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DrsJohan Heyns, Beyers Naude en Allan Boesak op die NG-beraad

NG-skeuring afgeweer

DIE volle verhaal van die
verkriklike wreedheid,
onmenslikheid en onregver
digheid van die doodstraf in
Suid-Afrika het nou vir die
eerste keer in 'n na
vorsingsverslag ontvou.

Dit vertel van hofsake waar die
howe binne 'n paar uur 'n beskuldig
de verhoor, skuldig bevind en ter
dood veroordeel, van veroordeeldes
wat nooit 'n behoorlike verdediging
gehad het rue, en van rasse-vooroor
deel wat steeds hoogty vier in ons
howe.

Dit skets die verhaal van wat
werklik in ons dodeselle aangaan 
van die laaste maaltyd wat bestaan
ui t 'n ontbeende hoender en R4 vir
snoeperye tot die oomblik waar die
beskuldigdes onseremonieel begrawe
word. Dit het al gebeur dat 'n kruip
trekker die genommerde grafte toe
stool.

Die verslag, Inside South Africa's
Death Factory, word vandag (Vry
dag) landwyd deur die Black Sash
vrygestel. Die verslag bestaan uit 'n
ontleding van onderhoude me t fa
milie en vriende van 26 mense van
aile rasse wat tans in die dod eselle
si t, en die ontleding van 40 hof
rekords waardie doodstraf opgele is.

Volgens die verslag is daar ver
lede j aar 117 mense in Suid -Afrika
gehang - 76 swartrnense, 38 bruin
mense en drie blankes. Sedert 1980

Jacques Pauw

is 1070 mense in die Sentrale
Gevangenis in Pretoria gehang. Tot
sewe mense kan gelyktydig daar
gehang word.

Van die belangrikste bevindings
van die verslag is:

* Die oorgrote meerd erheid van
die veroordeeldes kom uit haglike
sosio-ekonomiese omstandighede.
Byna 90 persent van die steekproef
kom uit huise waar tot tien mense
gewoon het, 58 persent is deur 'n
enkelouer grootgemaak en 65 persent
het 'n akademiese kwalifikasie van
standerd sewe of laer. Tog aanvaar
ons howe nie hierdie faktore as ver
sagtende omstandighede nie.

* In .agt persent van die gevalle
het dit die howe 'n enkel e dag geneem
om die hele saak af te handel en die
doodstraf op te Ie. Tien persent is
veroordeel op grond van getuienis
van net een getuie.

*Vyftig persent van die steekproef
is veroordeel op grond van die
"common purpose"-beginsel, war tans
in talle regslcringe skerp gekritiseer
word.

* 'n Derde van die veroordeeldes
was aangewese op Pro Deo-verde
diging. Die verslag wys uit dat sake
waar daar Pro Deo-verded iging is,
baie korter duur, m inder getuies
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'N DRAMATIESE skeuring in die
NG Kerk -familie is gister ter elfder
ure afgeweer toe die wit NG Kerk,
die grootste wit kerk in Suid-Afrika,
sy sterkste oordeel n6g oor apartheid
uitgespreek het.

Daarrnee het die swart kerke van
die NG Kerk-familie 'n belangrike
oorwinning oor die wit moederkerk
behaal wat verryken de gevolge vir
die kerke kan inho u.

Die praktiese omvang van die wit

Elsabe Wessels

kerk se belydenis van die sonde van
apartheid is egter nog onseker.

Alhoewel die NGK-afv aardiging
sover gegaan het om hul kommer oor
die noodtoestand uit te spreek en hul
bereid verklaar het om die regering
te versoek om dit so gou moontlik op
te hef, was hul standpunt onduidelik
oar 'n belangrike mosie van die suster-

kerke wat emstige politieke kWfSsies
aanspreek. . \..\

Die mosie is deur dr Allan Boesak
ingedi~ en- deur die swart kerke
aanvaar, terwyl die NGK ondemeem
he t om dit aan die res van die kerk
bekend te maak.

Die mosie versoek die regerin g
om aarthouding sonder verhoor te
beeindig, die noodtoestand op te hef,
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.Na vele ommeswaaleverwerp NGK apartheid

Skokverslag oor doodstraf

Teenstand teen pres PW Botha se terugkeer na die amp van regerings
hoof word al hoe duideliker in NP-gelOOere en Nasionalistiese koerante
vra hom openlik om uit te tree.

Sash beswaard oor swart behuising
Trudi du Toit

AANHOUDING sonder verhoor en swart behuising het skerp onder die
soeklik gekom by die Black Sash se nasionale kongres verlede week in
Durban.

Mary Burton. die nasionale voorsiner van die 'Black Sash, het gese dat
wanneer daar gekyk word na die hoe koste van konflik - ten opsigte van sowel
stabiliteit as die mense wat aangehou, heseer en doodgemaak word, die
versoeking groot is om die versuikerde pil van hervorming te sluk:.

Burton het onder staande toejuiging gepleit vir "vryheid gegrond op ,'n
verantwoordelikheid teenoor ons sarnelewing en sy toekoms en op ,die
erkenning van menseregte"; '

"Ons kan nie· bekostig 'om hervorming en die' onderdrukkingspakket te
koop nie."

Heynshet daaropgewys datBoesak
semosie-dieNGK-afvaardiginghet
geweier om dit te bespreek - hom tot
ander insigte gebring het en bekend
gestel het aan die twee werelde wat
apartheid in Suid-Afrika geskep het.

"Die tragedie van apartheid Ie in
die feit dat dit 'n wit wereld en 'n
swart wereld geskep het. Die twee
werelde van wit en swart wat ons
hier op die beraad ervaar is te wyte
aan die sukses van apartheid." het hy
gese,

Die skeiding in die Suid-Afri
kaansegemeenskap en die rol wat dit
in die NGK-familie speel is oak in 'n
studiestuk van dieNGK in Afrika ter
tafel gele. Die stuk het in besonder
hede verwys na die rol van die wit
onderdrukker en swart verdruktes in
Suid-Afrika. Ditis binne diekonteks
dat 'n hemude versoeningspoging
tussen die NGK en die swart kerke
gister plaasgevind het.

derkerk opgestaan,'
Maar beraadslagings waarin dr

Beyers Naude, 'n lid van die afvaar
diging van die NG Kerk in Afrika, 'n .
aandeel gehad het; het die sesman
afvaardiging van die NGK tot ander
'insigte gebring, •
, 'In 'n hemude versoeningspoging ,
het dr Johan Heyns van die NGK
homself verbind tot die NGK-afvaar
diging se aanvanklike verwerping
van apartheid en bevestig dat die
kerk wei sy skuld bely ocr sy rol in
die daarstelling, handhawing en
regverdiging van apartheid. Hy het
ook gese dat hulle daarvoor ver
gifnis vra, en erken dat die kerk uit
vrees nie altyd hard genoeg daarteen
ges,try het nie.

Met die ommekeer het die NGK
homselfvan 'n pad van isolasie gered.
Weens drukvan die swart kerke moos
die NGK probeer om hom van die
Nasionale Party los te maak.

word vir 'n behoorlike ondersoek.
Baie is egter al gedoen om

bostaande leemtes en gebreke te
verbeter. So byvoorbeeld het die
organisasie Regslui vir Menseregte
nou 'n stelsel waarvolgens hulle kan
vasstel walterveroordeeldes volgende
gaan hang. , ,

Brian Currin, nasionale direkteur
van die organisasie, se van die 55
mense wat tussen September en
Desaember verlede jaar moes hang,
is tien se hangdaturn uitgestel na
aansoeke deur Regslui vir Menser
egte.

Die organisasie Nikro het ook
nou begin met 'n stelsel waarvolgens
van sy kriminoloe Pro Deo-advokate
bystaan in hul verdediging. Hulle
het tot dusver in twaalf sake bystand
verleen en in nie een geval is die
doodstraf opgele nie.

• Familielede van veroordeeldes
is in die verslag ondermeerondervra
oor hul houding oor die Wit Wolf
BarendStrydom watverledejaar agt
swartmense in Pretoria doodgeskiet
het.

Anders as die algemene gevoel
onder die publiek, was nie een ten
gunste daarvan dat hy moet hang as
hy skuldig bevind word nie,

Vereeniging afgespeel het.hetdit tot
gisteroggend geblyk dat die wit kerk
sy rug gaan keer op die sterk plei
dooie virsosiale geregtigheid in Suid
Afrika wat deur die susterskerke aan
die NGK gerig is. ,

In sy weiering om, apartheid in .
" die openbaar te verwerp, het die NGK

egter met die sterkste verenigde
opposisie ooit vanuit die susterkerke
te doen gekry. Al die swart NG
kerke het in 'n blok teen die moe-

Gisteroggend se dramatiese wen
dingwasdie hoogtepuntvan 'nemosie
belaaide week waarin die NGK ver
skeie ommeswaaie gemaak het toe
hulle eers apartheid as sonde bely
het, en toe geweier het om hul teen
stand teen apartheid in 'n verklaring
te verwoord 'en voet by stuk gehou
het dat slegs "diskriminerende apart
heid" sonde is.

In die spanningsvolle gebeure wat
aan die oewer van die Vaalrivier in

gaan 'n week voorhulle gehang word
en van bewaarders wat 'n paar dae
voor hangdag die slagoffers kom
meet om seker te maak dat daar nie
'n fout met die galgtou kan insluip
nie,

Aangesien dit onwaarskynlik is
dat die doodstraf binnekort in Suid
Afrika afgeskaf sal word en dit vol
gens die huidige stelsel moontlik is

.vir 'n onskuldige persoon om ter
dood veroordeel te word, maak die
verslag die volgende aanbevelings:

• Daar moet outomatiesereg tot
appel wees. Die,verhoorhof weier
appel in 55 persent van alle gevalle.

-Daar is .nie genoeg veiligheids
maatreels in die stelsel ingebou om
te verseker dat 'n fout nie gemaak
kan word nie,

• Die Regering moet die name
van daardie veroordeeldes wat gaan
hang, minstens 'n week voor die tyd
bekend maak om naasbestaandes en
regsverteenwoordigers die geleen
theid te gee om' alles. moontlik te
doen vir begenadiging.

• Die Pro Deo-stelsel moet ge
skrap envervang word met 'n stelsel
waar die advokaat vir die verdedi
ging 'n prokureur het am hom by te "
staan. Fondse moet beskikbaar gestel

alle politieke gevangenes vryte laat, '
beperkings op anti-apartheidsorga- '
nisasies op te hef, en onderhande
linge met die outentieke leiers van
die land te begin.

In die mosie het die swart kerke
hulle ook tot die strukturele eenheid
van die NGK-familie verbind - 'n
posisie wat die NGK tot nou toe,
verwerp het,
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ingeroep word en die gehalte van
advokate redelik laag is: ,

• Byna40 persent van die veroor
deeldes in die steekproef is allanger
as 'n jaar in die dodeselle, terwyl15
persental virtussen tweeendriejaar
daar sit.'

• Rasse-vooroordeel kom steeds
. inonshowevoor.Hoeweldaarindie

laaste jare voorbeelde is van blanke
mans wat ter dood veroordeel is vir
die moord en verkragting van swart
,vrouens. is daar nog geen geval van
'n blanke wat moes hang vir die
verkragting van 'n swart vrou nie,
(Witmans moes al hang vir die ver
kragting en moord van swartvroue.)·

Daarteenoor is meer as 90 swart
mans al gehang weens verkragting
van 'n blanke vrou, '

Dramatiese verhale oor die lewe '
in die dodeselle, die ure voor te
regs telling en die veroordeelde se
uiteindelike ontmoeting met die
dodesel word in die verslag vertel.

Mense wat 'n tyd in die dodeselle
deurgebring het en waarmee onder
,houde gevoer is, vertel van'n plek
waar die ligte dag en nag brand, van
die "pot" waarheen veroordeeldes

2 Vrye Weekblad,lO Maart 1989 '

AIle poIlt1eke kcmrnentaar In hlerdle ultgawe vanVryeWeekblad IsdeurMax du Preez,
en opskrllte cleur KoosCoelZee. Albells van BllHlstraat 153,Newtown, Johailnesburg.

Aangehoudenes by Modderbee-gevangenis aan die Oos-Rand sit hut
eetstaking voort. '

'n Swanger vrou en haar twee jaar cue seuntjie oorleef 13 dae in die
Kalahari-woestyn sonder kos en water nadat hul vierwielaangedrewe
voertuig onklaar geraak heL

Musikante van reg ocrdie wereld slUur ondersteuilingsboodskappe aan
die Suid-Afrikaanse kunstenaars wat aan Saterdag se "Hwnan Rain

, bow"-konsert op Ellispark. wat verbied is, sou bywoon.

Lult-genl Prem Chand, bevelvoerder van Untag, voer samesprekings
met gent Willie Meyer, bevelvoerder van die SWA Gebiedsmag.

'n Stakhig van werkers wat aan die Chemical Workers Industrial Union
(CWIU) hehoort, word beeindig by Mobil en BP se Sapref-olieraffina

. dery in Durban.

Militere hellkopters is vir jagtogte gebruik en 'n Weermagvliegtuig is
gebruik vir 'n "interessantebesoek" deurdrie Parlementslede envier lede
van die Presidentsraad, word in die Parlement beweer.

, Die redakteur van die Sunday Star, John Hildyard, een vllQ...sy ver
slaggewers, Kitt Katzin, en'n verslaggewer van die Cape Times, Mandy
Woods, word gedagvaar om voor die Harms-kommissie te getuig oor
berigte dat direkteure van Jalc Holdings vir die Nasionale Intelligensie
diens werk gedoen het,

Plaasllke telefoonoproepe wat langer as drie minuteduur~nposgeldsai
van 1 April af duurder koso '

'n Soldaat van die SWA Gebiedsmag se 202 Bataljon wond ses skooi-
.kinders op Rundu. '

"Wit Wolwe" wa~ na bewering 'n inwoner van Alexandra uit sy motor
gOOwing en geslaan het, word aangekla van aanranding.

Swaargewig-bokser Pierre, Coetzer verskyn in die hof op drie klagte
van aanranding.'

Dirk Meiring, waarnemende direkteur-generaal van die Departement
van Onderwys en Opleiding, en Braam Fourie, voormalige direkteur
generaal van die 000, word deur die Van den Heever-kommissie
gekritiseer oor hU! rolle in die Learn Tech-rekenaarskandaal,

Die seksdriehoek-manewales van Ralph Krebs, sy vrou Maria wat van
moord op hom aangekla word, en 'n gesellin, "Pat" .du Preez, sorg vir
opspraak in die Randse Hooggeregshof.

,GRAHAMSTAD: St Matthews·k.rk, Raglanstr 11hOO
E.rw Lunga Ka Siboto

DURBAN: St Aldan's Angllkaanse Kerk, centenary·laan 14hOO
Blskop Mogobaj Dr Norman Hudson

PIETERMARITZBURO: Trinity Hall, Metro Metodlst.k.rk, hIv
Longmarketstr en Chapelstr, 15hOO E.rw Francois Blllj Eerw
C Ngcokovan.; Dr L Jaftaj Aarlsblskop Hurley

KAAPSTAD: St Mary's-katedraal, 15hOO Aarlsblskop Naldoo

NO Sendlngkerk, TwHde Laan, Grassy Park 15hOO Or Allan
Boesak

SALDANHA: Burgersantrllm, Dlazvlll.14hOO

DIENSTE SAL OOK GEHOU WORD OP NELSPRUIT EN DIE
OOS-RAND

Geplaas deur die SUid-Afrikaanse
Raad van Kerke en die Suid

Afrikaanse Katolieke Biskoppe-
Konferensie ' '

JOHANNESBURG: Regina Mundi, So_to 14IlOOE.rw Llon.1
Louw; Biskop Buchananj Biskop Xulu; Blskop Mv.mve

PRETORIA: St Alban's-katedraal, SChoemanstr 14hOO
Eerw Frank Chlkanej Blskop Danl.ls

VAAL: Rooms-Katolleke K.rk, Sharpevllle14hOO S~ B.mard
Ngcubej E.rw Mtlmkulu

RIVERLEA: Rlvert.a Metodlst.k.rk 14hOO
Dr B.y.... Naud'j Eerw 0 Matthews

BLOEMFONTEIN: St Thomaa M.todlstekerk, Rocklands
14hOO Eerw T Senokoene

PORT ELIZABETH: "postOIl'" K.rk, New Brighton 14hOO
Blskop George Irvln,e •.• ,. __, _:r<

Oos-LONDEN: NO Sendlngkerk, Jakarandastr, Parkalde
15hOO

NASIONALE DAG VIR AANGEHOUDENES,
·12 Maart 1989

KERKE IN SOLIDARITEIT MET AANGEHOUDENES
Oor die afgelope weke het aangehoudenes dwarsoor die land die opoffering van 'n
eetstaking deurgemaak om die w6reld se aandag op hul lot te vestig. Die optrede is nie

- net 'n veroordeling van dle'bose stelsel wat totaanhouding lei nie, maar ook 'n
veroordeling van die van ons wat aangegaan het metons lewens asof niks gebeur het .
nie.

BEWYSJOU SOUDARITEIT MET AANGEHOUDENES EN HUL GESINNE:

1. Fokus of organiseer eredienste rondom die lot van aangehoudenes op Sondag 12
Maart. '

, 2. Steek kerse op in jou huis tussen 19hOOen 20hOO op 12 Maart. '
3. Lui kerkklokke vyf minute lank om 06h30 en 18h30 op 12 Maart. ,
4. Dink by name aan aangehoudenes in jou omgewing in jou gebede in die plaaslike

kerk. ' '
5. Neem d~el aan waak- en vastydperke wat in solidariteit met die aangehoudenes

gehou word., ,,",

EREDIENSTE OP SONDAG 12' MAART 1989
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Anton Steenkamp

tieke kampe byeengekom het om
saam standpunt in te neem teen die
Wysigingswet op Arbeidsverhoudinge

. en om gemeenskaplike probleme aan
te spreek. .

'n Werkerskomitee, saamgestel
uit die geledere van vakbonde wat
geaffilieer is by die Congress of South
African Trade Unions (Cosatu) en
die National CO\mc~lof "Tulle Un
ions (Nactu), sowel as onafhanklike
vakbonde, het 'n beraad by die Univer
siteit van die Witwatersrand byge
woon.

Hulle sal 'n beioep op aile wer
kers doen om aan so 'n "altematiewe
wet" te werk.

Hulle sal ook probeer om nie die
Nywerheidshof te gebruik nie en om
die Wet op Arbeidsverhoudinge deur
erkenningsooreenkomste te omseil,

- "Onsword saamgebind in die naam
van werkerseenheid in ons gesameIit-
like stryd teen die magte van uit
buiting en rassisme,"het Elijah Barayi,
president van Cosatu, in sy openings- .
toespraak gese, . .

. Werkers uit die geledere van 43
vakbonde het die beraad bygewoon.:
Nactu het geweier om as 'n organi
sasie aan die beraad deel te neem,
maar elf van sy lidvakbonde het dit
wei bygewoon. .' ( . ,

o' Nactu skaar hulself by die swart
bewussynsbeweging terwyl Cosatu
die Freedom Charter onderskryf.

Die vise-president van Cosatu, .
Chris Dlamini, het vandeesweek gese
die werkers seeise, onder meer die
reg om te staak, erkenning van.

. meerderheidsvakbonde, 'n verbod op .

. afdankings sonder 'n verhoor en die
, reg tot simpatiestakings, sal teen 2

Mei aan werkgewers voorgele word.
.As die. werkgewers nie binne 30

dae daarop reageer nie, sal 'n nasio
nale dispuut deur al die vakbonde op
die beraad verklaar word:

Landswyerneningsopnames sal
onder werkers gehou word om hul
reaksie op die.aanbevelings van die
beraad te toets, , .

Dielotvan plaaswerkers, wat nie
deurdie Wetop Arbeidsverhoudinge
gedek word nie, het groot aandag
geniet op die beraad. '

'n Woordvoerder van een van die
onafhanklike vakbonde, IL Phate,
het gese daar moot dringend aandag
gegee word' aan die' werkers wat
"swoeg in warm, koue en stowwe
rige omstandighede".

Volgens Phate is daar meer as
twee miljoen plaaswerkers in die
land "wat ondernaakte onderdrukking

; gebuk gaan'"

, "',"

< 0',

.ElijahBarayl, president vanCosatu (heel links), op die
. vakbondberaad

Werkers wiI eie
arbeidswet opstel
WERKERS het verlede nawedc besluit
om hul eie Wet op Arbeidsverhou
dinge te formuleer wat ook plaaswer
kers, huiswerkers en werkers in die
openbare sektor insluit,

Die besluit is geneem toe werkers
van vakbonde uit verskillende poli-

Michel Muller
enKaren Evans.

So leerons mekaar ken

sonde verstand moet weet dat iets
skort, het die regter bevind,

Twee maande tevore het 'n
beskuldigde voor regter PJ van der
Walt getuig hoe hy in Brixton aan 'n
stoel vasgemaak is, 'n swart sak oor
sy kop getrek is, en iets aan sy pri
vaatdele vasgemaak is waama hy
herhaaldelik geskok is.
. Die regter het gese dit is nie die
eerste keer dat marteling van Brixton
onder sy aandag gekom het nie. Hy
het die prokureur-generaal gevra om
ondersoek in te stel en 'nverslag oor
sy bevindinge uit te bring. .

Van Eck se Suid-Afrika is nou in
'n kritieke stadium waar marteling
daagliks plaasvind.

. Hy se daar word net klem gele op
marteling in sogenaamde politieke
sake terwyl marteling in gewone
kriminele sake verwaarloos word.

"Die polisie het Ingevolge die
noodmaatreels bynaonbeperkte rnagte
gekry en. maak misbruik daarvan.
Dis hoekom marteling nou byna

.:daagliks voorkom.vse Van Eck.

gebiede gehouen die verrigtinge is'
afgesluit met 'n herdenkingsdiens gelei
deur dr Nico Smith, stigter van die

ners, studente, drie dokters en twee Mamelodi Ontmoeting in Pretoria.
bejaarde wit vroue. Smith woon in Mamelodi,

Die ontmoeting is gereel deur die Hy het gese dat dit voor die
Nasionale Ondememing vir Versoe- Mamelodi-ontrnoeting vreemd 'was
ning en die organisasie Koinonia - om witmense in 'n swart woonbuurt
wat broederskap beteken, Die te sien, maarnou is "daarbaie mense

.slagspreuk vir die naweek was: "Laat wat hulle vriende daar gaan besoek".
ek ervaar en ek sal verstaan," Ben paartjie het gese dat die

Eerw Andrew Jantjies, sameroeper hoogtepunt vir hulle die "algehele
van dienaweek,hetgesehy hoop die' . vrygewigheid'' van hulle swart gas-
naweek sal meer as net goeie herin- here was.' .
neringe tot gevolg he. "Ons hoop die "Witmense 'is bekommerd en
ervaring sal die begin of die voortset- agterdogtig. Ons het iets vir hulle te
ting wee,svandieproses om 'n nuwe se. Hulle vrese om na die townships
Suid-Afrika te bou. Ons hoop dit sal." te gaan is geheel en al.ongegrond,"
'n sneeubal-effekhe:~. . het hulle gese,

Deelnemers her.'n toer van die Ben van die deelnemers aan die
townshipondemeem endieverskille .ontmoeting,Dan Qeqe, 'n sakeman
tussen die hag like armoede van die en gerespekteerde lid van die ge-
Rooi-lokasie,wat sommige laat huil .' meenskap, het gese dat die ontmoet-
het, en die middelklas-woonbUurte ing drie honderdjaarte laat is, hoewel
gesien. . -dit "nooit te laat is om met jou

. Vleisbraaie is in die verskillende medemens te praat nie".

Jacques Pauw

skillende dele van my lyf. Hulle het
my met water gegooi sodat dit erger
kan wees,Hulle het my gewurg ook.
Hulle het my hande geboei.

"Hulle het dieboeie te styfvasge
maak en die stadium toe die elektriese
skok my so geruk het, het ek merke
opgedoen," het Khuzwayo getuig.
Die beskrywing van sy marteling
stem ooreen met die getuienis van
vorige beskuldigdes.

InJanuarie vanjaar bet regterIrving
Steyn ook 'nverldaring wat 'n verdagte
in 'n moordsaak gemaak het, as on
toelaatbaar verldaar. Steyn het Brixton
versoek omin die toekoms nie verkla
rings voor polisie-offisiere te laat
afle nie.

In die betrokke geval het die
beskuldigde, Stephanus Buys, vol
gens Irving "uitdie bloute", nadat hy
deur Brixton ondervra is, besluit om
'nverklaring af te Ie waarin hy skuld
erken. Enigiemand met bietjie ge-

Foto: ChrisQwazr

Vroueverruil blanke '"
voorstad vir township
ONGEVEER 150mensehet verlede

• naweek in Port Elizabeth die geleent
heid gehad om te voel hoe dit is om
"aan die ander kant" te woon toe .
hulle woonplekke omgeruil het in
die New Brighton ChristianEncoun
ter-projek,

Een vrou, Annette du Plessis, is
so meegevoer deur die ondervinding
dat sy besluit het om in die township
te gaan woon. Haar gasvrou vir die

. naweek het besluit om vir haar 'n
ekstra kamer aan te bou. Du Plessis
se sy het die besluit geneem om
sodoende te probeer om die kloof
wat daartussen die bevolkingsgroepe ,
bestaan te vernou,

"Ek trek omdat ek nie wette gaan
ondersteun wat moreel. verkeerd is
.nie," het sy gese,

Vir twee dae was apartheid ver
'gete toe'families van die townships
wit voorstede kon ervaar en wit
mense vir die naweek in die town
ships kon bly.

Onder die deelnemers was tie-

Moord-en-Roof

Nog beweringe
oor Brixton se

VERDERE getuienis oor marteling
by die berugte Brixtonse Moord-en

,Roofafdeling het nou in die Johan
nesburgse Hooggeregshof na yore
gekom. N6g 'n beskuldigde het vertel
hoe polisiemanne hom "getube" het
en elektriese dradeaansy privaatdele

'vasgeheg het.
Intussen bet Jan van Eck, mafhank

like Parlementslid vir Claremont, vir
'n ortmiddellike kommissie van
ondersoek gevraom alIe aspektevan
beweerde polisie-marteling te on
dersoek. Hy beskou die omvang van
die marteling as "skrikwekkend en
verreikend".

Na verwagting sal die Parlement
vandag (Vrydag) 'n debat voer om
die omvang van marteling van
beskuldigdes en aangehoudendes te
bespreek. . <

Dit is veral die Brixtonse Moord
en-Roofafdeling wat onder skoot is
nadat 'n Johannesburgse. landdros
verlede week gese het dat beskuldig
de na beskuldigde die afgelope agt
jaar vertel van marteling wat onder. ,
meer elektriese skokke insluit. r-.,-----------_--- :..-.. ......L. -,

"Elke beskuIdigde die afgelope .
agt jaar vertel die hofvan 'n nat sak
wat oor sy kop getrek word en 'n
staalstoel waarophy sit Almal beskryf
dat hulle arms en bene vasgemaak
word en dat elektriese skokkeuit iets .
soos 'n ou telefoon-generator toege-
dien word: .

"Nou waarom sal almal dieselfde
vorm van beinvloeding aan die hof
voorhou?" het Ianddros SW Visagie
gese nadat hy beslis het dat verkla
rings van beskuldigdes in 'n hofsaak
wat by Brixton aangehou is, nie as
getuienis toelaatbaar is nie .. Die
beskuldigdes is vrygespreek.

Brixton was in die verlede .al tel
kens die skyf van aantygings van
marteling. In talIe hofsake is die

.marteling al in die fynste besonder
'hede beskryf..

Regters was alverbaas oor hoe
vinnig beskuldigdesverklarings afle
waarin .hul. skuld erken nadat hul
besoek by Brixton afgele het.

Ben van die probleme wat telkens
ondervind word, is dat die verkla
rings voor polisie-offisiere en. nie
landdroste afgele word nie, VanEck
se daar is te veel polisiernanne wat .
hulself as aanklaer, regter en laks-
man sien, .

, In die jongste saak, 'n borgaan
soek in die Johannesburgse Hoogge
regshof, het Aaron Khuzwayo, 39,
vertel hoe hy in November verlede
jaar in 'n kantoortjie van Brixton
gemartel is. By ontken skuld op 'n

. klag van roof waarvolgens hy na
bewering meer as R500 000 geroof
het. ,.'

Khuzwayo is kort na die rooftog
deur speurders variBrixton in hegtenis
geneem en het op 22 November 'n
verklaring aan ene majoor Oelofse
gemaak. Hy beweer dat hy voorgese
is wat om in sy verklaring te se.

"Hulle het my geslaan. Daar is 'n
lee kantoor in Brixton. Hulle het my
in die kantoor gevat en die binne
band van 'n motorband om my kop
gesit. Hulle het my getube.

"Hulle het vir my laat uittrek, my
op die stoellaat sit, my vasgemaak,
'n sak om my nek en om my kop gesit
en my toe getube. Hulle het my met
elektriese krag geskok ook, maar ek
kan nie se hoe hulie dit gOOoen het
nie, want ek kon hulle nie sien nie.

"Hulle het vir my oP my pri
vaatdeel geskok. En ook op ver-

-", '
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N6gtwee
hang

,TWEE moordenaars is gister in
Pretoria gehang, ondanks vertoe
tot die Minister van Justisie om
die teregstelling uit te stel.

'n Beampte van die Pretoriase
Hooggeregshof het bevestig dat
Joseph Letsiri, 23, en Benfisius
Sekgothe, 22, gister (Donderdag)
gehang is.

Regslui vir Menseregte het in
'n verklaring gese elke mens het,
die reg om die Staatspresident om
begenadiging te petisioneer. - Sapa,

Slawe
Volgens die verslagglo baie swart

Suid-Afrikaners dat die Regering nie
werklik veroordeeldes hang nie. Hulle
g10die veroordeeldes werk as slawe
in 'n ondergrondse rnunt,

Dit gebeur omdatnaasbestaandes
nie toegelaat word om liggarne te
sien nie,

Hulle is ook nie teenwoordig by
die begrafnis nie.

*Omdatditrnetdieterperse gaan
te laat was om die SA Gevangenis
diens se kommentaar op die verslag
te kry, haal Vrye Weekblad kom
mentaar van die Diens uit die Ver
slag aan:

"Dit is die beleid van die SA
Gevangenisdiens om teregstellings
,en alles wat daarmee saamgaan met
die grootste respek en verantwoor
delikheid te hanteer,Hierdie respek
spruit voort uit die omstandighede
waarin die betrokke .persoon hom

-bevind," ,

Speakerverwe..iJ
ontslag-petisie
teen Strydom

'Anton Steenkamp
'N PETlSIE van Helen Suzman, PFP-LP vir Houghton, wat vra dat
regter Jan Strydom uit sy amp ontslaan word "as gevolg van sy
handelinge en uitsprake wat kritiek hier en oorsee uitgelok en die ,
aansien van die Suid-Afrikaanse regstelsellaat daal het", is W9CJ1Sdag
deur die Speaker, Louis le Grange,verwerp., '

Suzman bet Woensdagaand aan Vrye Weekblad gese sy sal nou
'n mosie in die Parlement indien wat vra dat 'n gekose komitee
aangestel wordomStrydomsehandelingeenuitsprake teondersoek.

VryeWeekblad het twee wekegelede onthul dat Strydom ses
kriminele .veroordelings teen hom gehad het toe hy as advokaat
toegelaat is. , '

LeGrange het in sy verwerping van die petisie gese 'n beweerde
geneigdheid van Strydom om bevooroordeeld teenoor swartes te

, wees, kan nie bevestig word op grond van net vyf uitsprake nie,
Een van Strydom se uitsprake wat op appelvan die band gewys

is, was die saak van die StaatteenMgedesi en ander, waarin Strydom
drie mynwerkers wat in 'n stamgeveg op die Vaa! Reefs-goudmyn
betrokke was, aanmoord skuldig bevind en ter dood veroordeel het.

Die Appelhofhet twee van die drie vonnisse van die hand gewys.
Die een beskuldigde is slegs aanaanranding skuldig bevind en tot 30
dae gevangenisstraf gevonnis, en die ander een is vrygespreek.

tronkkapelaanom sesuur dieoggend - --gerafdrukke neem ~ te verseker'
vir die veroordeelde kombid, Daar -dat die regte' man gehang word. '
word vir sowat 'n halfuur gebid voor ' Hierna tree elke veroordeelde -
'n bewaarder inkom en se: "Dit is tyd tot sewe kan op 'n keer gehang word
om te gaan," - by die galg aan waarhul hande

, Die veroordeelde klim saam met vasgebind word. , ,'. ,
die bewaarder die trappies na die', Die tou word oor hul koppe gesit
galgkamer. In die kamer wag die 'met die knoopnet agter die oor..
laksman reeds opsy volgende slag- Hierna word 'n masker oor hul ge-
offer.' sigte getrek._

'Daar is ook 'n dokter wat moet Hiernatrek die laksman 'nhefboan
sertifiseer dat die dood ingetree het wat die valdeur open.Alles is binne
en 'n polisieman wat 'nstel vin- sekondes oor. '

Ons verkoop
die allerbeste

inheemse
handwerken

kuns.Ons
rare artikels
beloof '0 fees
vir die oog en

die sak te
wees.

-/·.Dle South African Youth Congress het In 1987 'n wllreldwye veldtog geloods om die lewe van 32 veroordeeldes te red
, , . Foto: AnnaZieminskiiAfrapix

Die lewe in

doodsfabriek

gedwing te word nie. Hulle voelsterk."
Veroordeeldes vertel hulle kan

hoor as die valdeur ooprnaak, Dit is "
altyd 'n gevoel van: "Nou is die pot
leeg. Wie gaan volgende daarheen?"

Diemiddag voor die teregstelling
het die veroordeelde afskeid van sy
vriende en famille geneem, Talle
stap egter hul doodtegemoet sonder
dat hulle ooit besoeke van enigiemand
ontvang het. .

'Hulle laaste ure is gevul met die
klanke van psalmgesang totdat die

Suid-Afrika se

U word uitgenooi na die

- ; JODAC-KONFERENSIE
19 Maart1989

Post-Apartheid Suid-Afrika:
'n Debat oor die
sleutelkwessies

Die konferensie handel oordie
verandering en rekonstruksie vandie
Suid-Afrikaanse samelewing. Vier
onderwerpe salbespreek worddeur
leidende aktiviste enintellektue/e in die
veld. msalgevolg word deur 'n
algemene bespreking.

Onderwerpe:
. Die staat, politiek-eArdemekfasie

Die rolvandie massamedia in 'n '
.popuillre dernokrasie .
Vakbonde endieekonomie-in
verandering
Die bou van eennasionale identiteit:

, Uitdagings enproblema

Plek: Cathedral of Christ the King
Saratoga-laan
Doomfonteln

AntwoordBSbdeur 7283030 t. slcskel

"

.DIT is aand in die maksimum
sekuriteitsafdeling van die Sen
traleGevangenis in Pretoria. 'n
Gevangene key 'n ontbeende
hoender viraandeteenR4omvir
homself iets bydietronk sesnoep
winkel te gaankoop.

Dit is die gevangene se heellaas
te maaltyd. Net persone wat die
volgende oggend gehang word, by
ontbeende hoenders vir aandete in
die Sentrale Gevangenis.

'n Paar dae vantevore het be
waarders reeds sy mates kom neem.
Die dikte van sy nek, sy lengte en
gewig is alles nodig vir die laksman
om die touvoor te berei wathyvroeg
die oggend om die veroordeelde se
nek gaan sit.

In 'n verslag van die Black Sash, '
Inside the Death Factory, word die
verhaal vertel van die lewe in die
dodeselle, die laaste tree na die
galgkamer en die uiteindelike te
regstelling.

Jacques Pauw

Skaduwee-
Die dodeselle is 'n plek waar die

ligte altyd brand en die skaduwee
van die dood alomteenwoordig is.

Die dodeselle bestaan uit 'n bed,
vyfkomberse en 'nklein tafeltjiewat '
aan die muur vasgemaak is. Daar is
'n klein venstertjie waardeur bietjie
lig skyn.

