagteband aan die Enge1ssprekende gebruik word, maar wanneer die
wereld bekend gestel. Onskan baie 'jellie in 'n vorin gemaak en daama'
dankbaar wees vir die uitgewer: ek "uitgekeer word, moet meer gebruik
hoop hulle maak baie geld. 'word. .

'n Goeie hoek oor nageregte is- - Vii' 'n ligte jellie wat in glase .
weI in baie hoekwinkels • ~,' 'opgedien word is 15 g gelatien (25 '
beskikbaar: Great Desserts deur ml of twee eetlepels) vir 600 ml
Teubner enSchonfeldt, twee vloeistof gewoonlik genoeg. Ek
Duitsesjefs, Die hoek is ook deur verkies jellie in wynglase. Die
Centaur Uitgewers in Afrikaans" ": opgesmukte jellievorms van ouds
uitgegee as Die Groot, lyk 'n bietjie barok vandag.
Nageregboek. Vir uitgekeerde jellie in

Dit is 'n uitstekende boek,baie ; kleinerige vormpies is 20 g (32 ml
aantreklik uitgegee, en dit bevat of twee en 'n half eetlepels)
grafiese besonderhede oor hoe om: "gelatien vir 600 ml vloeistof
die nageregte te maak. gewoonlik genoeg, ' .

Ek hou baie van die hoek se 'GeIatien is nie altyd ewe sterk
, aanslag: Teubner en SchOnfeldt Ie . ' .• Die, en ek het 'n suspisie dat ou

sterk klem op die gebruik van vars gelatien 'n deel van sy bindkrag
vrugte in nagereg. Hulle het onder' ' verIoor: eksperimenteer dus maar '
meer wonderlike reseptevir· 'n bietjie, -
vrugteslaai, wat heel anders lyk as (Die smaakword nie geraak nie
die pappery watgewoonlikhier as r-----::..'-----.:'------::..---------'-----------------------.....;...-..:...:..-

:F=:Ei;.: Nuwe wynmaker se blitsige wyn
ook) as 'n minderwaardige nagereg
beskou. Die kommersielejellies op
die mark het gewoonlik niks met ,
rvrugte-u!tte waarnie; erl bevainet

". I
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MENSE

hand vir
Munyai

Kuns ell die
doodloop
hand aan

TWEEjaar gelede het Venda
natuurbewaringsbeamptes al ' ,
AlbertMunyai se houtbeelde ,
gekonfiskeer en verbrand. Die, "
cede: Munyai hetnie 'n permit: "
gehadom hout tekerfnie, " ,

Vandag is Munyai 'n bitter'
mens wat met maniese energie c

voortgaan om beelde te kerf. ,
Sommige van sy meer
ontstemmende werkebeeld half
kruipend,gehoringde kreature met

. ereksies uit, Hy het ook twee
skeletagtige beelde voltooi oor die '
'slims disease' (vigs). "

Die 29-jarige Munyai word nog
nie deur die kunswSreld erkennie.
Hy is verontagsaam met 'The
Neglected Tradition"-uitstalling by .:
die Johannesburgse Kunsgalery
wat in Januarie ten einde geloop
het, 'n Onlangs gepubliseerde bock
- Art of the South African
Townships deur Gavin Younge
verwys ook nie na Munyai se werk
nie.

"Wood has given me a lot of
problems. I still haven't got the
money to buy a permit. ButI
haven't stopped working since the Ole~Idhouer Albert MunyaJ
age of twelve. At the moment I'm " " .'
feeling crazy. HI stop fora , Venda-kuns Is deesdae die bespreklngspunt by gemerkomverbrandteword. , bedleigdeurpaaie,landbouen
moment, I might just die," waarsku enlge kunstenaarsaamtrek. Tog hoor 'n mens " Ses maande later is al die werke. elektrisiteitvoorsiening. Munyai
hy.' ,ontdek - gereed Om verkoop te bekommer hom nougedurig oar

Munyai se hy ly aan een of nle Albert Munyal se naamnle, Bulten die word - in'n mede-beeldhouer se die feit dat die voorvaders geen '
ander vorm van chemiese kunsw6reld wa! hom Ignoreer, bekommer hy werkswinkel. Die beeldhoueris die' , heenkome meer bet nie. ' , ,
wanbalans en word behandel by hom oor die lot vansy voorvaders. MICHAEL landdros se skoonseun. "DederanseMunyai sal die
die Mutual-k1iniek. Hy het glo nog " , Roussow bet die beelde na die " . rivier oorsteek en in die
'n klomp pille om te drink, maar MARKOVITZ het met hom gaangesels~.", ,;" landdros geneem.· , , begraafplaas gaan sit, waar,' ,
hy twyfel aan hul doeltreffendheid.. Natuurbewaringsbeamptes is 'niemand anders.dit waag nie. Hy is

Munyai is opgelei deur sy , ingeroep en 'n storie is vinnig nie bang vir die voorvaders nie en
swaer Samuel Nethengwe, die ' ,Roussow het Munyai tegnieke: tot stand gekom. Sedertdien saamgeflans. Daar is beweer dat kommunikeer met hulle deur .. , ,
meestervakman van die Mutale- ' begin naboots en sy werk het. probeer bosboubeamptes om die , die nagwag by.die pakkamer die ' middel van drome en visioene,
gebied. Nethengwe het 48 kerwers , skielik begin verbeter. ' tradisionele metode van betaling te . beelde weggegee het as " , Sykuns is meestal gegrond op
in sy werkwinkel vergader. Hulle , Munyai het sy werke begin vervang met 'n permitstelsel, vuurmaakhout want "hy bet nie ' " die beelde. My vertel dat hybesig
het kalbasse.jepels, bakkies en verkoop. Ditike, 'n afsetplek onderVolgens Roussow het baie min , 'geweet dit is'beelde nie", Ondanks is met 'nwerk wat uit ses stukke;

, waiidelstawwe gemaak en ditdan...:., bestuur van die Venda- houtkerwers in Venda permitte en", " Roussow se pogingsom die beelde .»: bestaan wat hy wil saamvoeg in 'n
as curios verkoop. " " ontwikkelingskorporasie.,hetbegin,:. '.die meeste wai weI het, is in die.. '~,' te red, is dit weer gekonfiskeer en • metaalraam. Drie van die» ; ..'

Na die,sluiting van die ,,~ om baie van Munyai se werke te ' .; : . r timmerhoutbedryf.. - ,;'t', ' sonder meer verbrand. '" .,,' ,: :,. verwronge reptielagtige figure is: ,,'
werkswinkel het Nethengwe weer " L" koop. Maar vroegin 1987 is hy>, ' Die permitstelsel word ook nie '" " Munyai weier nou om oor die ' reeds voltooi, Dit mag moeilik-: : ','
heeltyds gaan boer en Munyai het ... : . gearresteer en daarvan aangekla ; " . ,streng toegepas nie 'aangesien daar "'; "arrestasie en die beeldbrandery te ,:", - .wees om MWlyai se idee te···~,." ,
voortgegaan om curios te maak, . dat hy hout kerf sonder 'n permit. '.- ,net 11 natuurbewaringsbeamptes in Co , praat want dit ontstel hom. Die ' vis~iseer, maar hy ~s van plan' ,

Godfery Dederan, 'n dosent in Die Natuurbewaring en' ', Venda is. In Munyai se geval was , probleem om hout in die hande te om n werk.vanmassrewe " •
antropologie by die Universiteit Nasionale Parkewet van Venda ander, meer invloedryke magte by is egter nie syenigste afmetings te voltooi.
van Venda, se Munyai is 'n beter maak voorsiening vir die ;" betrokke. ' ',--co ' probleem nie. "The pampoens in the village
kunstenaar as vakman:"You beskerming-van 110 inheemse ;,' ,Ondanks Munyai se " " • ' Munyai bet '0 tradisionele taak, are cutting down the trees. It is a,
should have seen the junk he made boomsoorte. Tradisioneel kon 'nwelsprekendheid en kalmte het die ' , Hy moet die malombo-dans, big problem because all the good ,
as a craftsman. He went erazy and' kerwer hout bekom deur sy landdros hom en sy vrou as " ontwerp om die voorvaders se guns forms are broken up for firewood,"
hated making spoons." -hoofrnan, maar saam met onbetroubare getuies beskryf. 'n te wen, uitvoer. Die kla hy. Munyai fluit in wanhoop na

In die middel van 1986 bet die' "onafhanklikheid" het 'n Boete van R200 is opgele en al sy,' voorvadergeeste woon in beilige'elke stelling en berispe homseIt:",,;,
kunstenaar David Roussow ',departement van landbou en' , beelde gekonfiskeer omdat hy hout woude wat oar die hele Venda 'omdat hy nie hard genoeg werk
Munyai bekend gestel aan die werk bosbou, met 'n gelnkorporeerde ' gekerf het sonder 'npermit, Sy versprei is. Menige van die woude nie. ' '
van Michelangelo. Volgens departement van natuurbewaring, ",beelde is in 'n pakkamer gebere en en boornryke gedeeltes word nou ' ,', , " .

Albert MunyaJ by een van sy houtbeeJde Foto's: SteveHilton-Barber'

Obsesslef
Roussow vergelyk Munyai met "

'" die bekende Nelson Mukhuba wat
,homself, sy vrou en twee dogters '
in Februarie 1987 vermoor het, •
Mukhuba word steeds beskou as
een van Suid-Afrika se beste
houtkerwers.

Munyai het 'n soortgelyke
'obsessiewe siening van die
verhouding tussen kuns en die

, dood.'n Atmosfeer van onderlig
gende geweld oorheers'sywerks
winkel, en soms kry hy 'n bevlie
ging sonder enige aansporing. '

Roussow is bekommerd dat
Munyai nie die trauma van sy eie

, obsessie sal oorleef nie: "He is a
great artist but he is still very
young."" " "

Munyai is getroud en bet twee
dogters, Lede van die gemeenskap
is bang vir hom want hillle dink by
is 'n heks. In die kart rukkiewat,ek
by hom gekuier het, het by
geweldig onrustig geraak.

Hy het my gevra om bom rivier
toe te neem want by woo gun
beelde maak. In die motor het hy'
almal sleg gese en luidkeels sy lot
in die lewe bekla. Ons het ,
stilgehoo naby 'n groepwerkers
wat besig was om borne af te kap
om plek te maak vir elektriese
spantorings.

"Pampoensll had to pay a fme
because of a tree," het by deur die
venster geskree., .

Die werkers het verward gekyk
na die jong man sonder 'n hemp
watmet 'n byl die bosse ingestonn
heL
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, ••• Sterle aanbeveel
•• Siengeros
• Vermyu jy nugter is
Prentesender stelIeljies is
nog nie beoordeelnie
SK • Ster Kinekor
M·Metro
K-Kaapstad
PWV • Pretoria,
Witwatersrand,
Vereeniging

IMAGINE: JOHN
LENNONis 'n moetvir
Leenon-Iiefhebbers.In die
dokumentzrehuldeblyk
word 'n mens teruggeneem
na die Beatle-era,John se
kindeljareen sy lew" saam
met Yoko,Sy seuns, Sean
en Julianlewer ooIc:
kommentaaroor hulle1'8.
'n Meerkonserwaliewe
Yokomet kort harevertel
ooIt boekosn sy besluit het
om van die meer private
beeldmateriaal aan die
pobliek: te vertoon.SK:
PWV.

MARRIED TOTHEMOB
- In die kotnedie wildie
pragligeMichellePfeiffer,
wie se manlid van die
Mafia wasvoor sy dood,
haar vrybeidberwin,maar
loop haar gou vas teen sy
vriende. Teenoorhaar
specl MatthewModine,
DeanSlOckwell en Alec
Baldwin. SK, M: PWV, K.

TIlE ACCUSED- Jodie
Foster is SarahTobias.Sy

'word deur drie mans,
amgehits deur toeskouers,
in 'n kroegverlcrag en haar
strydteen die skuldiges
begin. Haarprokureur
(KellyMcGillis) is
huiwerigoor die hele
aangeleentheiden Sarah
beskuldighaardaarvan dat
51 aan haar twyfel as
gevolg van haar agler
grond.SK,M:PWV,K '

PUNCHLlNE - SallyField
is 'n middeljarehuisvrou
_ nie haar werldikheid
met fantasiekan versoen
Die.As 'n aspirant
komediantverwaarloossy
haarman en kindersen""
Deem dit haar 'n tydjieom
tCbeset wat sy eintlikwil
he. TomHanksspeel
teenlior haar.SK:PWV,K.

SWEETIIEARTS DANCE
- Susan Saradon specleen
van die hoofrolle indie
rolprentoor vriendskapen
die eise watdie huwelik
srel. Die 101 van haarman
worddeur Miami Vicese
Don Johnsonvertolk.SK:
PWV,K. '

'GORILLAS INTHEMIST
• Gegrondop Dian Fossey
Ie strydom die
berggorillasvan uitwissing
lfi red. Sigoumey Weaver
specl die hoofrol in die
rolpn:ntwataltwee
GoldenGlobe-lOekennings

'Iosgeslun bet. Ook met
BryanBrownen Julie
Harris.M, SK: PWV, K

mE DEADPOOL- Diny
Haqy is terug,en hierdie ,
keer (soosal die vorige

,kere) speeI hy nie toned
nie. Harry Callahanse
num verskynop'n
moordlys,wat hom die
veJVolgde mw pleksvan
die vervolger. Clint
Eastwood, burgemeester
van Carmel,is in die
hoofrol.M, SK: PWV, K.

CADDYSHACK II • In '
hierdie vervolgop die!laie
lewllde Caddyshacltword
daarweergek:yk na die
cIoen en late by '0

ek:sklusiewe gholfklub,
, JacltieMasonvenollt die,

rol van die onwelltome
nuwe lid van die kJubwat
I'J eie obskurerelies bet
waaromhy wil aacsluit.
00It met Dyan Cannonen

" ,

'- "",

'~,,,

"

moederskapen oorlog.
Regie: PeterSe-Puma.Met
Nomsa Nene,David
Butler, NomhIeNkonycni •

Saamgesteldeur DEBBIE AMOS

KiDgof Clubs. h/v Mark
en VonWiellighstraat: Hi
NRG gemorsop boonsre
verdiepingop Woensdae,
Donderdae,Vrydae,
Saterdae en Sondae. Disko
mbaql!Jlga OIldie onderste
verdieping.Toegang: R3.
Tel: 331-6727

Club Status, Fun Valley:
Disko met baie danspldt.
Syndicatemet Ronnie
Joyce is die gereelde ortes
in die pasopgelrnaptekJub.
Tel: 94,5-1001fl

Hard Rock Cafe, 204
Oxfordlaan,Dlovo:
Middag-en aandete op die
maat van bekende treff'ers,
herroep deur die gl'Oq!
Alzec wat Woensdae en
Sondae optree.

sum as jy 'n BMW het.
, Tel: 864-4748

'" '

". ,',,'

Arties Cellar Pub, Riebeecbtraat34:
Verskeiejazz-groepe tree elite
Saterdagmiddag tussen 2 en 6 hier op.
Jeff Weineren MaiSlream is eerste un

.die beurt, "

TatJer's:Silversands Hotel:Dinsdae tol '
Donderdae is die Tony SchilderTrio Ie

sien. Vrydagund kan die lieJbebbers
van laserstraleen alles watmet disko Ie '

make hit,die groep Collagegsan
gcnietenSondagaandis dit jazz met'

. Jeff Weineren Mainstream;

Idols. Loopstraat: Verskeie'musidt- .
smakekanblykbaar hierbevredig :
word.Acidhouse, funk. en old soul tot
dienuuste treffers word gespeel. '

•

Umama.isoja,
Windybrow,
Johannesburg:'n
Werlc:winkelproduksie oor

Kaapstad.