Moo Yelani, wat meer as 'n jaar
in die dodeselle was, beskryf sy
ondervinding s6: "Ek het'
angswekkende drome gehad. Ek het
altyd gedroom dat ek na 'n donker
plek meet gaan. Ek was bang, maar

, is in die plek in gedwing. Ek moes
deur die donkerte gaan, beangs, tot
ek anderkant uitgekom het."

Indie dodeselle is daar 'n afdeling
met aparte selle wat die veroordeeldes
di.e"pot" noem. Die selle is gereser
veer vir veroordeeldes wat kennis
van teregstelling gekry het - gewoon

'lik sewe dae voor die tyd. .

Tronkvryheid '
Yelani vertel die volgende oor

iemand wat na die "pot" oorgeplaas
is: "Hy was deur die blare en is al
vallende uit sy seI. Hy het vir my
gese ek moet vir hom bid."

Diegene in die "pot" genietonge
, kende tronkvryheid. Hullemag sing,
" gesels en enige geraas maak.

, Paulos Tshehlane, wat ook in die
dodeselle was, vertel: "Wanneer die'
dag van teregstelling uiteindelik ,

. aanbreek en hulle moet gaan, doen
hulle dit vrywillig. Hulle hoef nie

Nadat die liggame tien minute
aandie tougehang het,stel die dokter
vas of daar nog enige hartklop is.
Indien daar nog 'n polss1ag is - en dit
gebeur dikwels - moet die liggaam
vir nog 'n paar minute aan die tou
hang. '

Sodra die dokter sertifiseer dat
die veroordeelde dood is, word hy
van die tou afgehaal en in 'nkis gesit
wat verseel word.

Later in die dag kom haal begraf
nisondernemers die kis wat sonder
seremonie in genommerde graftet"::=================-r-:======:-T-;::=======================;l "toegegooi word. Dithet al gebeurdat'n kruiptrekker die grafte toegestoot
het,

Die liggame bly die eiendom van
, die staat, Die familie mag nooit die

inhoud van diekiste sien nie en ook
nieby wees as hul begrawe word nie.,
Hulle kry agterna 'n grafnommer waar
die veroordeelde se graf is.

'V~eWeekblad.l0 Man 1989
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Loopgraaf-stryd Op Boksburg verwag

Reigerpark se mense
onwrikbaar oor witdorp

was meer bekommerd dat daar nie
taxi's stasie toe was nie, vanwaar sy
na Johannesburg wou reis. "Vervoer
is 'n probleem. Daar is geen taxi's
wat na die stasie toe gaan nie. Hulle
gaan almal na Germiston toe, want
hulle maak meer geld. Dit kos Rl ,50
per persoon," se sy, maar voeg by
met 'n bree glirnlag: "Apartheid is
gebreek". .

'n Man in sy dertigs is vuur en .
vlam. Hy volg die gebeure noukeurig.
"Daar is een taxi-drywer wat probleme
veroorsaak. Hy dring daarop aan om
na die dorp te gaan.

"Hy argumenteer dathy die mense
soontoe neem om hulle rekeninge te
gaan betaal. Maar hulle kan in ander
gebiede ook gaan betaal.. Ons kan
hierdie ou regsien, maar ons wi! nie,
Dit sal die witmense net 'n ekskuus
gee om te se dat oils die mense
intimideer."· .

'n Werkende jeugdige is trots
daarop om deel van die boikot te
wees, maar se dat iets gedoen sal
moet word om die vervoerprobleern
op te los: "Waar ek werk, praat al die
mense oor hoe die mense van Rei
gerpark saamstaan. Dis regtig iets,
Die enigste probleem is vervoer. Elke
Saterdag is dit soos nou - hier is nie
genoeg taxi's nie."

Twee giggelende tieners se die
boikot beteken dat hulle hul klere op
aangrensende dorpe (op rna se reken
ing) moet koop. "Hulle moet besef
dat ons ook trots is, net soos die
witmense trots is. Ons is vlees en
bloed net soos hulle."

Henry Jeffreys, 'nkomitee-lid, se
hoy is verbaas OQT hoe \ne~ew-y<l<lie
inwoners is: "Die mense van Reiger
park is oor die algemeen spolities.

- Ek is verbaasdat die veldtog na so 'n
lang tyd nog s6 sterk is." '.

• < '. Alliansie-lid Zac Zacchino van
Hydes ofBoksburg het 'n manifes op
sy winkelvenster.· "Die sakege
mecnskap het baieom oorveiantwoor
ding te doen aan die mense van

. Reigerpark. Baie van hulle het.hulle
ondersteuning{aan die Alliansie)

. teruggetreknadat hulle deur die
stadsraad gedreig is.", ::.

Hy se sake het weI toegeneem mi
'n laagtepunt oor Kersseisoen. "Mease .
belmyenwensmygelukomdatekby
my standpunl gehou het,"

Hy glo nie dat die KP se standpunt·
die meerderheid van die blankes
verteenwoordig nie. ''Net 33 persent
het gestem : en die meerderheid was
KP-onderstetmers." .: '.-

Five Freedoms Forum.

mense gedwee, maarhulle is diteens
dat die boikot moet voortduur.

'n Grys ouma wat verrassend
militant is, vergelyk Boksburg met
haar tuisdorp. "Ekkom van Kwam- .
bonambi' in Noord-Natal/KwaZulu.
As enigiemand jou 'n kaffer daar
noem kanjy 'n klag teen die persoon
indien. Almal.word as gelykes be
handel. Ons wi! nie slawe soos ons
voorouers wees nie."

'n Welgeklede middeljarige vrou

sters, "Hoekom moet ek'n plakker
op my venster he vir ses maande?"
vra Nicky Savvides van die Harde
ware en Tuinsentrumen 'n stigterslid
van die Alliansie.

Toe hy uitgevra is oar die boikot .
het hy bitter geantwoord: "Ek het·
nog nooit so 'n goed beheerde boikot
gesien nie. Taxi's' word nie in die
dorptoegelaatnie,slegsdie wal motors ~

.besit, kom koop.
"Die KP beskuldig die Alliansie .

daarvan dat hulle die omvang van
die boikot vergroot. Maar hulle sal
moet wakker skrik as die dorp eers
leeg is.".

Sprekers:

Tyd:
Datum:
Plek:

•Elitisme.-het dit 'n plek in'n demokratiese samelewing1 "

Dietweede vantwee seminare omhierdie kwessie uit verskeie
·.oogpuntete bespreek, word.in Maart gehou" ': ..

Efitisme· . Die .opvoedkundige implikasies in
'n demokratiese.same1ewing.·
Fanyana Mazibuko (University Prep Project)
Angie Ramarola (Wits-Universiteit):
Mark Henning (VerenigingvanPrivaat
Skole) ..
Ian Moll (Wits-Universiteit)
Mark Orkin (Voorsitter)
2nm tot5nm
·18 Maart 1989
Sentraal Metodiste Kerk

. h/v Smal-enPritchard-strate, Johannesburg "
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Frank Meintjies

FrankMeintjies

winkelsentrums in aangrensende
dorpe. Net by die terminus vir pro
tesbusse is daar 'n sweem van 'n
"atmosfeer".

Daar is 'n gegons van komitee:
lede wat helder "Red Boksburg" T
hemde dra. Hulle koordineer die
beweging van busse waarop baniere
met slagspreuke soos "Verwerp

. Rassistiese Dorpe" en "Dit is vir jou
toekoms" vasgemaak is.

Die lang wag vir vervoer laat die

'n Busop pad na winkels buite Boksburg

STILTE heers in die strate van Rei
gerpark op 'n Saterdagoggend. Daar
is geen van dienormale tekens van 'n
groot protes-veldtog en boikot-aksie
nie.

Geenjeugdiges dans die toyi-toyi
nie en geen uitgesproke T-hemde
word gedra nie. Daar is ook geen

. teken van 'n reaksie-eenheid, Cass
pirs of troepies wat so 'n alombek
'ende gesig in Suid-Afrikaanse town
ships geword het nie,

Jonk en oud staan gedwee langs
die pad en wagwir vervoer na

DIE vemaamste spelersin die
Boksburg-konflik maak nou gereed
vir 'n uitgerekte bakleiery mi die vir die dienste te vra,' het 'n ander
herinstelIing van klein-apartheid deur komitee-lid,George du Plessis, gese.
die KP-stadsraad op die dorp. 'n Groot probleem vir die boikot- .

Ontevrede sakemanne begin nou ters is die gebrek aan georganiseerde
"saamlewe"met die verlaginginonset ondersteuning uit Vosloorus. Henry
wat deur die Reigerpark-boikot Jeffreys, 'n kornitee-lid,se die optrede
teweeggebring is. Aan die ander kant word nie in Vosloorus gekoordineer
beplan die aktiviste van Reigerpark nie omdat daar ideologiese verskille
'n boikotprogram wat tot ten minste bestaan.
einde vanjaar sal voortduur. Hoewel daar in Reigerpark on-

"Dit gaan nog baie goed, al was dersteuners van die A,rbeidersparty
daar al sekere veranderings in die' en die Freedom Charter is, was "die
benadering,' se Mohammed Navsa, gemeenskap dit eens dat ons moet
lid van die Red Boksburg-komitee. saamwerlc. En toehet ons ooreen-

"Aan die begin het ons meer klem gekomom ons verskille oor ander
daarop gele om mense per bus na aangeleenthede vir eers op die agter-

alternatiewe winkels te vervoer, maar . grand te plaas,' se Jeffreys. riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1
nou wi! ons eerder die plaaslike . Die RedBoksburg-komitee
(township) handel ondersteun, is maar kil . teenoor die

"Ons wil met die winkeleienaars "BoksburgAlIiansie"- 'n groep
ooreenkom oor die aankoop vansekere . 'C winkeleienaars wat die boikot.·
goedere. Hulle sal dan die goedere in 'n selektiewe een wi! ver-

. verkoop teen dieselfde.prys.as die. -ander - soos wat hulle ki!
vemaarnste supermarkte. . staan oor die' moontlikheid.

"Ons probeer ook om die kun- '. dat die Konserwatiewe Party' .-
digheid van die plaaslikesakemanne . tot sy sinne sal kom.: s-: ':" ".

te bevorder." "Die Alliansieprobeerom-:
Dit is duidelik dat die komitee mense met plakkers : en - .

homse1fvoorberei vir 'n lang tydperk. pamfletteaan te moedig om',
in die loopgrawe. "Ons beplanvir... tekoop by diewinkels wat-
die toekoms." . aan die AlIiansiebehoort. Ons

Die komitee het aan ons 'n ver- .: strategie isom mense geheel:
slag gewys waarin hulle vir die en al uit die dorp te hou. Ons·
komende jaar begroot om verskeie : gaan die Alliansie uitdaag om
uitgawes te dek, ondermeerdie huur na Reigerpark te kom en hulle.
van busse, ens. Hulle is nie bekom- standpuntaandieinwoners te
merd oor die stadsraad se dreige- stel. Hoekom gebruik hulle
mente dat hulle die dienste van Rei- plakkers om met ons te kom-
gerpark sal afsny nie, munikeer?" vra Jeffreys. '.

"Hulle sal nie die dienste afsny Die Alliansie vertoon 'n
nie. Hulle sal probleme met die' gebrek aanrigting en min lede
Gesondheidsdepartementhe. Fnhulle het nog 'n kopie van hul
sal moet ophouom oris R60 per huis manifes teen hul winkelven-

Eisabe Wessels
DIS Saterdagoggend op Carleton
ville. Vir die dorp se KP-stadsraad
is die sake-gebied skielik 'n blanke
paradys. Sakernanne,bleek gelaat
deur die verlammende swart ver
bruikersboikot, praat van die "wit
nagmerrie".

Endie mynwerkersdorp se Na
sionaliste skarrel rond. Hulle het
oorlog verklaar teen die KP
stadsraad se "kwetsende slegs
blanke-bordjies", maar hulle hou
voet by stuk dat die kwetsende
wetgewing nie goedsmoeds gesk
rap kan word nie.

Tydens 'n besoek verlede
Saterdag was daar buiten enkele
swartwerlmemers nie 'nswartkoper
in die dorp se grootste ketting
winkels te bespeur nie.

By die minibus-opklimpunt het
honderde egter tou gestaan om na
Randfontein, Vanderbijlpark en
Johannesburg vervoer te word.

"Dit is die koste wat ons vir die
KP se apartheidsbordjies betaal,"
se Chris McPherson vandieNPop
die dorp.

'n Mens sou verwag dat Carle
tonville se NP-onderstetmers 'n
les geleerhetuitBoksburg en Car
letonville, maar leidende Nasion
aliste op die dorp weier steeds om
hulle teen die Wet op Afsonder
like Geriewe uit te spreek.

Beide McPherson en die NP se
afdelingsbestuur-voorsitter, Con
stant Pretorius, het die "skade"
beklemtoon wat deur die boikot
aangerig word.

Ondanks hul kritiek op die KP
se gebruikvan NP-wetgewing is
beide McPherson en Pretorlus
onwillig om hul teen die Wet op
AfsonderlikeGeriewe uit te spreek,
. "Daaris sekere anderopsies,"
se McPhersonop die vraag of hy
die afskaffmg van die Wet steun.
Hy sou afskaffing voorstel net
indien "altematiewe beskerming
van groepsregte" verskans word.

Pretorius, 'n sakeman wat reeds
25jaar lank opCarletonville woon,
meen dat die "boikot beslis seer
maak". Ook hy sien geen nodigheid
om druk op die regering te plaas
om die wetgewing .te skrap nie.

Wat die Nasionaliste opdie
dorp betref, moet die wetgewing
bly, maar die KP moet gedwing
word om die "bordjies af te haal".

Die kritieke toestand op die
dorp is die week egter uitgespel
deur Annatjie Claasen, president
van Carletonville se Kamer van
Koophandel. "In die stadium koop
net mooi niemand nie."

Die verbruikersboikot watnou
sy derde week binnegaan, het Car
letonville se sentralesakegebied 
waar 'n beraamde 65 persent van
die koopkrag swart is -Iamgele,

"Ons is kaal gestroop," se die
bestuurdervaneenvandiedorpse
grootste kettingwinkels.

Die syfers is verdoemend, se
Claasen. In die eerste week het 98
persentvan die dorp sesakebedry
wighede verliese van 10 tot 100
persent in verkope gely.

Die week het 53 persent van
sakeondememings verliese van
tussen 41 en 100 persentgely. Die.
res het verliese van tussen 0 en 40
persent gely, se Claasen na aanleid
ing van 'n opname wat in die dorp
gemaakis.

.Dat die verbruikersboikot tot
op hede 'n sukses is.vir Carleton
ville en Westonaria se swart ge
meenskappe, ly geen twyfel nie.
Veral kleiner sakemanneglo dat
hulle kaal anderkant gaan uitkom.

VryeWeekblad,10Maan 1989c
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NUUS

Sak patats is oit: Roelfie het gekla!

- -

Suidwesters het mos nie seergekry nie ->,

'E~

Lede van die KP betoog voor 'n huls In Malvern waar 'n Indlergesln hlerdle week Ingetrek het
Foro: Anna ZieminskiJAjrapix

Mayfair-voorval
herhaal in
Malvern'
'n Indierman hethierdie week 'n klag
teen ondersteuners van die Konser
watiewe Party ingedien nadat hulle
hom lastig geval het toe hy in 'n huis
in Malvern ingetrek het,

Intussen het die Prokureur-Ge-
neraal van die Wit':Vatersrand, adv
Klaus von Lieres, gese dat dit"lo
gistiek onmoontlik" is om enigiemand
in Johannesburg onder die
Groepsgebiedewet te vervolg. Hy se
daar is minder as 20 sulke sake jaar
liks.

Verlede week het sowat 50 swart
inwoners van die Ponte-gebou in
Hillbrow uitsettingsbevele ontvang,
Die polisie het glo die eienaars
gewaarsku dat die swart bewoners
onwettig daar is. . .

Die inwoners, waarvan meeste
professionele mense is .. moet teen
die einde van die maand hul woon
stelle ontruim. Die inwoners is VOOf

nemens om die uitsetting in die hof
te beveg. ..'

Dit is opvallend dat die inwoners
die bevele verlede Dinsdag ontvang
het - een dag voordat die Wet op
Vrye Vestiging in. werking getree
het. .

'n Onderonsie tussen sowat 15
lede van'Actstop en nege lede van,
die KP het ontstaantoe Morgan Naidoo .
in Sewendestraat, Malvern probeer
intrek het, Die KP-ondersteuneis het
die ingang na die huis blokkeer en
probeer verhoed dat mense huisraad
indra. .'

'n 'Klag dat Naidoo die
Groepsgebiedewet oortrec, is deur
die KP _teennom ingedien. '

niks persoonliks teen die mense nie,
ons wil net ons eie woongebied he,"
het sy gese.

Die Belastingbetalersvereniging
is gestig om Mayfair-Wes 'n "puik
woongebied" te maak, het Kruger
gese, Dis moeilik om te se of die
Indiers kan bydra om die woonbuurt
puik te maak, meen Kruger.

"Die blankes moes padgee want
hulle kan nie.tred hou met die verbe

. terings nie. Hulle (die Indiers) is
.mense met geld," het Kruger gese,

Landdros van Wyk het die ver
. hoor tot 19 A.l'n1uitgeste1. <

mekaar gekonsulteer.
Kruger, wat a158 jaarin Mayfair

Wes woon, bet gese volgens 'n opname
vandieVerenigingwatinNovember
1987 gedoenis,is 97 persentvan die

. inwoners gekant teen "Indier-indring
'ing."

. Kruger se die inwoners wil nie 'n
tweede Mayfair he nie. Hulle vrees
dat dieanderskleuriges gaan oor

., neem. Daar is reeds 'n blanke wo
ningsnood.in Mayfair-Wes.

"Ons kerke maak toe, ons skole
maak toe, ons 'word heeltemal ver
dring, Waar moet ons heen? Ek het

bok-beswaarde wat enkele weke
gelede betrokke was by die insident
toe 'n Indier-gesin verhoed is om in
'n huis in Mayfair-Wes in te trek. 'n
Galgtou is oor 'n muur gehang en
AWli-slagspreuke op die huis ge
verf. - .

Ramjee het onlangs 'n nota i~ sy
o • posbus gekry met die woorde: "You

are next" saam met knipsels van die
insident.

Bopp was vandeesweek agter in
die hof waar hy die verrigtinge ge
volg het. Gedurende verdagings het
Bopp, Kruger en Van Blerk met

JacquesPauw

EN daar kom die hele silk patats toe
uit: die klaer in die saak van die Staat
teen Ramjee is toe niemand anders
nie as sy edele adjunk-minister Roelf
Meyer!

Davechand Ramjee is 'n 39-ja
rige lid van die "gekleurde" groep
wat in die Johannesburgse landdro
shof teregstaan op klagtes dat hy die

, Groepsgebiedewet oortree het deur
in Mayfair-Wes, 'n, woongebied
gereserveer vir die "blanke ras", te
woon,

Daar was groot hofdrama hierdie
-week toe adjudant-offisier Adriaan
Johannes van Blerk van die Polisie
se groepsgebiedetak moes verduide
lik wie nou eintlik vir Ramjee verkla
het.

Eers het Van Blerk gese dis die
inwoners wat geklahet. Hy kon egter
nie die name onthou nie. Hierna het
staatsaanklaer HM Uys terstond
geweier om die polisie-dossier beskik
baar te stel omdat dit "gepriviligeerd"
sou wees.

Landdros G van Wyk het uitein
delik beslis: laat Van Blerk na die'
dossier kyk en se wie die klaer is.

"Die klagte was ·afkomstig van
, Pretoria, Edelagbare. Van adjunk
minister RPMeyer, Edelagbare," het
Van Blerk gese en sy oe hemel
waarts gerig.

Hy het gese hy meen die inwo
ners het by Meyer gaan klawat die
saak op sy beurt na die polisie verwys
het, Klagtes in twee sake het hom oil
die manier bereik, het Van Blerk
getuig.

'nRukkielaterhetMariaJohanna
Magdelena Kruger, onder-voorsit-

o ter van die Belasting betalersvere
niging van Mayfair-Wes, getuig dat
hulle nog altyd baie goeie same-

_ werking van Meyer gekry het en dat
hulle inderdaad by hom gaan kla het
oor Ramjee se besetting van St Jef
feriesstraat 62'-

By 'n einste vergadering van die
Belastingbetalersvereniging wat
verlede week deur Vrye Weekblad
bygewoonis, is daarnaMeyer as "ou
useless Roelfie" vcrwys en is laster
likhede kwytgeraak soos: "Die koelies
het Roelfie .gebribe."

Kruger, geklee in 'n seegroenrok .
en 'n Krugerrand om haar nek, het
getuig dat haar vereniging intensief
daarop ingaan om vas te stel hoeveel
indringing daar deur Indiers in
Mayfair-Wes is en hoe dit gebeur.

,0 "Die mense is so op hut hoede
deesdae, datsodra iemand net effens
donker van kleur in Mayfair-Wes
woon,word daarby die Belastingbeta
lersvereniging gekla wat dan onder
soek instel,' het sy gese,

Saammet Ramjee staan 'n Johan
nesburgse prokureur, Lawley Shein, .
34, op die dieselfdeklagtes tereg. Hy
word daarvan beskuldig dathy Bram
jee toegelaatbet om sy huis te bewoon.
Beide ontken skuld op die klagtes.

Ramjee het in 'n verklaring aan .
Van Blerk gese hyhuur die huis teen
R740 per maand by Shein. Hy het
daar ingetrek nadat hy vergeefs 'n
geskikte huis in 'nIndiergebied gesoek
het. Hy sal nie uit die huis trekvoor
dat hy nie 'n geskikte huis in 'n
Indiergebied gekry het nie.

Van Blerk het in die hof erken dat
hy sowat twee weke gelede 'n ver
gadering van die Belastingbetalersver
eniging bygewoon het waama hy
verklarings van vier beswaarde
inwoners afgeneem het.

, Onderhulle wasBenBopp, voor-
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1964 gestig. Daar is toe berig dat die
aanstelling van dr FJ Marais as die
eerste rektor van die universiteit die
gevolg was van 'n kabinetsbesluit,
nog voordat die rektorskap bespreek
is op die eerste vergadering van die
interim-raad van die universiteit.

Sedertdien was daar altyd die gevoel
dat die regering agter die skerms 'n
groot rol speel in die hoevlak
administrasie van die universiteit.

Die eerste kanselier van die univer
siteit was die minister van Vervoer,
Ben Schoeman. Die huidige kanselier
is dr PJ Cronje en die rektor prof HF
Redelinghuys.

Die SR'e het tot dusver min regte •
gehad, en die SR sowel die Upen
redaksie het in 1987 uit protes be
dankteen inmenging in hul aktiwiteite
deur die universiteitsadministrasie.

Die studente-massa het daarna op
'n massavergadering eenparig besluit"
om die SR se besluit te ondersteun en .
nie 'n nuwe SR te verkies nie.

" t

Nie toegelaat
Sprekers wat 'n "revolusionere

standpunt" handhaaf, sal nie toege
laat word om op die kampus te praat
nie. Volgens d'Assonville kan vryheid
van spraak nie absoluut gesien word
nie - "dit is steeds gebonde aan die
karakter van die universiteit".

Sprekers wat in die onlangse ver
lede op die kampus opgetree het,
strek van die AWB, deur al die parle

mentere partye, tot by Inkatha.
Is die UDF nog nooit 'n kansgegun

om hul saak te stel nie? "Nee - hulle
is ten gunste van revolusionere
aktiwiteite," se d'Assonville.

Die End Conscription Campaign
(ECC), wat intussen deur die rege
ring verbied is, is ni.e op die Puk
kampus toegelaat nie, '!omdat die
universiteit Sl:uitgesproke standpunt
ten gunste van die SA Weermag is".

Die universiteitskoerant, Die
Wapad, val ook onder die SR, wat
publikasiebeheer kan uitoefen.

Volgens die studentedekaan van
die PU vir CHO, prof Flip van der
Watt, geld vryheid van spraak. op die
lcampus ''binne die redelike behoeftes
van die studente",

om op die
Puk-kampus
tepraat,moet
eers deur die
SR goed
gekeur word.
Politieke ver
enigings
moetook by,
die SR om
registrasie
aansoekdoen
voordat hulle op die kampus mag
funksioneer.

Die maatstaf waarvolgens die
"toelaatbaarheid" van verenigings
beoordeel word, is dat hul beleid "nie
mag indruis teen die atrnosfeer en
karaktervan die universiteit nie", se

, SR-voorsitter Victor d'Assonville.
'n Vereniging wat teen die Christe

lik-wetenskaplike beleid van die
universiteit indruis, sal byvoorbeeld
"krities oorweeg" word.

Politiek het
niks met UPE

Ie oor die struktuur wat aanvaar sal
word. Maar daar sal nie teen enige
organisasie gediskrirnineer word nie.

Die redaksie van die studentekoe
rant, Upen, het hulle in hul jongste
uitgawe ten gunste van studente
politiek op die kampus uitgespreek.

"Upen hoop dat die studenteraad
se politieke ondersoek op 'n posi
tiewe Manier sal verloop sodat UPE
kan bykom by ander universiteite
war die UPE jare voor is op die gebied
van politieke deelname en belewing.

"Die ideedat 'n student sy politiek
in die stad moet uitleef is verouderd
en dit is nodig dat daar emstig gekyk
word na die toelating van politieke
organisasies om op die kampus self
te funksioneer.

"Slegs op so 'n Manier kan die
student blootgestel word aan die
breedste moontlike politieke
spektrum,' het hulle gese,

Die universiteit, die enigste twee
talige universiteit in die land, is in

oit te waai!

Anton Steenkamp

Aanhierdie universiteit word min
politiek gepraat, en as dit weI gebeur,
gaan dit hoofsaaklik oor blanke poli
tiek,

Dit blyk dat die universiteits
owerhede nie veel hoef te doen om
vryheid van spraak. te onderdruk nie
- die studente Ie hulself aan bande.

Sprekers en opinies beweeg nie
juis buite die grensevan parlementere
politiek nie, en selfs dan is die debat
hoofsaaklik NP-KP.

Studente mag nie met die pers
praat oor politieke sake nie - die
voorreg is die Studenteraad s'n, Maar
tog word politieke mosies nooit ter
tafel gele op SR-vergaderings nie.

Enige sprekers wat genooi word

Sandy van Wyk

Puk: waar groentjies
met houtgewere loop
DIE eerstejaars van Majuba-mans
koshuis aan die Potchefstroomse
Universiteit vir Christelike Hoer
Onderwys loop methoutgewere rand
en spreek mekaar as "neef" aan.

Met die rondstap op die Puk
kampus in die eerste week van die
akademiese jaar val dit jou op dat
ontgroening hier skynbaar nog die
norm is.

Eerstejaarstudente is deur die bank
geklee in die "uniforms" van hul
onderskeie koshuise, word in mill
taristiese pelotons rondgemarsjeer en
noem die senior studente "meneer"
of "juffrou",

Die SR-voorsitter en
studentedekaan beskou dit as "be
kendstelling" eerder as ontgroening,
en dink nie dat die afdwing van sulke
praktyke op die ontkenning van
spraakvryheid neerkom nie.

DIE Universiteit van Port Elizabeth
is die enigste universiteit in Suid
Afrika waar aIle politieke organi
sasies verbied is.

Tog sien studente en 'n aantal
dosente uit na politieke deurbrake
die jaar,

Drukvan studenteen dosente, asook
'n nuwe gesindheid van die nuutste
studenteraad, het gelei tot 'n arnpte
like ondersoek deur die SR cor die
toelating van politieke organisasies
en verenigings op die kampus.

In Oktober verlede jaarhet 'n lclctori
nagraadse student, Jean van der Elst,
genoeg handtekeninge van studente
en lektore verkry vir 'n spesiale
massavergadering waarop studente
politiek op die kampus bespreek is.

Opdie vergadering het die studente
die SR eenparig 'n mandaat gegee vir
'n ondersoek na politieke strukture
op die kampus.

Die studente het gevra dat 'n kon
sep-voorstel indien moontlik voor
die UPE-Raadsvergadering op 17
Maart aanvaar word.

Studentehettussen8 en 18 Febru
arie die geleentheid gehad om met
voorstelle en versoeke vorendag te
kom oor politieke organisasies en
verenigings op die kampus.

Volgens PieterBruwer,voorsitter
van die SR se aktualiteitskomitee,
moet die ondersoek nie gesien word
as 'n verbinding tot enige spesifieke
politieke organisasie nie.

Bruwerbet gesaditisnog tevroeg
om enige defmitiewe riglyne neer te

tifikasie van hierdie bedrog nie, maar ook aan die trans
formasieproses.

'n Mens kan egter met reg se dat daar ook binne die
universiteit-establishment ten minste 'n bewussyn aan
die ontwikkel is omtrentdiekrisis waarin die land enook
die Afrikaner verkeer.

Oral is daar tekens van 'n besef dat die ou antwoorde
nie meer voldoende is nie. Daar is 'n gees van onseker
heid wat veral te bespeur is by jong Arfikaner-studen
teleiers, Op kampusse kom 'n versigtige vorm van die
ope gesprek voor.

Ook is 'n groeiende aantal gesiene Afrikaanse akade
mici besig om die sinkende skip van Afikaner-Nasiona
lisme te verlaat. Dit ontneem die Nasionale Party van sy
mees dinamiese denkers, maarnogmeer belangrik is die
feit dat hierdie dosente besig is om 'n nuwe akademies
politieke debat op die kampusse in te dra.

Dit is 'n uiters belangrike ontwikkeling aangesien dit
die potensiaal skep vir die politisering van die Afri
kaanse student. Die akademiese gesprek op die kampus
skep ruimte vir die debat rondom 'n demokratiese Suid
Afrika.

Selfs universiteitsadministrasies kom nou endanmet
uitsprake vorendag wat 'n mens oorbluf laat.

So het die rektor van die Universiteit van Pretoria,
prof. Danie Joubert, onlangs aan die nuwe Tukkie
studente gese dat die universiteit die weg van Afrika
nisering ingeslaan het en dat die Tukkies hulle sal moet
voorberei vir "drastiese verandering op die kampus".

En die nuwe rektor van die UOVS, prof. Francois
Retief, het onlangs sterk beklemtoon dat vryheid van
spraak op die kampus gehandhaaf sal word. Sy opmer
king het gevolg op die poging van 'n aanta1regse studente
om 'n werkswinkel op die kampus rondom die Vryheids
manifes te ontwrig.

ANDRE ZAAIMAN, Idasa se
veldwerker op Afrikaanse

universiteitskampusse, gee sy
indrukke van die politieke
woelinge onder studente

Verblydend .,
Dit wi! dus lyk of daar op Afrikaanse universiteite 'n

groeiende besef is dat'dinge "nooit weer normaal gaan
wees nie". Daar heers 'n gees van onsekerheid oor waar
heen en hoe, en alhoewel dit nie beteken dat Afrikaanse
universiteite besig is onrdie bastionne van die demokra
sie te word nie, is die verbrokkeling van die Afrikaner-
samehorigheid duidelik sigbaar. >

Die feit dat bykans al die universiteitsowerhede 'n
• rigting weg van konserwatiewe Afrikanerisme inslaan,

hoe gering ook al, is verblydend.
Namate al meer AfIkaner-rebelle op die kampusse

hulle stemme laat hoor; namate al meer studente en
dosente se dis ook 6ns land die, ens wi! ook ons bek cop
maak; wi! dit lyk of die tafel gedek word vir die omskep
ping van die Afrikaanse universiteit as 'n belangrike en
deurslaggewende "site of struggle" op die weg na die
vestiging van 'n nie-rassige, demokratiese Suid-Afrika.
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"MoenIe dink dit gaan oolt weernormaal word
nle. Oit loop net nouer af verentee. As julie
nle vir julleself aan julie skoenveters gaan
optrek en 59, kyk, dis ons landook nie, ons
het ook 'n aandeel, ons wll ookens bek I

oopmaak, ons wll ook sll hoekom het daal
ander mense vir ens bepaal datons
selfmcord moet pleeg...... Breyten
Breytenbach.

IN die herfs van 1986 het Breytenbach sowat 2000
studente op Stellenbosch toegespreek waarin hy 'n drin
gende pleidooi gelewer het vir Afrikaners, veral jong
Afrikaners, om betrokke te raak. by die bevrydingstryd
van die land. . ;

Sedertdien het baie water in die lee geloop, onder
meer die opeenvolgende noodtoestande, die pogings
van die owerhede om die universiteiemet nuwe wetge
wing te "dissiplineer" en verskeie anderpogings om de
mokratiese jeugorganisies te ontwrig en te muilband.

Nogtans het daar op AfrikaanseJcampusse, veral na
die onstuimighede van 1985 en 1986,'n aantal nuwe en
opwindende tendensies ontwikkel. Ben van die ver
naamste is die vestiging van demokratiese organisasies
op Afrikaanse kampusse, veral onder die studente.

Krisis
Hierdie nuwe geslag rebelle, produkte van die

verbrokkeling van die Afrikaner-Nasionalistiese raam
werk en die gepaardgaande eksistensiele krisis en angs,
is nie langer bereid om soos baie van die Afrikaner-dis
sidente voor hulle uit te wyk na liberale kampusse nie.

Inteendeel, dit is duidelik dathierdie studente besluit
het dat dit tyd geword het om die "struggle" op 'n geor
ganiseerde wyse huis toe te bring.

So is daar op die Tukkie-kampus oorgegaan tot die
stigting vart die Studente vir 'n Demokratiese Same
lewing (SDS). Op die Randse Afrikaanse Universiteit is
die Afrikane Teen Apartheid (AAA) en op Stellenbosch
is 'n tak van Nusas gestig. 'n Aantallstndente van Port
Elizabeth het hulself informeel begin organiseer.

Die krag van die organisasies Ie daarin dat dit ander
Afrikaners bewus maak van hul eie onderdrukking en
van die verkragting van die gewete van die Afrikaner in
die naam van die Afrikaner.

Hulle konfronteer die establishment bykans daagliks
met die immoraliteit van oorheersing en onderdrukking
en hulle probeer om die Afrikaanse studente uit hul
sosio-politieke onverskilligheid te ruk.

Ons het dus hier te maak met die omwikkeling en
organisering van 'n brose Afrikaner-left, van ware Afri
kaanse politieke aktiviste. Dit op sigself is 'n belangrike
verskynsel.

Maar selfs nog meerbelangrik is diefeit dat al hierdie .
organisasies probeer om 'n brug te,skep na die bree
"struggle", en in die proses Afrikaner-dissidensie te red
van 'n eie eksklusiewe bevryding.

Hierdie Left is dan ook besig om syeie intellektuele
te prOOuseer, wat hoewel hul dikwels van mekaar ver
skil, saamgebind w,orddeur 'n gemeenskaplike haat teen
apartheid en woede teen die bedrog van Afrikaner-Na
sionalisme.
~ die belang~eid van hierdi~ ontwikkeling Ie

daanndatdaarywenggewerkword,JIlenetaandieiden-

Afrikaner-kampusse:
kom hier In deurbraak?

VryeWeekblad, 10Maan1989

_ DanielMalan is die voorsittervan
.die Stellenoosse AktueleAangeleen
theidskring (SAAK), 'n studentever
eniging wat vergaderings ooraktuele
onderwerpe op die Matiekampus
aanbied.

In dieverlede is sprekersvir SAAK
vergaderings al deur die universiteit
verbied, soos Anton Lubowski van J
Swapo. Malan meen Stellenbosch het ~

in 'n groat mate 'n liberale tradisie
van vryheid van spraak.

"Die enigste geval waar dit opgeof
fer is, was in'sogenaamde 'landsbe
lang' wanneer die universiteitsower
hede bo aIle twyfeI bevele van bo
ontvang," se Malan.

Pretoria
Vryheid van spraak op die Tukkie

kampus is baie beperk, se Anton
Schoon, voorsitter van Studente vir
'nDemokratiese Samelewing (SDS).

Verlede maand nog is die ver
spreiding van 'n SDS-publikasie,
Skryfskiet, op die kampus deur die
SR verbied. Die publikasie het 'n
afbeelding van Nelson Mandela op
die voorblad gehad, met die woorde
"Waar's daai man?" - die Tukkie
jooltema.