Theatre on the Bay, Kampsbaai:Frankie en
Johnny is Kaaptoe en is hier op die planketot 11
Maart. Met Bill Flynnen Jana Cilliers. '

Kaapstad.

Baxter·tealer, Mainstrlal, Rondebos<:h: Studio: Em
van die beste IOneelstukke in 'n lang tYd, Andrew,
Bucklandse The Ugly NooNoo. Takln'n Off: 'n
dans-ekstravaganza is in die Iioofteaterte sien tot 4
Maart.Sounds of Africa deur die Kaapstadse
filmvereniging begin op 7 Maan. By die Stagedoor
teater is Bouncers nog tot 11Maart te sien.

Nko Malan.tester, Strandgebied:Die bekende
SlngiDg In the Rain openop 4 Maart in die
Operahuisen duurtot 1April. In die Arenais !Wee
eenbedrywe deurHennie Auckamp, Wolf, Wolfhoe
laat is dlt en FelIX en Madame nog tot 4 MaartIe
sien.Nemesis open op 8 Maan. In die Oop Teater is
Twelfth Night tot 11Maart te sien.

Capone's, LouisBothalaan
440: Restaurantmet orlees.
Dinsdag:Brynn.·
Woensdag:Alan Gold.' '
Donderdag:Largesse.
Vrydag:Alan Gold.
Saterdag:Tam Minter.
Sondag:Largesse.Tel: :. ,
640-7582 '

EasyBy Night,
Natalspruit:Vir hoe.

,iJikoritslegroep jollers; Baie
gewildonder Soweumeop
Woensdagaande. Speel

biere op unde wanneer
toeganggevra word.
LedegeldRIO. Ailesoone
'musiek.Tel: 9.30-1735

Idols,bOkantvan "
Endstraat:Lang lOue van
oorenlOesiasliese jollers

·buite. Musiek: en plesiervir ','
die liener-yuppies.Tel:
402-7840

BaxtUgalerJ, Rondebosch: Oliewerlee deur RonaldPhilip.Tot 7 Maart.·

Cadrad'Esprit, The Drive29, Kampsbaai. Grafiesewerlee en lekenmgedenr
TniaBallot. Van 12tot 31Maan. " '

Rcmple's Rhythm Bar, Regency
Hotel:Die gl'Oq!Locois elite aand te
sien met weergawes van bekende
kommersii!lemusielt. , "

Tbe lase: Vanaanden Saterdagaandis
die Jroepe Tshiss en Wasiya aan die
beurt.Soodagaand is dit Jazz Denn met
Sdx:nza. Woensdagaandis reggae- ,
aaud met The Baseseoorspronklike ' .
plalcjogcie, Justin.Peto is
Dooderdagaandun die beurt.

VBlaR_: Topaz sped Dinsdae lOt
SalCnIae m WoJtforce is volgende
mund tenJg DB hul vakansie.
Satenlagmiddae is daar'n pur einstige
juusessies.

Tshlsaen Wasiya by The Base
, ,

Goree. Upstairs, Mark
lCater: 'n Geestelike reis op
sod: DB dans deur
MatsemelaMauaka. Regie:
JoimKani.Met Nomsa
Manak:a en Sibongile
Khumalo.

CapeGaDerJ. Kerkstraat60: Suid-Mrilcunse kunstenaars:Nico VerlJoom, Ruth
Squibb, Mdl Brigg, DouglasTreasure,George Botha, HamishGrant. Tot einde
Maan. Nuwe werke dear PielCr vander Westhuizenen George Bolha.

Ktms!wna'. Bergstrut 14:Vooramstaande Suid.AirikaanseklDlStenaarllClOS
Pic:meef, Maud Sumner,MaggieLaubser,Irma Stem. Preller,WeIz, Kibei,
CaIdecouen Boonzaaier.Nuwe welte van Irma Slem en Gregoire Boonzaaier•

~ St AndmwsIun, Seepont: Van5 tolI7 Maart'is '0 uitstalling vanwetke
incemcngde media deurJean Stewan.,

Nomsa Nene In
Umama-lsoJa

StaatstealCr. Pn:toria: 'n
Stylvolleklug deur
Feydeau, 'ltmeestervan
die vonn. Regie: Karel '
Trichard.Met Sandra '
Prinsloo, Joban Ma1heJbe,
Brtimildevan Rensblrg eo
Pl:ImWessels.

SA Kunsvereniging, Kerkslraal, Kaapstad:Handgemaakte kWlswerke deur ~wait " :
groep-bmstenaan waarvandie Itsieudvan die Noord·Transvaaldie grootStc ii. .: I

GaDet'J 719, Adderlystrlat- B~dhouwerke deur Ed~rdo Villa en Hannes~:.
SliIderye deur Pieler vander Westhuizen,Robin Mann en Lukas vanV~ Tot
einde April. .

Late Nile Duke's,
Melville: Woensdag tot '
Sondag: Rudi andFriends,
TeI:~

Rate's WIne Bar,
RidgesbUt 20. Pamown:
VlJdagaand: Lany Amos
met NaughtyBoys.
Dixieland-jazz deur die
Jazz Aa:s op Saterdae
tussen em- en Vyrwr. Die
bluesIrockgroep Roots is
Sondaeaandiebeort. Tel:
484-1714.

.Oub ManzaUaD,
MoIetslne, Soweto: Hoer
inkomstegJOep disko. Oop

< van eIfuurdie aand. Op
Mamdae m Dinsdae is
toeganggratis.Twee gralis

. Tqiese Rocteystraat
1aataand wjointW vir mense
_IOJIIS wert oak. Tel:
64S-460S

IJUCPVariausRmnoms .
rhI>oncladag-, VlJdwc
ClI SascnIap-r01111030
Ie siaL Mboo&i ftIII:.1
Afrib-volbYaiwe. Gt '
WOld opgcwocrdcarNiet
I.aIicen SbmnNaidoo
spedkIa'ric-,db: Dins- ,
dag-. Dondetdag- m
SatcnIapaDd om 1030.
Pc:IobitdhDmsdag-,
DondenIa&- at Salmia&
aand em 10.30 gcsim
word en die ImqJ Asazi
tree laat dbVI1da&-CD
~op.

Dol 'rirDd'4e. Momr.mDm,
SllIII!s!r2dCf.Pn:tmia:'It
Mlib.mse~YlID
SamShepanIIe Fool for
Lov:.,'n mcnge
lid'dcsYerlllIII _ hom in
die familiebiDg afspccL
Regie: Lm::ille GiIhnld.
MetBen Kruger en Susan
Coctser-OppcnnaD.

fOlO-uitstaUin& deurBasil
Bzeakey wat die
Townsbip-jm-tydped in
die sestige!jare lWx:eld.
Tot4Maart.

TheArtH-. "
AlgemollsUaal89,
Norwood:SkiJdaye.
beeIcIbou- CD &rafiese
wertedeurSpcielman
MM1IalIp.F¥uaim'
ZiqubuCIl ThabuMpopo.

G1llaJ 21. Nlnrebroils
~deur

MIarem Quill opal ap 14
Maul lOll ApriL

ClIIdra'-pkIy. MutUal
pIeia.Rosd:.t:
~lIibtaUinaY8D
spDk andSonillLoadeD
watl:aDesmes op
00slCnebJnnreIU at
8IIlicbstakh. TClt I
Mast.