Alle publikasies Watdeur studen
teverenigings versprei word, moet
eers deur die Mediakomitee, 'n
subkomitee van die Studenteraad,
goe<!gekeur word. Dit geld selfs vir
die studentekoerant, Die Perdeby.

Sprekers wat deur politieke ver
enigings genooi word om studente
toe te spreek, moet ook deur die SR
goedgekeur word. Verlede jaar het
hulle geweier dat Van Zyl Slabbert
daar praat, se Schoon.

_ Politieke verenigings m/l-g net op
. die kampus funksioneer as hulle by

die SR geaffilieer is. Behoud van die
"Afrikaanse karakter" van die univer
siteit is die hoofvoorwaarde vir af
filiasie. hi 1987 is die aansoek van 'n
Nusas-tak om te registreer, om die

, rede afgekeur. •

'n "Slrkus" veer 'n Studenteraadsverkleslng op Stellenbosch

Stellenbosch
Volgens Jannie Gagiano is die

debat op Stellenbosch baie "esote
ries" en beperk in omvang, "baie
enger as byvoorbeeld die debat by
die Universiteit van Wes-Kaapland,
uit hoofde van die intellektuele hOO-
son hier". .

Gagiano se daar is aan die US min
doelbewuste beperkinge van ower
heidswee. Beperkinge opvryheid van
spraak op die Matie-kampus is meer
'n geval van selfsensuur of sosiale
druk, soos wanneer vir 'n vereniging
gese word hy kan nie vanaand 'n saal
gebmik nie of dat hy het nie heel
temal die regte prosedure gevolg met
die reel van die vergadering nie.

Hy se daar is op Stellenbosch 'n
effense beweging na links van die
Nasionale Party, maar datdie studente
wat hieronder tel steeds "die wesen-

uovs

meningsopname op die kampus doen
sander die toestemmingvandie studen
teraad nie",

'n Besluit om politieke organi
sasies op die kampus toe te laat is
eers drie jaar gelede deur die be
trokke SR geneem. Paul Fouche se
die gedragskodekan strengerof minder
streng toegepas word. "As 'n poli
tieke vereniging die kampus benadeel,
verhoed niksdie SR om hom weg te
vat nie.'

ProfTheuns Verschoor,regsdosent
aan die UOVS, se informeel is daar
Kovsies wat "ketters" raak na alle
kante toe, maar formeel is daar orde
in die chaos. "Hier is plek vir alle
menings en die beskaafde norme van
debatvoering heers.'

Indien 'n politieke verenigingaan
die UOVS wil registreer, moet die
vereniging funksioneer "op 'n wyse
tipiesvan die universiteit", die "grond
slag en karakter van die universiteit
en studenteraad onderskryf', en die
belangevan die studente opdie karnpus
op die hart dra.

Registrasie van die Blanke Bevry
dingsbeweging is destyds afgekeur
omdat die organisasie 'n "blanke
universiteit" vereis,wat teen die wese
van die UOVS ingaan, se Jan Lubbe,
SR-voorsitter.

Hy voeg by: "Ons duld nie die
ontwrigting van vergaderings nie.'
Die Instituut vir 'n Demokratiese like beginsels van die regerende
Alternatief vir Suid-Afrika (ldasa) regime, die wyse waarop mag in Suid-
het verlede jaar 'n kongres by die Afrika verdeel word", steun.
UOVS aangebied waar ondermeerdr '''n Mens kan op Stellenbosch ~ie
Beyers Naude 'n spreker was. Die " skyn kry dat alles baie oop is, maar
AWB hetprobeer om die kongres te --':' daarissekeredingewatnetnieopdie
ontwrig, maar nogtans het die kongres openbare agenda ter sprake kom nie,"
vlo~ verloop. . Prof Flip de Wet, direkteur van

, Hoewel d~ van owerheidskant studentesakeaandie US, is van mening
?p.ekstreme radikale groepe beJx:rk- dat daar op die Stellenbosse kampus
mge geplaas word, word mense uit 'n groter vryheid van spraak is as aan
grootdeel vandiepolitiekespektrum enige ander kampus in Suid-Afrika,
nog toegelaat om binne die regte "Ons het geloof in ons studente.
strukture hulle standpunt te stel," se Ons glo ons studente is volwasse
Helmuth Weich,ondervoorsittervan genoeg om inligting uit verskillende
Jeugkrag SA se Bloemfontein-tak. bronne te verkry en uiteindelik beter

. Op ~~ormel~ vlak, se Weich, is besluite te neem. Ons glo in 'n geba-
dit ~oelhk om n stan~punt. t~ stel lanse~rde feitelike benadering."
wat rue ooreenstemmet die tradisionele Die Stellenbosse tak van die End
standpunt van die Afrikaner nie. Conscription Campaign het egter in

"Persone wat afwyk van die tra- 1986 na 'n aansoek om soos ander
disionele standP.imt w~rd negatief politiekeorganisasiesdiekampusge-
ervaar en as radlkale Ultgekryt. Op riewe te gebruik, die nee-woord van
die Kovsie-kampus is dit belangrik die vise-kanselierskomitee en die
?m op die formele vl~ te se met wie tiniversiteitsraad gekry.
~y gaan praat voor JY praat en op Verlede jaar het die vorige SR-
mformele vlak nie te se met wie jy voorsitter eiehandig 'n Nusas-verga-
gepraat het nie. Is dit vryheid van dering verbied waar die diens-
spraak?" vra Weich. pligweieraar Ivan Toms sou praat.

Die nuwe SR-voorsitter van Ma
ties, Pierre van der Spuy, se egter: "In
ons termyn salons onder geen om
standighede iemand wat onder die
normale landswette toegelaat word,
verbied om op te tree nie."

Hy voel daar is meer vryheid van
spraak qJ die US-kampus as op Fngelse
kampusse, en is ook ander Afrikaanse
universiteite "ver vooruit".

Leslee Durr, voorsitter van Nu
sas-Stellenbosch, se die beperking
deurdieuniversiteitsraadopdieECC
is 'n "sprekende voorbeeld dat die
grense van die 'oop gesprek' bepaal
word deur die status quo".

Volgens haar ondervind die Nu
sas-tak aan die US soms administra
tiewe prob1eme met die goedkeur
van vergaderings en plakkate en "'n
mens kan nie help om te voel dat daar
agter die administratiewe gesloer'
politieke motiewe sit nie".

Cornis van der Lugt

Ons praat bier lekker
binne die perke

Paul Fouche, SR-voorsitter van
RAU, se: "Die Raukie kies nog 'n
gematigde leier, Hy kies 'n Afrika
nerseun met vellies, maar hy wil ook
ingelig word."

Om te bepaal of 'n vereniging die
naam van die universiteit te na kom,
se Fouche, moet 'n mens die ge
meenskapsgevoel, die gevoel van die
gemiddelde Raukie en die man op die
straat in ag neem. .

"Ek staan objektief tot die dood
toe. Sou 'n organisasie buite die kodes
beweeg, sny ek sy keel af ... punt."

Hy sal egterorganisasiessoosNusas
en die AWB "'n objektiewe kans gee".

Susan Booysen sa baie mense skuil
agter "die beeld van dieuniversiteit",
maar nie!Jland weet presies wat dit
beteken nie. Universiteitsowerhede
weet dis heeltemal veilig om iemand
van 'n ander politieke wereld daar te
laat praat, want die studente sal nie
agter hom aanhardloop nie. Daardeur
sal hul die indxUk'sKep-aaf hulle-
"liberaal" is.

Die studenteraad van RAU het in
sy grondwet 'n gedragskOOevir poli
tieke verenigings wat onder meer
bepaal dat geen organisasie of indi
vidu "in stryd met die beleid van die
Universiteitsraad of die Studenterilad"
mag optree nie, daartoe "aanleiding
gee dat die vryheid van spraak. op
kampus in gedrang kom nie","namens
RAU die standpunt mag inneem of
die indruk skep dat dit die mening
van die RAU-studente is nie" en "'n

RAU

DIT lyk asof vryheid van spraak op
die meeste Afrikaanse universiteite
deur die studente self aan bande gele
word, en nie soseer deur optrede van
die universiteitsowerhede nie.

"Die owerbede maak daarop staat
dat daar sekere ingeboude beperk
ings bestaan, naamlik die manier
waarop die studente gesosialiseer is.

"Jy kan die boere slegsz, maar
sodra jy onder hulle kuikens begin
Yang, dan kap hulle jou," se Jannie
Gagiano,dosent in politiekewetenskap
aandie UniversiteitvanStellenbosch
(US).

Susan Booysen, dosent in Poli
tieke Wetenskap aan die Randse
Afrikaanse Universiteit (RAU), wys
op die gebrek aan betrokkenheid op
die kampus en se minvan die studente
woon politieke vergaderings op die
kampus by. .

Diegene wat wel vergaderings
bywoon sal baie ordentlik sit en na
enige persoon luister, niks vrae vra
nie en uitstap. Die studente het 'n
beperkteideologiese blootstelling en
ervaarnie wetsbeperkinge as sensuur
nie.

Sy se hulle het self hul politieke
konteks afgebaken, en daarom is dit
moeilik om 'n wyer visie te verkry.
"Hulle dink binne die beperkte terme
van die Afrikaner se politieke kul
tuur."

"Onsis 'n behoudende universiteit
sonderom verkramp te wees," se Jan
Lubbe, SR-voorsitter van die Univer
s\\ei\ van die OTanie-Vtystaat. Vol
gens hom is daar baie vryheid van
spraak aan die UOVS, maar daar is
weI 'n mate van sosiale druk wat
hierdie vryheid inperk,

Die Universiteitvan Stellenbosch
is die enigste Afrikaanse universiteit
waar 'n tak van die Nasionale Unie
van Suid-Afrikaanse Studente (Nu
sas) amptelik geregistreer is.

By RAU is 'n soortgelyke vereni
ging, naamlik Afrikane Anti Apart
heid (AAA), en aan die Universiteit
van Pretoria funksioneer Studente vir'
'n Demokratiese Samelewing (SDS).

/
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Comore se vir SA:
Betaal enbly stil, ofloop

I
I Lawrence Bartlett

'N SPAN van drie Australiese be
lastingondersoekers, wat die A-Team
genoem word, is' besig om on klein'
revolusie in Zimbabwe te lei. ..

Hulle gebruik metodes wat stan
daard is in Australie, maar hierskok
kend nuut is en vrees inboesem by
hoe mense vir wie belastingontduik
ing 'n lewenswyse geword het.

"Mense het met moord
weggekom," s,e Ken Donohoue, 39,
van Adelaide in Australis, "Dis regtig
'n blik wurms; on belastingouditeur
se paradys." '

In net sewe maande het hy en sy
kollegas,Mike Flanagan, 33, en David
Hamilton-Smith, 38, meer as nege
mi!joen Zimbabwiese dollars in on-

, betaalde belasting en strafgeld vir
die regering ingevorder.

' ..'In On landmet on bevolkingvanagt
mi!joen, waarvan die meeste klein
boere is, is dit On groot slag vir die
rykes, En die A-Team het maar net
begin. Op die oomblik is hulle besig
om,"onderhandelinge af te handel"
met 'n enkele belastingbetaler wat
drie miljoen dollar skuld.

Hulle is deur die Zimbabwiese
regering in diens geneem as deel van
Australie sehulpprogram. Hul onge
kende sukses beteken baie
winsgewende hulp aan on land wat
elke enkele sent vir sy ambisieuse
ontwikkelingsprogram nodig het,

Maar dit is die soort hulp wat nie
deur sekere sektore _van die ge
meenskap verwelkom word nie. Indien
die land nou 'n belasting-ouditeur se
paradys is, was dit voorheen die Tuin
van Eden vir belastingontduikers.

Die A-Team is 'n gereelde onder
werp van bespreking tydens sake
etesen cocktails in Harare, en gerugte
doen die rondte oor hul metodes en
die dreigemente teen hulle.

'n Woedende sakevrou van Harare
watniehaarnaamgenoem wilhenie,
se: "As hulle tog hul Eerste Wereld
doeltreffendheid wi! terugvat Aus
tralie toe en ons los om met ons
lewens voort te gaan soos ons dit
altyd gedoen het." - New African

Sy maJesteit Mongo Faya

is deur dieselfde huursoldate wat
nou sy Wag beheer. '

Frankryk, die voormalige kolo
nialemag, hetvir die staatsgreep be
taal om die sterk anti-Franse presi
dent Akli Soilih te ontsetel, maar
geweier om die huursoldate se
voortgesette teenwoordigheid te steun,
het Himidi gese, Frankryk het enige
verbintenis met die huursoldate
ontken.•

Suid-Afrika het die die geleent
heid aangegryp en het sedertdien on
kragtige radio-monitorstasie op Grand
Comore gebou.

Hardingontken dat Suid-Afrika
. die Comore as 'n halfwegstasie ge
bruik het om wapens na Renamo in',
Mosambiek, 180 myI ver, te ver
voer. Maar Himidi het gese Pretoria
semilirere belange hetnie noodwendig
ietsmet.Suid-Afrikase Departement
vim Buitelandse Sake te doen nie, en
dat Harding moontlik nie daarvan
weet nie.

"Ek dink nie die Comoriane of
die Suid-Afrikaanse verteenwoordiger
weet wanneer hulle (die Wag) kom
of gaan nie," het hy gese, - New'
African

.Mobutu roei weer mfnr:rok'i('les'ult
PRESIDENT Mobutu Sese Seko van Zaire het jongmeisies in syland alweer '
aangese om nie mini-rokkies, sykouse, pruike en broeke te dranie. Hy het hulle
opdrag gegee om hierdie simbole van Westerse dekadensie te laat v~ar, enselfs
die gebruik van lipstiffies verbied. '

Dit dui op on terugkeer na die slegte ou dae toe die inwoners van Zaire deur
Mobutu gedwing is om hul Westerse name te verander, op te hou om Westerse
klere te dra en terug te keer na hul "wortels", of hul daarvan hou of nie.

Indie suidelike Kivu-gebied is kroegeienaars onlangs beveel om dames wat
nie volgens die'wil van die Hoofman van die Nasie aantrek nie, toegang te
verbied. Sy ywerigheid is meesal teen vroue gemik. Baie mans dra moderne
pakke klere, maar daar is nog nie teen hulle opgetree nie. - New African '

die vroue wat regeer ...
selfs ons nagtelike
liefdesbesoeke is nie
gereel nie. Elkeen van
ons klop net aan sy Ma
jesteit se deur wanneer
sy hom nodig het en dit '
maak nie een van ons
kwaadnie."

Dit verklaar waarom
Faya32 kinders het en 'n
kwart van sy vroue op
die oomblik verwagtend
is.

, Endan het hy nog die
energie om elke oggend
te gaandraf! - New Afri
can

Mutsamudu
11111111111

Fomboni

Moheli

Afrikaans gefmansierde Galawa Hotel
wat op die noordelike punt van Grand
Comore gebou word, en selfs ontken
dat Harding bestaan. ,
, "Jypraatoor'nhotel," hethy in On
onderhoud gese. "Dit kan moontlik
deur Marsmanne gebou word. Jy praat
van 'n handelsverteenwoordiger. Ek
het nog nooit van hom gehoor nie."

Harding, wat die Suid-Afrikaanse
vlag bo sy huis nie ver van Said
Tourqui se kantoor laat wapper, het
gese die huidige situasie gee aan
Suid-Afrika on onaangename keuse:
of hy hou aan om hulp te verskaf aan
'n onsmaaklike en ongewilde para
militere regering, ofhy laat sy nuwe
vriende in Afrika in die steek.

"Gegee Suid-Afrika se ongewilde
, beeld en sy uiterste begeerte om

hornself in on goeie lig te stel, is hy.
min of meer aan die genade van die
magshebbers oorgelaat. Suid-Afrika
word voortdurend daaraan herinner'
dat as hy nie doen wat van hom
verwag word nie, hy kan loop," se
Harding. °

Volgens Harding het Suid-Afrika
by die Wag betrokke geraak nadat
Abdallab weer aan bewind gebring

36 vroue, en steeds ongelukkig
SY majesteit Mongo deur sy vrouens te laat
Faya, alias DrJuliot, alias werle~ plaseen in skooo-
Mongo Nduan,is 'n mu-' heidsalonne en winkels
sikant, tradisioneledokter, in sy tuisdorp Endom.
en regeerder van sy self- Sommige mense se
afgebakende Kakoumba- Faya gebruik sy mag as
koninkryk in die stad toordokter om pragtige
Douala in Kameroen. meisies in sy vrouens te

Faya het 36 vroue en verander.
32 kinders. Maar hy is Maar hy se: "Die
steeds nie 'n gelukkige meisies wat met my trou
man nie, doen dit nie vir geld of

Hy is net 35jaaroud, .Juukshedenie, maar slegs
en het onlangs 'n sen- vir liefde." '
sasie veroorsaak toe hy , Chantal, sy hoofvrou,
een Sondagoggend met se: "Ons is lief vir hom
ses pragtige, entoesi-: - omdat hy 'n baie aan-'
astiesemeisies inon unieke treklike man is.

,seremonie in sy konink- ' . "Ons doen voorspraak
ryk getroud is. ' vir sy deugde, Ons bring

Maarhy is nog steeds ons vriende na hom om
nie on gelukkige man nie met hom te trou."
omdat die Guinness Book Chantal se sy het met
of Records hom nie erken hom getrou nadat haar
as die eerste man wat ge- suster sy foto aan haar
Iyktydigmetsesvrouens gewys het,
trou nie. Die aantreklike man

Mongo leef nie in 'n wat sy gesien het was
towerpaleis nie, maar in lank, harig, gespierd, met
gehawende woonstelletjie.. "n ligte vel, en 'n reputa
in die onderdorp van " sie vir eerlikheid, gesag
Douala watnieveel groter , en sterk ,seksuele
as 'n tronksel isnie. .. . dryfkrag.

" Mongo maak sy geld "In ons paleis is dit .

Die Suid-Afrikaanse
regering, wat ttnanslele

hulp verskaf aan die
Comoro-eilande, word
voortdurend daaraan
herinner dat as hy nie

doen wat van hom verwag
, word nie, hy kan loop, s~

Suid-Afrika se handels
verteenwoordiger in die

Comore, Rodger Harding.
Suid-Afrikaanse geld

beweeg die land binne
,deur die berugte ,

Presidentswag, wat al by
marteling en moord

betrokke was, berig DAN
BAUM.

VAKATURE

Sluit asseblief On CV met volle besonderhede wat
jyrelevant mag vind in. Slu~ ook indie raam,
adres en telefoonnommer van ten minste een
referent .

Sluitingsdatum vir aansoeke: 20 Maart

TheOther Press service

TOPS, 'nmediaproduksie-agentskap wat in
Johannesburg gesetel is,benodig 'n
Administrateur. ,
TOPS is 'I) klein, onafhanklike
mediaproduksie-huis en opleidingsagentskap
wat progressiewe gemeenskapsorganisasies,
vakbonde en kerke bedien.' '

Die werk van die administrateur behels:
- Basiese boekhou '
- Daaglikse administrasie
,- Die hanter!ng van versoeke om hulp en advies

Die suksesvolle applikant moet: .,
- Toegewyd woos aan demokratiese beginsels
•Self-gemotivoord wees
• In staat wees om met dje mimimum toesig te
werk .

- Volwasse woos
• Rekenaargelenerd wees

TOPS bied 'nsalaris van R1400 'nmaand, asook
'nmediese hulptoelaag van R100 'nmaar.;

Indien jy belangstel, skryf aan:
TOPS
Posbus28418
Kensington 2101

,JOHANNESBURG

SUID-AFRIKA se begeerte om
sy internasionale beeldteverbe
ter het Pretoria in 'n nagmerrie
van openbare betrekkinge gelei
op hierdie winderige en verlate
eilandegroep vandie Comore.

Suid-Afrika het hier 'n land ge
vind wat bereid is om Suid-Afri
kaanse handel en hulp te aanvaar. on'
Hotel van 30 miljoen dollar,'n eksperi
mentele plaas van 1300 akker,
padwerke, behuising en mediese hulp
worddeur die Suid-Afrikaanse rege
ring geborg.

Die regering van die Comore
ontken egter alles. Op papier gam al
die Suid-Afrikaanse geld egter na
die Presidentswag, 500stormtroepe
met groenberette watopenlikdeur'n
groep buitelandse huursoldate gelei
word.

Rodger Harding, die Suid-Afri
kaanse handelsverteenwoordiger in
die hoofstad Moroni, se die Wag
dring daarop aan om die geleier van bewering drie opstandelinge doodge-
Suid-Afrikaanse hulp te wees. martel. Kinders het toe begin om

. Buiten militere opleiding en "moordenaar" te skree wanneer
wapens, k:ry die Wag ook krediet vir Rodger Harding se motor verbyry.
die plaas, die huise,die paaie en die' Die bevelvoerder van die Wag,
mediese hulp terwyl Suid-Afrika se _ wat in die Comore slegs as Majoor
rol in die skadu gehou word, se ,Marques bekend staan,het 'n onder-
Harding. " houd geweier. Maar die Wag weier

"Dit is baie frustrerend. Ek dink duidelik om enige verbintenis met "
my land doen iets goeds hier, maar Suid-Afrikate erken, Die Wag het al
onder huidige omstandighede kan mense watrondloopmet T-hempies
niemand dit sien.nie," se hy. ' met "Comoros-South African friend-

Vir 'n land wat probeer.om sy ,ship" daarop, wat deur Harding
beeld op te knap, is enige assosiasie ,,' uitgedeel is, in die straatuitgetrek,
met die Wag dodelik. Dit is nie "Hulle (die Wag) is werklik on
heeltemal duidelik wie die Comore staatbinne On staat," se On voormalige .
regeer nie -president Aluned Abdal-. inligtingsdirekteurvari die regering,
lab of sy Wag. Salim Himidi. '

Nadiepogingtot'nstaatsgreepin, Die huidige regering se in-
November 1988, het Wag-troepe na 'ligtingsdirekteur,Said Mohammed

1---------:'-----------,' Said Tourqui, wat
, van Junie 1988 sy
pos beklee, het
ontken dat die
Comore verhou
dinge met, Suid
Afrikahet.

Hy het ook die
bestaanontken van

. die,groot Suid-
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Om sekerte maakjy kry Vrye Weekblad elke week,
'stuur die vonn aan ons en OQS gee jou sommer 15%'
afslag. Dit sal jou R52 (AVB ingesluit)kos om vir 'n
jaar in te teken, en R28 (AVB -ingesluit) vir ses
maande. Stuurditaan:VryeWeekblad, Posbus42637,
Fordsburg 2033.. ' .
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.I Ek wil graagvir6/12 maande op Vrye Weekblad . I
: ' inteken en sluithiermee 'n posorcler/tjek in vir . :

I R. I'·
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Is jy die soort wat alles sluk wat vir jougevoerwordr
!Is jy tevrede darandermense namens jou besluitwarjym~tglo? '.' .

..As jou antwoord"ja" is, moetjy assebliefniedie vormhieronder invulnie, Dit sal jou
baie' ongelukkig maakom elkeweek VryeWeekblad te lees..

Bo: pw, hier kom FWI deur
Peregrine Sebright. Regs:ls dit

hoe die NP bo bly? deur Alastair
Findlay

Vaalseun-kroonprins
word by die dag mooier!

Ons oorspronklike
Vaalseun, FW de

Klerk, is nie In man
wat jy maklik op

papier vaspen nie.
Spotprenttekenaars .
sukkel om hom te

teken. Verlede week
het ons In klompie

inskrywings vir ons
Teken FW-kompetlsie
geplaas, en hier is n6g

'n paar. Daar is
altesaam RQOO te wen
in die kompetisie, en

enlgeen mag
deelneem. Ons wll

graag diebydraes van
studente aan

universitelte en
technikons slen. Ole·

sluitingsdatum is ears
op 1 April. Stuur
Inskrywlngs aan:

Teken FW-kompetisie,'
Posbus 42637,

Fordsburg 2033.

Hulle het dan
'0 stukkie van
die koek!
SOMS is ek daarvan oortuig dat die uitspeel van teenpole en die opstel van
jukstaposisies 'n algemene menslike aktiwiteit is. ,

Dit is, se ek myself die stryd aan, ingegee deur die feit dat daar nou
eenmaal mans en vroue.Iig en donker, en droogtes en oorstromings is. Dis .
universeel, ' . ' . .; .

Maar terselfdertyd lyk die universele bra vaal wannneer dit met ons
plaaslike vergelyk word. 'n Kennisvan my oom se pa se weet nie watnie,
het die eerste keer die wysheid laat hoor as jy twee Afrikaners bymekaar
het, het jy 'n politieke vergadering. As jy drie het, volg die Groot Trek! .

Die dinge kom die afgelope week weer sterk na vore toe die damme
begin oorloop en ek op 'n reendag 'Ii hoop koerante nadersleep om my
knipsels temaak. Wantekisnie 'nmanwatlospraatjiesmaaknie- ekknip
dinge vas aan knipsels, .

Die eerste ding wat my opgeval het, was rondom bydraes tot fondse:
Twee bedrae wat in dieselfde ~tgawevan Beeld genoem is. '

.'Oopharte?
Die een Is vir die baie bekende Kinderfonds van die koerant wat in sy

gebruiklike vier maande "die rnooi bedrag van R280 801 gem het" (soos
die dominee na die basaar sou se.)

Die ander insameling isvir die stadsraad van Pretoria se fonds vir die
slagoffers van die bloedbad by Strydomplein verlede November.

Hoe oop die harte van die mense in Pretoria werklik vir hul medemens
is, blyk hier sommer duidelik. In die bykans drie maande waarin mense
kon help is net sowat R350 by die Stadsraad inbetaal. .

(n Sommetjie sal help:ses dood, 14 beseer - dus twintig mense direk
geraak. Die mense van Pretoria het dus dit goed gedink om aan al die
betrokke partyedie bedrag van R18 te gee. En dan kla mense as ons
veroordeel word dat ons heimlik saam met die Wit Wolwe hull?) .

Slinkser koerantpolitiek in die opweeg van dinge lees ek in 'n ander
uitgawe vanhierdie koerant, na aanleiding van die opslae wat die tweede
Camegie-verslag gemaak het.

.(Eers net die pluimpie. Na die aanvanklike en rnaandelange histeriese
vooroordeel teen die kornmissie het Beeld inderdaad prominente en baie
ruimte aan die gepubliseerde verslag afgestaan. Dit is iets wat natuurlik
nie sonder latere aanvalle in die briewekolom gebeurhetnie, Maar aanjou
lesers, soos jon kinders, kan jy jou nie afvee nie.) .

Die bedenklikheid het egter in die onmiddellike opvolgaksies gekom,
toe die beeld van 'n altematiewe welvarende swart gemeenskap ten alle
koste bevorder moes word. .

Of dit so heplan is of nie, weet ek nie. Maar op dieselfde dag toe die
Godsdiens-aktueel-rubriek by monde van Prof Piet Meiring die Christe
like gewete aanspreek oor die verskriklike ellende in ons land, verskyn In
artikel op die teenoorstaande bladsy.

Alles wat die dominee kon bereik het, word nou ongedaan gemaak; die'
gewete gesalf: Met foro's en al wordons getroos: "Hulle het 'n stukkievan
die koek.' .
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MENINGS

Brixton: Wat gaan aan?

Sien bladsy 14
vir nog briewe

Vrye Weekblad plaas
aile 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.

, African, politics'', Nie te praat ,van haar
"manyyears in the VaalTriangle" nie, Wat
het sy daar verrig?

.;"Nouherinriersy005 daaraandattoe Van
sy hoed gevat het, het hy "notdespised the
fmancial benefits and pension that Parlia

.ment gave" •.Sies maar is dit dan nie die
selfde miesies Clogg wat op 30Januarie so
hartstogtelik in Sandtonse stadsraadgepleit
het vir die behouding van die vet voordele
wat sy en haar mede-raadslede uit die be- 
rugte pensioenskema te wagte het nie?

, , Een en dieselle tannie, maar 'n ander
storie.

Brolloks moet asseblief net een puntjie
regstel: sedert munisipale nominasiedag, 8
September1988, telmiesiesCloggnie meer
onder PFP~geledere nie, Laat daardie mid
dag (ses uur voor sluiting van nominasies)
stap sy uit op grond van 'n beginselverskil.
Sy was; en is nog, tot die dood gekant teen

, die verkiesingsooreenkoms tussen diePFP
,en die Sandtonians, ' '

, Haar insiens mag slegs die suiwerste
true blue Progs die mense van Sandton

.verteenwoordig. In haarkringdra menings
peilings geen boodskap nie. Op 23 Febru-

, arie bedank sy-formeel uit.die party: Dit
verhoedhaaregternieom haarselfin u blad
voor te doen as segsvrou vir die ou cul de '
sae-garde nie.. '

Nou swerfsy in die wildernis (klein W),
ongewillig - soos sy se - om'n blind date
metmensesoos JannieMombe:rg en Wynand
die toekorns in te gaan. , '
, Kophou'm-1hiie;syl>e'spew"'dalk in julIe
nog 'n windmeul om te bestorm.

Wlllem Hefer van Northlands skryf:
. Manne, los nou maar daai ou tannie in

Bryanston, die miesies Clogg, Daar is nie
salf aan haar te smeer wanneer dit by Afri
kanersuitkom nie,Julle, Van,Willem, Sample. '
en Marinus lei aan dieselfde kwaal as 001'- '

lede (ten minste hier tel' wereld) Horace:
"You speak the wronglanguage boys". '

Toe daar destyds gepoog is om vrede te
maak tussenhaar (asvoorsittervan diePFP
kiesafdelingskomitee inBryanston) en Horace
(as PFP·LV vir Bryanston) seg sy: "It is not

," for an Afrikaner to represent Bryanston. I '
want him and his wife (toe die LPR) out of
the party".

Dit is presies wat sy en haar handjievol
establishment van agterhul hoemure volbrag ,
het. Ennou sit 005 met Rouperd, "

Dis sy wat 'n jaar of so gelede vir die
lesers van Business Day wou wysmaak dat
sy en haarmede Fngelssprekendes die groot
ste gros belasting in hierdie land betaal.

Nou is dit Van sebeurt omonder haar lat
deur te loop. Wat hy in die Huis behaal of
probeerbehaal her,isniks vergelekemetdie
true blue dae van die "long, lonely and
courageous stand"van tannie Helen daarbo
in Houghton nie.

Mens wonder egter waar sy toe wasmet
alhaar "experienceofboth Africanen South

.GOOf smaak '

Lochner de Kock en' Richard van del', verval nie. Ons het genoeg daarvan. Get
Westhulzen van Westdene skryf: liberated!

, Sou ons ons waardering vir die Vrye Sterkte.

Weekblad onbevange verwoord, weet ons Twaksak? Tonteldoos?
byvoorbaatdatdaar stoffol van souverskyn
agv die noodwurgulasies. Marianne de Jong van Pretoria skryf:

,Daarom volstaan ons maar met die vol- "How would you like it if I cut off your
gende:Hoe rectumperfecturnom uiteinde- ' hands and use them as an ashtray?" Hoe sal
lik 'n weekly tekan lees, wat die bree gees u resensent (van die film Gorillas in the
van Suider-Afrika vasvang, wat 'n mens Mist), Chris du Plessis, daarvan hou as 'n

, sondervoorbehoud vanGariestot Gazankulu mens eenvan syorgaantjies amputeeren dit
met vrinne kan deel en dit nogal boonopin ,- as twaksak/toJ;lteldoos/sigaretkoker, gebruik?
Safrikaans! "Mnr Du Plessis openbaar 'n doin hu-

'n Leeftyd lank is mensal gatvol vir. manitarisme wat spekuleer oorsewejarige
Kakaderniaans, SAUKakiaans en Kafiaanse. seuntjies se piepieprobleme - suiwerfiktief
mondstukkies vir politwaknatpartye. Die - en dit aan Dian Fossey se "malheid"(sicl)'

, hoop is nou daar dat Vrye Weekblad, in '::" toeskryf.' -:-
Safrikaans,die totale aanslag van die vlok- ' ,Fossey het 7000gorillas en jul nageslag
kers wat005 sograag in die duister wilhou, van uitwissing gered en niemand in die
onder, die Spotlight van die Waarheid sal .proses laat sterf nie.
plaas. So 'n klein vuurtoring-Araratjie na U resensent se orgaan is doodveilig.
veertigjareennagte sedobberindie duister Gelukkig is enkele gorillas dit ook nog. As
reen van apartheid. - . 'n rolprent oor werklike betrokkenheid handel, ,

Nie dat die ligons almal sal help nie, moetdie VryeWeekbladmiskienresensente
wantsoos 'n graffito s8:_ ' . stuur wat iets daarvan begryp.

DIS MOElLlK OM DIE SKRlF TEEN Die VryeWeekblad behoortsyresensente
DIE MUUR TELEES, te beskerm - anders ontwikkel hulle dalk
, ' AS JY MET JOU RUG DAARTEEN ', urinere komplikasies. " '

ST~~'Vrye Weekblad saam met die" Miesies Clagg en die
Waarheid groei. Ons bewonder julIe Boere '
waagmoeden~tryd teen die Groot Stilte.

Dlsmoeillk om die skrif
teen die muur te lees ...

o

........_-.

JH van Rooyen van Pretoria skryf:
Dankievir VryeWeekblad.Eksalgraag

" wil sien dat hy slaag.
Wenk:Moet tognetniedathy onsverlee

laat voel oor n6g.'n "witdink-stout-Afri-;
kaner"-publikasie nie.

Voorbeelde (almal uit die uitgawe van •
24 Februarie 1989):,

1.VlXXbladberig ocr Jani enAWB(onthoo
hulle is maar net'n klein sektetjie van 'n
klein volkie in 'n groot land, •.. is hulle

,onsmaaklikhede werklik vir u voor-'
bladnuus?).' .

2. Voorbladberigoorswart handeen wit'
puisie-boude'(nienuus nie en goor smaak).

3. Dierubriekvan Brolloks en Bittergal
, (neigmaar (weer) tot pueriele Afrikaner- ,
, stoute-stuitigheid .•• en (weer eens) goor

smaak- vgllaaste stukkie oor coitus inter
ruptus.

4. Egbertus se rubriek. (Tog so taai.)
Alles so wit. So Afrikaans. So ado

lessent.
Wordtog groat, asseblief, julIedissidente.

Dit is nie (meer) s6 vreeslik stout vir 'n wit
Afrikaner'om teen apartheid te wees dat
julIe in 'n adolessensie-sindroom hoef te

So se hulle

L _

DAARis daremnou te veel beweringe en aanklagte
teen die polisie van die Brixtonse Moord en Roof
afdelingom dit verder te ignoreer.Wat gaan alles in
die selle van die afdeling aan?

Onshoop die Minister van Wet en Orde, Adriaan
,Vlok, sal baie gou van buite aflaat ondersoek instel.

As die minister wat verantwoordelik is vir die'
polisie is hy veel betel'as sy voorgangers in die NP
regering. Sy verstandige optrede met die onlangse
eetstaking was'maareen voorbeeld., ,

Ons hoop nie hy gaan sy oe sluit vir wat 'n
verskriklike vergryp kan wees nie.

DIE noOdtoestand was die week 'n duisend dae oud.
Dit is 'n duisend dae te veel.

Dit is veral Suid-Afrika se witbevolking wat die
'regering se opheffmg van die soewereiniteit van die
reg deurmiddelvan arbitrere"noodregulasies"steun.
Ditis virdie mensewat ons wilvraom die hele "totale
aanslag"-ideologie te heroorweeg en druk op die
regering uit te oefen om terug te keel' na beskaafde
norme,

In dienaamvan die noodtoestandhet die regering ,
al duisende mense sonder enige verhoor of verweer
vir lang tye laat opsluit; kinders wat nog op die
laerskoolbankehoort, in tronkegestop;en vreedsame '

, vergaderingsen selfs musiekkonserte verbied.
Dieinligtingwatdie mediaoordie optrede vandie

veiligheidsmagte aan die publiek mag verstrek, is
kwaai ingekort; verskeie koeranteis verbied; en aan
jong konstabelsen soldate is wye magte gegee wat
selfs indiemees beskaafde landetotmisbruik sou'lei.

Dieergste is dat diegene waarteen ingevolge die
noodregulasiesopgetree is,dieregontneem is omhul
saak voor 'n onpartydige geregshofte stel.