TelliD&cr.~Taylor
eo The Boysill !he o-t
GanhVICIOr.Rmbm
Sameub ClI Kat

J-.,Rosebmt:
~mdbaildu&

bierluinYirJuppies CD
upinmt-yvppes. Vayda&:
DoubleImage. s-wdq
CD sOadagunde: . . ,
Iubmstc:nun.

, Woc:nsdac: &J&ar and
Sp= Doodc:nlq:Da~
DeD. Td:7ll8-I331.

TIle'1"Jmnllerde!ab/Y'.
Oaim- en Noontstruz:
"Mqa-~o.~CD

Jrocpe. Baicspi=1s CD hoi!
hath. Oop ftII D:iasd8e
'lot~ DieIlUWC
&aa:Idc oths is aucma, ._mel Jasas.ligte m

vidcI»'s~yenbf
am die timl:D. Td:233

'738.

, MarltraIiI!r-plery.
Mubeater-lamplcb.
NC'iIIDWD: JelJI
bmmitsIalJioa pnumd
YClIIIg An fuIIDtfle SllIlfio
ofN'ma0mpbeII-Quine.
Tot19Maart.. _,' ' •

Mm1'a~.
Nc:wrowa:JazzailJiels is "u

<'Celeste Lidie-

,~WudJouselly
die~Dictw=de

, rolYcrdding no Mbcmgc:ni
NgcmaIe Bm8dway
bl:ffer. 'n Vcumfiip:
Ileuwiiug van_ '
revofiiSiC11aChorusLiue.
B1ini: en owezvlattig.

I.aughfuK Matters-The' .
Reaf'Inspeaors Hmmd m
Blad: Comedy. Alexmdcr~
'rcater. BraamfoDtciD: Dcur
TomStoppmI cD Ptb:r

. Sliaffer."u Dubfldc dosis
Iagmediayne.

Barneyis MathJga Putr.
BIdSun: "uSwut
komc:die met Gys de '
ViIIicm,. Graham m
O!ristiue Weir m Soli
PhilandereIke aand llID

&.30. Nathanid se Cae Life
openop7 Mlalt en saldb:
sand om 8.30 te sic:n-.
In dieFri:ngc-teau:ris die

LiuJeSister.Mamdq:&t .
Ory. DioSdag: Linfe Sisla:.
,WoenscJac:SIlifiyHeiay.
DondmfaC: RmJa Hoarm
Vrydapmd: Afrian Jazz
PioaI:crs. Tel: 726-6019.

TIle .I1iDdIDa.hh 8ft6. CD
,CIaimstnaI:DiI: ouerIOdr:
eo__w.hier '
'capcd wcmf. is 'It
~afwincmcnn
_cfisD.twatOp~
pIdb:.. <luisPiioreo,NciI
1Cllmsonis IOIJIS op ,Sarcnfapmde _

~,

KlpPfes.~TaIer"
NewfowD:T~
iDsy_~,

MIte..Bamey~
is vir dieyolpde week

, dleUDI te sicD.

KIJJI5IDIl5eUJD. Joobert
pad:.KIeinstraat: 'D Nuwe
uitstaI1iDg YlII1 SiJid- .
Afn1::aanse stiJdCl)'l:m
beeIdhouwerkc.

Kim Sacb-gaJerJ,
c.: :CaYaldishstraat,. Bellewe: .

Ditgaleryen '
potteballeneotmm IJIOI
met ftIShie IOOIte

1IaDdwlirk- teramiel.
.. 'houtwak.llebtieIeeo

jnreIe. "&pnmioosof '
Mrica- beval weaknil die
IIde vaseeImd.

Nosa. Hilllxow: BriDe '<,

" 'Badt l'halLori{ Feeling.
Met AnnePowas.Edwin
noWyk. Barbml

a.,. JUiJUtm Bar.
~1IdvilJe:
VmaIIId: Afiicin.Jazz
Piaacas. SlIIl::tda&II!irfcfag:

DririIKMiB 1bisJ~
MD- • , HcwtawIc
J.ilzlluo&j_UI~ ....,...
padIIbieYIII die 1918 ..
PlJIiaa'-PJsw_oos:"u'___Die1ril ' .

_cblsy."u '
IbCIlIIlIIIeoam IIOdig het ,
~Am.bdLiDrlerin4"

&1IooCmL

· ASDbfD.GdeD.
Adcoct-lDgmD" , '
WiDllybiuw: Die 19&1
Aaard-WaISbIi: oordie
bas....nerbejaanfe :
IIII:DICll:arme~
.... 'ItAfiibtaolDsie.
MetNoummCoombes CIJ

· Ala:Oab::is. .

· 1WlFooIa)'.Lamani
,~
DoomfomciD: MDsib:te'__die woorde.,

lliasickm Iiriete vmTom
· LdIla:. MetRidwd
Loriag, MaIalImTcm:r.
Mark~m

..-......
a I IM,,- .14'..• ..'

W)eiCiSlr icbL "rift.
SADllid:na ""-qmp
..~1azI:1ly
.sa.. "pnidlfa~
lcal..........dd.. ,
VIJ'lbc- ell SlIfmIapmd
IplId~ Dir: GamiDes, IIa: die1Rdt

Gpo

ra.....PIr:roria (Die_ Gam:ICadnl): , ' '

VIJ'II&aad is cr...... "
• • IP'dY_die&D&
meal.... cIiI: JIOCPC1ftl
.-is&Cilywat~
SCnhp-' aI'sped., '
n-bbpmdsal die'
a:ab:...-l(soos
WitsDigIIr) ill cfic - ' -,

vsh''"'is ftII PmoPa
...... 'IIOld.. '

"The Genulnes speetby Jameson's

.·;~GAtER¥E~{.~.c'.. . - '" "" -'-

, ' , "':-.
Joe"Md~."',' :

")',

~
Bur4dJlyltsanZocJoc..
--ilidllitialddic:milord '

, apSllabdcarCecii •
Slo8a.IIldieSlDdio

,"'diewircfdVIII '
KatiaeMlqales ,
1Iir&dIa:Id. BcidefIDt4
II&ut. V. 11Mart_I
~ lIiIIIIDirc cbrGail
Cadin. '"

,an~.,
'. sm-Bcti:b:auatl%1.

ID.-:N'Inoe skiJdare
...EmIlBoyle.GeinF

. Bo,s.AthiawJBosholf.
'limt~ca OlIoIDa.

. GIDSE

" '\' I

Bl'·, ~' \VIJDigI3Maart1989 '



...

IAI

(I)

·1,'

(2"1)

(A)
(AI

. (AI

(2-'8)
(2·181

(PC2-1'1

(2-18)
(2-12)

, :