J Askonstabel VanDeventerdus besluit jy dink of
doen dinge waarvan hy nie hou nie, kan hy jou in
hegtenisneem en in 'n sellaat opsluit vir 'n duisend
dae. Endaar is op die aarde niks wat jy daaraan kan
doen nie - jy sal waarskynlik nie eens weet wat die
dinge is waarvan die konstabel nie hou nie,

Benewensdie feit dat die noodtoestand 'n vergryp
van mag is, ondemokraties is, immoreel is en tot
geweldige menslike lyding aanleiding gee, hou dit
grootgevareinvir dieontwikkelingvan 'n vreedsame
en voorspoedigeSuid-Afrikaanse gemeenskap.

Nie net lei dit tot verdere polarisasie en haat nie,
'ait het ook reeds daarin geslaag om die boonste lae
van swart leierskap af te skep en te kriminaliseer.

Dit is in elke Suid-Afrikaner se belang dat nor
male politieke prosesse in alons gemeenskappe,
maarvera! onderonsgetraumatiseerdeswart landgenote,
plaasvinden dat die natuurlike leiersna vore tree en
hul rol speel. Anders bou ons vironsself 'n tydbom.

Dieregering se argumente oor waaromdie noodtoe
stand nodig is, raak al holler. '

In belang van ons almal se toekoms moei die
noodtoestand afgeskafword enna normale regsprose

.dures teruggekeerword. Ons durf nie langer toelaat
datpersoonlikevryheid en waardigheidondermyn en

'005 howemisken word nie.. , ,
, As daarmense is wat 'n gevaarvirdie staat inhou,
klahulle aan ingevolgedie veiligheidswette en laat 'n
hof beslis. ' -
,"Enbevry onskoerantedat om mense-weer kan

weet wat in hul eie land aangaan.

Skaf dit af!

"Versoeke dat .skole oopgestel word, is' niks, meer-as
gebare me." - Piet Clase, Minister van Onderwys en
Kultuur, , "

"Ihope thebastarddies." - Maria Krebsoor haar manwat .
geskiet is, volgens getuienis voor die hof.

"In this type of job you don't expect anything. Not"
everyone has the same things on their mind." • Pat du
Preez,gesellin watsaammetdieKrebs~egpaarindiebed '
was.

"Ekhet'ndeuragtersloten grendel,selfs'n geroeste deur
verwag, maarn oopdeur.gevind." - DrAllan Boesak se
aanvanklike reaksie op samesprekinge met die blanke
NGKerk. '

"Dat die aanhoudingvan sekere mense bygedra het tot
die opheffmg van die sigbare revolusionere klimaat, is
afdoende bewys dat die owerheid hierdeur in die belang
van die' publiek opgetree het."> Brig Leon Mellet,
perssekretaris van die Minister van Wet en Orde.

"Hullekan my water en ligte afsny,maar hulle sal nooit
die vuur inmy blusom 'n nuwe Suid-Afrikate skep nie." ,
• Clemens Padiachy, voorsitter van die Windmill Park
(Boksburg)Indian Homeowners Association.
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MENINGS

Sal die ware Roelfie
assebliefnou opstaan?
Endaar blaas anne Roelf Meyer toe sy cover.

Die jong adjunk-minister, wat al "dinamies", "pragrnaties" en "verlig"
genoem is, is toe self die klaer in twee hofsake ingevolge die Groepsgebie
dewet.

Dieselfde man wat al in toesprake aan ontevredenes vertel het hoe die prys
van eiendom in "grys" gebiede die hoogte inskiet, vra toe dat goeie burgers tot
misdadigers verklaar word net omdat hulle in 'n sekere woongebied wou bly.

As die regering se verantwoordelike persoonwatbetrefdie oorgang na grys
gebiede, wat die nuwe era moet inlei waardaar sogenaamde vrye vestig
ingsgebiede gaan wees, skrik hy hom toe morsdood vir die ver-regseboewe se
gekerm en hol polisie toe.

Is dit hoe jy verhoudinge in Suid-Afrika wil verbeter, Roelfl Ons hoor jy
is so 'n ywerige ondersteuner van die "nuwe winde" wat FWdeesdae glo laat
waai - is dit in daardie gees wat jy optree?Is dit wat die "nuwegees" in die NP
koukus regtig beteken?

Of is jy maar net nog 'n apartheidsdissipel? Is jou "verligtheid" maar net 'n
hoedjie watjy soms opsit en soms afhaal?

*As die mense waaroorjy geklahet, skuldig bevind word, hoop ons jy slaap
baie sleg en kry maande lank nagmerries.

, ... :':.""

'n Kaartjie van Sol
Jimmy Abbott kry 'n pragtige

Kerskaartjie van iemand, maar dis
"nie onderteken nie. Hy vat dit toe na

Mike toe en vraofhynie vir hom kan
verklaar waar die mooie kaartjie dan
vandaan kom nie.

Mike het so gekyk en toe gese:
."Dis mos maklik, dit kom van Sol
Kerzner af." "Hoe weet jy dit," vra

. Jlmmyverbaas, "Hier staan dit dan
" onderaan," se,Mike:' "GOds rykste

seen.... -..

drickse dink.

ViI hul geskribbel sal hy so. Lief vir goudvissies en groot

j I motors.
y hu Ie ken... Denis Worrall: Hierdie handteke-

Brolloks en B ittergal het die ning getuigvan hoe ambisie en uiter-
handtekeninge van die drie leiers ste pragmatisme. Die manhet beslis
van die nuwe Demokratiese Party geen probleem met 'n minderwaar-
aan Christelle, 'nbekende Fmlsburgse digheidskompleks nie - inteendeel.
handskrifontleder, gegee virontleding. Hy is duidelik 'n gesofistikeerde en

~~het~~virru: 'r l' ~~~~~~~~~::
handtekeninge dit is ..eJ..rJ... .' - agterdogtig kanwees.

. nie.) Hieris watsy te -- Hy is nie lief vir
, se het: . goudvissies nie, maar

Zach de Beer: Dis. , hou van groot, ag-
,die handtekening van DRZACH DE BEER gressiewe honde en
'n man wat lief is vir mooi vroue. Dit is

:gdi~:::~~d~~ ~ ~ :~at:~ ;:e:~~:
te oefen. Hy het 'n beroep hy hom be-
sterk persoonlikheid,' ,. • " , vind - is dit dalk die
maardaaris tog tekens fAI\.t. motorhandel? - maar

. van 'nonsekereiden- . . hy is duidelik heel-
.: titeit. DR DENIS WORRALL' ternal in sy element

Hy laat hom nie ,'. *Brolloks vra toe
Ouboet oor Kleinboet .rnaklik ompraatnie- _ r'") ..-.. ." vir Christelle wat sy

om die waarheid te~ rlinkvandiedriehere
FW de Klerk sal iets moet doen . .se, daar is aanduidinge se potensiaal as poli-

aan sy geloofwaardigheid. Hy het dathy rigiedkan wees MR WYNAND MALAN tieke leier. Haar
met groot gebaar verklaar hoe hy en . ennie 'n vreeslike demokratiese mens antwoord was (verbatim): "!%$# & *
sy party nie 'n obsessie het met die is nie. Hy kan selfs arrogant wees, ?#$!*?%$!"
groep-ideenie. Dit is ook duidelik die handtekening

. Maar hoor wat skryf ouboet van 'n man wat nog nooit swaar
Wimpie in Leadership daarvan; "The gekry het nie. Moontlik sensitiefoor
NP is too strongly wedded to race 1 W'" .
federation as its ideal state." En dan sy engte. re IS dit wat die man so

irriteer?
praat hy van FW se "dedication to Wynand Malan: 'n Opregte, wann
the idea ofracial groups". fbe .

* M B 11 ks dinkW' " mens maar sy sel eld IS dalk nie
aar ro 0 I impte Sit .' di k . . D'. di bel d wat It on wees me. ie soort mens

sy vmger ~ ie mees owen e., wat graag gesels en dinge uitpraat.
?ee~ van.F se ~omende termyn: -. Hy isnogalvatbaer virbemvloeding
(Hisregime) ... will probably move en nie al sy idees is sy eie nie. Ly
a~~y from the securocrats, fro~ the soms aan wollerige denke. 'n Sensi-
mil~~ preponder~ce, th~ arbitrary tiewe, intelligente mens wat nie baie
~eclslon~, and the dictatorial secre- gelukkig is metsyberoepnie (ditlyk
tiveness, ofhy 'n sendeling kan wees), al dink

van Brit!
Ennou's dit weer sorteertyd vir die
Hoer Hand
'Enons, wat uitgesoek is,
Weet ons kan God's helper maar
vertrou,
Want toehy lank gelede het
Vol geloof met sy AWE begin
Was God self 'n Stigterslid!
.Uitverkore Christenvolk in donker
Afrika!

En waf van Jani?
Daar is 'n hele vers opgedra aan

TerreBlanche, getiteld OnsLeier.
Dis te vervelig om te herhaal, maar
Brolloks kan die volk inlig dat Eu-:
gene geloof word met die vraag:
"Was ooit 'n voorbeeldiger leidsman
asjy?"

* Geen kommentaar. Volgende
week sal Bittergal vertel war die
digteres van eerwaarde Allan Hen-

'n AWB-stigterslid?
In die naam van God en gods

diens is al baie wilde dinge gese en
gedoen. Militante Moslems se,
doodsdreigement teen die skrywer
Salman Rushdie is een voorbeeld.

Maar 'n plaaslike voorbeeld van
hoe politieke fanatici Godvir hulself
annekseer, kom uit 'n digbundel wat
deur die AWE versprei word, 'n
Handvol Verse deur Annatjie van
Rensburg.

Hier is byvoorbeeld die laaste
deelvan "Die Uitgesoektes" (die
"helper" waarna verwys word, is
Eugene TerreBlanche):
Maar Boervolk, jou Gelofteland sal
jy behou!
Hierdie duur gekoopte land,
met soveelrykdorn in sy skoot.
Want God het self eens ons erfgrond
afgebaken,
waar voorouerspore Ie, op kronkelend
marapad,
van kaffer-assegaai, na hellekamp

Almalsioeiom die

/

Egbert~~1Uaagvoort'
seker 'n paar Silid-Afrikaners wat
OIlS remote ruler steun, maar dit maak
hulle nie goedsmoeds goeie Suid
Afrikaners nie, of hoe?

:,....,

'rr Lawwe dekaan .
leef in die waan: "-
"Ek's niemand se onderdaan!" .
Maar daar's 'n staalwerwel
in die rug van Jakes Gerwel

, en nou's Dekaan Daan na die maan,
Die Burger staan by,'"
om gelekte stories te kry
en kraai saam met Daan soos 'nhaan.

" Majesteil "OU spyt

'n Flou stemmetjie· kom uit die
wildemis by ons aangesweef. Is dit
Aladdin watraadkry van sy lamp? Is
dit die bekommerde gefluister van

.hog ere siele oor die volgende reeks
Harms-alarms? Nee dierbares,dis 'n'
boodskappie van ons jongste leier-
in-exile. Tambo? •

Askies nee, ek praat van die ver
, . gete Volksheld. Hy meen glo dat

getuienis voor onse' kommissies
"eerbare mense" aftakel. Aja-a. die
oompie is mos reg: Eerbares saos sy
edele A Ragsbansjo, Albert Verrnaas,
Sal-aan-die-hol, DePontes. Eerbaar
soos die Mafia-maatjie VBl1die Skoon
Administrasie. Raak Sy Majesteit
dan nou spyt dathy die kommissies
Ungestel het?

. . . .
'Hierdie verspottighede is seker

nuuswaardigas die aapstreke van 'n
altematiewe akademikus, maar Die

.Burger het die sotterny verhef tot 'n
.soort burgeroorlog wat 'n daaglikse
bulletin verdien.
-. Saam met die Arbeidersparty en ..

die deeltydse AWB-mondstuk Sun
day Tunes raak hy skoon oorhoops

. in sy ywer om dekaan Daan Janse '
, van Rensburg teo steun in sy' eis dat

die universiteit van Wes-Kaapland
, . se bestuur aan ondersoek deur, 'n

regeringskommissie of iets dergeliks
onderwerp moet word. Dit was ver
lede jaar,

Nou,·vemeem Egbertus, het die
dekaandramaties bedank met 'n brief
waarin hy weier om 'n opdrag van sy

. rektor in verband met sekere doseer
,pligte uit te voer. .

Net die ammunisiewat mse Burgee
.nodig gehad het om sy nydveldtog
teen die UWK te.hervat.

.. Gootot syondersteuning was wecC
... die Arbeidersparty en die Sunday : '
Times.

Praat van spanwerk.
Dit laat selfs hier in die Noorde 'n

wrang smaak· agter. Hoe rym dit
dan?

Skoothand by! nau sy
mm. '

Die Burger onderskei hom nog

.'

JiI_..r"', ' Y"n , steeds as 'n blad met 'n identiteitskrisis .
": , .~" --;;.:-\ -~~ . en 'n eye for the gap, al kom dit ook

••:/ .....-.:7\.. 'I. '\:{ /"""'...x\ '.. ~ :,........r i /.. ."........ .. neer op siniese opportunisme. .
{I' l~.' '\;..,.'~.~\.J<r~~~\.. Jare en jare lank is hy die pa-

l'''' , ,'l~ ""'~ '0,,-"\, pegaaivandieParty,dieVolksheld
,M.... ' -r---.:.( '" ~ ~~. '

se skoothondjie wat nie 'n skewe
blame sal kwytraak nie, maak nie
saak hoe buitensporig sy meester
optree nie, En noudat die politieke
stroom die Volksheld agtergelaat het,"
swaai die skoothond om en byt sy
baas.

Dit wil darem gedoen wees, want
ditis beslis niebenededie Volksheld
om sy eie hond se kop af te byt nie.

.Souditniealtesappig wees as Stoff
all opdrag kry om die Burger 'n
bietjie stil te maak nie?

Hierdie vreeslose en objektiewe
dagblad vergryp hom darem· lelik
wanneer hy met enigiets te doen het
wat net 'n millimeter links van
Mussolini stllan.

'nDekaan van 'n regsfakulteit roep
'n soOn "staking" in sy fakulteit uit;
hy beskuldig 'n dosent van "in- '
subordinasie"· wanneer die met sy

-. normale doseerpligte voortgaan; hy
woon vergaderings by vergesel van
'n gewapende lyfwag en OQI'handig
dan glo die rekening aan sy univer
siteit

VRINDE, Miesies Klaagvoort neuk .
nou al dae lank met my. Dis hierdie .
drie-in-die-bed moordsaak wat haar
so op holhet, sien. En dit het nou vir
Egbertus ook aan 't wonder: Hoe
werk so 'n gedoente noueintlik? Wie
kry wat?

Dis daremnes die bakleiery om
die eettafel Sondae wanneer daar 'n
hoendertjie voorgesit word: almal
stoei om die parson's nose. Dit lyk
vir my asof drie-in-die-bed ook die
kinky nuwigheidjie van die Skoon
Administrasie geword het, en die
stoeiery is niks meer betaamlik as
die Krebs-kaskenades nie..

Daar Ie: .die ou spul, deur
mekaargevleg soos 'n reuse wor- ..
stelende koeksister,· Volksheld,
Waarnemende VolksheldenMadam
de Klerk se man. Dis 'n gebeur en 'n
gesteun en 'n gehap en 'n geblaas,
terwyl die ganse land toekyk en die
Skoon Administrasie stilstaan.

Wiekry die parson's nose? Ek sou
se Liewe Heunis is uit die wedloop,
hoewel hy namurlik op die oomblik
die magtigste man in die land buite
die tronk is. Maar kortstondig, soos
dieroos.

Madam de Klerk se man, daardie
vaal kerel iewers uit die Noorde, is
die magtigste man in die Nasionale
Party. Om is' hy viriel, soos Errol
Flynn, maar wanneerdit by landsake
kom, is die stomme'siel uitgewoed
en impotent.

En wie is dit wat oor alles loer?
SkoppensboerBotha, Volksheld. Hy
hou al die kaarte, trekal die toutjies, .
en grynslag ongetwyfeld oor die
onbeholpe geskarrel .van sy
ampsbroers.

. Seg die Volksheld: "Ek het 'n
magsbasis onder alle goeie Suid
Afrikaners." Dis nou vir jou 'n spec
tacular overstatement. Daar is darem
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BRIEWE

Plaas my briefof .MAK van Magalleskruln skryf:
Insake Vrye Weekblad van 24 Pebruarie

1989. Disnie die eerste uitgawe van u koerant
wat ek onder oe gehad het nie,

Vandiestaanspoorafhetekgewonder.ofek
moetlag of moet hull. In hierdie brief wil ek u
probeer help om tot 'n evaluering te kom van u
eiekoerant. Dis miskien voorbarig, maar u wil
tog he mense wat dink moet u koerant lees.

Dit isverblydend dat u sake wat toegesmeer
word in ongeregtigheid, oopdek aangesien dit
nie anders in die lig kom nie, Ook groot mense
maaksomsfoute,soos die Staatspresident, Dis
altyd beter om 'n fout te erken as om dit te
verdoesel Verdoeselingmaak jou statuur kleiner.
Eerlike en nederige erkenning maak dit groter
en laat vertrouegroei,

Aan die ander kant wil ek graagkommen
taar lewer wat u tot besinning moet bring. Elc

, doen dit aan die hand van die bogenoemde
uitgawe.

1. Watterreaksieprobeerukryuit'nartikel
soos ..... swart hande op wit boude"? Is dit nie
'n bietjie naiefom landspolitiek metsulke sim
pelhedete probeer beinvloed nie?

2. Is proff DuPlessis en Van Rensburg nou
besig omook in die Gereformeerde Kerke 'n
drukgroepie te vorrn, en dit vanuit regskring?
Gereformeerdes weet mos darem dat 'n mens
nie 'n appel organiseer nie, maar vanuit jou
gewete met jou eie individuele verantwoorde
likheid doen.

3. Het Elsab6 Wessels nie miskien van
vertrouemisbruikgemaaknie? Hetsy, soos dit
haar seker as Christin betaam, eers haar stof
met Marilee uitgeklaar en vir Marike die geleent
heid gegee om sake wat sy self miskien nie so
sou wou gestel het nie, te verbeter? Of het
Wessels met 'n aasvoel-gesindheid haar ver
lekker in 'n toekomstige politieke Iyk?

Ken sy die woorde van Mattheus 7:12? Sal
sy baie gelukkig voel as iemand met aasvoel
oe gedurig op haar spioeneer om iets negatiefs '
te vind? Ofdink sy die persmense het die reg,
maar ander nie?

4.,Wat insinueer u nou eintlik met u opskrif
"Oorlog is Yerby,maar brutaliteite duur voort"?

5. Waarom plaas u die berig van soge
naamde SA steun aan Renarno sonder dat u
enige blyke gee of u die waarheid probeer
verifieer het?

6. Waarom plaasu die berig oor die "ko
ning" sender dat u die onreg vanuit sy geledere "
ooknoem? ' --

7. Waarom plaasu die "martel-foto" van
iemand watsogenaamdstrafv'Pf" doen sonder
konteks? Ek het nogal self sulke situasies mee

. gemaak en kan hierdie een rnaklik as 'n grap
beskou.

8. Waarwas u toe Winnie Mandela vanhaar
"match-boxes" en haar "necklaces" 'gepraat
het? Of het dit u toe nog gepas om saam met
haar in een kraal te wees? Hoe lyk dit met haar
geesgenote, wat hullenou skielik van haar
distansieer, maar tog steeds hoeveel mense
met bomme in SA doodmaak en vermink? Hoe
Iyk dit dan vir my of u hulle nog steeds met 'n
stralekransomring? Ekbedoel die ANC.

9. Plaas u nie maarmaklik'n oordeelswoord
oor Gerrit Viljoennie? Moet u hom nie eerder
krediet gee dat hy vertroue gestel het maar
daama ook streng optree teen misbruik daar
van nie? Saam met u wil 005 almal korrupsie
teengaan. Maarekkanu versekerdat korrupsie
nie beperk is tot regeringslui of regerings
geinisieerde of -beheerde sake nie. Nogtans
waardeer ek dit dat u help om korrupsie te ,

.beveg,
10. Opwatter wetenskaplike basis stel u die

grootledetal en aanhang van die ANC? Ofisdit
dalk dieselfde geval as die een wat skryf dat
negentig persent van die jong meisies
voorhuwelikse seks het omdat die skryfster
self daar staan?

11. U advertensie vir die leser wat tel ruik
'nogal sterk, Is dit nou wat tel vir nib ofwat tel

, vir iets? '
:12. Die smerige noot waarop Brolloks en

Bittergal hulle gal afsluit, is nogal vir my
karaktiserend van u koerant. Ek is 'n man van

"Pretoria en vind slegs dat daar vir my niks van
Christus uitspreek nie.

13. As u my brief nie binne twee komende
uitgawes, dieeerste twee, plaas nie, sal ek 'n
altematiewe optrede oorweeg.

14. Myns insiensis u vasgevangin 'n ideologie
wat as dit owerheidsinstelling moet word, die
donkerste tyd ooit vir die RSA sal inlui,

(Udreigemenz issinloos enbelaglik. -Red.}

SAW en SAP bo
IC Peiser van Virginia skryf:

As 'n gereelde leser van u koerant is ek
teleurgesteld oor die positiewe beriggewing
aangaande die End Conscription Campaign in
die uitgawe van 24 Februarie 1989. U moetas
seblief nie hierdie puik koerant van u verlaag
'tof'it vlak waar u Sarnaritaan speel vir 'n paar
ongelukkige individue nie,

Die Suid-Afrikaanse Weermag en die Suid
Afrikaanse Polisie is inhierdie landvan ons om

,ieder en elk, wit, swart enbruin te_beskerm teen

• •
die indringing van kommunisme, en om alle
rassegroepe se veiligheid te verseker teen ra
dikale en ander terroriste-organisasies.

, Indien diebeswaardes die verskil tussen
Christendom en kommunisme kan insien, sal
hulle seker die nodigheid van 'n effektiewe
verdedigingsmag kan insien. Sonder so 'n mag
kan kommunisme nie bestry word nie,

Elke opregte Christen sal alles in sy vermoe
doen om die behoud van sy geloof te beskerm
en indien militere diensplig binne die raam
werk van sy omstandighede val, behoort hy
verplig te voel om mede-Christene by testaan
in die beskerming van sy christelike geloof.'

Hou aan met die positiewe beriggewing en
opbouende artikels wat die bree spektrum tref
en moet asseblief nie die meerderheid van u
lesers ontstel met sinnelose 'stellings deur
martelaars van hulle eie verdraaide politieke
en godsdienstige oortuigings nie.

Is dit hervorming?
Peter van Heusden van Pinelands skryf:

Wat is met Suid-Afrika se opvoedingstelsel
verkeerd? By die skoolleer hulle onsoor alles
behalwe liefde vir alle rasse en taalgroepe.
Hoekom doen die regering ook niks oor die
haat tussen wit en swart en Engelsman en
.Afrikaner nie?

...Ons het alles behalwe opvoeding om vir 005
te wys dat wit nie vir swan en Afrikaner nie vir
Engelsman moet haat nie. Is die verwydering
van 'n wet wat se dat 'n wit man en 'n swart vrou
nie mag trou nie, terwyl so 'n- troue sosiaal
onaanvaarbaar is, hervorming? '

Ons moet iets doen, Doen iets! Menslikheid
in Suid-Afrikais vinnig aan die uitsterf. Mense

, leefsonder om ander bevolkingsgroepe op 'n
gelyke basis te ontrnoet!

.In Noord-Ierland is bewys dat verskille gou
, uitgestryk word deur mense van verskillende
.groepe met mekaar te laat praat, My Engelse
vriende dink aan hulself as Engels, my Afri
kaanse vriende dink hulle is Afrikaners, maar
ek ken geen mense wathulselfSuid-Afrikaners
noemnie!

En ek woon mos in Suid-Afrika! Verklaar
dit op enige ander manier as deur die regering
se versuim om enigiets te doen en ek sal jou 'n
genienoem.

Ons het meet ontmoetings tussen die rasse
op skoolouderdom nodig, want dan sal ander
groepe nie later vir mense vreemd Iyk nie. Die

, feit dat die regering nog nib aan hierdie soon

probleem doen nie, bewys dathulle nie werklik
hervorming ondersteun nie,

Laastenswens ek VryeWeekblad geluk met
'n uitrnuntende koerant.

Kursus in Volkshelde
Liewe Heksie van Stellenbosch skryf:

Miskien moet een van die universiteite 'n
voorgraadsekursus in Antieke Geskiedenis vir
Volkshelde en aspirant-volkshelde insteI. Kur
rikulum:

1. Julius Caeser: (a) Toe hy die Rubicon
oorgesteek het, hethy 'n bloedige burgeroorlog
ontketen.' .

(b) Hy het die Senaat "oopgestel" aan Gal
liersen ander barbare. 'n Grappie het die rondte
gedoen dat niemand vir 'n Senator opstraat
moet se waar die senaatshuis is nie, Na Caeser
se dood het sy opvolger die Senaar verklein en
"gesuiwer",

, (c) Die Romeinehet "geval"sowat 520 jaar
na Caeser se dood, toe die gewilde Germaanse

. (Ariese) barbare onder Theodoric Rome in-
geneemhet. '

2. Griekse Geskiedenis: die Spartane was
militerparaat om die Helote (die oorspronklike
inwonersvandie gebied) in toom te hou. Om
hul siviele pligte te kan nakorn, het hulle He
lote as slawe gehad wat die landbou moos
bedryf en dienste moes verskaf.

Super-intellektueel
Johan Conradie van Pretoria skryf:

Die reaksie van politieke leiers en parle
mentsledeop profBoshoff se plan vir 'nVolkstaat
varieervan ongeloof, gekheid,verbystering tot
droombeelde. .

As daar twee nasionalistiese bewegings in
,eengrondgebied is, sal daar altyd 'n aanhoudende
ontwrigting wees. Die enigste manier om dit te
versoen, is om so 'n gebied fisies te deeI.

Suid-Afrika is ophierdie stadium 'n eenstuk
grondgebied tensy die meerderheid van die
mense anders besluit. Die tuislandjies wat ons

, nou het, is 'n bedrogspul en van nul en geen
, betekenis. Hierdie strukture is eensydig deur

blankes geskep.
Met die aankondiging Van prof Boshoff se

plan, het daar nou 'n heel nuwe wending gekom,
dit moet gesien word teen die wereldwye ten

,dens vir vrede en geregtigheid.
ProfBoshoffhetmetradikalenuwe denke 'n

keuse gemaak, nadat hy die realiteite en ver
antwoordelikhede van die situasie besef en
aanvaar het.vHy is 'nsuper-intellektueel met
visie, iets wat van baie min leiers nou gese kan
word. '

(Brief verkort)

SPORT
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se hervormingsPogings - wat die grooiende
eenheid van die onderdruktes prot>eerteenwerk
het - aan die kaak gestel. Terselftertyd het
Sacos die geleentheid om vir hulself 'n massa-
basis te vestig,laat verbygaan. ,

In die tagtigs het Sacos diep en emstig in die
spieel gekyk. Wat teruggekaats het, het aan
sienlik van die vorige dekade verskil met die
gevolg dat Sacos sy beginsels, beleid en taktiek"
moes heroorweeg om die sportverteenwoor- '"
diger van di.. onderdIuktes te bly.

Die klem moes nouna massa-mobilisasie Sacosorugbyspeler Joslyn Ontong In
en demokrasie op' grassroots-vlak verskuif. BoJandkleure

In die vroee tagtigerjare het.:n koue wind Foto: Sportlink
deurSacos se gange gewaai. Rebelle-toere wa~
op die agendavan establishment-sporten sake- Die debat is besig om te ontwikkel in 'n heel'
reusehet hul voelers begin uitreikna'die onder- nuwe sportgesprek wat kwessies soos burokra-

, druktes se sportsoorte. ' tiese strukture, provinsialisme, seIcSisml;, en,
. Sacos het op daardie'stadium nog nie 'n" elitisme wat'wortel en tak uil die spon van die

basis in die townships gehad nie; Die skrif aan onderdruktes uitgeroei moet word, insluit.
, die muur het gelees dat Sacos krities en linali- Die pad vorentoe vir Saoos het sy klippe en

ties intern debat moos voer. - " gate. ',' ' , ',
Die Sacos-bal het gate van interne probleme, " Tog, gepaard met sy duidelike analise van

gebrek aan borgskappe, en die dogmatiese be-" die kapitaal-ras-aS waarom die Suid-Afrikaanse
gmsels van die sewentigs begin ontwikkel. stelse! se wiele draai; gaan sy toewyding om

. Sacosmoe$ drlngend begin om diemassain ' sportverhoudings te bou vir.'n post-apartheid
te trek en te mobiliseer. Om aan die voorpunt gemee05kap.
te bly van die sportstryd teeri apartheid in Suid· Oit behoort Sacos fiks te lay vir die 1990's.
Afrika is heftige debatte oor die afbreek van Die fikswordproses isnie maklik nie, maar die
kunsmatige grense binne Sacos gevoer. " voorbereidings het duidelik reeds begin.

, ... .

Sport en politiek in Suid-Afrika kan so min geskei word soos koffie en
melk. Die "skuld" hiervoor word dikwels voor die deur van die South
African Council on Sport (Sacos) gel6. Min mense buite hierdie nie

rassige sportliggaam weet egter wie of wat Sacos werklik is.. '

Vandagbegin CHERYL ROBERTS, wat besig is met haar doktorsgraad
oor Sacos, 'n nuwe reeks oor hierdie omstrede sportliggaam.

en provinsiale sportbeheerliggarne ontwikkel.
T66 alreeds het die staat hierdie "tiener" begin
aangluur en afknou. ,/

Deur hul wegdoening met alleverwysings
na ras en kleur het Sacos begin krap daar waar
dit seermaak: aan die senustelsel van apart
heid.

Met hul organisering van sport op 'n nie- '
rassige basis het Sacos die intellektuele en
ideologiese beheer van die heersende klasoor
die gemeenskap begin bevraagteken.

Hier het hulle nie opgehou nie.
Gedurende die tweede helfte van die sewen

tigerjare ,het Sacos sy grootste en uitdagendste'
projek begin. Hulle het begin om Suid-Afrika , '
uit die-intemasionale sportarena te dryf en tot
op hede bly dit steeds hll1 betekenisvolste
prestasie.

Weer eens het die Staat se onderdrukkende
ystervuis Sacos 'n paar keer laat steier.

Oit 'was egter nie die enigste negatiewe
nalatenskap wat die intemasiooale veldtog vir
Saccis gehad het nie.

, Terwyl Sacos die enigste verteenwoordiger,
van die onderdruktes opsportgebied was, was
sy leierselematt va van symc:mebasisverwyder.
Pogings enoproepe om die demokrasie tot op
elke vlak binne die organisie uit te brei, het op
droe grand geval.

Gedurende die sewentigs het Sacos die Staat
, ". "<':.

DIE stryd van die onderdruktes teen rassistiese
sportstrukture in Suid-Mrika is baie ouer as
wat die meeste mense dink. '

Die stigting van eers die'South African ,
Sport Association (Sasa), en daarna die South
African Non-Racial OlYmPic Committee

, (Sanroc), was die eerste georganiseerde po
gings in hierdie strjd. '

As 'n blote drukgroep het Sasa in 1963
ontbindomSanroc te vorm wat die legilirniteit

, van intemasiOnaiedeelnarne deur "net blankes"
sportliggame skerp begin bevraagteken het. .

Samoc het in alle ems begin om establish-:
, ment-sport intemasicinaal te isoleer en terself

tertyd a\le sportsoorte in nie-rassige sport-
strukture georganiseer. ,

Maar Samoc het nooit verder as sy kinder- '
jare ontwikkel nie. Sy lewe in Suid-Afrika was'
vankorteduur. Terwyldiestaatsearsemial van,

'onderdrukkende' maatreels sy, leierselement "
drasties uitgedun het, het sy swak grassroots- '
strukture tot sy heengaan bygedra..

.Hiema het hy uitgewyk na die buiteland.
Maar die tradisie van nie-rassige sport wat

, geskep is, het wortel geskiet. Dit het uileinde
lik tot die nuwe Sacos gegroei.
" DieooderdrukteshetonderdieSacos-vaan

del 'n nuwe spoitprograrn begin ontwikkeI.
Hierdie nie-rassige sportliggaam het regstreeks

. stelling teen rassistiese sponliggame begin
inneem. '

Sacos is in Maart 1973 gestig met Norman
Middleton as president, Hassan Howa as vise
president, enMN Pather as sekretaris. Die jong ,
liggaarnhetdadelikdienstigheidaanestablish~

ment-sportorganisasies verwerp.
Gedurende die eei'ste twee jaarhet die jon

geling sybabaskoene ontgroei;
Streekseenbede het tot nasionale strukture

, \

1',', .

"' Sacos-gesprek maak hom fiksvir die 1990's
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Is Ali Bacher Oom Bull Hefer in 'drag'?

..,

Falek Davids van die WP
Foto: Sportlink

te palm nie.
Die kampioene het hul veteraan

openingskolwer Rashaad Masson
teruggeroep vir die wedstryd. Mas
son, een van die min spelers wat in
die vroee tagtigerjare 'n honderdtal

· kon aanteken in die Howabeker
kompetisie, is 'n pynlik stadige en
beperkte kolwer in die tradisie van
Terence Lazard, wat die beurt vir die
WP se Curriebeker-elftal open.

Sy insluiting is skynbaar daarop
· gemik om vas te staan terwyl sy
kollegas lopies aanteken. Die leg
niek het al in die verlede gewerk en
daar is geen rede waarom dit nie
weer kan slaag nie, tensy Masson
natuurlik nie daarin slaag om aan die
gang te kom nie. . ..

Die wedstryd sal aan die WP se
jong Ieeus, Deon -Kemp en Faiek ..
Davids, die ideale geleentheid bied

.om aan Transvaal-ondersteuners te
wys waarom hulle die kolftoneel vir
'n ses geslaan het,

Hulle is die twee beste kolwers,
ten minste wat vorrn betref, in die
kompetisie en die Transvaalse bou
lers glian rondgeslaan word lis die
twee reg ingestel is vir die wedstryd.

Clinton Dyason, Yunis Thomas,
paaltjiewagter Randall Cupido en
Mark Rasmus weet almal hoe om die

, wilgerlat te gebruik en sal steeds die'
staatmakers wees as Davids en Kemp
nie aandie verwagtinge voldoennie;

Die WP-aanval is verswak toe
kaptein Vincent Bames halfpad deur
die. seisoen die provinsiale arena
verlaat het, maar sy skokbesluit het
die kampioene gehelp om 'n ware
juweel in die gedaante van Charles
Hendricks te ontdek.

, Die veelsydigeStellenbosseris 'n
onbekende faktor vir Transvaal, en
dit sal geen verrassing wees as hy
huis toe kom met 'n paar paaltjies in
die agtersak nie.
· Die "ingevoerde" Transvaler
Mansoor Abdullah, voorheen 'n be
langrike rat in die WP-masjien, het
tot dusver nog nie dieselfde hoogtes
bereik nie. Hy moet eenofander tyd
weer sy staal wys met die kolf, en dit
kan dalk net teen sy ou spanmaats
gebeur.

, Maar nie eers Abdullah op sy
beste sal die WP kan keer nie.

Howabeker:
die uitslag
is bloot
akademies

DennisMorris

WAT beloof het om 'n grand fmale
vir die Howabeker-kompetisie te wees,
het sy aantrekkingskrag verloor as

, 'gevolg van Transvaal se onlangse
, swak vertoning teen Oostelike Provin

sic'.:
As Transvaal, wat net vyf punte

agter die kampioenspan Westelike
Provinsie was, die wedstryd gewen
het, sou hulle in 'n formidabele posi
sie gewees het om WP te onttroon.

Helaas,dit was nie vir hu1le beskore
- nie en hulle moes maar sit en tob oor

wat kon gewees het. ..
Transvaal speel van Saterdag af

in Lenasia gasheer in 'n driedaagse
wedstryd teen WP. Die besoekers,
watnou 18 punte vooris, het al klaar '
die gesogte Howabeker virdie derde
agtereenvolgende seisoen gewen en
vatmaklik die titel as die Suid-Afri
kaanse Krieketraad se mees
suksesvolle en standvastige.lid.

Teoreties kan Transvaal nog 'n
ernstige uitdaging bied vir nie-ras
sige krieket se top-prys,'. maar dit
sal 'n magtige poging kos en beteken

,dat WP nie een bonuspunt moet kry
nie. _

Dit lyk nie moontlik nie, en die,
uitslag van die wedstrydsal van blote
akademiese belang wees. Vir
Transvaal is nie veelmeer as trots op
die spel nie, want 'n oorwinning sal
aanhulledie bevrediging verskafdat
hulle die kampioene geklop het Maar
dit is natuurlik geen vergoeding,_

'daarvoor dat hulle nie daarin kon
slaag om vanjaar die Howabeker in

nou die eerste val aanteken, dan moet
"ons" man die tweede valkry,

Dan sou dit bul teen bul wees.
Ook gereken dat Ali (nou "ons" .

Ali enniedie BoseTurk nie)niedom
is met geld nie en aangesien drie
hekopbrengstealtydmeer is as twee,
sou "ons" Ali tog seker so gereel het
dat. Transvaal die tweede val aan
teken,

Ali is toe nie Oom Bull nie en
daar kom klein Kuiper en befoeter
alles.

Die arme kykermoet toe kykhoe
Engeland (wat ons destyds "Armer
land" genoem het) 'n historiese sege
op die rugbyveld behaal, terwyl ons
eie marme die Nissanskild teen Ger
hard Burger se Visvoete verloor.

Hoe die manne in die Toring op
die Bult toegedag het, weet ek nie,
maar hoekom hulle toe die uitslag
oor die nuus gegee het en daarna so
twee fihnstukkies vir ons gewys het,
sal net hulle weet.

Noudat Koedoe nie meer daar is
omdie skuld vir alles tekry nie, weet
ek tog nie wie om voor kwaad te
weesnie.

Al wat ek weet, is dat dit maar 'n
taamlik amateuragtige stukkie werk
van die manne in die toring was. '

VOO£ ek vergeet, daarwas
Transvalers wat Kuiper se manne se '
dinge geniet het, ',

nOll

steuners Saterdag op Bereapark, en
hullehetheel gelukkig gelyk met hul
span se nuwe identiteit

Die naamverandering, van Ma
melodi na Double Action Sundowns
- vemoemna 'n velroom wat die
nuwe eienaarsvervaardig - mag dalk
nie in almal se smaak val nie.

, Maar AbeKrokhethomvinnigas
'n persoonlikheid op die sokkerto
neel gevestig - die feit dat daar al
klaar grappe gemaak word oor hoe
kort hy is en hoe vet sy tjekboek is,
is positiewe tekens.

As 'n Sundowns-ondersteuner
bekkigwordenhy'noorveegkort,se
die mense: "Moer hom. Krok sal
betaal."
* Hierdie naweek, draf Arcadia en
Sundowns weer uit in die beste van
die, Castle-ligawedstryde, Arcadia
meet kragte met Jomo Midas Cos
mos opBereapark, terwyl Sundowns
op die Super Stadion met 'n klipharde .
Hellenic-span te doen kry,

uit drie" endan het "Ons Mann altYd
2-1 gewen. , ' '

Elkeen van die Bose Turke en
Wilde Bulle wat Oom Bull hier
aangebring het, het 'n geheime wapen
gehad, en Onse Man het hom dan
gewoonlik vroeg in die geveg vasge
loop in die geheime greep waarmee
die Bose Turk'almenige teensrander
bokveld toe gestuur het.

In die volgende rondehet Onse
Man dan half bedwelm uit sy hoek
gekomenonder groot opwinding die
Bose Turk gewys waar Dawid die
wortels begrawe het. Soveel manne
moed en vaderlandsliefde is selde
daarna gesien. .

Met die telling gelyk was dit,
soos Dirk Kamfer so graag gese het,
bul teen bul. Endan wasdit "ons" bul
wat die ander bul bestorm het met
volstruisskoppe en .Kalahari-kappe
en wingerdstokkinkels totdat "ons"
bul die ander man tot pappery geskop
en geslaan en gekinkel het.

Elke geveg het so verloop en elke
geveg het ons geweet gaan so ver
loop. Een nul vir die ander ou, Dan
een elk en dan die hoogtepunt as ons
man wen.

Toe die Nissanskildeindtryd be
, gin met 'n onverwagse oorwinning

vir die Westelike Provinsie, het die'
.. SAUK natuurIik aanOomBull gedink.

Hulle het so gereken. As die vyand

LAPPE
LAUBSCHER
op.die skoonveld

skeur met sy blitssnelheid. Hy kon
met 'n doel bekroon word na 'n
uitstekende beweging van Andries
Chitja hom 'n kans gegee het. Hy het
ongelukkig die bal bo-oor die doel
hokgeskop.

Chirwaliis oorskadu deurhierdie
'drie, maar hy gee nie om nie, _

Met sy eerste week by Sundowns
nou agter die rug, het hy kans om
ordentliksaamte smelt met die Brasili
ane, 'n span wat hy se hy verheug is
om deel van te wees,

Sundown, se ander nuweling,
Chirwalise jong neef, CedricNakhum
wa, het 'n aanvaarbare debuut as
Chitja se doelskietvennoot gemaak.

In die eerste helfte het hy balle
gewen by verdedigers twee keer sy
grootte, goed met die bal gehardloop
en gelyk asof hy daar'was. In die
tweede helfte het hy skaars die bal
geruik, Hy het tog die potensiaal om
'n hengse goeie speier te word.

Daar was baie Sundowns-onder-

wereldtitel. Vir die onskuldige ~er
slaggewer wat aan oom Bull sou vra
"watter wereldtitel?" was oomBull
altyd reg met "die Kanadese
wereldtitel". Enhy het "die Kanadese
wereldtitel" so oortuigend gese dat
niemand gewaag bet omverdere viae
te vranie.

Wat lekker was van Oom Bull se
gevegte, was dat almal geeindig het
met ons man wat gewen het Maar

...OnseMan het nooitsommer sogewen
nie. Die gevegte was abnal"die beste

Wire·kan
begin ontspan

TOEverwar die SAUK~TVverlede
Saterdag vir Ali Bacher met wyle
Bull Hefer.

En soos gewoonlik was dit die
arrne kykers, wat getrou (en nie so
getrou?) hul televisie-lisensies be
taal, wat die spit moes afbyt. As 'n
man egterdie verhaal van Bull Hefer
ken, kan jy die SAUK se ligte mis- ,
takie verstaan en vergewe. Vir die
jonger geslagwat OomBull nie geken
het nie, was dit net 'n Babelse ver- ,
warring.

Oom Bull Hefer was vir baie jare
Suid-Afrika se Meneer Beroepstoei.
Na die Tweede Wereldoorlog was
Suid-Afrikahonger om 'n opvolger
vir Johannes van der Walt te kry.
(Johannes se storie vertel ek 'n an
derdag.)

Manne soos Willie Liebenberg,
Percy Hall (of dan Mnr X), Manie
Maritz en later Jan Wilkens is deur
Oom Bull teen karakters soos Ski Hi
Lee, Ali die Bose Turken die Wilde
Bul van Pampas~iIiaie'kiYigegoOf.'

Oom Bull het nie gewag dat koe
rante vir hom publisiteit gee nie. Hy
hetdit selfkom opeis. Met sy bril so
q>geskuifopsyvoorkop hethymenlge
koerantkantoor binnegestorm, self
agter die tikmasjieningeskuifen self
sy storie getik,

.Elke geveg was of om die
wereldtitel of 'n uitdungeveg om die

George Pearl
ERNEST "WIRE" CIDRWAU kan
nou ontspan en sy ding begin doen.

Almal wat gaan kyk het hoe die
meesterlike Malawiese middelvelder
- teen R120 000 die duurste speler in
Suid-Afrikaanse sokkergeskiedenis
- in sy eerste wedstryd vir Sundowns

, vertoon,soowou hedat hy iets drama
ties op sy debuut doen.

'n Donderskoot van dertig meter
in die tweede helfte, wat 'n laag verf
van Arcadia se linkerdoelpaal afge
skraap het, was die naaste wat hy
daaraan kon kom.

Hy het sy wedstryd met akkurate
ondersoekende balle begin, maar later
begin verbrou met sy roekeloosheid.
Die wedstryd het 0-0 geeindig.

Tog het hy meer as genoeg be
hendigheid gewys om Sundowns se
nuwe eienaars, Abe en Gerald Krok,
te oortuig dat die tjek wat hulle aan
Magic Curl Celtic oorhandig het vir
verlede jaar se Spelers van die Jaar,
me gemors is nie.

Al is dit net 00£, die
massakoor van aanmoe
diging en fluite wat los
gebarshet opdiepaviljoen
elke keer wanneerhy aan

, die bal geraak het.
Ditword genoem ster

gehalte,
Maar die wedstryd

teen Arcadia het OIlS daar
aan herinner dat Sun-
downs sterre gehadhetvoordat Chir
wali hom tot hul geledere gevoeg
het.

, Een van die beste spelers op die
veld was die jong middelvelder, Rabbi
Moripe, wat verlede jaarmeervan 'n
skakelrol gespeel het,

Moripe het 1989 met 'n groot
dosis selfvertroue afgeskop, en het
dit Saterdag met baie parmantigheid
en styl - en behendigheid - bewys,
wat hom 'n groot gunsteling by die
skare gaan maak.

In die doelhok was Mark Ander
son puik op dreef, en het in die eerste

, helfte op briljante wyse 'n poging
van Noel Cousins gekeer, en
dwarsskop na gevaarlike dwarsskop
die bal voor die lenige Arcadia-aan
vallers weggeraap.

In die tweede helfte het Harris
Chueu, wat om een ofandervreemde
rede die grootste gedeelte van die
wedstryd op die kantlyn moes sit,
gate in die Arcadia-verdediging ge-
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SPORT

Die Howabeker is klaar in die
Kaap ·15

ad
Wie is Sacos? ~ 14

John Robbie brul nou in'702-land'
, .. -

draaiboulers se hande
Troefkaart in die OP. .

Vrye Weekblad word ultgegee deur
Wending Publlkasles Beperk van
Br~straat 153,' Newtown, Johan
nesburg. Ole telefoonnQmmer Is' 836',
7236, Ole posadres Is Posbus 42637,
Fordsburg 2033.
Ole blad word gedruk deur Excelsior
Orukkers(Edms) BPKvan lautreweg 2,
Stormill. Olt word versj:lretdeur Allied
Ultgewers Bpk van Wepenerstraat 32,
Booysens,Johannesburg..

ELF busse, volgepak met leer
linge van vier swart Kaapse
hoerskole op pad na 'n alterna
tiewe atletiekbyeenkoms, is net
buite Guguletu gestop deur maj
DoH Odendaal, 'n senior polisie
offisier verbonde aan die Skier
eilandse Onluste-eenheid.

Leerlinge van die ID Mkize,
Fezeka, Crossroads No 3 en
Sizamile hoerskole het 'n nie-ras
sige atletiekbyeenkoms gereeldeur
bemiddelingvan die Gesament
like Studenteiaad waarby die meeste
van die studenterade van Kaapse
swart hoerskole geaffilieer is.

Die South African Tertiary
Sports Council (Satisco) het hulle
gehelp om die byeenkoms, wat op
die Universiteit van Kaapstad se
sportgronde gehou sou word, te
organiseer,

'n Polisie-woordvoerder in Pre
toria het gese die polisie is in
geroep om die byeenkoms uiteen
te jaag.

.. Die PFP-woorovoerdervir swart
onderwys, Ken Andrew, het by
Fezeka, vanwaar diebusse sou
vertrek, aangekom en gese hy het
gehoor dat maj Odendaal aan die
leerlinge gese het hulle mag nerens
heen gaan sonder die toestemming
van die Depertementvan OnderwyS
en Opleiding (DOO) nie. .'

Die leerlinge het gese die poli
sie het aangebied om hulle te be
gelei na sportgronde in Guguletu,
maar hulle het die aanbod van die
hand gewys omdat die terrein te
klein was en hulle reeds die UK
sportgronde bespreek het.

Die leerlinge beweer sport wat
deur die DOO aangebied word,
geskied op 'n rasse-grondslag,

Leon Nel, assistent-direkteur
vandie000 in Kaapstad,het gese
Maandag se atletiekbyeenkorns in
die Groenpuntstadium, wat deur
die Sekondere Skole Sportraad
aangebied is, was 'n sukses en is
deur ses swart hoerskole byge
woon.

Die byeenkoms sou Woensdag
voortgesit word, maar vier skole
het nie opgedaag nie aangesien
"die studenterade skynbaar besluit
het om die dag af te vat vir hul eie
sportbyeenkoms. . .

"Ons het die polisie gevra om
op hul hoede te wees ... ons wou
nie gehad het dat leerlinge geintim
ideer word nie," het hy gese,

draaiers wat die kuns vervolmaak
het om kolwers in ;n web te weef.
Transvaal se probleem is sy gebrek
aan draaiers wat dieselfde kan doen.
Dit is in hierdie afdeling waar
Transvaal aan die kortste ent kan
trek. ,

Met die wereld se oe op St Georges
gerig, en aldie SA Krieket Unie se
gaste daar om die skouspel gade te
sl88O, sal hierdie twee puik spanne
nie alleen veg om die krieketkroon
van SA nie, maar sal hul spel ook as
advertensie vir ons plaaslike krieket
dien.

maande skaapagtigmy terugkeer maak
nie,"

"Laat ek eerdersienofdie 'onttrek
kingsimptome' nie te .erg is nie en
dan besluit, Ek moet byvoeg dat ek
fiks bly."

Sy werk by 702 houhom ook
goed besig en hy wil dit ordentlik en
voluit doen.

Hy het talle hoogtepunte in sy
rugbyloopbaan gehad, met sy de
buut.as skrumskakel vir die Iere in
1976 op die ouderdom van 20, beslis
een van hulle. Transvaalrugby was
ook vir hom 'n hoogtepunt.

Maar dan was daarook laagtepunte..
Sy weglating uit die Transvaal-span
verlede jaar was een,

Na drie jaar van baie vertroue in
die provinsie se rugbyheriets verkeerd
gegaan. '''n Klomp spelers is ver
yang deur spelers wat minder goed
was, enek benadrukdit datek nienet
oor myself praat nie. Ek dink dit is
die ergste manier ' om 'n span se
vertroue te ondermyn.

"Jy kan almal om die bos lei, die
keurders en die publiek, maar jy kan
niediespelers vir die gekhounie. Ek
is bly dat Transvaal vanjaar 'n groot
poging aanwend omweer goeie rugby
te speel, My hart is nog steeds
rooibont." ' .

As 'n rugbyman glo Robbie dat
die'Springbokke se standaard nog
steeds van so 'n aard is dathulle kan

'. kers vashon in intemasionale rugby.

"Dalk moet sportmense besluit
om op teoffer en te se ons kan sonder
internasionale sport sit totdat dinge
hier uitgesorteer is.

"Ek: hoop Suid-Afrikaners kan self
hul probleme oplos, Wanneer dit
gebeur sal die wereld hul met ope
arms terug ontvang."

Hierdie produk van die wereldse
tweede oudste rugbyklub, Trinity
Universiteit in Dublin, is onseker
oor sy provinsiale rugbyloopbaan.

"Ek is omtrent 90 persent seker
dat ek nie weer vanjaar gaan uitdraf
nie. Wanneer ek se ek is klaar, dan
wi! ek dit bedoel en nie na twee

Sport;
Vander Linde se motor se enjin

het Vrydag vasgebrand en Supervan
en Audi kan maar net nie hul probleem
met .die AA-motorsportbeheer
uitgestryk kry nie,

Die Audi is onttrek na probleme
met die wettigheid daarvan... en wees
verseker dat Sarel ook 'n rol te speel
gehad het in die onttrekking!

Met die Opel Rekord wat gewys
hethy is mededingend en die super
motors van Ian Sheckter en Hannes
Grobler binne die afsienbare toekoms
gereed, wag. daar groot opwinding
op 1 April.op Kyalami.

"lank as moontlik.
Transvaal se kolwers sal ook 'n

spanpoging moet lewer en nie bloot
op Jimmy Cooken Henry Fothering
ham staatmaak nie.

Roy Pienaar, Kevin Rule, Rice en
MarkVenter se kolwesal breed tussen
die OP en 'n oorwinning moet staan.

Die uitslag vim die stryd kan egter
op die ou einde by die draaiboulers
rus. Die St Georges kolfblad is bek
end dathy die draaiers bevoordeel en
berug virsy oneweredige wip wat
kolfwerk kan bemoeilik.

Tim Shaw en Larry Hobson is

Jimmy Cook van Transvaal op pad na nog 'n lopie

span bymekaar te hou. Hy sal al sy
ervaring van toetskrieket vir Aus-:
tram: moet inspan om te verseker dat
OP in sy eeufeesjaar 'n tuiste aan die
Curriebeker kan bied.

Diesleutel tot sukses in die finaal
sal daarin Ie om i'n groot eerste
beurttelling daar te stel. Beide spanne
het 'n besondere sterk top-orde wat
die fondament vir 'n reuse telling kan
ie.

·MarkRushmere, Phillip Amm,
Wessels, Kenny McEwan, Dave
Callaghan en Dave Richardson sal
die kolfkampie moet beset vir so

genrood in sy Mazda RX7 het hy vir
groot opwinding gesorg.' Nooit was
die drie vir 'n paar motorlengtes uit
mekaarnie.

In die eerste uitdun was Hepburn
naelskraap eerste met Viana tweede
en Morgenrood derde. In die tweede
uitdun was dit Morgenrood wat Viana
net-net om die tweede plek geklop
het.

Die drietal het vergoed vir die·
afwesigheid van Hermie van der Linde
in sy Nissan 300ZX en Sarel van der
Merwe in die Audi Quatro Turbo

Charles Leonard

Len Wagenaar

"Apartheid is moreel korrup en
dit maak die politieke situasie onu
ithoudbaar," se Robbie. "Dit staan
tussen Suid-Afrikaanse rugby en sy
hertoelating tot die internasionale
arena."

Die argument in 'rugby is of jy
rugbyspelers en -administrateurs, wat
binne diebeperkings van die wet
moet optree en wie se kant skoon is,
aanspreeklik moet hou vir hul voor
gangers se sondes, se Robbie;

"Ek is heeltemal ten gunste van
wat Danie Craven en Louis Luyt
doen deur met die ANC te praat, Dit
-was-'nbaie dapper stap om te neem,

DIEonafhiuikIikeiadi~stasie, Radio
702, het 'n Leeu in hul geledere. En
dit op heeltydse grondslag daarby.

John Robbie, die gewi!de
Transvaal-skrumskakel, is onlangs .
aangestel as die sportredakteur by
"702-land". .

Hy het Suid-Afrika die eerste keer
in 1980as lid van Billy Beaumont se
Britse Leeus besoek. Die daaropvol
gende jaar was hy weer hier saam
met Fergus Slattery se Ierse toer
span, waarnahy hom in Suid-Afrika
gevestig het.

, Gereelde luisteraars sal weet dat
die klein mannetjie met die groot sin
vir humor nie bang is vir polemiek
nie.

Hepburn bewys homself in sy 'Animal Too,'
DIE Animal is dood! Lank lewe die
Animal!

Dit is wat 'n mens kan. se van
Willie Hepbum se nuwe Opel Rekord
V8 na Saterdag se renne op die
Goudveld-renbaan buite Welkom.
, In die motor - wat sommer dade

lik "Animal Too" gedoop is na
Hepburn sy ander Animal, die Ford
Sierra XR8, aan die Suidwester Jur
gen Bentheim verkoop her, het hy
albei renuitdunne in die WesBank
ren vir veranderde sedanmotors in
gepalm,

Saam met Tony Viana in sy BMW
325i met 'n M5-enjin en Ben Mor-

Chris van Vuuren
DIE Nissanski!d het reeds by die

. agterdeur uitgevlieg, en nou sal
Transvaal vinnig die deure en Yen!
sters moet toemaak om te verseker
dat die Curriebeker nie dieselfde
paadjie volg nie ..

Hierdie naweek is dit maak of
breek vir Clive Rice se sogenaamde
krieketmasjien, wat deesdae klink
soos 'n ou afgeleefde Ford op 'n
wintersoggend, wanneer hulle die
Oostelike Provinsie om Suid-Afrika
se mees gesogte krieketkroon op St
Georges Park in Port Elizabeth die
stryd aanse.

Die Westelike Provinsie het die
afgelope twee naweke Transvaal se
kwesbaarheid blootgele, en gewys
dat Rice se manne ook maar voete
van klei het.

OP onderdie bekwame leiding
van hul uitgeslape kaptein Kepler
Wessels sal Transvaal se wankelrige
situasie wit uitbuit.

Die Oos-Kapenaars weet maar al
te goed dat Transvaal die vermoe het

.om van die planke af op te staan en
self 'n uitklophou te plant. Vyfdae se
krieket is ook 'n geheel en al ander
storie,
o In hierdie situasie het Transvaal
die voordeel. Die OP speel in sy
eerste Curriebeker-finaal terwyl <lit
vir die .meeste Transvalers 'n al-
ledaagse ervaring is. .'

'n Groot verantwoordelikheid sal
dus op Wessels se skouers rus om sy

~ I
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Voelyry-koors loop hoog
Die program vi r die GSB,
Bernoldus en Andre Letoit se
pelgrimstog om "Alternatiewe"
Afrikaanse musiek aan die
platteland te gaan voorstel is
opgestel en die komposisies is
gereed - 2

Pleter-Dirk Uys se
beimwee in die
buiteland - 4

US 40 in Gaberone: 'n gids om lewendig
daarin en -uit te kom - 3

Moderne fortuinvertellers: "hype" uit,.
"wetenskap" in' - 9

Uitstekende wyn kry alweer nie superieur-toekenning - 8



MUSIEK

Boere
rukop!

. Ole stllte voor die storm. Kerkorrel en die GBB maak gereed om te Ry

Grahamstad, .
Vrydag 26 Mei: Metodiste

kerksaal, Durban.
Saterdag 27 Mei: Students

Union Hall, Pietermaritzburg.
Vrydag 2 Junie: Windhoek

teater, Windhoek.
Saterdag 3 Junie: Windhoek

teater Windhoek. -

van Wes-Kaapland, Kaapstad.
. Vrydag '12 Mei: Universiteit
van Stellenbosch.

Saterdag 13 Mei: Three Arts
tearer, Kaapstad,

Woensdag 17Mei: Knysna/.
George .

Vrydag 19 Mei: Port Elizabeth.
Saterdag 20 Mei: Stadsaal

Saterdag 15April:
Potchefstroom

Vrydag 21 April: Voortrekker
Hoerskoolsaal, Bethlehem.

Saterdag 22 April: Welkom
Vrydag 28 April: Bloemfontein.
Saterdag 29 April: Alan

. Rautenbachsaal, Kroonstad.
Woensdag 10Mei: Universiteit

platteland regstreeks blootgestel
sal word aan die sogenaamde . . .
"Altematiewe" Afrikaanse musiek ..

.Die program lyk so:
Dinsdag 4 April: Afskop by die

Warehouse, Markteater
Johannesburg. Dit val saam met- .
die uitreiking vail die GBB- .
langspeler Eet Kreef.

Vrydag 7 April: Wits Students
Union

Woensdag 12 April: D-Lab 
RAU

Donderdag 13 April:
Vaaldriehoek Technikon 
Vereeniging.

Vrydag 14April: Maskerteater,
Universiteit van Pretoria ...

Die

ALLE planne virdielandwye
VoelvryNrye Weekblad-toer is
nODafgerond endie
toerprogram is voltooi.

Behalwe vir die nou reeds
. ongelooflikbekende .
Gereformeerde Blues Band met

. Johannes Kerkorrel aan die spits,
sal die ewe bekende dog
enigmatiese Bemoldus Niemand
en Die Swart Gevaar asook die
selferkendeAfrikaffer, Andre le
Toit, die ekskursie op soek na
waarheid meemaak. Die toer val
saam met die uitreiking van die
GBB se nuwe LP: Eet Kreef.

Dit is die eerste keer dat die

.-' '<.'

HAAKVAS!·· CHARLES LEONARD

Marctrippelkollig binne as hoepriester van kamp
':. " ". . ,. '

Marc Almond

* Plate word beoordeel op 'nskaal. '
van een tot lien.

TAKING IT HOME· .
. BUCKWHEAT ZYDECO .
~SLANDRECORDSIMPORn

. (8) •.. .' ..
OP die Graceland-langspeler sing
Paul Simon: Catch a little bit of
those Cajun girlsl Dancing to

: Zydeco. . .
As daar 'n sterker woord vir

dans was, sou hy dit waarskynlik
gebruik het, want Zydeco is die
uitbundigste jeukvoet-musiek
denkbaar en bier is die plaat,

Stanley ''Buckwheat'' Dural en
die ils Soot Partis Band, wat saam
Buckwheat Zvdeco vorm, se
trekklavierboogie is van die varsste
musiek tans beskikbaar. .

Dural se hupse trekklavier is .
prominent op al die snitte en
kombineer wonderlik op Why does
love have In be so sad? met .

ghitaarkoning Eric Claptonop die die treffer Tears Run Rings wat
Derek and the Dominoes-treffer. -, ,. uitstekende popmusiek is. Nogal 'n

. Hierdie Cajun soul/rhythm and rariteit nou se dae.
.blues is van die soort wat jou rerig Die titels vertel alles van die
laat goed voel. En het mens dit nie ', plaat se atmosfeer: Bitter Sweet,
nodig nie! Somethings Gotten Hold Of My

Heart (die ouGene Pitney-treffer),
.. mE STARS WEARE ~ The Very Last Pearl en Your

MARC ALMOND Kisses Bum, waarop die
(EMI) (7) voormalige Velvet Underground-
DIE hoepriester van kamp, Marc sangeres, Nico, uitgehelp het met
Almond, trippel die kollig binne die vokale kart voor haar dood,
met 'n heerlike plaat wat jou beter Die begeleidirtg wemel van

.as 'n goeie soapie laat voel. En al klaviere, troumarsorrels,
gebeur dit 'n paar keer amper, val oorvloedige strykers, getrompte
hy nooit van sy stiletto's af op The trombone en dramatiese ritme en
Stars We Are nie. tempoveranderings.

Die rnusiek is melodramaties, En net een juweeltjie uit die
die produksie is oordadiz in die lirieke: Call me romantic! Call me
strelende sin van die woord, en die Deluded! I'll give you the most
lirieke het nog genoeg sleaze. magical thing in the world! I'll
passie - van die soort wat give you the very last pearl.

~ Sondagkoerante verkoop - en Dit klink miskien alles bale
romantiek om te bevredig. oordadig en oordoen, maar die

Die hoogtepunt is ongetwyfeld verskil tussen Almond en iemand

soos Marilyn met sy rooi
tuitlippies, is dat Almond dit met

. styl doen en daarom wegkom
daarmee.

TOP OF THE POPS 2 •
VERSKEIE KUNSTENAARS
(GALLO) (5)
OP hierdie plaat is daar die B's en
die b's,

Eersgenoemde groep is Bon
Jovi, Black en Big Country met
hooflettermusiek.

Die ander is Bros en die
Bangles met klein,

. kleinlettermusiek.
In die geheel beskou is Top of

the Pops 2 werklik wat die naam
se.

As jy hou van die goed wat 50
maal 'n dag op die radio gespeel
word, is hierdie die plaat vir jou..
Op die koop toe kry jy gelukkig
darem gehalte-pop oak in die
proses.

• .ShjftyRecords
. ., Maakdadelik gebruik vanons sUkkel-vrye

posoestet-stelsel-« g'nparkeer-probleme~ g'n inaseming vangiftige
gasse - g'n ongepoetste kassie.re -;- stuurnetdie vorm en die geld
omdiebestein wareSUid-Afrikaanse musiek teen redelike prysete
kry. 'n Volledige katalogus isbeskikbaar. AileprysesluitposfJeld en
verpakking in. .

THE K~RELS EK S~
R18 SLEGS PLAAT

MRMACHHEGENUINES

R18 PLAAT &
KASSET

\ ( 1(~;h"!1
fp

voE!LVRY
R18PLAAT &
KASSET

TANANAS
R18 PLAAT &
KASSET

r-----------------------,
I· . '-': -Sfiif.ty $.ecoras f}3eSteCvorm VW 1
1 Nlam Stuurasbdll-volgendl: 1
1 Ad : : ,................ 1 , ;................................... I
,I 2 ; ;...................................................... I
1 Ko·dl 3 ·1'I I '

T-'I 'oon 4 ..

I
, " 1

I
Posun: Posbus 27513 5 ~... ·1

. .Blrtsham • Ek slullR...••..... .In.NOTA:Slegs qeks en
I . 2013· posorderswal ullgemaak IsaanSHIFTY ·1
'. . ". '. RECORDS sal aanvaarword. 'L ~- ~ ~_~
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Alles watjnlle won weet Q9r ...

VB 40 in
Gaberone

'n Botswanase
promosiemaatskappy, Seventh
Heaven, wat die konsert
organiseer, glo dat 'n suksesvolle
konsert Botswana en sy mense in
die intemasionale kollig sal plaas,

Hulle glo dit sal die weg baan
vir toekomstige konserte van
hierdie aard in Gaberone. Daar is
reeds onderhandelinge aan die
~ang om nog konserte in Julie,
September en November te hou:

, VB 40 tree op 24 Maart in
, Harare op en keer terug na

Zimbabwe om op 26 Maart in
Bulawayo te "boogie".

T-hemde van VB 40 sal teen 15
pula by die konsert beskikbaar
wees. Dit kan 'n versamelaarstuk
soos die Human Rights-hemp raak.

So, wees vroeg vir een van
vanjaar se beste jols in Suider-
Afrika, ' '

word.
Kameras en opname-toerusting

is ook ontoelaatbaar in die stadion,
Kaartjies is reeds teen R 31,25

by alle takke van Computicket
beskikbaat.

Die enigste moontlike probleem
kan akkommodasiewees.

AIle motelle en hotelle in
Gaberone is'reeds stampvol.
Kampplek is blykbaarook nie
beskikbaar nie.

'n Altematief is om in Lobatse,
omtrent 45 minute se ry van
Gaberone af, tuis te'gaan.

Plek kan bespreekword by die
LobatseHotel by (09267) 33-0157,
of die Cumberland Hotel by
(09267) 33-0281. '

'Omdat die hele been-en
weertjie maklik binne 'n dag afgele
kan word, is blyplek nie 'n
onoorkomlike probleem nie.

Brltse groep UB 40 speel oor die Paasnaweek In Gaberone

Die beste plek vir mense wat
vanaf die PWV-gebied kom om die
grens oor te steek,is by die
grensposte by die Pioniershek
anderkant Zeerust Dingedaar
verloop die gladste.

Met die terugkeerword
voorgestel dat die hek by,
Tlokweng gebruikword. Die hek is
tot 22hOO oop.

VB 40-aanhangers vanaf die .,>

Kaap/Bloomfontein-gebiedword
aanbeveel om die Ramatlabana-:
grenspos te gebruik.

Reistyd - insluitend die
deurgangstyd by die grens - is vyf
uur van Bloemfontein, 12 van
Durban en 15 van Kaapstadaf.

'Die organiseerders het
beklemtoon dat geen alkohol binne
die stadion toegelaat sal word nie.
So, die heerlike Botswana Castles
moot maar buite klaar gesluk

Charles Leonard vertel
meer oor die wie, wat,
waar, wanneer en hoe

Kwanyape, 'n groep jong
musikante wat hul eie komposisies
speel.

Die stadion, wat 45 000mense
kan huisves, se hekke open om
10hOO.

Die eerste groop begin om
13hl5 speel met VB 40 om 16hOO
aan die beurt.

Die konsert eindig om 18hOO.
Kort voor 16hOO word die

hekke gesluit en geen ,
uitstapkaartjies is beskikbaar nie.
Die organiseerders het die
versekering gegee dat alles,
toiletgeriewe, kos en koeldrank, in
die stadion beskikbaar sal wees.

Hulle het ook aanbeveel dat
Suid-Afrikaners in Suid-Afrika
reeds hul rande vir pula's omruil.
Daar sal egter 'n mobiele bank
buite die stadion wees, maar
hengse lang toue kan verwag word.

DITis mindat Suid-Afrikaners
'n keuse tussen die gewilde
Britsereggae-groep, UB 40, en
die veergewig Suid-Afrikaanse
popgroep, Cinema bet.

Hoewel laasgenoemdevir
mense aan die Rand binne 'n paar
minute se bereikby die Randse
Skou te sien is, kan VB 40
terselfdertyd vier uur verder in
Botswana gesienword.

Dit is amper soos 'n keuse
tussen die tronk en 'n vakansie by
die see. '

, Op Saterdag, 25Maart - in die
middel van die paasnaweek - tree
die Britte in die Nasionale Stadion
in Gaberone op.

Suid-Afrikanerssal in hul
duisende die trek soontoe kan
ondemeem sonder die vooraf se
genaelskou van visurns wat dalk
nie betyds gaan opdaag nie. Om
Botswana te besoek, het Suid
Afrikaners slegs 'n geldige
paspoort nodig.

VB 40 word voorafgegaan deur
twee plaaslike groepe, Afro
Sunshine Band, van die gewildste
afro-rockers in Botswana, en

B3

Bidini die derde prys.verower in
, die gesogte Busoni-intemasionaIe
klavierwedstryd in Bolzano, Italie.

Bidini het sy graad cum laude
.van die Konservatorium Santa,
Cecilia ontvang. Hy studeer tans
klavier onder Orazio Frugoni en '
komposisie onder Georgio
Martellini by die konservatorium
in Florence.

Sy enigste solo-uitvoering in
Johannesburg vind om 20h15plaas
op Saterdag, 18 Maart in die

, Grootsaal by Wits. Sy program
sluit die volgende werke in: die '
Sonata in C-Majeur Opus 2 nr 3
van Beethoven, die Bach-Busoni
Chaconne in D-mineur, die
Scherzo nr 2 in B-mol mineur van
Chopin, die Wanderer-fantasie in.

, C-Majeur van Schubert en
Strawinski se Petroushka Suite vir
solo-klavier,

Meestersklasse by die
Pretoriase Technikon vind plaas op
Maandag 13 Maart en Donderdag
16 Maart om 14hOO.

- Lesing

- Dernonstrasle

- Paneelbespreking

JOHNNY CLEGG
SE MUSIEK

Die invloed van Zoeloe~ ,'.
~/'crossover"'·kultuur in '\... , -"

Bidini besoek SA weer'

opvoering.
Daar is voorskoue

van Gulls by die
Drama, Staatsteater,
Pretoria vanaf 17
Maart. Dit open op 21
Maart en duur tot 1
April. Daama verskuif
dit op 11 April na die
Alexander-tearer en sal
tot 29 April aangebied
word.

wat aangestel word as
distrikskommissaris met sy terugkeer
na Akkra.

Die aankondiging het as groot
teleurstelling gekom vir die meeste
plaaslike inwoners wat hul hoop op
Yaaba gevestig het.:Yaaba handel oor '
die vriendskap tussen'n jong seun en '
'n ouvrou wat deur haar dorp verwerp
word omdat hulle dink sy is 'n heks,

Heritage Africa se regisseur Kwah
.Ansah het gese hy hoop die -.
toekenning sal die bande tussen '
Ghana en die Ivoorkus versterk.- AFP

by Diane Wilson oor.
Andersins bly die
rolbesetting
onveranderd: Ron
Smerczakis Bill, Joy
Stewart-Spencespeel
Molly en Jeremy

, Taylor is Dan. Twee
seemeeu-poppe van die
Handspring Puppet
maatskappy het ook 'n
belangrikerol in die

Singende
,nanne terug

uit Kaep
Oleslngende nonne van ,
Nunsense Is terug ult die'
Kaap en weer In die land

van verlore slele 
Johannesburg. Ole

vertonlng sal vanaf 15
Masrt by die Alhambra
teater opgevoer word.

, Dlegene wat nog nle die
.muslkale verhaal van die

vyf lewendlge en vier
bevrore nonne geslen het

nle, kan maar opruk na
computlcket van omtrent

onmiddelllk af.