COCKTAIL

UCENSETD DRIVE
CADDYSHACK 2

COMEOyt

~~~EWtcf.~D~~'?A~f~~;l"
SUSANSARANOOHI

THE DEAD PODL

PRETORIA
COMPUTICKET

ENQUIRIES (012)322-7460

PRETORIA

1lI11y:1D.l1I1,1t15,UI.UI,1.45,lUII"
WOMEN DN THE VERGE OFA

m~~~~~~~~~~~~,~y ~-11)
MUST fOR AllWOMENI . ", ~

PUNCHLINE . (2-18)
AFISI;f CALLED WANDA f2-181

van 'n ander planeetook)
belandin Los Angelesen
dit b1yk gou dat hullenie
baiemal is oor die aardse
inwonen nie. Met James
Caanen MAndy Patinkin.
SK:PWV,K

',' .

,.,:

.~ to

"BUSlER - Oud-lldvan
Genesisen nousolo
sanger,Phil Collinsspeel
diehoofrol in Busterwat

.handeloor die groot
treinroofin Engeland m
1963. Hy specl teenoor
JulieWalterswatvir'n
Oscarbenoemis vir haar
rol in EducatingRita. SK:
PWV,K

:--~~~·r.3l.1·3i·r.~·:.f:,.
GORILLAS INTHE MIST (A)

COMIHQ ATTRACTION
10Mar- RAlNMAN

COIltHG AnRAcnoHS
17Mar-TWINS '

31Mar- THEDEVIL & THESONG

.KINE FLOflA 1 & 2 e
,-' 472·1658 ~ 'j;~-

··WILLOW -In Willow
'betree 'n mens weerdie
fantasiewereld van George
Lucaswatook bekendis
vir rolprente soos Star
Wan enRaiden of the
Lost. Ark.Dieminiatuur·
heldvandie filmis Willow
wat 'n baiespesialebaba,
EloraDanan,aandie lewe
moethousodatsy kan help
om die ryk vandie bose
koningin &vmorda te
vemietig. Met ValKilmer,
Warwick Davisen Joanne
Whalley. SK,M:PWV.

··ALffiN NATION - 300
000 Vreemdelinge (nogal

rH~.'1ll~J2,Wf:~PmJful"
T1iEMAfIA! - •

AFIStlCALlfD WANDA C 2-18
THEDEADPOOL L 2-16' 1'1; •

JDHNNYBEGOOD (2"2) =:::~\·h~·Ji~r;tI'il·~.l:'..
~?~"JeIil~OR~;NG GIRlliuM'
TAKE HER BOSS TOSEE!

NOW SHDWING:
OPEN TOAYS PER WEEK
CINE 3
CDCKTAIL (2-16)
AFISH CALLED WANDA (2·11)
CINfj

~JC~HA~~~ IN i2-21)
~"Z;~~~;;;:;;;--=-'=-t O'~REC'ST£AlJIN

PRETTY PEACHES (2-21)
CINE 2
THAT GIRlIS ATRAMP
SCREWlODSE

1IIIIIIIIlIIIII""""'-'1'III

MOVIES
EAST WEST

MARRIED TO THE MDB

AASH CALLED WANDA (2·18/

,SWEETHEARTS DANCE 12·111

THE DEAD POOL (2·16)
COMIHGAnRACTJONS

10tMr-RAIN....AN
. 17Mar-TWIN

----'--------'-1' Dlily: 10lID, U.15.U8.UII,l45, 111.11'11

lm~~J:~yGJII!i.,.... GRI~I;~:")
SIG.oUR~EYWEAl,{R AND HARRlSON FOROI
=~~~OO 1m.12.15 pm' A

Peruonlmoet. Die
hemelsbree verskillein die
kultuurvan die .
Amerikaneren Europe!r
wordbeklemtoon in hulle
verhouding.SK:PWV

··COCKTAIL - Tom
Cruise is BrianFlanagan,'n
ambisieusejong man wat
aan die hand van die ervare
Doug Coughlin (Brian
Brown)die beste .
kroegmanin Manhattan
word. 'n Romansemet 'n
pragtige kunstenaresbring
nuwe perspektiefin Brian
se lewe.SK: PWV, K

DaIy:1.... UO.U.,I.II.1'.15pm -:

GDRILLAS INTHE MIST fA)
ATRUE STORY OfCOURAGE AND LOVE!

SJER·KI'EJ<OR
3 MARCH-.MARCH

ADVANCE BOOKlHGS ATCOMPUTlCUT
ENQUIRIES (011)28-o304O-ALLWELCOME

THE OEAO POOL

AASH CALLED WANDA

CAODYSHACK 2

COCKTAIL

Da/lr:1I.M,12.15,UI,S.3I,US.1UCI,1II

IllM£~~~s8AC~A~.ULl~181
OAAMA WI1H JODIE FOSTER' < -.

hlIr.ll.•,2.3I.5.3I.U5.1UDplIl

~Po~~lUlM~EN1WI11f AroffcI.8)
OfHUMOURI STARRING ROBERT DE NIRO!

D'i1y:ll.Ol,ut.5.3l1.1..t5p.
WILLOW
IlIilr.l....
THE ROCKY HORRDR
PICTURE SHOW (2-'8)
tidy: lUI, 1%.15. 2.38. 1.31, 1.45. 11.l11 PlII
IMAGINE JOHN LENNON (2-14)
UCENSETD DRIVE (PGI-l')
BIG (AI

• ALIEN NAnDN C ('.11)
COMINGATTRACTIONS

10 Mar-IMAGINE JOHN LENNON
24"''7 NAKEDGUN

FILM

··TIIE BIG BLUE- Die
verbaalvan 'n diepsee
dui1cer met'n obsessieom
die diepste,ongekende
hoekevandie seete
verken.'n Ongewoneband
ontstaantussenhom en '0

Amerikaanse vrouwat in

toekennings verowervir .
hur uitmuntendespelin
hierdierolprentoor 'n
prinseswat voorbeen'n
belowende pianis was en
steeds01'sock is na haar
prins. BobHoskinsspeel

. teenoorhaar in 'n 1'01 baie
andersas waarvoorhy
bekendis. M:PWV

HEARNE· Maggie Smith
het tweeBritse

;: 'Stellenbosch' ,

SALLY FIELD. TOM HANKS

PUNCHLINE
n."'lyllurtlw....,..lIu...IIZ·l.)

SEAPOINT, TEL44·B1-41
MON·FRI: 2.30, 5.38, I.DO,.
SAt. 7.38, 5.3ll,1.D0 'II
THE UNBEARABLE
LIGHTNESS OF BEING
DANIEL DAY·LEWlS. A1evtf"lIorr.('-21)

* SATURDAY II lD.301m *
FOX AND THE HOUND

TEL.(024) 2·5581
MON-THUR: 2.30, 5.30, '.00 'II
FRI·SAT: 2'~'Jt~:~illU~

ALIEN NATION'fI,.,. "utilI.. fulurlllicdraml.'2-141

* SATURDAYoI1D.301m *
ARISTOCATS
MDN·THUR: 3.00,B.OD. UO,IIl
FRI: 2.30,4.45,7.ID,1.15 ,m

~~~i~ofd:'s4c~~i~:'-:jtUrWAlYERS
BUSTER
Alamlly.... - Ilb"lI., ~ • .." IZ-IC.

WORKING GIRL
MELUtE GRifFITH, HA"RISON fORD. (I-I'.

BUSTER
'HIL COLLINS _till JULIEWAUtIl,(1·14).

THEDEAD POOL
CLINT £ASrwOOD IIDIRTY HARRY. Tbrle,.(2'·111

FRANTIC .
HARRI$DNfORD bPlOli¥t.ICdII.NwIlbnt.f2.121

DAilY: 1.45,12,2.38, 5.3D, '.DD,ID.15,.
JOHNCLEESE• KEVIN KLINE

JAMIELEECURTIS

AFISH CALLED WAtI>A
awH.lUytOllltdJ' (2,11)

* SATURDAY Il 1,451m *
BENJI - THE HUNTED
DAllY:-9.45, 12,2.3D, 5.38, '.OD, lD.15,.

SALLY FIELD. TOM HANKS

PUNCHLINE
1ItD/J'urtlwh··voulaughl(l·ll)

MAIN ROAD, TEL.61-7171
MDN·FRI: 10.3D. 2.30, 5.30, '.00, lD,15,.
SAT: 1.45,II, 2.3D, 5.38, '.00,10.15'11

MELANIE GRIFFITH. HARRISON FORD

WORKING GIRL
.•. ..,Umtllucom. AMilt. NltfHII'l1lI1i.INI)

MON·FRI: 10.30, 2.30, 5.3ll, 8.00, IU5 pm
SAT: 1.45,12,2.3D, 5.311', 8.00, lD,15,.