Gesogte prys aan Ghanese rolprent
•QVGADOUGOU- By die Pan
African filmfees het die Ghanese film
Heritage Africa, geregisseer deur '
Kwah Ansah, die gesogte Yennega
Stallion-prys weggeraapvoor die
plaaslike gunsteling,Yaaba deur
Idrissa Ouedraogo,en sodoendedie'
eerste Engelssprekende Afrika-land
geword wat die eer te beurt geval het,

Heritage Africa, wat al voorheen
deur die Organisasievan Afrika
Eenheid gekies is, handel oor Ghana '
in die vyftigerjare en die Cambridge-« .
opgeleide QuincyArthur Bosomfield

verower. Dit was
genomineer vir die

, 1988 AA Vita- '
toekenning in al vyf
kategoriee: beste

, akteur, aktrise,
regisseur, produksie en
beligting en ontwerp,

Die talentvolle
aktrise Mitzi Booysen
neem die rol van
Frances, Bill se suster,

dog snaakse verhaal '
van 'n middeljarige
m!U1 wat 'n kopbesering
in 'n motorongeluk
opgedoen het. Waar hy
slegs op 'n kinderlike
wyse met die om hom
kan kommunikeer, lug
Bill sy gevoelens met
sydelingse sinies
geestige opmerkings
teenoor die gehoor.

Hierdie aangrypende
opvoering van die
Australier Robert
Hewett se ongewone •.s >

toneelstuk het reeds
drie Fleur du Cap
toekennings, die
KaapseAA Vita
kwartaalikse
toekenning vir die beste
opvoering in 1987, 'n
Transvaalse AA Vita
kwartaallikse
toekenning vir beste
opvoering asook die' .
Dalro-toekenningvir
die beste akteur in 1988

Bekroonde Smerczakweer in Gulls
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DIE opwindendejong Italiaanse
pianis, Fabio Bidini, kom in Maart
na Suid-Afrika om meesterklasse
by die PretoriaseTechnikon te gee
en hy sal ook solo-uitvoerings op ,
Secunda, Pretoria en Johannesburg
lewer. '

Bidini het Suid-Afrika aan die
begin van verlede jaar besoek toe
hy aan die Intemasionale Klavier
,...,..,,__-.,..,..--..,..., kompetisie

deelgeneem '
het
. Hyhet'n
eerste prys '
veroweren
het ook 'n
prys ontvang
vir die beste
uitvoering

";;':';'~0ILl van 'n '
--- --' -1. -..,.__--., klavierkonsert

met die
orkes.

'nPaar
maande :
gelede hetRON SMERCZAK het

pas die 1988 Fleur du
Cap-toekenningas
beste akteur vir sy spel
in Diary of a Madman
ontvang, Dit is die
tweede agtereen
volgende jaar dat die
eer hom te beurt val
in 1987 was dit vir sy
pragvertolkingvan Bill
in Gulls.

Gulls, wat Truk in
medewerkingmet
Volute-produksies
aanbied, sal in Maart
en April weer op
aandrangvan die
publiek in
Johannesburgen
Pretoria aangebied
word.

, Gehore het verlede
jaar se opvoering by
die Alexander-teater,
wat deurentyd
volbespreek was,' ' '
staande toegejuig,
Gulls is die roerende

/
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BeatrixBroekhuisenneem afskeid

SoWhereTo
~. , '

, . - - . .
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naKaapstad

"::J : .: k'I' ik.. ·;····t· "
.OU· . OS op
wanneer jy die
land verlaat

wanneer ik weernaar Zuid-Afrika
kom zij sommigestukkenaan het
publiek kwijtheb kunnenraken
opdat de gekweldsiel naarhuis
heb kunnen gaan.

En nu beste mensen, adieu-.En
houd U Uw screensvrij van
wellustl Graagkorrespondeer ik
metmooie knullen. Ik zit te
popelen te PosteRestante, Urk,

" Holland. Brievenvergezeltvan een
foto hebben voorkeur., .:;';

opvolg; gaan ook oor "home", Dit
speel af op 'n Natalse plaas waar
die eienaars weens
tuislandkonsolidasie moet
padgee. Dit gaan oor wonels: "Ek
glo die lartd is vasgevang deur
die ou waardes."

Hierdie stuk gaan ook oor
korrupsie. Die eenkarakter is 'n
politikus en hy is "tot in sy
hoenderpastei vasgevleg in
korrupsie". Hy het egter baie

, selfvertroue met die noodtoestand
wat hom beskerm,

Uys sien Scorched Earth, wat
in 1981 al geskryf is, as 'n eggo
van die InIigtingskandaalwat
oritwikkel het tot die situasie
vandag waar korrupsie amper 'n
statussirnbool geword het,

Hy speel self nie in enige van
die twee stukke wat hy geskryf
het nie. Hy neem die regie waar
en dit is beIangrik, omdat die
stukke na hierdie opvoerings op
hul eie voete moet staan,

Uys kan nie in hierdie stadium
weer 'n revue, 'n Evita, skryf of

. speel nie.
"Ek kan nie op die reaIiteit

verbeter nie.Ek kan nie 'n Pietie '
du Plessis of 'n Jani en Eugene,
of die miljoene randwat by die
nasionale toilet afgespoel word,
uit my duim suig nie."

Standaard goed
Die standaard vari teater in

Suid-Afrikavergelyk goed met
wat in die res vandie wereld
aangaan.

Hy gloegternie aan iets soos
Afrikaanse teater nie, maar weI
aan Suid-Afrikaanse tearer, Wat
nou hiermee saarngaan is
Afrikanerkultuur.

: "Afrikanerkultuur - een woord
- is die 'jockstrap' van apartheid,"
sa Uys.

Hy staan ook die kulturele
boikot teen omdat apartheid deur

. kommunikasie afgebreek word.
Met sy wereld-toer verlede jaar
het hy geen probleme ondervind
nie. Inteendeel, hy is besonder
good ontvang.

Toekomsplanne?
"Ek is altyd besig met ses of .

,sewe dinge: Twee nuwe
toneelstukke vir volgende jaar, 'n

, draaiboek vir Engelartd, 'n stuk
vir daarso, 'n nuwe revue, ek
gaan terug Holland toe vir twee

. maande, ek werk aan my
eenmanvenoning in Duits vir

, Duitsland, Ek kan nie sit en wag
. tot iernand aan my deur klop en
sa ODSis Ius vir lets nie. Dan is ek

. te laat."'

"En dit was vir my die
'amazingste' storie, die twee .
Kapenaars wat so saarn in 'n .
vreemde kombuis huil."

Hy het die afgelope jaar
letterlik duisende uitgewekenes
by sy vertonings oorsee ontmoet,
En hulle sit almalmet
verskriklike heirnwee.

"Nie net na die mooi berge .
nie,maar na die passie en die.
pyn."

"In Engeland en Amerikagaan .
die politiek oor 'pooper scoopers', :
mag jou hond op die sypaadjie .
akkie of nie. Hier gaan dit oor ,

· lewe of dood."
Oit is oor mense soos hierdie

· waaroor Just Like Home gaan.
Uys se ander stuk, Scorched "

Earth,wat Just Like Home gaan

(hoe kan een moederhaardochter .
."Nataniel" dopen? ik houdm'n hart
vas) haddeneen voorkeurvoor olie
en cremedie hundonsachtige
haartekstuuren skedelvorm
beklemtoonden. Tananas enZayne .
Adamspronk metvan die maffe
nichten-staarljes. Over de
afschuwelijke kapselenvan The
PsycoReptilesswijg ikverder, Ik
hoop m~t.~J~.Y,~um&~,mensen

, naar NoJacket Required kijken!
Noemmij maarconservatief:

· mijn eigen vlasblondhaar draag ik,
zoals aIlemeidenop Uric, in netten

· vlechten.Braaf enhigienisch.
Eenbeetje moderner- maar

aardighoor • is dekapsel van de
· blondemevrouwde nu,naar het
schijnt,permanenthaar intrek
heeft genomenin de zaakvan
"Morkels" • compleetmet
kinderenen make-upartist.En al .

. .. dat ameublementllk hoop dat

tebly, Hy moes om politieke
redesuit Suid-Afrikavir die
polisievlug. nit het hom 'n jaar
geneem om in Londen aan te kom
om by die ANC aan te sluit, En
daar vind hy uit sy ':'auntie" is op

.pad terug Kaap toe.

seam huil
Die storiesit al jare lank by

Uys.Sy pa het in die sestigerjare
in Londen by 'n Indiese restaurant
kerriegeeetwat "nes Kaapse
kerrieproe",Dadelikgaan hy
kombuis toe en ontmoet toe daar
'n "grootblinkbruin" vrou wat

, Vart die Kaap af kom. Haar.
woordewas: "Ek wil huis toe
gaan", en daarhuil die twee toe.
saam.Sy is nou terug in die.
Kaap.

in iedergeval, snaple er niets van.
Kijkuit! De tv screenis geen
plaatsvoor wellustwekking, en dan
ooknog in een nieuwsbulletin! (De
heer Pauwdeedniettemin z'n
toetreden tot mijnlijste van
knullen.)

Hetvolgendprogramma,No
JacketRequired, gafde allergekste
haarkapselen te zien,Ik kan het
Engels niet zo goedvolgen en
spitstemijn aandacht dus op het
beeldmateriaal toe.Dejubilaris
waseen Negerin,eneTracy
Chapman, die blijkbaareen
kompetitievoor fantasmagorische
haarstijlenwon.Datdiende als
inspiratie- en tot heel veel
hitsigheid.Tweeheren, Karl
Kikillus en DaveCharles lieten
hunhaar kappenmeteen dolle
Pompadour op de schedelkruin en
smerigesliertjes in de nek. Twee

. meiden,MallyKelly en ~ataniel .

gesin en hul bruin bediende,
Cathy,emlgreer in 1977 na '.
Londen.Toe die wit farnilieweer
terugkom Kaap toe bly Cathy

. agter omdat sy daar vryis.
Na twaalf jaar wou sy tog

teruggaan huis toe. En dan kom
haar jong neef uit AthIone in die
Kaap daar aan om by sy "auntie"

· vertel dat die pa 'n lid vandie
Suid-AfrikaanseWeermag is, se
een van die meisies (Nomvula):
"Jy is 'n skandvlekop onsnasie!"

Amandaverteldat die
weerman, Sebastian, haarlewe op'
'n keer geredhet gedurende een
van die weermag se township
klopjagte en dat hy haaruit die
tronk gehaalhet nadat sy by die
begrafnis van 'n aktivis in hegtenis
geneem is. Die andertweewil
egter nie die "daad"regverdig nie,

Selfs Amanda se pa kansy skok
en afkeur nie wegsteekashy by
die hospitaal aankomomsy dogter
se kind te siennie, Eenvandie
verpleegsters bring verligting, wat
met haar woorde die anderlaat
insien dat die babanet 'n mens is 
al is hy wit.

Dit is danook die morele les:
·'rnense is mense,ongeagvanhulle '
velkleur..

Die stuk eindigmet 'n loflied .
vir Ntate ZephMothopeng.

Waarnatoe-Sowhereto. Met
,.die Sablkwa.spelers.Skrywerl

reglsseur: Smal Ndaba.
Resensledeur MLUNGISI

KAMASE

Godverdorie, wateen weekend!
·Niet veel tijdvoormijnhobbyvan
beeldradio kijken,wantdepositie
ik mij veelalbevond,wasniet

., zittend in een stoel - dat kunt Uw
mij maar geloven. .

Enfm. Nochenkeleimpressies
Uw tot leringen stichtingalvorens
ik vanavondterugkeer naarde
Lage Landen.

Vorige Donderdagavond, op het
zesuur-nieuwsbulletin, verscheen
een nieuws-rapporteur, CharI

, Pauw, in een allergeilst
baaibroekje op Uw screens. Hij

. rapporteerde,zogenaamd, over een
stuk mooiekustlijn.die bedreigd
wordt door nucleaire/militairel

. ecologische bezoedeling • weet ik
veel • maar hij plaastemet zoveel
joie de vivreenvertoon van
pectorales in het koele waterdat .
zijnmilieu vriendelijk boodschap
helemaal te loorging. Dezekijker, .'·

Pleter-Dlrk Uys gesels
met CHARLES
LEONARD oor

ultgewekenes, sy
toneelstuk Just L1k~

Home, en sy .
toekomsplanne

"JOU klok stop op daardie
oomblik wanneer jy die land'
verlaat," se dramaturg Pieter
Dirk Uys oor rnense wat die
land verIaat. Hulle word aan '
die gang gehou deur die drorne
wat bulle van Suid-Afrika bly
koester."Donald Woods dink
nog steeds ons bly in 1976." ,

Dit is die ternavan Just Like
Home, watdie afgelope week by .
die Laager in die Markteater in
Johannesburg geopen het,

Die stuk gaan oor
uitgewekenes in Londen. 'n Wit

NA suksesvolle opvoerings in
soweldie Box-teaterby Wits as
Gaberonegedurende Februarie,
vertrek So WhereTo volgende
weekna.Oos-Londen en Kaapstad.

So WhereTo handeloor drie
verwagtendetiener-meisies. Dit
speel af indie kraamafdeling van
'n township-hospitaal..

Omgekeerde rassisme en " .
bevooroordeelheid is een van die
hooftemasvan So Where 10, wat
belig worddeur die reaksiesvan
die township-gemeenskap nadat
een van diemeisies(Amanda) ..
geboortegeeaan 'n witkind.

Die babase geboorte speel af.in
'die openingstoneel. Maardie nuus

wordeers later gebreek. Terwyl
. die kind gebad word,begin 'n

bespreking tussendie drie meisies
oorgeboortebeperking.
Onortodokse en altematiewe
aborsie-metodes worddie fokus
van die bespreking.Regisseur
Smal Ndabagebruikdie sub-tema
goed om spanning te laatoplaai. _
Beledigings word.wedersyds ,
geslinger asskuldgevoelens en
frustrasies na yore kom. .

Die spanning bereik breekpunt
met die nuusdat Amandase baba
wit is. En wanneer sy die ander

MYpen.vriendin, Bealrix
Broekhuisen, vertrekvanaand
terugHolland (Urk) toe - haar "
bagasiedubbeld die hoeveelheid as
by haar aankoms, Eenoggend

.verledeweek het PompieNongena,
die linkervleuel van die
hokkiespan in Soweto, hier
aangerygekom in 'n kombien is
hulle wegop 'n inkopie-jol.
Beatrixhetondermeer, 'n hele rol
Duitsesis in swart, gouden green
by 'n-boetiek in Marabastad
gekoopwaaruitsy "Urker
kostuurns" gaan maak as sy weer
by die huis is.

Die naweek was ewedruk. Een
. van die here. op haarkortlys van
/IV-persoonlikhede wat as
"knullen"kan deurgaan, het
''kontakgemaak"en sy het die hele
naweek uilgeslaap. Sy woo
nogtans, vir oulaas, enkele .
"impressies" neerpen.
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Hoffman skitter in Raln Man
Rain Man. Met Tom Cruise en Dustin Hoffman.
Regie deur Barry Levinson. Begin van dag by
Ster Kinekor-bioskope., Resensie deur FELICE,

, ORSINI

Cruise en Hoffman In 'n fllek met min re~n

Rolprent herroep
onderdrukking
van Albaniers

DIEkombinasie vanDustin
Hoffman en Tom Cruise as
broers in RainMan is
verstommend genoeg omdie
nuuskierigheidswaarde vandie
prent teverseker.

Die berekende genialiteit van
regisseur Barry Levinson om vir
die glibberige Cruise teenoor die
veteiaan karakter-akteur Hoffman
te laat speel, word eers heeltemal
duidelik na die afskeidstoneel ,
tussen hul karakters, Raymond en'
Charlie Babbit.

Cruise speel die rol wat hy in
The Color Of Money, Risky
Business, Top Gunen Cocktail
gespeel het - die van on '
geldgierige, koelbloedige en
arnbisieuse kerel sonder on
sweempie integriteit.

NA sy vervreemde pa se dood,
hoor hy dat sy erfporsie net on
motor en on klomp roosbome
beloop.

Hy stel hom dit ten doel om uit
te vind wie in besit is van die
uitstaande 3 miljoen dollar.

on 1949 Buick Roadmaster - net
8 ()()() van die klassieke motors is
verv aardig - is die katalisator vir
die reiinie tussen Charlie en
Raymond. Hoffman speel die rol .
van on outistiese persoon, iemand
wat hom onttrek het in on wereld
van psigotiese fantasie en isolasie - ,

hy kan byvoorbeeld nie oogkontak
maak of ongesprek voer nie. Die

. kleinste steuring in sy roetine of
die kleinste geraas dryf hom tot
raserny.,

Karakteristies ongevoelig
besluit Charlie om vir Raymond
uit oninrigting vir verstandelik

, vertraagdes te ontvoer en on
avontuur begin waar die twee
vanuit hul emosionele isolasie leer
dat die basis van enige verhouding
kompromie en vertroue is.

Charlie is as gevolg van sy pa
se onvermoe om op on gevoelsvlak
met hom te kornmunikeer ook
emosioneel vertraag, maar insy
hebsugtige Amerikaanse
omgewing is dit sosiaal

" aanvaarbaar.
Met sulke gegewe verwag On

, mens on tranedal, maar Levinson
het duidelik On broertjie dood aan
soetsappighede en manipulasie.
Los die Kleenex maar by die huis.
Ek kan 'n prent soos Dominick and

, Eugene as voorbeeld noem van die
verkeerde aanslag,

, Diegene wat on smaak

ontwikkel het vir Levinson se
eiesoortige samespanning van
komedie en tragedie - in Diner,
The Natural, Tin Men en Good ~'

Morning, Vietnam - sal elke
veerligte oomblik van Rain Man "
waardeer. '

Die prent is on besonderse
aanklag teen inrigtings vir mense
wie segedrag nie strook met
sosiale norme nie, maar nooit raak '
hy buite voeling met die
werklikheid nie ... en hoe hy dit " .'
doen is intellektueel en visueel
boeiend.

Intense tonele tussen Cruise en
Hoffman, wie se uiteenlopende
speelgewoontes die spanning birine
elke raam versterk, word '
afgewissel met kleurryke
"reistonele" deur verskeie klein
Amerikaanse dorpies en Las ' .
Vegas.. , "

. Hoffman se vertolking van ~,

Raymond is briljant. Hierdie
karakter verpersoonlik die prent se
boodskap: dat die lewe ironiese
poetse bak wat uiteindelik sorg dat
regverdigheid seevier.

Galery-ure:
Maandag, Dlnsdag, Donderdag 
10.30 vm tot 8.30 nm
Woensdag, Vrydag - 10.30 vm
tot5.3Onm
Salerdae ~ 9.00 vlll tot 1.00 nm

Kim Sacks-Galery
Hk Cavendish- &
Frances-straat
Bellevue, Johannesburg
Telefoon 648 6107/9204

, emosionele psige, bygevoeg word.
"Vroue,' verduidelik die 37-

,jarige regisseur wat al beskryf is as .
on seksis met die kop van 'n
chauvinis en die hart van 'n
feminis, "is die enigste mense wat
eintlik weet hoe om te reageer as
hulle hoog en droog gelaat word.
Hulle ken nie skaamte nie, of wat
dit beteken om on gek van hulself
te rnaak nie, Hulle reaksies beslaan
die volle spektrum van emosionele
moontlikhede.

'''n Viou weet dat sy liefde '
nodig het om aan te hou lewe en sy
is bereid om enigiets te doen om
dit te verdedig. In die ewige oorlog
is aIle wapens geregverdig..."

Ole Spaanse regisseur Perdro Almodovar se Women on the
Verge of a Nervous Breakdown het wereldwyd ongeloofllke
opslae gemaak en is oak nou vir 'n Oscar benoem. Maar die

interessante aspek van sy werk, beskou ult 'n Suld-Afrikaanse
perspektief, is dat hy wys wat gedoen kan word sender die vlak
van kulturele onderdrukklng wat ons land steeds telster. PAT

, , , .'SCHOEMAN bellg die punt,

Carmen Maura In Woman On The Verge Of ANervous
, " Breakdown

anything while you are bemg
terrorized?" Klink dit bekend?

Sy gunstelingtema van wellus
en die dood (in die tradisie van
Fassbinder, Cocteau) word visueel '
uitgebeeld in prente wat
terselfdertyd nostalgies (die pre
vigsera) en uiters kontemporer en
"off-beat" voorkom. Verskillende
genres oor die afgelope 50 jaar
word sommer in eenfliek
saarngeflans.

In sy eiewoorde is sy prente on
meditasie op die vyf essensiele
temas: die dood, bevryding, gelyk
heid, prag, en natuurlik die liefde, -

Met Women on the Verge kan
, vroue, ofte weI die vroulike-

Almodovar voor in Spaanse
kulturele bevrydingstryd
PEDRO ALMODOVAR, die
regisseur van Women On The
Verge Of A Nervous Breakdown,
is een van die voorlopers van post:
Franco Spanje se kulturele
bevrydingsveldtog.

N Ii jare se kulturele
onderdrukking onder die Franco-"
bewind is On groot deel van die
Spaanse "artistieke klas" nou op
die punt om hulself oorte gee aan ,
kulturele hedonisme. En: .
Almodovar is een van die wat
hulle nuwe vryheid tot die uiterste
beproef.' ,

Sy beheptheid met seksuele
dinamiek en sy
gederermineerdheld om die
bourgeoisie te skok, het hom
uiteindelik die Felix-toekenning
(Europa se Oscar) besorg. Nou is
hy vir 'n Oscar benoem vir beste
buitelandse rolprent vir Women
on the Verge en Hollywood roep

. (wat natuurlik die einde sal
beteken van sy vars kombinasie
tussen humor en swartgalligheid).

Almodovar is 'n plaasseun wat
oP 17-jarige ouderdom na die
groot stad (Madrid) is om sy
fortuin te gaan soek. Nadat hy
voorsanger was vir On rockorkes en
die teks van On pomografiese foto
novelle geskryf het, het hy vir on
dekade by die staat se
telefoondiens gewerk. Dit is
gedurende die tyd wat hy sy eerste
twee draaiboeke geskryf het,
Sukses het redelik gou gekom,
maar sy weersin in diktatoriale
gesag het bly vasteek.

In een van sy vroeererolprente
Dark Habits, betaal hy die
skynheiligheid van godsdienstige
onderwys (in besonder die Rooms
Katolieke opvoedingstelsel
waarvan hy deel was) dubbel
terug. Nonne het name soos Sister
Sewer Rat, Sister Snake ens.Die
klooster word on satiriese
verpersoonliking van die Franco
nagmerrie,

Soos hy self se: "The system is
full of hypocracy - who can learn

Ons bied die grootste
en mees eksklusiewe
reeks handewerk en
tuisgemaakte meubels,
handgeblaaste glas en
ltIandJies van dwarsoor
die Cerde W~reld.

PRISTINA, Joego-Slawie - On Rolprent wat die onderdmkking van die
Albaniese minderheidsgroep in die Kosovo-provinsie belig, draai voor vol
bioskope in die provinsiale hoofstad Pristina. , '

Dreigende protesoptogte is gehou in die provinsie en in Serbie, wat in
beheer staan van Kosovo. Die Serbiese meerderheid in die republiek se hul
volksgenote is besig om deur die Albaniers uitgedryf te word en wil
daarom meer beheer oor die provinsie he. ,

Albaniers in Kosovo, wat 90 persent van die bevolking uitmaak, het in
die strate geprotesteer en geeis om hulle outonomiteit te behou.
Soortgelyke betogings het in 1981rasse-spanning in Kosovo veroorsaak en'
die owerhede moes die betogings verbano . "

Ondanks die verbanning her die bioskope die enigste manier geword vir
die jeug om hulle frustrasie bekend te maak, Daar word nie net aan die
einde van die film Mist Guardians, deur die Albaniese regisseur Isa Qosja,
hande geklap nie, maar ook gedurende die film.

Mist Guardians herroep on era van Joego-Slaafse geskiedenis wat bale
lyding onder die Albaniese bevo1king veroorsaak het - toe Alexander

Rankovic die minister van
binnelandse sake was tot en met sy
afdanking in 1966.

Die film is simboolryk en nie '
maklik verstaanbaar vir die
gewone man nie, maar een toneel
is duidelik en 10k altyd spontane
toejuiging uit, Die held, On skrywer
wat deur die geheime polisie ..
agtervolg en gemartel word vir on
droom wat hy gehad het die dag
voor sy arrestasie, is teenwoordig
die dag as sy agtervolger hom
vasloop. Die held verklaar: "Jy kan
ons almal doodmaak, maar
geregtigheid sal nooit sterf nie."

Een jeugdige het gese die film
het so gewild geraak omdat dit
moed en optimisme wek onder
Albaniers in Kosovo wie se
nasionale regte bedreig word deur
die beleid van Serbie.

Die antagonisme tussen die
Albaniese en Serbiese groepe het
gelei tot kritiek op Qosja se
rolprent,

'n Vroezre werk van hom het 'n
toekenning ontvang op die 1986
Cannes-Iilmfees en Mist
Guardians was genomineer vir vyf
toekennings na gunstige kritiek by
die Pula-fees in-Joego-Slawie, Die 
beoordelaars het egter net een
toegeken - vir die beste musiek. '

Serbiese filmvervaardigers
beskryf die film as 'n versteekte
politieke pamflet wat die Joego
Slaafse owerhede beskuldig van
tirannie oor die Albaniers in
Kosovo,

Qosja ontken die beskuldigings
en se dit is 'n regstreekse gevolg
van die verslegtende verhoudinge
tussen die Albaniers en die Serbe. -
AFP
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BOEKE

helfte van die gedigte, kan 'n mens
irnmersnie anders as om 'n
postrnodernistiese kode te herken
nie.

Hierdie netjies gekonstrueerde
geslote bane van Hambidge '
herinner egter ook aan iets wat
iemand op 'n keer oor Andy
Warhol gese het: "He worked
hardest at what was easiest." Op
die duur word dit nes die metrum

, 'n bietjie voorspelbaar en gernaak,
Hierdie vermenging van popen:
pretensie, van kitsch en
selfbewustheid,bly opdie ou end
maar 'n bietjie yI.

. Dit, dan, is die "estetiese"
poesie wat Harnbidge teenoor
"anti-hegemoniese" poesie stel in
'nonlangse artikel in Insig

, (Februarie i989). Daarin pleit sy
dat "elitistiese" literatuur "steeds

. sy regmatige plek gegun (moet)
word" naas "anti-hegernoniese"
werk. Want as elkeen netjies in sy
eie kanton bly Uy in jou klein
hoekie en ek in myn), dan sal
.almal gelukkig wees en die
Afrikaanse letterkunde nie as 'n
"benoude bestel" beskryf kan word
nie. So word hegemonie immers
bewaar.

In hierdie Dooieweerdiaanse
, geslote baantjies waarin sy dig,
, gaan dit bloot om 'n liefde wat
, gekroon word met 'n "dirty

weekend" en 'n afspraak met die
poesie,

Slim gespeel
Dat daar slim met die cliches

gespeel word, is weI waar.Dat
hulle doelbewus, tong-in-dic-kies
as cliches aangebied word, is ook

, 'n moontlikheid om in gedagte te
hou. In die wyse waarop Hambidge
se reis tot die slotsom kom van
"AIleen in mijn gedichten kan ik "
woonen", in die wyse waatop die
lewe fiksie naboots, asook in die
wyse waarop sy so selfbewus dig
oor haar digterskap in byna die

om van die bundel die
spreekwoordelike "heg
gekonstrueerde eenheidsbundel" te
maak nie, is daar egter min wat,
werklik vonk, "

Miskien is dit omdat die bundel
te goed deurgekonstrueer is, dat
daar te veel sirkels en te veel
herhalings is, want wat sy op die
ou end vasvang in haar geslote
bane is 'n spul cliches. ,

Sy leef met die "oog op die
ewigheid - gedagvaar deur die
dood"; sy reis deur haar "hart se

, landskap sonder kaart"; daar is "lig
na 'n tonneI" en "meer word bereis
as 'n land en sy mense - 'n
innerlike landskap" skryf sy; "uit
drolle skiet ons sterre" en aan die
einde word die sirkel "voltrek" as
sy aanland in 'n "koel hawe"; 'n
orgasme word beskryf as 'n
vulkaniese uitbarsting; en daar's
glad 'n "belie dame sans merci'',

Joan Hambldge

draad" (stroombaan) wat
gekortsluit moet word om iets te
laat ontvonk. '

In hierdie uitgebreide "afspraak
met poesie", hierdie selfbewuste
reis agter poesie aan waarin die
digteres heelwat treine baal en
konneksies maak, waarin die
geslote bane soos die konsentriese
sirkels op die omslag netjies in
mekaar pas en nie anders kan as

Geslote Baan deurJoan Hambidge. Tafelberg, R19.95 + AVB. Resensie
deurWILHELM LlEBENBERG

TS ELIOT het in jambiese
pentameter gedig en dit
verbloem deur dit te
herrangskik tot Vrye verso loan
Hambidge skryfprosa wat sy in wyses herhaal sodat
reels opbreek, dit op die duur 'n

Oordie algemeen vloei haar uitgebreide metafoor
"geslote baan" met die word vir alles: die
wisselstrome van die poesie, die liefde,
tweeheffingsvers. 'n Mens herken" die lewe.
die onderliggende ritrne van die Een van die
bont en die blou en die veld en die geslote bane in die
lug en die vaalvalk war sing soos . ' bundel is 'n reis deur
by draai, soos hy draai: Noord-Europa - wat

Europa verklap nie voltooi moet word
nie meer sy geheime; soos 'n sonnet 'n
die Dom in Utrecht Reis wat self
word gerestoureer; metafoor word vir
Kobenhavn vibreer die liefde en (soos 'n
in digte mis. ' sirkel) voltrek word
By tye kry sy dit reg om op as sy met visums vir'

hierdie eenvoudige stramien te die hart aanland in
varieer of die woorde so te plaas die koel hawe tussen
dat die aksente net reg val: die geliefde se bene

In die voonnalige en tussen die
stationsgebouw .' heuwels om haar

in Utrecht; Nederland, hart.
by 'n tafet(gereserveerd Die liefde is dan

, voor niet rakers) wag ek ' 'n tweede geslote
toenemend ongeduldig... baan wat onderbreek
Die reelverdeling is egter nie word deur die

oral so dramatics of knus ingepas digteres se "afspraak met die
in diesintaksis nie en op die lange poesie", "Die geslote baan/ van my
duur dreig dit om die eentonigheid , lewe deurbreek/ jy", skryf sy as die
van Jan F Celliers se vlakte teo , geliefde Mar uiteindelik verIaat en
ewenaar. terugkeer na die geslote kring van

Oit gee onteenseglik aan haar huweliksverpligtinge.
Hiunbidge se bundel 'n gevoel van , En dan is die poesie natuurlik

.eenheid wat dan ook weerspieel self 'n geslote baan, 'n "klein
word in die inhoud van die verse. ,kringloop" waarindie moordenaar
Die motief van die"geslote baan". terugkeer na die misdaadtoneel.
word naamlik op verskillende Dit is ook 'n "geelektrifiseerde

Cliches vasgevang
in'ngeslotebaan

';~ Prontult deur, Gerrit Olivierj~
~ -. , ~ \ t:(i

Debatteeerder as
paranoiese reaksie

DEBATIE tussen akademici wat
hulle met Afrikaans ophou.Is 'n
deprimerende doenigheid, Eintlik
betoon 'n mens aanhierdie
hoogdrawende seksie van die

, 'bevolking te veeleer 'as jy hulle '
vail 'n·"debat" of selfs "polemiek"

, verdink. "Herrle", "bohaai"en .
"rusie" soli meer vanpas.wees,

. In die afgelope paar jaar het 'n
droewige patroonsigbaar begin
word. Sodraeen van die jongeres
'n uitspraak maakwat 'n bietjie in
slegteaarde val, kom die ou '
strydosse - van wie party in
werklikheid nog bloedjonk is - .

, aangehardloop met dik stokke in
diehand.· "

Raad
Een van die stokke word

genoeni "onbevoegdheld", 'n " '.
Tweede staan bekendas
"verswee politieke agenda". Dan
is daar.ook nog "poging tot ,

, verdagmaking" of "persoonlike
aanvaI". Ek sou verder "neo
Marxis" en "mislukte skrywer"
kon noem, maar ek wi! u nie so'
kart voor die naweekneerslagtig
stemnie. ,,'

Opdie inhoud van die sondaar
, se betoog word daar byna nooit
ingegaan nie,Aan enigiemand
wat sy mond te groor in hierdie ..
eerbiedwaardige geselskap wi!
oopmaak, gee ek die raad om by
voorbaat Ie verldaar dat hy 'n
satanis, 'n ~uele perven, 'n

,dieremishandelaar, en 'n politieke
opstoker is, sodat die brigade van
dunvelliges hulle energie nie op
onnodige swartsmeerdery hoef te
verspi! me.

. Akademici is dikwels
prirnitiewe persoonlikhede met
hoogs ontwikkelde teoretiese
intelligensie maar met 'n
erbarmlike selfbeeld. En binne
die Afrikaanse wereld met sy
patriargale gesagstrukture word
daar slegs by uitsondering 'n
onderskeid getref tussen
persoonlike waardigheid en
openbare posisie. Val iemand se
standpunt aan en jy kanjou
gereedmaak om met 'n histeriese
persoonlike tirade terugbetaal te

, word.

Oar die Ideinserige reaksies
trek ek maar verder die sluier. Ek
wil graag letsmeer s! oor 'n
ander tipiese respons: die
beskuldiging dat die teenparty
politiek by die letterkunde of
taalkunde "insleep", of die
literatuur vir politieke doeleindes
wi! "misbruik" of "manipuleer".

Meer as enigiets anders is dit die
rede waaromdebatte oor die '
vakgebied versand in 'n steriele
uitwisseling van beskuldigings.

Die veronderstelling agter die
verwyt van politieke manipulasie.
is dat ons met 'n vak besig is. 'n
Wetenskap.

,Krukkie
En in 'n land waar bloedweinig

mense 'n elementere leeslysie in
die wetenskapsteorie deurgewerk
net, beteken dit gewoonlik: ons
staan b6 die politieke '
geroesemoes, ons is onpartydig,
ons is objektief. Moenie met ons
sukkel nie.

Kenners van die letterkunde
het hierbenewens ook 'n ander
armoedige kmkkie om op te lellO,,'
en dit is datdaar 'n literere ,. ,
domein is wat onaantasbaar bo
die slordigheid en twis van die
politieke verrys, Kyk maar na die
pedantiese uitbarstings oor
literere pryse. ~.

, En dit in 1989, na meer as 40

jaar onder 'n onnosele
apartheidsregime en 'n paar jaar
onder die bisarre omstandighede .
van 'n amptelikeNoodtoestand.
Laat dit duidelik gese word aan
die indoenas met die togas '
waarop geborduur staan:
Wetenskap, Objektiwiteit, .
Onpartydigheid en Kmidjie-roer
my-Die: ,

'n Akademikus ofdosentwat
vandag nog die bewering staande
wi! hou dat sy vakgebied nie 'n
gepolitiseerde terrein is Die, wat
ons wi! wysmaak datpogings om
dit te iIlustreer op ,
moedswilligheid of opswepery
berusrse'matrieksertiflkaat
behoortweggeneem te word. Hy
verdien nie sy posisie en sy ,

, saIaris Die. . .

In plaas van die paranoYese .
reaksies sou 'n mens wi! sien dat .
daar 'n debat ontstaan wat berus

, op die erkenning dat nie een van
ons in die yllug van

, wetenskaplike objektiwiteit en
,waardevryheid leefnie. Want '
daar is baie om oor te praat. Ek ',

noem slegs 'n paar van die mees
voor-die-hand-Iiggendedinge.

Die vraag na die intieme
verbintenis tussen die Afrikaanse '
letterkundeas insteIling en die
Afrikaner-nasionalisme moet nog
behoorlik ondersoek word.

Die vraag ria hoe Afrikaans
gedoseer word: aan universiteite,
technikonsen skole,wag op ons,

'n Ondersoek na die
voorskryfmark is nodig: wie sit
op die komitees, 'fat is die
kriteria waarvolgens boeke
gekies word, wie skryf die boeke
en gee hulle uit - en hoeveel geld '
word daaruit gemaak:, veral in die
swart skole?