JOHNCLEESE • KEVIN KLINE
JAMIELEECURTIS

AFISH CALLED WANDA
AwU.IIIJUIA.d, (2·111

DAllY~I~~dMR~M~~~~~ •

GORILLAS IN
THE MIST
CrkallracdaUnldIlr.m•. (All

* SATURDAYlI 1A51m *
SHORT CIRCUIT 2

TEL(02231)4464
MDN·FRI: 1.15. 4.3ll, US. 1.00'11

SAJH~::E~M~H "~:Ii~I:N FORD

WORKINGGIRL
.•. lll'um.lIl1C1lM.AMlktNkMt'IIIIlI·12·11.

MDN-FRI: 1.00, 4,38, 7.00, US'11
SAT: 11, 2.00, 4.38, 7.00, US'11

• SIGOURNEY WEAVER.

GORILLASIN
THE MIST

DAIlY: U5. 12,2.3ll, 5.30,I.DD, 11,1". tr..............." ... ·IAIJ
TanlaUling,•• W;u.ol-Ih,.sexllocomedyl - SPECIALMIDHIGHTSHOWlONJGHT-WOMAN OHTtEVERGE OF ..YPUBllCDEMANDO

ANERVOUS BREAKDOWN THEROCKYHORROR
IW"......"'~ 11·141 PICTURE SHOW fl·14)

Tyo"V.lley Cenlre, B.,IYUI. r.1.17-6710
DAllY:U5,ll,I.3D,5.31,I.OD,10.15,1I

MELANIE GRIFFITH. HARRISDN FDRD

WORKINGGIRL
... 1111 llrll,u'ClIM. Allike Nlthol'llilnI. (201••

Il.IILY~l~rG3fiJ~N~~~~~7. •

GORILLAS IN
THE MIST
Crltfullyttclllmp IlrllM.IAl)

DAilY: US, 12,2.30, 5.30,'.00,10.15 '11 MON·FRI: 2.15, 4.38, U5,UI,m
• CHRISTOPHER LAMBERT • ~~~~:A~~~~~~.~':;'Bli~/O~lg'FIm

!.~"!S!~'~A~.f!!~,~I BABETTE'S FEAST
DAilY: 9.45.2.30••.00pm r=r::1l::~~~"""'IAII.
LEGRAND CHEMIN DAROllBYE:2R·OTOD,4E·3NOI'RTO·O,OC·IH.1A5 'L'"ESGRODIN
FflacllwUJl EngU11I aull-tllll•. (2·11) R

Il.IIlY:12,1 3D, 10.15'11 MIDNIGHTRUN
BEN KINGSLEY. CHARLES DANCE _""''''''''''''·12·111

PASCALI'S ISLAND -SPECIALMIDNloHrsHOWlONIOItT_
A'.....I, ....'''••• ''m•.!AJlI HEAVYMETAL(2.141

* SATURDAY Illl1m *
PfU)JECTX

RobertdeNlro In Midnight Run

··TIIE LONELY
PASSION OF JUDITH

Kaapstad
Die Afrikaanse weergawe van Kinekor se filrngids korn ongelukkig te laat om te plaas