Siagoffers?
, Hoe het dit gebeur dat

Afrikaans Iyk soos hy vandag ,
Iyk? Wie was verantwoordelikvir

, die normering van Afrikaans, en
op grond van.watteroorwegings
is die kriteria bepaal? :

Vir so 'n gesprek is dit nodig
dat elkeen ook die hand in eie
boesem steek en nie terugkap met
oppervlakkige persoonlike venyn
nie, " ,

.~-

, Die feit is: ons ken onsself Die,
, want ons het ons geskiedenis en .

ons huidige praktyk nog nie '
, ondersoek om uit te vind in

watter mate ons self die'
slagoffers en handlangers geword
hetnie.
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KUNS'

Triennale: nie

omstredenheid

,-

J.-

met vooraanstaande, "verworpe"
kunstenaarssoosNorman'
Catherine,Guydu Toit en
andere.Die dapperpoginghet
deurgelooponderbeskuldigings
van onder meersuur druiwe ...
Julie het gedinkstoei is 'n
bloedigesportsoort.

Terug na diedeelname-opsie.
Die rekenaarspeletjie-teorie
vervalen wordvervang met 'n 
modeparade, waaralle soone '
waardesisteme opmekaar
gestapelword.Versigtige keuses
oor grootte,materiaal,onderwerp
en kompetisie-rigtings wordin
aanmerking geneem by diemaak
van die eindproduk.

Eersteop diegewildheidsleer
is ongetwyfeld die GrandGest,
die SalonPiecepar excellance.
Hier stroomdie inskrywings in 
gretigom eenhoekie van die,'
mark te oorwin.(Binnedie
kompetisie-omgewing is die
kunstenaars so te se versekervan,
'n "geld-terug-waarborg" vir hul
tydrowendeen duur
ondememings. VanNiekerkse in
die katalogusdat50 persentvan '
die laaste Triennale se werke
deur groot ondememings se '
versamelings opgeraap is.Nie" ,
iets om sommeraf te skiet nie.)

Sommigernensehet gespot:
'Willem Strydom,die epiese _
beeldhouer, het onvenyags klein' .
gewerk,met 'n verruklik pragtige
ets, 'n Handjievol stil feministe
(Michele Raubenheimer, Bonita ,
Aliceen Kim Siebert) het ook
daarin geslaagomgroot
subversiewe stellings op 'n kleiri '
skaal te maak, terwyl een of twee •.
politiekewerkebuitengewoon '
sterk was in hul onopsigtelike
handelswyse.

Uit~agend

Maar nie almal was tevrede '
met die keuse nie, En wat die .
wennersbetref,het die Grand '
Salon-tradisiegeseevier,Goue
medalje-wennerPeterSchiltz, en
naaswenners Andries Botha.en
PhillipaHobbshet die
toekennings ingeoes met
manjifiekewerke.

In seker die uitdagendste werk
op die uitstalling, het Penny .
Siopismet haarPatience Sitting
on a MonumenttoHistory,
verkiesom die ideevan tegniese
vaardigheid te ondermyn deur
rowe gefotostateerde beeldeuit . '.
geskiedenisboeke te gebruik.

BuitenSiopis, BraamKruger
en DavidBrownse werk, is daar
min,wat dui op 'n bewustelike ."
bevraagtekening vandie
Triennale. Die driekunstenaars
het kritieshul eiedeelname in
oenskougeneem,maar die
meesteander pas gemakliken
selftevrede in die salon-kader - te
blyom 'n mark tevindvir hul
voorheen nie-kommersiele werk,

Terwyldie organiseerders en
die versamelaars toekyk, ontstaan
'n nuwevormvandie ou
kommissie-en kunsbeskermheer
stelsel.Die kunstenaars word
vasgevang in 'n biologiese ritme
terwyl hul koorsagtig monumente
vir 005 tyd produseer - in
kwartaallikse siklusse vir die
Vlta-toekennlngs, jaarlikse .
siklusse vir die Volkskas
toekennings, en driejaarlikse
siklusse vir die Triennale.

En die toeskouers wag soos
wedders by die resiesbaan.

Ben siniese toeskouer het
opgemerk terwylhy na die

_glanskatalogus wys: "Givena
goodsire, a goodmare,the right
grooming, and thecorrect
training, one couldn'tgo wrong."

Hy wou sommerdaaren dan
die wennervan die volgende
Triennale voorspel.

monumentaal in grootte,
manjifiekin gebaar. En omrede
kompetisies vereisdat -
deelnemersse werkuitstekend -';
moot wees - beidetegnies en
tematies- hou dit egternie daar
op nie. Wantnou verbonde aan
die kompetisie-werk, is die .
markproses- die subtiele politiek .
van deelname.

Eike treevan die
kompetisiepaadjie is vol , .

,hindernisseen obstruksies. Die
kompetisiewordsoos'n .
rekenaarspeletjie: elkebesluit lei
onafwendbaar tot die volgende, ,
meer ingewikkelde dilemma.

Die eerstebesluitis dieeeue
oue dilemma: om deel teneem of
om nie deel te neemnie.Wat die
keuse ookal,dit duiop 'n
politieke posisiewaarvan die
gevolg deurdie hele
kunsgemeenskap gevoel sal
word.

Die boikot-strategie hou die
versekeringin van aanvaarding
oor die langtermyn - na die
revolusie - of meeronmiddellike
korttermynbelonings, deur .

, sanksieliggame puitedie land.
(Baie CV's spogdeesdae met die
onderskeid.)

Die deelname-strategie
bestaan weeruit tweeverdere
moontlikhede: aanvaarding of
verwerping. En verwerping mag
dalk skandebeteken, hoewel dit '
al voorheengunstig virpublisiteit
gebruik is.

Verledejaar het 'n
veelbesproke Salonde Refuse
amper 'n werklikheid geword,

Peter SchOtzse Nagdlaloog

die kultureleerfenis van die land
- en dien asuitstekende
vertoonlokaal vir die bestein
kontemporere Suid-Afrikaanse
kuns(dievorigeTriennale het 85
000 mensegelok).
Gei'nkorporeerde borgskap, in die
vorm van die Volkskas Atelier- .
en die VitaAn Now-kompetisie,
tesamemetvele minderbekende
kompetisies, hetbaie gedoenom
diekunsproduksie en 
bewustheid te stimuleer. Saam
metdie vrygewigheid (RIOO 000
perjaar) kom 'n baiemeer
verraderlike pakket- vemiet,
gratis.

Holrug gery
Onshet aImal aIdie debatte

gehooroor dieonregverdige
beoordeling, waarsekere '
kunstenaars begunstig word
ensovoorts. Daardie debat, en die
beskuldiging van 'nkuns-mafia, ,
is nou al holrug gery. .

Meerontstellend is die
invloed, op beidekunstenaar en

, kunswerk, vandie kompetisie
proses,met sy eienaardighedeen
voorskrifte. Nienetop die
Iqmstenaar en sy werknie, maar '
opdie helekunsgemeenskap in

. die land,
Wantskielikworddie

kunsmark getrefmet 'n oorvioed
'. vandie nuwegenre- die

sogenaamde kompetisie-werke,
Groot,monumentaal, en almal
met'n soort
grootheidswaansinnige boodskap
- 'n wensomdie laaste Suid
Afrikaanse statementJemaak,

Nadat die Kaapse Trlennate in Oktober verlede jaar in Kaapstad geopen
het en 'n draai deur die land gemaak het, het dit nou uiteindelikjn

Johannesburg aangekom. KATHY BERMAN bekyk 'n paar omstrede
aangeleenthede rondom die uitstalling

sender

wennersen nie-wenners,
aanvaardings, verwerpings (en
die voorspelbaarheid daarvan)
nie. Dit is die meer subtiele
vraagstukke, magte en
drukgroepewaaruitdie
kompetisie-instelling in die land
bestaan.

,Want voorwaar, die Triennale
lewer 'n onvervangbare bydraetot

Reshada Crouse se Portret van Danle Craven met honde

'HAAL diepasem mense, en
maak gereed virdie kulturele
geveg vandieeeu: dit isweer
tydvirdieKaapse Triennale
aandieRand, en tot dusver
hetonsdiegoedgunstige
weldoeners en hulgetroue
raadgewers aandie eenkant
(dieRembrandt-Stigting en
diekomitee van ' ,
beoordelaars), enaan die'
ander kant 'nvormlose groep
kunstenaars wathul voorberei

, op diebitter geveg. Intussen
kraak diegierige beskennhere
vandiekunstehulkneukels in
weelderige afwagting virdie
volgende Skitterende Jong
Talent in dieSkone Kunste
spel.

DieKaapseTriennale, tesame
met die velekunskompetisies wat
skielikdie afgelope paar jaar tot
standgekomhet, het ten minste
daartoebygedrae om beroering te
bringin 'n relatiefselftevrede '
kunsgemeenskap - beide
vervaardiger en verbruiker- en
die emosionele toestand, in
visueleterme, kanbeskryfword
as erens op die kunstenaarse
palet tussenvermiljoenen'
koorsrooi.

Onafwendbaar
Die emosionelereaksie is

eintlikonafwendbaar. Wantwaar
daar geiilkorporeerde borgskap •
betrokkeis by diekunste, en
waardie kwessie vanbeoordeling
ter sprakekom, sal
ornstredenheid volg.Of dit ten
goodebedoel word, maaknie
saak nie. Maaras dit die vorm
van 'n kompetisie aanneem, sal '
iemanderenssymeninglug.

Dr Raymund vanNiekerk, die
voorsitter vandie organiserende
komiteesen direkteur van die
Nasionale Galery, het self gese:
"Everyone has someopinion,
some comment, someearth
shattering insightinto the
runnings anderrors of the event."

Korrek. Sooseen
, kommentator vanLanga

opgemerk het bydie openingvan
'die uitstalling inKaapstad: "The
problemwiththiscompetition,
my bra, is that theyhaven't -
judged it properly." .

Maarterwyl kommentaar soos
die rondgevlieg het die weekin
die salonsinJohannesburg, het
dit duidelik geworddat die
vraagstukke nie net gaanom

VI)'DagllO Maari1989
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wynboer drle tot vier keer die
gewone prys van druiwe om die
opbrengs laag te hou.

Die wyn het in klein Frame
eikevate gefermenteer waarvan 50
persent nuut en 50 persent 'n jaar
oud is. Die wyn het vier maande in
die vate gele om.ditdaardie
pragtige vanielje-ruggraat te gee.

Opsommend: on lieflike wyn.
Maar ander wyne in die Fleur du
Cap-reeks verdien ook aandag,
veral die Blanc Fume wat vinnig:
besig is om 'n gunsteling in baie
restaurante te word. Dit kan sterk:
aanbeveel word.

volmaaktheidrandom Dr Julius
Laszlo, die hoof-keldermeester van
die Bergkelder, in ag nie,

Laszlo is nie soveel in die
kalklig soos sommige ander
wynrnakers in Wes-Kaapland nie,
maar hy kry resultate wanneer hy
dit wil he en dit is baie belangrkik.

Dink net aan die Stellenryck
Chardonnaywat nog vrygestel
moetword!

Die interessante punt oar
hierdie wyn is dat die meeste
druiwe van onbesproeide wingerde
in die Durbanville-distrikkom.

Die wingerde, 8-10 jaar oud, is
van die oudste chardonnay
wingerde in die Kaap. Opbrengs
word doelbewus laag gehou - vyf
ton per hektaar is die Bergkelder
se mikpunt. Hulle betaal die

Indrukwekkend
Hierdie wyn is onrniddellik

indrukwekkend, ondanks
bedenkinge wat mens koester oor
massa-geproduseerde wyne van
groat maatskappye.

Maar dan neem mens nie die
volgehouesoeke na gehalte en

aromas wat 'n opwindende wyn
belowe. '

Dit is presies wat gebeur, Die
,aanvanklikesmaak verras jou
aangenaarn.Daar is net on
sweempie hout in die smaak en 'n
spoortjie botterkararnel, terwyl die
goeie suurgehalte 'n indruk van
suurlemoen gee, watjou ook vertel
dat hierdie wyn gerieflik 'n '
klompie jaar gehou kan word..

Uitstekendenuwe
Chardonnay

Iy sal lank soek na die '
. tradisionele Fleur de Cap-etiket
, orndat die bottel 'n splintemuwe
pak klere aan het, Die bottel het On
luukse voorkoms met sy nuwe
etiket en nek-etiket, en 'n kapsule
bo-op, Die voorkoms is aantreklik
en die wyn volg die oorspronklike
indruk.

Die wyn is bleekgeel met 'n '
sweempie groen, en lyk baie skoon
enhelder.

Dit het 'n baie goeie geur. Mens
ruik aanvanklik 'n bietjie alkohol,
maar dit is te verwagte aangesien
die alkoholpersentasie 12.98 is.

Daarna kry mens 'n baie
interessante geur, met die
teenwoordigheid van hout sonder
dat dit oorweldigend is, en on
komplekse versameling klassieke "

HIERDIE week hetFleurdu
Capsyeerste Chardonnay 
vrygesteI.

Dit is 'n 1988-Chardonnayen
die instituut wat alIe wyn
sertifiseer was weereens getrou aan
sy aard deur dit nie 'ngoue
buskaartjie - 'n superieur
toekenning - te gee nie.

Dit is baie onnosel omdat dit
net die mense verwar wat hulle
voorgee om te help. Hulle kan dink
dat 'n goeie chardonnay anders
moet smaak omdat die wyn nie
superieur geklassifiseer is nie,

Dit is geensins so nie. Dit is 'n
baie goeie wyn en versamelaars
landwyd sal sender twyfelmoeite
doen om 'n kis of 'n paar bottels
van die 1500 kiste wat vanjaar
vrygestel is, in die,hande te kry.

BJ Lankwarden skryf
oor n6g In uitstekende

wyn wat nle In
superieur-toekennlng

ontvang het nie

. (

weIkritiseer (soos jy enige goeie
sjef kan kritiseer), maar hy laat on
ontsaglike leemte in hierdie land in
'n tyd wanneer 'n deel van die
Suid-Afrikaanse uit-eters besig.is
om gesofistikeerd te raak.

Ons sal hom mis. Ons verlies is
Belgiese~ '.

\,. -){OOS COETZEE

sjarnpanje in een se gesig geskiet
en vir hulle gese om hul voete
nooit weer in sy restaurant te sit
nie. ' , ' ,

'n Goeie klassieke opleiding, on
fyn aanvoeling vir kos, ' ,_
ordentlikheid en menslikheid. Dit
alles het Etienne Bonthuys, en dit
maak van hom On wonderlike sjef.

Hier en daar kan 'n mens sy kos

seepglad verloop, hoef niemand
paniekerig te raak nie .'.

Ek het nog altyd gedink
koskook is meer van on wetenskap
as 'n kuns, en die manier waarop
Etienne se kombuis en restaurant
werk, het dit vir my bewys. On
Glad-geoliede masjien ..;
, Watmy getrefhet, was die

menslike wyse waarop hy en sy
vrou hul werkers behandel.
Daarom was hul werkers so lojaal
teenoor hulle.

Hulle is baiebeter as ander
restaurantwerkers betaal. Dit is een
van die redes waarom Etienne na
al die jare nog nie 'n vermoende
man is nie, en gesukkel het om
geld bymekaar te lay om terug te
gaan Belgic toe. (Marie-Paul is on
Belg.)

Etienne het die storie vertel van
twee blink mannetjies met goue

-kettings om die nek wat 'n hotel
erens in Oos-Transvaal besit.
Hulle het een aand laat in sy
kombuis vir hom kom dag se.

Etienne het met 'n glas
sjarnpanje in die hand gestaan.
Hulle het oor die lone van hul
werkers gepraat, en toe Etienne
hoor hoe skokkend min die twee
hul werkers betaal, het hy die

lank onder nie. Uiteindelikhet hy
Floris Smit Huis in die middestad
van Kaapstad oopgemaak.Oil is on
pragtige, ietwat ongewone
restaurant, wat intussen deur Colin '
Steyn oorgeneem is. ,

Etienne het die stempel van 'n
groat sjef: dag na dag het hy die
hoe gehalte van sy kos gehandhaaf.
EIkeredelike sjef kan soms
wonderlike maaltye voorsit, maar
die gehalte van sy kos wissel.

Ek het nooit 'n maaltyd in
Etienne se restaurant geeet wat nie-:
uitstekend was nie.

Ek het een keer die voorreg
gehad om on volle dag in sy
kombuis deur te bring.Dit was 'n
openbaring. Daar is nooit hard in
die kombuis gepraat nie.

Etienne het die voorbeeld
gevolg van' oubaas Escoffier, wat
die haglike omstandighede en die
gevloek en geskel in die kombuise
van Europa, probeer verbeter het. '
Wanneer Escoffier iemand wou
berispe, het hy horn buitentoe
geneem, Daar is skaars in sy
kombuis gepraat. '

Enomdat alles in Bonthuys se
kombuis tot in die fynste
besonderhede beplan is, het alles
seepglad verloop. Omdat alles

Bonthuysse vertrek .laat -: '0 groot leemte

Ir1~:r
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ETIENNE BONTHUYS,moontlik
die beste sjef watSuid-Afrikaooit
opgelewer het, het hom onlangs in
Belgic gevestig. Vir die Suid
Afrikaanse restaurantbedryf is dit
on slag.

Etienne het in sy jong dae ses
jaar lank in 'n goeie restaurant in
Belgic gewerk, waar hy tot
nornrnertwee in die kornbuis '
gevorderhet. Hy'sedie eerste
agtienmaande was hel - in die tyd

,het hy 'n maagseer ontwikkel.
Wanneer die hoofsjef jou nie

ken en vertrou nie, \cryiy geen '
verantwoordelikhedenie.; '
Uiteindelik het Etiennehornself
bewysen toe vinnig gevorder,

, Sy eerste restaurant,
Rozenfontein, hethy indie Paarl
oopgemaak, Daama het hy
Buitenverwachtingin Klein
Constantia begin. Dit was 'n baie
luukse restaurant, met on '
wonderlik-ingerigtekombuis, en

,hier het Etienne geblom en bekend'
'geraak.

Die restaurant het egter onder
vreemde omstandighede

,afgebrand, en Etienneen sy vrou
Marie-Paul is 'n gevoelige
finansiele slag toegedien. ,

Maarn goeie sjef hou jy nie "

Mark-Teater
Breestraat, Newtown

Bosy, die gourmet-brak.
'EK het voorheen twee storietjies oor varke geskryf. ,
Vandag.wil ek 'n storie oor 'n hond vertel.

Dit kom uit die wonderlike, klassieke boek La
Bonne Table van Ludwig Bemelmans, die
kunstenaar en gourmet. '

Bemelmans skryf dat Parys insy tyd on baie
gawe plek vir honde was. Wanneer jy in 'n " _
restaurant gaan eet het, kon jy altyd jou hond
saarnneem.

Hyen sy hond Bosy"beteendag by 'n
restaurantjie gaan eet. Toe die kelner by die tafel
kom het hy Bemelmans se bestelling geneem, en toe
gevra: "Enu seun.wat wil hy eet?" (In Parys word
honde "seuns" genoem.) ,

Bemelmans het vir 'n bietjie vleis en 'n bietjie '
groente in 'n bietjie' sop gevra.

Die maaltyd is bedien, en die kelner het heelwat
aandag aan Bosy gegee, 'n Silwerskottel met kos is
op 'n servet op die vloer geplaas, en nadat Bosy
weggele en alles opgeet het, het die kelner sy bek
met die servet afgevee,

Bemelmans het sy koffie gedrlnk, 'n sigaar
opgesteek en vir die rekening gevra. Hy het geskrik,
"Ek is jaffimer, maar ek het die verkeerde rekening.."
, "Nee, nee monsieur, dit is u rekerting," het die

kelner gese. ,
"Maar wie het die biefstuk teen ,200frank bestel,

die boontjies teen 'n 100 en die consomme teen 80
frank? Boonop vra u vir twee sitplekke," het '
Bemelmans gevra,

"0 monsieur, die tweede --<lit is vir u hond."
Bernelrnansmoes,maar opdok. '
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'Byale!Mart'Teater

Kom kuier by ons vir
huiskos, goeie wyn
en lekker mense

• Die ideale plek vir u runksies
Bespreek vandag: 836-661112

. ;" .. , .. ,

Telefoon 838-6960

,'...\ ( ...

Onsis oop
Dinsdag tot Vrydag vir middag- en.aandete

Saterdae slegs aandete

GEKIES AS EEN VAN DIE TOP TIEN-RESTAURANTE
AAN DIE RAND
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-Arnbrey Scholtz raadpleeg dIeChinese I ChIng

"r'

y
~ ..
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Simbolies
"AI die antwoorde is simbolles

en dit neem 'n tydjie voordat 'n
mens insig kry. Partykeer voel dit
egter asoC'n antwoord regop spring
en weet 'n mens skielik presies'wat
die hoek probeer se. Ek sal die I
Ching ook net nader vir 'n
antwoord as ek die regte gevoel
het, wat baie seIde gebeur. Maar as
dit gebeur. kan ek maar weet, hier
,kom die waarheid."

Miskien is Ambrey een van die
wereld se regte fortuinverteIIers...

;

!,"
" ' ,.i
_. ' wetenskap wat aangeleer kan ~ord

en deurenigeeen toegepas kan i .
word. ' , i,.,

_, I " "Ek is nie daar om besluite bt -.
die lewens van mense te inaak pie.
Ek kan riglyne daarstel, maar elke '
persoon beskik oor sy eie -
toekoms.",

Ambrey Scholtz is 'n
rekenaarprogrameerderen

.raadpleeg die-Chinese I Ching i'net
as dit nodig is". . \.

Die I Ching (Boek van ..;
Veranderinge) is een van die'!:.
bekendste en oudste boeke van' ,
wysheid in die wereld. 'n Vraagi '

, word hardop gestel en 49 ':'
handgesnyde stokke word'!
geskommel en op 'n sekere manier
uitgele, Die prosedure neem;
ongeveer 20 minute waama die;
stokke die antwoord gee. Ambrey

, getuig dat elke antwoord wat nog
deur sy I Ching gegee is. reg was,

"Ek glo nie daaraan om geld vir
die uitleg van die I Ching te vra I

nie. Daar is beslis baie beter
maniere om vinniger geld te ' '
maak,"lag hy.

"Volgens my is 'n mens se
onderbewussyn deel van alles. , ,
Sowel die toekoms as die verlede. '.
Dit hang van die mens self af wat
jy daarmee doen, en deur die I .
Ching te raadpleeg, betree ek
daardie kollektiewe bewussyn..Die
opwinding van daardie wete is mos

,-baie meer werd as geld," , .
Ambrey, wat al 'n hele paar van

sy vriende se toekoms tot in die ,
fynste besonderhede voorspel het,

. se dat die moeilikste gedeelte '
seker by die vertolking van die'
antwoord Ie.

;'j ' ", t':;:' •• ~, >.-•. ," •.. _ ~: :' _, ':·:";"~:~;'i .• ! ..,

..' -,'; ' .... '. : '.

-..r, ~;.': ~' ,,'

die ~lanetein die ~terreh~el te
toon en hulle persoonlike datum en
tyd van geboorte te gebruik, kan ek ''
hulle help om te verstaan en raad

, gee oor hoe om probleme te
oorkom,'

Sy het ook besliste gedagtes oor
hoekom Solen sy dinge op die
lappe gekom het, hoekom ons
president nou van sy Iigte beroerte
herstel, hoekom mense wat onder
die teken van die Kreef en die
Boogskutter gebore is, deesdae
maag- en borsprobleme het,

"Elke planeet is simpatiek
teenoor 'n spesifieke deel van die
liggaam en soos die planete draai
en skuif, so bemvloed dit ons
liggame.'

Wat Sol betref is die planete
nou in 'n posisie om onderduimse
transaksies aan die Iig te bring.
Wonder of dit Winnie ook raak?

Goeie nuus vir toekomstige
astroloe wat hulself dalk in afgelee
gedeeltes van die land bevind: Mel
is besig om 'n korrespondensie
kursus in astrologie saam te stel
wat binnekort beskikbaar sal wees.
Want, soos sy se: "Dit sal seker
nog 'n tydjie neem voordat
astrologie in Suid-Afrika, soos in
die buiteland, as universiteitsvak
aangebied word."

Astroloog Trevor Jarvis voel
ook dat dit nie sy doel is om sy
kliente van hul toekoms te vertel
nie.

Hy erken dat hy nie in staat is
daartoe nie en dat baie min mense
weI oor so 'n talent beskik.

Trevor werk soos Mel volgens
die dag en tyd van sy klient se
geboorte. Hy kyk na die posisie
'van die sterre en planete om
afleidings oor moontlikhede in die
toekoms van die betrokke persoon
te maak.

"Ek sou se dat ek eerder 'n
raadgewer as fortuinverteIIer is.
Mense verkeer onder die indruk
dat astroloe die toekoms vir hulle
voorspeI. As mense my bel en ek
kom agter dat hulle iets anders van .
my verwag, verte! ek hulle presies
wat ek doen en as hulle dan nog'
wi! kom-;"sire'k'Vii'JitiIle 'n
afspraak maak," se hy.

Volgens hom is astrologie 'n

Irene Reynold In haarstudeerkamer '

:'l\tENSE

'Wetenskap erken uiteindelikdat,'
elke mens 'n aura het, maarsukkel

ornle verslaan hoe die maan 'n
mens kan be"invloed'

-Volgens haaris die Afrikaanse
kerke grootliks daarvoor
verantwoordelik dat daar 'n stigma '
aan fortuinvertellers Ideef. "Hulle
maak alles af as duiwels en dit is
so verkeerd. Ek hou my glad nie
,besig met heksery nie.Ek gebruik
bloot my talent." '

Mel Berman, die hoof van 'n
skool vir astrologie in Orange
Grove, is 'n eksentrieke en
fassinerende vrou. Sy ken haar
astrologie op die punte van haar
vingers en dis bykans onmoontlik
om haar vas te vra.

"Ek is nie 'n fortuinverteller nie,
ek is nie God wat weet wat in die
toekoms gaan gebeur nie,' se sy
beslis. "Elke mens het in 'n
mindere of meerdere mate die
vermoe om die spirituele sy van sy
lewe te -ontwikkel, Dit is my doel
in hierdie lewe om mense te help
om daardie vermoe ten volle te
benut.'

Om 'n astroloog te wees verg
nie net kennis nie, dit verg talent,
insig en ondervinding.

Mel lag skielik. "Weet jy dat
wetenskaplikes uiteindelik erken
het dat elke mens 'n aura het en as
siektes en kwale betyds in die aura
opgemerk word; dit gekeer kan '
word voordat dit die liggaam
bereik.

Maan

C
Hulle erken ook dat die getye

<leurdie maan beinvloed word.
maar hulle sukkel nog 'n bietjie om

(

' te verstaan dat die mens se
Iiggaam grootliks uit water bestaan
en dat ons ook deur die maan en

, die posisievan die planete ,' '
beinvloed word. '

"Dink 'n bietjie hoe die mense
wat in sonnige dele van die wereld
bly en mense wat in koue dele
woon'in temperament verskil,Dis
ongelooflik," se sy.

"Ekhelp mense om hulself te
help," gaan sy vo~ '.'Kliente kom
na my toe met probleme, nie
omdat hulle nuuskierig is nie.
Hulle wi! weet hoekom hulle
skielik so ongewoon opttee of
hoekom dit voel asof hulle lewens
in duie stort.

"Oem aan hulle die posisies van

Debbie Amos

verligte, nuutgeverfde
studeerkamer met darem 'npaar
M~ererndwmumw~effens

ongewoon Iyk. '
Sy skommel die Kannakaarte,

gee dit vir my en seek mOO dink
.aan 'n situasie in my lewe watmy

, die meeste kwel. En konsentreer,
, Ek maak so..

Die foon lui.
Irene antwoord en 'n tevrede

klient se volgende afspraakword
gemaak. _

"Die meeste van my kliente
verwys vriende na my;" vertel sy
nadat sy die vrou se naam in haar
afspraakboek geskryf het, '

Sy haal 'n hopie papiere uit wat
sy vir haar kliente uit haar
Karmakaart-boek op haar "
fotostaatmasjien afgedruk het (daar
staan een in haar studeerkamer) en
sock vir my drie uit. Dit se dat ek
geen haastige besluite moet maak

'nie, 'n bietjie moet wag, die kat
eers goed uit die boombekyk...

Volgens Irene is sy
heldersiende en weet sy as daar
iets minder aangenaam met mense
gaan gebeur, "Ek sal nie sommer
vir mense slegte nuus gee nie, ek
sal so 'n bietjie om die feite
borduur," se sy.

WEGis die verrimpelde gesig
wat frons metkonsentrasie.
Weg is die langswart riaels wat
klik teen diekouekristalbal.
Weg die veelkleurige kopdoek,
die half donker kamer waaraan
-'n onbekende reuk kleef, Weg
die vrouwatmensevettelwat
in hulle toekoms gaangebeur,
Weg die opwinding. '

Goed, goed ... Ons is amper in
_die 1990's en sulke dinge moetin
'n ernstige lig beskou word, op 'n
meer sielkundige vlak benader
word. 'n Mens speel nie deesdae
met jou toekoms nie.

teen die

vingernaels
wat klik

Waar is die

Ander name
Hedendaagse fortuinverteIlers

noem hulself ander name en geen
openbaring verlaat hulle Iippe
sender 'n "dalk" of'n "miskien"
nie,

Is hulle fortuinverteIlers, kan of
wil hulle die toekoms voorspel, en
hoekom doen hulle wat hulle
doen?

Irene van Westdene noem
haarself 'n astroloog wat ook die
vermoe het om die toekoms te
voorspel met behulp van ,
Tarotkaarte, dobbelstene, klippe en
haar nuutste speelding,
Karmakaarte,

"Ek wil graag mense help,"
vertel sy waar sy sit in haar helder

kristalbal?

•
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GIDSE Saamgestel deur DEBBIE AMOS

SWEETHEARTS DANCE
• Susan Saradonspeel een
van die hoofroliein die
rolprentoor vriendskapen
die eise watdie huwelik
stel. Die rol van haar man
worddeur Miami Vicese
Don Johnsonvertolk. SK:
PWV,K.

... Sterle aanbeveel
•• Sien gerus
• Vermyas jy nugter is
Prente sondersterretjiesis
nog nie beoordeelnie
SK • Ster Kinekor

"M· Metro
K· Kaapstad

"PWV - Pretoria,
Witwatersrand,
Vereeniging

IMAGINE: JOHN
LENNONis 'n moetvir
Lennon-Iiefhebbers. In die
dokumentere huldeblyk
word 'n mensteruggeneem
na die Beatle-era, John se
kinderjareen sy lewe saam
met Yoko.Sy seuns,Sean
en Julianleweroak
kommentaaroor hulle pa.
'n Meer konserwatiewe
Yokomet kortharevertel
ook hoekomsy besluithet
om van diemeerprivate ,
beeldmateriaal aan die
publiekte vertoon.SK:
PWV.

THE ACCUSED. Jodie
foster is SarahTobias.Sy
worddeur driemans,
aangehits deur toeskouers,
.in 'n kroegverkragen haar
stryd teen die skuldiges
begin. Haarprokureur
(KellyMcGillis) is
huiwerigoor die hele
aangeleentheid en Sarah
beskuldighaar daarvan dat
sy aan haar twyfel as
gevolg vanhaar agter
grond.SI{,M:PWV, K

PUNCHLINE • SallyField
is 'n middeljarehuisvrou
wat nie baar werklikheid
met fantasiekan versoen
nie. As 'n aspirant.
komediantverwaarloossy
haar man en kinders en
neemdit haar 'n tydjie om
te besef watsy eintlik wil
he. Tom Hanksspeel
teenoorhaar.SK: PWV,K.

,..·M1DNIGHTRUN·
Die onvergeetlike Robert
de Niro speeldie hoofrol in
MidnightRun. De Niro, '
wat sondersy vetjies 10
jaar jonger Iyk, is Jack
Walsh, 'n gewese
polisiemanwat sy eie
metodes inspan om
misdaadte bckamp.
Chades Grodinis Duke,
die man wie se bloed
Walshsoek... M, SK:
PWV,K

WORKING GIRL• Die
verbaal van tweevroue: 'n
nydige baasen haar
sekretaresse en hulle
oorlog omdie man van
bulle dromevas te trek.
Wennervan vier Golden

, Globe-toekennings en
genomineer vir ses
Academy-toekennings
maak die fliek 'n moet, Met
SigourneyWeaver,
HarrisonForden Melanie
Griffith.SK:PWV,K

WOMENONTHE
VERGEOF A NERVOUS
BREAKDOWN· Dit Iyk
of vroue tot vervelenstoe
gam bly kla oor die feit dat
die werelddeurmans aan
die draai gehouword. Die
storie handeloor 'n paar
vroue wie se manshulle op
een of andermanier
bedrieg en hul oorwinning
oor smart SK:PWV, K

...A FISHCALLED
WANDA- Cleeseen Palin
van die Monry Python
span saammet Jamie Lee
Curtis (as stomendefemme

, fatale wat uiteindelik

,Bfues,165 Marshallstraat:
Word meestal besoek deur
wesens van die noordelike
voorstede (ouderdom
tussen25 en 3S).Disko
musiek, flitsendeligte,
spieels, mense met
grimering...

'n kragtige liefdesverhaal
wathom in die
familiekring afspeel.
Regie: LucilleGillwald.
Met Ben Krugeren Susan
Coetser-Opperman. '

Umama·isoja, Windy.
brow: 'n Werkwinkel·'
produksie oor moederskap
en oorlog. Regie:Peter Se·
Puma. Met NomsaNeni:,
David Butler,Nomhle'
Nkonyeni en ander.

Goree, Upstairs,Mark· ,
, teater: 'n Geestelikereis op
soek na dans deur
MatsemelaManaka. Regie: ,
John Kani. Met Nomsa
Manaka en Sibongile ..

,Khumalo.

Kalkoen se kind, Drama,
Staatsteater, Roodepoort: 'n
Stylvolle klug deur
Feydeau, 'n meestervan
die vorm, Regie:Karel

" Trichard. MetSandra
Prinsloo, Joban M8Iherbe,
Brilmildevan Rensbu,rg en
Petru Wessels.,

Ca~ Gallery, Kerkstraat60: Nico
Verboom, Ruth Squibb, Mell Brigg,
DouglasTreasure,George Botha,
HamishGrant Tot einde'Maart Nuwe
werke deurPietervan der Westhuizen
en GeorgeBotha. ,

Kunskamer, Bergstraat14:
Vooraanstaande Suid·Afrikaanse
kunstenaars soosPiemeef, Maud
Sumner,MaggieLaubser, IrmaStem,
Preller,Welz,Kibei,Caldecotten
Boonzaaier.

Artscime,St Andrewslaan, Seepunt:
Tot 17 Maart isdaar werke in

, gemengde media deur Jean Stewart; "

klavier,elke Dinsdag-,.
Donderdag.en Sater·
dagaandom 10.30.Peto
kan elke Dinsdag., 
Donderdag.en Saterdsg.
aand om 10.30gesien
wont en die groep Asazl
tree laat elke Vrydag. en
Saterdagaand op. '

Dol vir liefde, Adcock
Ingram:'n Afrikaanse
aanbiedingvan Sam
Shepardse FoolforLove,

King of Clubs, h/vMark
en VonWiellighstraat: Hi
NRG gemors op boonste
verdiepingop Woensdae;
Donderdse,Vrydae,
Saterdaeen Sondae. Disko

,mbaqangaop die onderste
verdieping.Toegang: R3.

The Base: Vanaand en Saterdagaand
kan Peto gesien word. Sondagaand is
dit Jazz Dennmet Sakhile.
Woensdagaandis reggae-aandmet The
Base se oorspronklikeplatejoggie,
Justin. Bayeteis Donderdagaand aan
die beurt,

Villa Revue:Topaz speel Dinsdaetot
Saterdae enWorkforce is volgende
maand terugna hul vakansie.Saterdag- '
middae is daar emstige jazz-sessies.

Romple's Rhythm Bar, Regency
"Hotel: Diegroep Loco is elke aandte
sien met weergawes van bekende
kommersiele musiek,

Cadres d 'Esprit, The Drive29,
Kampsbaai • Grafiese werkeen ,
tekeningedeurTitia Ballot. Van12 tot
31 Maart.