DAllY:U5,II, 2.30,5.31, 1.00, lUI,. DRIVE-INSDDNJDNNSDN. SUSAN SARAN DON

SWEETHEARTSDANCE
111__.., (2,1<1 * NIGHTLY AT a.oo pm*

* SATURDAY II lOam * lIUO'IIC11,CoooIIl.IlL.D.V.loI2 .....
BACK TO THE FUTURE

MAIN ROAD. TEL. 71-11131
DAilY: 1.45,12,2.30, 5.30, U8, lD.15,1I
MICHELlfPFEIFFER.MATTHEWMDDINE

MARREDTO THE MOB
Hbrilul camldy.(2-161

DAilY: 1.45,II, 2.3D, 5.30, '.00, lD.15 'II
JODIEFOSTER. KELLY McGILLIS E:::;::~"=~:=-:'~==::--I

THE ACCUSED
Powtrluicourtloomd'ima 12·111

• ADQRAPHICS •

CINEMAS Actv__~8t~8t
(~1021121.471111

CONCESSION PRICES STUDENTS AND
SCHOLARS AT ALL PERFORMANCES

Senllm Clnill. ParowTIl.02·5128
MON-THUR: lD.30, 2.38, 5.38,'.3D 'II
FRI: lD.30, 2.30, 5.3D, 8.ID, lD.15 fll
~~~:E?LJM·I~:R3:, ~~M~t~DINE :

!!!~!!=P..roTHE MOB MARREDTO THE MOB
E;;;;;=::-::-:::::":":~=..,.._ .. MICIIEllE'fElffE., MAITIIN MODlllf.I'·")

~t.N;1H:0~:21~O~5~~~~o~io·i~~1I•. BULLDURHAM
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QIl:vyChase.SK:PWV,K

···MIDNIGHT RUN~ .
DieonvergeetlikeRobert
deNirospeeldie hoofrolin
Midnight Run.DeNiro,
watsondersy vetjies 10
jaarjonger lyk, is Jack
Walsh, 'n gewese
polisieman watsyeie
metodes inspanom
misdaad te bekamp.
Charles Grodinis Duke,
dieman wie se bloed
Walshsoek... M,SK:
PWV,K

··*BABETIE'S FEAST·
Diefilm,wat'n Oscaras
die bestebuitelandse prent
gewenhet,handel oordie
invloed wat 'n vlugteling
van die Communard.
opstandin Parys(en
spesifiek haar kookkuns)
het 01''n klein dorpie 01'
die Jutlandsekus in
Denemarke. Gegrond 01''n
romanvan IsakDenisen.
SK:PWV,K

... TIlE UNBEARABLE
LIGHTNESS OFBEING 
Gegrond01''n boekdeur
MilanKundera. Die.
verbaalspeelaf teendie
agtergrond van die
Russiese invalin Praagin
1968.MetDanielDay
Lewis,JulietteBinoche en
LenaOlin.SK:K, PWV•. '

··TO KILL APRIEST 
Christopher Lambert speel
die rolvan VaderAlec,'n
priesterwatdie owerbede
laat siddermetdie
charismawathy vansy
preekstoel af uitstraal.
Hoewel die naamVader
Alecgebruik word,word
die werkliheid nievandie.
mesie onderskei nie.In
1984is VaderJerry
Popieluszko koelbloedig
deurdie Poolse
veiligheidspolisie vermoor
en die is sy verh~l. SK:
PWV

··BIG· TomHanks speel
die rol van'n seuntjie wat
letterlik te grootraakvir sy
skoene,Sy wensom
grootmens te wees,word
waar.Diegevolgis
natuurlik 'n seuntjie indie
liggaamvan 'n man,wat 
regtig nie v~n hom'n
uitsondering maaknie, Tog
is dit 'n verfrissende manier
om kommentaar te lewer
01'volwasse neuroses. SK:
PWV

···BULL DURHAM - Die
seksologie van bofbalsoos
uiteengesit deurSusan
Sarandon as religieuse
bofbal-fanatikus. Kevin
Kostnerspeelteenoorhaar
in die rol vanCrashDavis
wat'n "comeback" maak .
na FirstBase.Dansecond _
base,danthird base... (they
go all the waybasically.
ALLthe time). SK:.pwv

·**PASCALI'S ISLAND·
BasilPascali(Ben
Kingsley) speel die'hoofrol
in diefilm wathomafspeel
in 1908, kort voordie
ineenstorting vandie
Ottomaanse Ryk.Charles
Dance (WhiteMischief) en
HelenMirren(White
Nights) is Pascalise .
onwetende slagoffers. SK:
PWV,K

···A FISHCALLED
WANDA - Cleese enPalin
vandie Monty Python
spansaam metJamieLee
Curtis(as stomende femme
fatalewat uiteindelik
verliefraak)enKevin
Klinein 'n juweeldiefstal
avontuur. So snaaks dat

.almalhuis toe gaanmet
seerwange.Wandais 'n
vis... endie meessexyvrou
watCleesesa hyooit
gesien het, SK,M:PWV,K

BU,,·,



. ~.).. ,.'.

VryDagI3 Mamt 1989

KapteinVictorKaleb, wat
sy vrou so verloorher,
besluit om wraakte neem.
MetJohn Hustonen Bekim
Fehmui.
12.35Face to Face

TV4
6.03 TV4 Top20
6.30MuzikA LaCarte
9.03Life's Most
Embarrassing Moments 
Die bekendeJohnRiner
bieddie program un oor
daardieoomblikevan
verleentheid watons almal
oorkom,insluitend
bekendes.
9.56Oteers
10.23Tyd en die wind "
11.17Ripley'sBelieve Itor
Not-

,M-NET
10.30TooScared to ~

Scream
12.20Videofashion
Monthly
3.30 The HotRodt - kyk

, onderhoogtepunte
5.00 Heroesmadeirtthe
USA
5.25 Dungeons and
Dragons
5.50 InspectorGadget
OopTyd
6.15Loving
6.45 DesigningWomen
7.20 Empty Nest
7.45 Revue- 'n Nuwe
plaaslikvervaardigde
programoordie kunste '
Intekenare
8.00Revue- vervolg
8.30TIger'sdon't cry - kyk
onderhoog~te

10.30The LongGood
Friday
1220 CarteBlanche', ~

TV4
6.03 Fust Impressions
6.30 Topsport
9.03 TheColbys
9.56 Misdaad
11.28TheHoneymooners

8.00Netwerk
9.05 CuiDe Sac ill
9:35 Disgonal Street
10.ooTopsport
11.00Diemarocla
11.25Diegrootys
11.50Oordenking

M-NET
10.30TheRose
3.30TheSwann
5.25TheFlintstone Kids
5.50 TheAdventures of the
GalaxyRangers
OopTyd
6.15Loving
6.47 Hyperama Price •
Busters '
6.50 BlueThunder
7.45 Supersport: Soller
Intekenare
8.00Supersport
8.30Raffertyandme Gold
DustTwins- 'n Komedie
oor twee meisies(Sally
Kellerman en MacKenzie
Phillips) wat 'n
bestuurinstrokteur (Alan
Arkin) ootvoer.
10.00Supersport: Soller

-TVI
6.00 Goeiemore SA
3.30 Opvoedkundig tv
4.00 Niklaas
4.30Silbouene
5.25Tellies
5.57 Kompas
6.00Nuus
6.15 Uit en
Tuis
7.05Willem
8.00
Network
9.00Hill
StreetBlues'
10.00
Topsport
11.ooTbe
Deserter- 'n
Aksie-film
watin 1886
op die grens
tussen
Amerikaen
Mexiko
afspeel.'n
Klomp
Apaches
veroorsaak 'n
reeks
grusame
moordeen

TV4
6.00 Shane
9.03 Deaf Smithand
JohnnyEars- kyk onder
hOOgtepunte hierbo
10.38EasyStreet
11.09 Gunsmoke

M-NET
6.00 Supei$port: Boks
10.30The Long Good
Friday
12.20West57th: Boxer
Lady
3.30 Baby_.Secret of the
Lost Legend
5.00 The Adventures of
Teddy Ruxpin
5.25 The Real
Ghosthusters
5.50GlJoe
OopTyd
6.15 Loving
6.50 Otina Beach
7.45 Hoogtepunte
Intc:ltenare
8.00 Floyd on Frana:
vervolg
8.30 Queenie- kykonder
hoogtepunte
10.30 ThunderbaU - kyk
onder hoogtepUnte

TVI
6.00 Goeiem8re SA
3.30 Agriformn'88
4.00 MioMao
4.10 The Trap Door
4.15 Tele 6
4.25 The Boy and the
Book
4.30 Anotherlife
4.55 Cosby ill
5.35 SeaHunt
6.00 News
6.15 No JacketRequired
7.00 Trail andError
7.30 The GoldenGirls

TVI
6.00 Goeiem8re SA
3.30 Opvoedkundig tv
4.00 Fanjan.die towemar
van Drakenstein
4.10WielieWalie
4.35 Die Vreemdeling
5.30 KoningArthur
5.57 Kompas
6.00 Die NUllS
6.15 Potpourri
7.05 Jakkalsstreke
8.00 Network
8.30 You Be TheJudge
10.00Topsport
11.00 Educational- Open
University

, 11.55EveningPrayer

M-NET
10.30Heatwave
12.00Can YouAvoid
Cancer?
3.30Skadu's vangister - 'n
Kiuderlose sakeman (Louis
van Nickerk) oorreedsy
sekretaresse (Petru
Wessels) om sy kind te he.
Sy vroo, Mariedu Toit
raaIt oakverwagtend en is
onbewus daarvan dat hulle
aangenome sCan haar man
se eieis.
4.40Eamtfile
5.00Heroes madein the
USA
5.25TheSpiralZone
5.50TheSmurfs '
OopTyd
6.15Loving
6.50Hartto Hart
7.45Supenport: Atletic:lt
Intekr:naJe
8.00Supenport: Atletiek
8.30Queenie - kyk onder
hoogtepunte hierbo
10.30TheDogs of War
kyk onder hoogtepunte
hierbo

TV4
6.03 Butterfly Island

"6.30Topsport'
9.00 Headofaass
9.30 Dynasty
10.26Wiseguy
11.18Music

TVI
6.00Goeiemore SA
3.30Impact
3.55 Autobanking
4.05MioMao

" 4.15TheTrapDoor
4.20PumpkinPatch
4.30The'lloy and the
Book '
4.40 Another Life
5.00Throb
5.30BionicSix
6.00 News
6.15Graffiti
7.00 Murder SheWrote
8.00Netwerk
9.00 1945
9.40Metvakansieop
ebpedisie
10.OOTopsport
11.00StEligius~ 'n
Opvolgvan diegewildeSt
Elsewhere-reeks.In die
eersteaflewering ontsnap
'n pasientwat am
gebeueverlies ly uit die'
psigialriese saaIen doeD '
homself as 'n doktervQOr.
MetEdFlanders,W-.lliaDt
Daniels en DavidMone.
11.55Oordenking

DIEWEEKSE TV

International
2.30 Ourselvesand Other
Animals
3.00 SoulpanSberg
3.40 Anneof GreenGables
- kyk onderhoogtepunte
4.30 Collage
5.20 The WondedulWorld
of Disney
6.1050/50
6.50 Builtfor Life
7.05 Life Style
7.30 Thy Kiugdorn Come
8.00 Netwerk
9.00 DonPasquale
11.10Perspektief

TV4
6.03 Kahoots
9.04 Highway to Heaven
kyk onder booglepunte
hierbO
9.57 KateandAllie
10.25Sing Cowtry ,
1UJOTopsport

MoNET
1.00
supi:rsport: ' ,
Sr.oeker
1.30
Supersport:
Bob
3.30The

, Swann-kyk
onder
hoogtepunte
5.25The
Adventures
ofTeddy
Ruxpin
5.50Raggedy
Ann and
Andy
OopTyd
6.15
Heanbeat
7.05Carte
Blanche
7.50
Supersport:

Anne Bancroft In The Turning Atletic:lt
Point Intekenare

8.00
Supersport:Atletiek
8.30 The HotRodt - kyk
onder hoogtepunte hierbo
9.50 Heartof the Maner:
TIes of Blood
10.30Too Scaredto
Scream- 'n Drama oor 'n
sielsiekemoordenaar wat
'n reeksmoordein 'n
luuksc-woonstelblok pleeg.
MetMike Connorsen

. Anne Archer.

M·NET" "
1.00Manliunt
2.30TheTuming Point 
kykonderhoogtepunte

5.57Kompas
6.00Nuns
6.lS Pryswys
7.05BuckJames
8.00News
8.35Magumn
9.30Marie- kyk onder
hoogtepunte
11.20 LifeBeginsat 40
1150Epilogue "

4.30Supenport:Rugby
OopTyd
6.45Hot Hits
7.00Beautyand the Beast
lntekenare
8.00Fame,Fortuneand
Romance
8.30Thunderball-kyk
onderhoogtepUnte
to.35The Coach
11.00Supenport:Boxing

TV4
6.03TheLawand Harry
McGraw
6.51ThePink Panther
9.03A Different World
9.30Hooperman
9.55That'sHollywood
10.21 TheDamDeLuise

-Show
10.46 Mansondernum

James Casn In The
Gambler

11.05Frank'sPlace
11.22obne Filter Extra-

. Shakatak

M-NET
10.30 Heartaches - 'n
Romantiesekomedie
waarin twee vroueprobeer
om bulle liefdesprobleme
op Ie los.MetMargot
Kidder en AnniePotts.
12.00 Isabel's Honeymoon
Hotel

"3.30I ought to bein
PiClDreS - 'n Drama cIeur .
NeilSimonoor 'n jong "
meisie Wal bur skJywerpa
gun opsoek omdat sy 'n
akttise wil word. Met
WalteI- Matthauen Dinah
Manoff.
5.17 Videofashion
Monthly
5.25 Transformers
550 Care Bears
OopTyd "
6.15Loving
6.50 Tattingers
7.45 Supersport:
Motorsport
Intekenare
8.00 Supenport:
Motorsport
8.30 The Dogsof War
kyk onder hoogtepunte "
hierbo
10.10RobertMaxwell
10.30Brubaker - 'n
Tronkdnma IJIllt Robert

"Redford in die hoofrol.
12.15Hot Hits

TVI
5.57 OggendboocIsbp
6.00 Opvoedkundige tv
6.30 Apiforum '88 
7.00 GoeiaJ]6re SA
9.oo~getv

, 11.00Topsport
1.00Josef
1.00Knifie
1.10 Sbtte-eilmd
1~5 BllIIIdweCrboofFelix
Martin
2.00 Topspott
, t-:tt<~

"
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6.00 Goeic:m&e SA TIlE DOGS OF WAR wysvanaand om 8.30 opM- Sterbesaaide week op TV3.30 Take a BJUit Nel met Christopher Walker in die hoofrol. Die
4.00 PoundPuppies oorlogprent gebaseer op die novelle van Frederick
4.2S TheBoy IlId the Forsyth handel oor 'n groep soldate wat deur 'n

.':'~

,t'
Book ondememing gehuur word om die bestaande nIE HOT ROCK Sondagaand op M-Nel is 'n orde van die dag is en is vasbeslote om iets ./

4.30 AnotherLife regering oor te neem. Die leier van die groep twyfel misdaadkomedie oor twee juweeldiewe wat planne , daaromtrent te doen. Sissy Spacek is bekend vir haar
4.55 FastForwatd egter oor watter kant hom ondersteun. Ook met het omdie Brooklyn-museum van hulle rolle in Carrie en Coal Miner's Daughter.
5.30 Topsport Tom Berenger, waardevolsle diamant te beroof. Hulle eerste poging
6.00 News is ongeslaagd, maar die twee rampokkers word deur SONDAGMIDDAG kan die eerste aflewering van
6.15 Sundowner
7.00 Mat10ck SHIRLEY MACLAINE en Anne Bancroft lean niles gestuit Die. Met Robert Redford en George Anne of GreenGables om TVl gesien word. 'n

8.00 Netwerit Saterdagaand op M-Net gesien word in die Segal. Weeskind word na die plaas GreenGables gestuur

9.00 Derrick- 'n veelbesproke rolprent The Turning Point. Twee en die eienaars is onder die indruk dat hulle 'n jong
Splintemuwereeks van 13 vriendimte, wat 'n kindeidroom om eendag TV4 se fliek Vrydagaand is The Gambler mel James , sterk seun aangeneem het, Hulle besluit om haar "
afJewerings, oorgek1ank wt ballerinas te word gedeel het, ontmoet jare later Caan in die hoofrol. 'n Jong professor beland in die terug te stuur, maar Anne steel hulle harte met haar ~ -
die DWtsWalhandeloor weer, een 'n beroemde ballerina en die ander 'n moeilikheid na 'n dobbelaand en moet dringend sy openhartigheid en warmte en sy word deel van die
die bekende speurduse huisvrou wat haar droom deur haar dogter se lewe slruld betaal. Hy en sy meisie vlug na die familie. Met Megan Fellows, Richard Farnsworth en
doc:n en late.'Indie eerste probeeroitleef. Ook met Mikhail BlII)'shnikov. dobbelstad LasVegas om 'n laaste wanhopige Colleen Dewhurst.
afJewering sl_ 'n pagiige poging aan te wend om van sy slruld ontslae te raak.
dansezq 'nklomp m.ns Ie GOEIEmIDS vir 007-aanhangers! M-Net se James QUEENIE wat Maandagaand op M-Net wys, is die ,YOCIConcIerhulleuit en"

DIE uiters gewilde reeks Highway to Heaven iswedywering lIIssen hulle Bond-reeks is nog in volle gang en Saterdagaand is eerste van twee aflewerings oar 'n pragtige jong vrou
lei tot moord. Thunderball aan die beurt.In hien1ie vierde James terug op 1V4 net na 9.00. Michael Landon is die (Mia Sara) wat uit die agterstrate van Calcutta vlug "
lQ.OO SpiesenPlcssi6 _. Bond-avontuur skaak 'n misdaadnetwerk twee ondeunde engel wat aarde toe gestuur wmd om te nadat sy valslik beskuldig is van moord. Sy dug in
met pennissie- kykonder atoombomme en 007 sehull' word ingeroep: Die wys dathy tog iets werd is. Sy vriend en vennoot Londen op waar sy 'n rol in 'n rolprent, waaraan die
hoogtepmte hierbo pragtige Bond-meisie is Calaudine Auger. word gespeel deur Vietor French. 'n oud-polisie- beroemde regisseur Sir Davis Konig (Kirk Douglas)
10.40 Neon"en 8eIon man. Hulle reis rand en help die wat hulle hoopin werle, Iosslaan. AI probleem is net dat die film in

'--1

11.55~ 'NBONUS vir die liefhebbers van grusaamhede is die toekoms verloor het om weer moed te lay. Calcutta geskiet word,

TV4 The Swarm wat Sondagmiddag op M-Net vertoon
_:l'. '

"6.03 Topsport word. Swenns woedende moordenaarbye van" SISSm SPACEK: speel die rol van Marie in TVi se DIE plaaslik vervaardigde rolprent Tigers Don't Cry

9.03 The Gambler- tYk Brasilie val Houston en 'n lugmagbasis am. rolprent Saterdagaand wat gebaseer is up die ware wys Donderdagaand op M-Net. Die president van

onderhoogtepunle hierbo Wetenskaplikes was onvoorbereid up die asnval, verhaal van Peter Maas. Marie Ragghianti is 'n Gamba (Simon Sabela) kom Soid-Afrika toe vir
maar bewus van die moontlikheid, Met Michael eerlike vrou met 'n sosiale gewete wat deur die mediese behandeling en sy vyande beplim 'n
Caine, Henry Fonda en Katherine Ross. Tennessee-direksie van parool en begenadiging in sloipmoord. 'n Amerikaner (Anthony Quinn) red sy

diens geneem word. Sy ontdek dat konupsie aan die lewe. Ook met Sandra Prinsloo en Marins Weyers. "

? . \~
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