Kaapstad
Baxtergalery, Rondebosch: Verskeie' van Vuuren.. ,
kunstenaarsuit Worcester sekunswerke
wat pottebakkery en glaswerkeinsluit.

SA KUDSverenlglng, Kerkstraat,
Kaapstad:Handgemaakte kunswerke
deur swartgroep-kunstenaarswaarvan
die Itsieudvan die Noord·Transvaaldie
grootste is:

Gallery 709, Adderlystraat 
Beeldhouwerke deur EdoardoVilla en
HannesHam. Skilderye deurPietervan
der Westhuizen, Robin Mannen Lukas '

selfs t-hemde (met hulle
naam op) met welslae ,
bemark. Middag- en
aandete op die maat van
bekende treffers,herroep
deur die groepAlzec wat '

,Woensdae en Sondae
optree.

Villiers,Graham en
ChristineWeiren Soli
Philanderelke aand om
8.30. Nathaniel se One
Life is elkeaandom 8.30
te sien. In dieFringe·teater
is di'egroepVarious '
Rumours elke Donderdag.
, Vrydag. en Saterdagaand
om 10.30te sien. Mbongi
vertel Afrika·
volksverhale, dit word
opgevoerdeur Nick Leslie

, ,en Shaun Naidoospeel

Kaapstad

of NinaCampbell-Quine.
Tot 19Maart

Barney Is Making a
Party, BlackSun:'n Swart
komedie met Gys de,

revolusie ala ChorusLine.,
Biinkenoppervlakkig.

Laughing Matters - The
Real Inspectors Hounden
BlackComedy,Alexander

,teater,Braamfontein: Deur
TomStopparden Peter
Shaffer. 'n Dubbele dosis
lagmedisyne.

Galery 21, Nuwe
, beeldhouwerke in brons,

deur MaureenQuinVlUll4 '
Maarten tot 1 April.

Casslrer·galery, Mutual
plein, Rosebarik:
Uitstalling van hoofsaaklik
kunswerkedeur Simon

,Stone.OpenSondagen '
." dour tot 1 April. '

Theatre on the Bay, Karnpsbaai: Frankie en Johnny kuier in die Kaap en is hier op die planke.Met BillFlynnen Jana
Cillien. Tot 11 Maart.Charley's Aunt metTobie Cronjeopen Donderdag·aand. Tot 8 April.

uitstalling van Suid·
Mrikaansekunstenaars
wat skilderyeen
beeldhouwerk insluit.

Baxter-teater, Mainstraat,Rondeboseh: Studio:Benvan die beste toneelstukke in 'n lane tyd, Andre~ Buckland se '
The uglffiOO Noo.Sounds of Africa deur die Kaapstadse filmvererugmg bijlii op 7 Maart, DieTjeIlisMarcus
StOCker in aksie gesienword in die COncert Hallop II Maart, Bydie Stagedoor is Bouncers nag te sien. ,

NicoMalan-teater, Strandgebied: DiebekendeSingingIn the Rain is in dieOperahuis te sienen duur tot I April. In
die Arena is die dramaNemesismetPatrick Mynhardten BruceAlexander te sien. Tot 18 Maart,In die Hoofteater
opendie langverwagdeDievonkelln haar oe metFlip Theronen Pieter Bredenkampop 14 Wart In dieOopTeater is
Twelfth Nighttot 11 Maartte sien. '

Sarafina, Warehouse by
dieMarkteater: Die tweede
rolverdeling van Mbongeni
Ngema se Broadway-
treffer. 'n Vemuftige "
bemarking van die

, An&eHuguenet-teater, '
Hillbrow: Eenvan Agatha
Christie se moordverhale
waarin jy die identiteit van
diemoordenaarmoet
vasstel;maar knaend
doelbewus mislei word.

Markteafer-galery, "
Markteater-kompleks,
NeWtown:' Jeug., "
klDlsuitstalling genaamd

- Young Art from the Studio

Markteater.fotogalery,
Newtown: Gekombineerde

Kim Sacks·galery, fotografiese en musiek
Cavendishstraat, Bellevue: ,.-Jl,u1Ikblyk.Alw.KiIlP.it-.
Diegaleryen " Moeketsi en vriende. Tot
pouebakkersentrum spog einde Maart.
metverskeiesoom
handwerk - keramiek,

, houtwerk, tekstiele en '
juwele."Expressionsof
Africa" bevat werk van die
helevasteland.

Murder on Pie NOe,

Karen McKerron·galery,
Mandeville~traat42,
Bryanston:Skilderye,
beeldhouwerke en
tekeningedeur Beezy
Bailey.Tot 15Murt.

Goodman·galery:
Kunswerkedeur Gail
Catlin. Tot I April.

Chris Tugwell·galery,
Simon Bekkerstraat 127,
Kosmos:Nuweskilderye
deur Errol Boyle,George
Boys, AdriaanBoshoff,
Titta Foscioltien OttoKlar."'

DrIving MissDaisy,
Markteater, Newtown_:
Janice Honeyman se
produksievandie 1988
Pulitzer-pryswenner oor 'n
ou tante watnie wil
aanvaardat sy'n
motorbestuurder nodighet
nie,Met AnnabelLinderin
die hoofrol,

Johannesburgse KUDS·
museum, Joubenparle,
Kleinstraat: '0 Nuwe

A Snake In the Garden,'
Adcock·lngram,
Windybrow: Die 1987
Amsiel-wenstuk oor die ,
lewensvanvier bejaarde
mense teen die agtergond
van 'n Mrika·revolusie.
Met NonnanCoombesen
Anne Curteis.

Tom FooI~ry, Leonard
,Rayne.teater, .
Doomfontein:'Musikale
revue na die woorde, ,
musiek en Iiriekevan Tom ' 
Lehrer. MetRichard
Loring, MalcolmTerrey,
Mark Richardson en
Cdeste Litkie.

Jameson's Bar, rellinger, Marilyn Taylor Jazz Acesop Saterdae
Commissionerstrut: '0 en TheBoys in the Band - tussenem- en vyfuur. Die
Wyeverskeidenheid van GarthVictor,Reuben blues/rockgroep Roots is
SAmusiek: '1'111 mbaqanga Sameuls en Kai, Sondaeaan die beurt.Tel:
tot pseudo-samba. Jazz by 484-1714.
dillSaterdagmiddagete, Bones,Rosebank:
gem toegangsge1d. ' Restaurant met buitdug- Club Manzattan,
Genuinessped vanaand, ' biel1Um vir yuppies en Moletsane,Soweto: H~r·
Saterdagaanden die res aspirant.yuppies. Vrydag: inkomstegroep disko, Cop
v~ v91gende week. Double Image.Saterdag- van elfuurdie aand.op

enSondsgaande: ' Maandaeen Dinsdaeis
Roxy Rhythm Bar, " gasklDlstenaars. ,toeganggratis. Tweegratis
Mainstraat,Melville: Woensdsg: Sugar and biere op aande wanneer
Vanaand:AfricanJazz Spice.Donderdag: Dave toeganggevra word. '
Pioneers.Saterdagmiddsg: Dell Tel:788-1337; Ledegeld RlO. Ailesoorte
Little Sister,aand:The " musiek.Tel: 930-1735
Jive. Maandag: Fat City. The Thunderdome, h/v

, Dinsdag: LittleSister. ' .Claim- en Noordstraat: Idols, bokantvan
, ,Woensdsg: ShiftyHenry. "Mega"-disko, kroee en Endstraat: Lang touevan

Donderdsg: RushHour en: groepe. Baie spiel!1s en hoi! oorentoesiastiese jollers
Vrydagaand: AfricanJazz hakke.Oop van Dinsdae buite, Musicken plesier vir
Pioneers.Tel:726-6019. ' . tot Saterdae.Die nuwe die tiener-yuppies. Tel:

gereelde orkes is Cinema; 402·7840
The Juoction, h/vBree- en watmetlasers, Iigte en
C1aimstraat: Die ouerrock video's vennaak verskaf Capone's, Louis Bothalaan
en new wavewathier aan dietieners. Tel: 238- 440:Restaurant metorkes.
gespeel word,is 'n 738 Dinsdag: Bryon.

_ welkomeafwisselingvan Woensdsg: AlanGold.
die disko·twak op ander Rumours, Rockeystraat: 'n Donderdag: Largesse,
plekke. OIris Prior en Neil TipieseRockeystraat Vrydag: AlanGold.
Johnson is soms op laataand "joint" vir mense Saterdag: Tam Minter.
Saterdagaande die watsomswerk ook, Tel: Sondsg:Largesse.Tel:
plaurjoggies. 648·4605 640-7582

Klpples, MarkTeater, Late NiteDuke's, Easy By Night,
Newtown:Township-jive Melyille: Laatnag- ' Natalspruit: Vir hoe-
in sy meervoorstedelike altematief vir inkomstegroep jollers.Baie
gelyke. Huldeblyk aan RockeystraaL Oop van gewildonderSowetaneop
Kippie Moeketsi en vyfuursmiddagstot baie Woensdagaande. Speel
vriendemetonder andere laat saans en Saterdae vir , saamasjy 'n BMWhet,
Allen Kwdaen Barney middagete. Etes word sewe Tel: 864-4748
Rachabane. daevandie week tot

laataand bedien. ' Club St&tus, Fun'Valley:
No 58, Hillbrow: Diskomet baiedansplek.
Johannesburg se gewilde ' Rake's Wine Bar, Syndicatemet Ronnie
kabaret-kroc:g. 'n Nuwe , Ridgestraat 20, Parktown: Joyce isdie gereelde orkes
vertoning vir lie1hebbers Eintlik'n ou huis met 'n in die pas opgeknapteklub,
van'a1les watte doene het ' groot tuin. Ligte etes op die Tel: 945-1001/2
met die sestigerjare het grondvloer en steak op die
tans beginen heet Bring boonsteverdieping. Hard RockCafe, 204
Back ThatLovin'Feeling. Vrydagaand: Larry Amos Oxfordlaan, 1110'1'0:Baie
Met AnnePowers,Edwin met Naughty Boys. gewildetiener-uithangplek
van Wyk, Barbara Dixieland-jazz deur die wat so goed doen dst hulle

'\
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12·11)
12·111

RAINMAN (2·161

I :

PRETORIA
COMPUTICKET

ENQUIRIES,l012j 322-7460

PRETORIA

" ·1,'

Dtlly' 111.l1li,2.31. 53R, ••, 11.15,.

~u~I'~~~~AN RND TOM COUiSE INMoS
16

1
MUlTIPlf-OSCAR·NOMINATIOHfllMI

DailJ;1UI,12.15,2.38,5.3'.7.45".tI.• 1IIIl
WOMEN ONTHEVERGE OFA

~S~RVN~~~P,~~~~?O~~N Ir,~')
AFISHCALLED WANDA (2·111

Slen ock bladsy 12

Eastwoodis in die hoofrol.
M,SK:PWV.K

, *CADDYSHACK II . In
hierdie vervolg op die baie
gewildeCaddyshackword
daar weer gekyk na die '
doenen late by 'n
eksklusiewegholfklub.
Jackie Masonvertolk die
rol van die onwelkome
nuwe lid van die klub wat
sy eieobskure redes het
waarom hy wi!aansluit.
Oak met OyaitCannon en
ChevyChase.SK: PWV. K

(2-11)
(2·191
12-161

(A)

. :

(2·21)

(2·21)

Cl1ARLES8ROIISQN8lCKINAliDTlt'R
ACTlIJtj~ACIlEDMIME!

MESSEIIGER OF DEATH (2·18)
IIWlDOCI-IISS1116INRCTlDllI (2·181
11b AfISH CAUEDWAlIlWIWQUEMDf

LOTS OF SCARY FUN!
liAS UWAGUAliPIRE (A)
THE PRINCIPAL (2·11)
171Ir._1IIIIIIIIfOU_

KINE FLORA 1 & 2 ,
472.1658 '1

Dallr.la lII,lZ.15,23D,5,a,U5. 11.• ,.

l't~S~~~~~E~I.~~MING,.Jlo~61
AND AWORKING GIRL HER TIME HAS COMP

MARRIED TOTHE MOB 2·16
AFISHCALLEOWANOA 12·161
SII11 MlIr10.00 1m,12.15pm
MIWLlOIITHSTIIIT IA)

COMING AT11tACTION
17 Mar-TWINS

IM-hlrfl215.23R,5.3I,7.f5'"

frt 12.15, 2.'"5.311, 7.45,11.l1li Jl!gI"'~I§i~Sat1S._, 1215. z... 5.»'1.45, ,,,.,,

THEACCUSED (2·18)
Sal11 MII10.00.... 12.15pm
mwJlllES A

die pragtigeMichelle
Pfeiffer,wiese manlid van
die Mafiawasvoor sy
dood, haar vryheidherwin,
maar loophaar goovas
teen sy vriende.Oakmet
MatthewModine,Dean
Stockwellen Alec
Baldwin.SK,M: pwv. K.

*THEDEADPOOL- ,"
DirtyHarryis terug,en
hierdiekeer (soos al die
vorigekere)speel hynie
toneelnie. HarryCallahan
se naarnverskynop'n
moordlys,wathom die
vervolgdemaakpleksvan
dievervolger. Clint

MOVIES
EAST WEST

THEDEAD POOL

ook) beland in Los
Angeles en dit blyk gou dat
hulle nie baie mal is oor
die aardse inwonersnie.
Met James Caan en Mandy
Patinkin. SK: PWV, K

**BUSTER· Oud-lid van
Genesis en nou solo
sanger. Phil Collins speel
die hoofrol in Buster wat
handel oor die groot
tfeinroof in Engeland in.
1963. Hy speel teenoor
Julie Walters (Educating
Rita). SK: PWV. K

*MARRIEDTO THE
MOB - Indie komedie wil

COMING ATTRACTION
17 Mar- TWINS

0a11y:1D.0I,2.30,5.3I,1.•,1015I1m •
GORILLAS INTHEMIST IAI

Sat11M.r10.00.m.12.15pm
MIRACLE 018TM S11IfET (AI

MARRIED TOTHEMOB (2·161

AFISHCALLED WANDA ,2·161

STER-KINEKOR
ADVAHJ~~~;Qsl~=~~CKET' •

ENQUIRIES(011128-3040- AlL WELCOME

COMINQATTRACnON
17 Mar- TWINS

nllly:U5, 12.D8.2.31, 5.31. 74S.lD.OD pm
THE BIG BLUE 12·161

COCKTAIL (2,161

O.11y: 11DO. 2.3G.5.30,UI. lD.l5,m
RAINMAN 12·11)
NOMINAlEOfOR8ACADEMYAWARDS,
INCLUDING BEST fILM AND BEST ACTORt

D'lly:ll.lO. Ul5.2.31.5.38,U5,1IJ11,m
=~!~~~J~'~'UOI1«l8ESTFIl~,.161

~~~J&,gJ,gmfS~~~TiNG~l~IU~~::::;~;:U~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~
OEANSTOCKWElll

PUNCHlINE 12·161

THEDEAD POOL 12·161

AFISH CALLED WANDA 12·161
3 OSCAR NOMINATIONS'

CADDYSHACK 2 'AI

A mustfor aetion moviefans,~'

Exclusive toHighgate~~~~~~~_~.
,Now showing"

.,;." - 4 action-packed .
hellfor leather shows

SWEETHEARTS DANCE 12·141

ALIEN NATION

**ALIENNAnON -
300 000 Vreemdelinge
(nogalvan 'n ander planeet

Amerikaneren Europeer
word beklemtoonin hulle
verhouding:SK:PWV

**COCKTAIL·Tom
Cmise is BrianRanagan, 'n
ambisieusejong man wat
aandie handvan die ervare
DougCoughlin(Brian
Brown)die beste
kroegmanin Manhattan

. word. 'n Rommse met 'n
pragtigekunstenares bring
nuweperspektiefin Brian
se lewe.SK:PWV.K

.,

' .. ,

Peru ontmoet,Die ,
hemelsbreeverskillein die
kultuur van die

. Monte Carlo ,:

TantaliZing ..W;u-of-the·sexes·comedy!

Awlld.stlycom.dY.12-181

MIDNIGHT RUN
R08ERfnENlRO CHARLESGRDOIH Ad..nlUrt12.11t

MASQURADE
ROILOWE. MEG TillY.lhllU,r 12·161

Matthew Modlne en MIchelle Pfeiffer In
MarrIed to the Mob.

. '-

DAILY: 9 45.12,2,30, 5.30.8 00,10.15 pm
JOHNCLEESE. KEVIN KLINE

JAMIELEECURTIS

AFISH CALLED WANDA

PoWtflulc,urhomdrllm'12-18,

AWIId,sel,tom.d, fl·"1

* SATURDAYat9.45am *
EXPLORERS
DAILY; 9 45. 12,2.30.5.30,8.00.10,15 pm

SALLY FIELD. TOMHANKS

PUNCHLINE
lIonl,llullswh!nyoulallghl12·181

MAIN ROAD. TEL.61·7979
DAILY: 10,! 3D. 5.30,8,00.10.15 pm

• SIGOURNEY WEAVER.

GORILLAS IN
THE MIST
CrltiunYlcclalm.d lhllml.(AlII

MDN·FRI: 10.30. 2 30,S.30.8.00.10.15 pm
SAT:I 45.12, 2.30,5.30,8.00.10.15 pm

MELANIE GRIFFITH • HARRISON FORD

WORKING GIRL
.llttllm.llascom•. AMlktHitllol'slilm.12·ISt

MON·FRI: 1D.30. 2 30.5.30,8DO. 10.15 pm
SAT. 945. '2,2.30,5.30. 8.00,1015pm

JOHN CLEESE• KEVIN KLINE
JAMIE LEECURTIS

AFISH CALLED WANDA TEL.(02231)4464
MON·FRI: 2.15,UO.6.45.9.00pm
SAT: 10.30, 2.15. 4.30.6,45. 9 DO pm

MELANIE GRIFFITH. HARRISON FOF:D

WORKING GIRL
.. It.r 11m, hIScaml.AMlh Nichol's IIIm.12-IS)

MON·FRI: 2.00,4.30.7.00. 9 15pm

MAIN ROAD, TEL.686.6649 SAT: 1~ ~~~~J~~~~ ~~i~ER.
DAILY: 10.2.30. 5.30.8,00,10.15 pm GORILLAS IN
DUSTON HOFFMAN • TOMCRUISE THE MIST
RAINMAN . CrillullYlccllllm.ddrllma fANI
BrllUlnldrlma 'Audemynomlnlllians12·18'

DRILY: 9,45, 12.2.30,5,30.800. 1015 pm
JOHN CLEESE • KEVIN KLINE

JAMIELEECURTIS •

AFISH CALLED WANDA

Tyger Valley Cenlre. Bellville Tel. 91-6710

ORILY:10,2.30,5 30,8 DO, 10.15 pm ~,~~~~m~~m.DUSTON HOFFMAN. TOMCRUISE

RAINMAN
Brllhanldraml.Acad.mynomlnalions (2·111

OAILY'9 45,12.230.5.30.8,00, 1015pm
MELANIE GRIFFITH. HARRiSON FORO

WORKING GIRL
Il,rllml hucam. AMit, Nlcllol·slilm.12·ISI

DRILY. 10,230,5,30,8 00.1015pm
• SIGOURNEY WEAVER.

GORILLAS IN
THE MIST
C,IIlClnYKclalm,ddram•. IAlIt

IIomlnllccomldy fz·nl

MAIN ROAO, TEL.71·0131
DAILY: 9 45.12.23D, 5.30.8,00,10,15 pm
MICHELLEPFEIFFER • MATTHEWMOOINE

MARRIED TO THE MOB
HllariDtluomldy 12-161

DAILY: 9,45. 12,230.5,30.8.00.10.15pm
JODIEFOSTER. KELLY McGILLIS

THE ACCUSED

DRILY: 9.45.12,2.30.5.30.800,10.15 pm ~A~N;:~i 221~!443~O664:!990~!;m
• CHRISTOPHERLAMBERT. Academy Aw'ardwlnner forBeSI Fo'el~n Film

TO KILL A PRIEST BABETTE'S FEAST
Co-slarflllgEDHARRIS Apowtrlllllrll,dlllma 12-181 (WITH SUB-TITLES)

DAllY:' 45.12, 2.30, 5.30, aDO,10.15pm OUlslllndlll,drllmallunllrlalnmlnl IAnl

Tantalizing .. War·ol-lhe·sexes-comedy! DAILY: 2.00, 4.30. 1.00. 9: 15pm

WOMAN ON THE VERGE OF DON JOHNSON. SUSAN 5ARANDON

ANERVOUS BREAKDOWN SWEETHEARTS
IWiltlsub·tIllISI12·Ut DANCE

STER.KINEKOR· ""."CH''''

MOVIES

* SATUROAY 119.451m *
DIRTY DANCING

Die Afrikaanse weergawe van Kinekor se filmgids kom ongelukkig te faat om te plaas

MON·THUR' 10,30,2.30.5.30,8,30 pm
FRI:l0.30,2 30,5.30.1DO, 10.15 pm

SRI' 12.2,30.530,800.10.15 pm t~~#*~CJ~~D1!I~JODIEFOSTER. KELLY McGILLIS

THE ACCUSED

Kaapstad

verken, 'n Ongewone band
ontstaantussen hom en 'n
Amerikaanse vrou wat in

"THE LONELY
PASSIONOFJUDITH
HEARNE- MaggieSmith
het twee Britse '
toekenningsverowervir
haar uitmuntende spel in
hierdie roJprent oor 'n
.prinses wat voorheen'n
belowendepianis was en
steeds op soekis na haar
prins. Bob Hoskins speel
teenoor haar in 'n roJbaie
anders as waarvoorhy
bekend is. M:PWV

***BABEITE'SFEAST
Die film, wat 'n Oscaras
die beste buitelandseprent
gewen het, handeloor die
invloed wat'n vlugteling
van die Communard
opstand in Parys (en
spesifiekhaar kookkuns)
het op 'n klein dorpie op
die Jutlandsekus in
Denemarke,Gegrondop 'n
roman van Isak Denisen.
SK:PWV,K

"BIG· TomHanks speel
die rol van 'n seuntjiewat
letterlik te grootraak vir sy
skoene.Sy wensom
grootrnenste wees, word .
waar. Die gevoJg is 'n
seuntjie in die liggaamvan
'n man, wat regtignie van
hom 'n uitsondering maak
nie, Tog is dit 'n verfris
sende manierom kommen
taar te lewerop volwasse
neuroses.SK: PWV

verliefraak)en Kevin
Klinein 'n juweeldiefstal

. avontuur, SK. M:PWV,K

***BULL DURHAM· Die
seksologievan bofbalsoos
uiteengesitdeur Susan
Sarandonas religieuse
bofbal-fanatikus. Kevin
Kestnerspeel teenoorhaar
in die rol van Crash Davis
wat 'n "comeback" maak
na First Base. Dansecond
base, dan third base... (they
go all the way basically.
ALLthe time).SK: PWV

***PASCALI'S ISLAND·
Ben Kingsley speeldie
hoofrolin die film wathom
afspeel in 1908,kort voor
die ineenstorting van die
OttomaanseRyk. Charles
Dance(WhiteMischief) en
Helen Mirren(White
Nights)is sy onwetende
slagoffers. SK: K

*** THE UNBEARABLE
LIGHTNESS OF BEING
Gegrondop 'n boekdeur
Milan Kundera. Die
verhaal speelaf teendie
agtergrondvan die
Russiese invalin Praag in
1968.MetDaniel Day
Lewis, JulietteBinocheen
Lena Olin.SK: K, PWV.

"GORILLAS IN THE
MIST - Gegrondop Dian
Fossey se strydom die
berggorillasvan uitwissing
te red. SigourneyWeaver
speel die hoofrol in die
rolprent watal twee
Golden Globe-toekennings
losgeslaanhet. Oak met
Bryan Brownen Julie
Harris.M, SK:PWV,K

**TO KILLA PRIEST
ChristopherLambert speel
die rol van VaderAlec,'n
priester watdie owerhede
laat siddermet die

. charisma wathy van sy
, preekstoelat uitstraal.
Hoewel die naam Vader"
Alec gebruikword, word
die werkliheidnie van die
fiksie onderskeinie. In '
1984 is VaderJerry
Popieluszkokoelbloedig
deur die Poolseveilig
heidspolisievermooren
die is sy verhaal, SK: PWV

**THE BIGBLUE· Die
verbaal van 'n diepsee-

.duiker met 'n obsessieom
die diepste, ongekencle .
hoeke van die see te .

VryDagll0Maart 1989 Bll
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DIE WEEK SE TV

THE TANGENT AFFAIRis Saterdagaandscfliek OIlTVI.
Dithandel oor twee private speurders, Mel Chips en Johnny
Fish, wat gedurende 'n tydperk ontmoet waarin beide na
betekenis in die lewe sock. Hulle word vennotc en word
gehuurdeur 'n skatrykhotelmagnaat, Tangent om 'n
booswigvas te trek. Die rolprent is in Durban geskiet en is
veronderstel om in Suid-Amerikaat te speel. Slegte
plaasvervanger.MetJames Ryan, Peter J Elliot, HenryCele
en Joe Stewardson.

'N PASGElROUDE paanjie wat op wittebroodwil gaan,
loop hulle vas teen 'n huis vol weerwolwe,transvestieteen
spoke in die komedie Haunted HoneymoonSaterdagaand
op M·Net. Gene Wilder speel die rol van die bruidegomen
Gilda Radner, sy vrou. .

'N LIGHARTIGEdokumentSr, A Portfolio Celebrating25
Yearsof The PerformingArts Councils, word Sondagaand
om 9.00 OIlTVI uitgesaai. Dit handel oor die geskiedenis
van die verenigings soos gesien deur die ol!van die .
betrokkenes. Verskeieakteurs, dansers, sangers, asook
afgetrede lede deel hullepersoonlike ervaringe en gedagtes
met die kykers.

DIEmanmet die wonderbreinwat alles en almal op een of
.ander bo-menslike manierkan help, is terug. En 'n mens
hoef nie eens hard te raai wat sy naam is nie. Matlock gaan
vir 'n ruk op vakansie en MacGyver neem sy Vrydagaand
uurtjie op TVI oor. Richard Dean Andersonspeel nog
steedsdie rol van MacGyver.

DIEBritse IntelligensieDiens stuur 007nadie Ooste in die
rolprent You Only Live Twice wat vanaand om 8.30 op M
Net wys. Met behulpvan 'n menigte ascmbencrnende vroue
en dieJapanse GeheimeDiens trek hy die boef, wat 'n
atoomoorlog wil begin, vas. Met Sean Connery, Donald
Pleasance en Mie Hama.

. Peter Coyote en Glenn Close In Jagged
Edge

WATdoen 'n mensas 150 dwergies hand-uit ruk in 'n hotel
en verskeieprobleneveroorsaak? In UnderThe Rainbow
watDinsdagaandop M-Net te sien is, is ditmaar net een
van die hoofbrekensvan 'n pragtige meisie (CarrieFisher)
wataangestel is om na hulle om te sien,Onder die mense
wathulle teekom tydenshul wedervaringeis 'n geheime
agent (Chevy Chase), spioene, 'n groep Japansefotograwe,
'n hertogen hertoginen 'n sluiprnoordenaar.

HOUSEOF MIRTHwys Vrydagaandop TV4 en is die
verhaalvan 'n pragtigejong vrou wat haar rykdomverloor
toe haar tante haar moedswilliguit haar testamentlaat, Sy
moetvan voor af haar waardes in oenskouneem en haar
eertydse ryk vriende is van geen hulp nie, inteendeelhulle
maak 'n punt daarvanom die situasie uit te buit, Met
GeraldineChaplin.

MacG-yver terug ten koste vanMatlock

7.05 Cane Blanche - kyk onder hoogtepunte MoNET 9.30 Cui De Sac III 11.00 Murder by the Book
Intekenare 5.00 Heroes made in the 10.30Too Scared to 10.00Topsport o'n Skrywer word moeg vir
8.00 TwilightZone - 'n USA Scream 11.00Die maroela speurder Biff Deegan,'n
Geskiedkundige van die 5.25 The Spiral Zone 12.20West 57th:Spanish 11.25Die groot ys karakter wat in al sy boeke
toekomskeer na jaar 1963 5.50 The Sinurfs TV GameShow 11.5000rdenking voorkom. Terwyl hy
terug om 'n studieoor OopTyd 3.30 The Dogs of War - 'n tydens 'n ete by 'n

· presidentJohn F Kennedy 6.15 Loving oorlogprentgegrondop die TV4 restaurant met sy agent
te doen.Hy verhoed 6.50 Han to Han FrederickForsyth-treffer 6.03 First Impressions daaroor argurnenteer,sien
sodoendedie sluipmoord 7.45 Supersport: Fietsry oor 'n groep huursoldatein 6.30 Topsport hulle 'n meisie wat tussen
op die president- met Intekenare 'n Wes-Afrikaanse staat, 9.03 The Colbys twee obskure karakterssit.
rampspoedigegevolge. 8.00 Supersport: Fietsry 5.00 The Adventures of 9.56 Misdaad Dit is hier waar diepret )
8.30 Jagged Edge. kyk , 8.30Easy Money - kyk Teddy Ruxpin 11.28The Honeymooners begin. Met Robert Hays,

__ onder hoogtepuntehierbo. onder hoogtepunte 5.25 The Real Fred Gwynneen Catherine
10.15MoneyProgramme: 10.07West 57th: Ghostbusters M·NET Mary Stewart.
The Ozone Layer JonestownRevisited .5.50 GI Joe . 10.30Skadu's van gister 12.35Face to Face
9.50 Heartof theMatter: 10.30Hot Rock OopTyd 11.40Can You Avoid
Ties of Blood -' 6.15 Loving Cancer? TV4
10.30The TurningPoint - 6.50 China Beach 3.30 The Turning Point 6.03 TV4 Top 20
Twee vriendinnewat van 7.45 Supersport: Atletiek 5.10 Videofasbion 6.30 MuzikA LaCane .
kleins af 'n droomom Intekenare Monthly 9.03 Life's Most l

ballerinaste worddeel, TVl 8.00 Supersport: Atletiek 5.25 The Flintstone Kids Embarrassing Moments- j
ontmoetweerjare later. 6.00 Goeiemdre SA - 8.30 Underthe Rainbow - 5.50 The Adventuresofthe Die bekendeJohn Ritter
Een se droom is vervul, 10.25Topsport kyk onder hoogtepunte Galaxy Rangers bied die program aan oor
terwyl die ander 'n 3.30 Opvoedkundigtv hierbo . OopTyd daardie oornblikevan
huisvrouis wathaar droom . 4.00 Fanjan, die towenaar 10.05Supersport:Atletiek 6.15 Loving verleentheid wat ons almal
in haardogteruitleef.Met van Drakenstein 10.30The Swarm 0 'n 6.47 HypcramaPrice oorkom, insluitend

4.10WieHeWalie ' ~~

ShirleyMaclaineen Anne Swerm onvriendelikebye Busters bekendes.
Bancroft. 4.30 Die Vreemdeling val 'n lugmagbasisin 6.50 Blue Thunder 9.56 Cheers

5.30 Koning Arthur Houstonaan. Met Michael 7.45 Superspon: Sokker 10.23 Tyd en die wind
5.57 Kompas Caine, HenryFondaen Intekenare 11.17Ripley's BelieveIt or
6.00 Die Nuus RichardChamberlain. 8.00 Supersport: Sokker -Not

. 6.15 Potpourri
TVt 7.05 Jakkalsstreke

8.30 Bobby Deerfield- kyk

6.00 GoeiemdreSA 8.00 Network onder hoogtepunte hierbo M·NET

3.30 Impact 8.30 You Be The Judge
10.30The Unforgettable 10.30 '52 Pick-Up
Nat King Cole 12.20 Newsnight: 1988

3.55 Autobanking 10.00Topsport TVt Turner Prize.
4.00MioMao 11.00Educational - Open 6.00 GoeiemoreSA 3.30 Thunderball
4.10 The Trap Door University 3.30 Agriforurn '88 5.25 Dungeons and
:4.15PumpkinPatch 11.55Evening Prayer 4.ooMioMao Dragons
4.30 The Boy and the 4.10 The Trap Door TVI 5.50 Inspector Gadget
Book TV4 4.15 Tele 6 6.00 Goeiemdre SA OopTyd
4.35 AnotherLife 6.00Shane 4.25 The Boy and the 3.30 Opvoedkundig tv 6.15 Loving i5.00 Throb 9.03Stiletto - Na 'n verhaal Book· 4.00 Niklaas 6.45 Designing Women J5.30 BionicSix van HaroldRobbinsoor 'n 4.30 Another life 4.30 Silhouette
6.00 News rykpierewaaier renjaerwat 5.00 Cosby III 5.25 Tekkies

7.20 Empty Nest

1
7.45 Revue

6.15 Graffiti ook 'n Mafia-moordenaar 5.35 Sea Hunt 5.57 Kornpas Intekenare
7.00 MurderSheWrote is. MetAlex Cord en Britt 6.00 News 6.00 Nuus 8.00 Revue- vervolg
8.00 Netwerk Ekland. 6.15 NoJacket Required 6.15 Uiten Tuis 8.30 The Verdict ~ kyk
9.00 1945 10.45Easy Street 7.00 Trail and Error 7.05WiIlern onder hoogtepunte hierbo
9.40 Metvakansieop 11.09Gunsmoke 7.30 The GoldenGirls 8.00 Network 10.35 Haunted
ekspedisie 8.00 Netwerken Diagonal . 9.00 HillStreet Blues Honeymoon10.00Topsport Street 10.00Topsport 11.50 Cane Blanche .
11.00St Eligius
11.55Oordenking

TV4
6.03 ButterflyIsland •6.30 Topsport .
.2.00Headof Class Kaapstad Bob Hoskins.7.30 The Cine II: The Blue Iguana Maandag tot Donderdag-

.. ...,,... -- r"'"

9.30 Dynasty
LABIA0 Orangestraat68

Sacrifice. 10.15The Berlin wys hier vanaand en aand is die erotiese film,
10.21Wiseguy Affair. Saterdagaand asook die res The Canterbury Taiesaan
11.12The Beam Vanaand:6.00 Nobody's. van volgende week. die beurt, Regie dcur

Fool met Rozanne Pasolini,
· M·NET Arquettewat tans in The Johannesburg MINICINE 0 Pretoriastraat

10.30 '52 Pick.Up Big Blue te sien is. 8.00
CORLETTCINEMA0

49,Hillbrow. MAJESTIC 0 Fordsburg
· 12.20Videofashion The BerlinAffair. 10.15:

CorlettCity. LouisBotha. Vanaanden Saterdagaand Alien Nationen
. Monthly Whoframed Roger Rabbit.

Cine I: MontyPythonse kan dieFranse riller Diva Sweethearts Dance wys vir
3.30 YouOnly LiveTwiCe Saterdag:5.00: Who

Flying Circus. gesicn word en van die volgcnde week.
framedRoger Rabbitmet

..

'N DOKUMENTERE program oor die lewe vandie sanger
NatKing Cole wysook Woensdagaand OIlM-NeL Die
kyker word teruggencemna die briljantejazz-pianisse
kinderdaeas seunvan 'n Baptiste-predikant,Daarword
gekykna sowel sy dae saam met die NatKingCole-trio,
solo-optredesen tuisflieks as klankopnamesvan sy
bekendstetreffers,Talle tydlose sangerssoosElla
Fitzgerald,QuincyJones en Frank Sinatra maakook hul
verskyning.

VIRdie wat van lekkerhartseer storieshou, is daar 'n
rolprentom na uit te sien. Bobby Deerfieldwys •
WoensdagaandOIl M-net met Al Pacinoen MartheKeller in
diehoofrolle. 'n GrandPrix-renjaer raakverliefop 'n meisie
wathy by 'n sanatoriumontmoet, maar die verhoudingis
gedoemomdat sy aan 'n ongeneeslike siekte Iy.

TIlE VERDICT,'n drama oor 'it versonke,dranksugtige
regsgeleerde(paul Newman) wat 'n laastegeleentheidkry .
om synaam in ere te herstel, wys Donderdagaand om 8.30
op M-Net.Ook metCharlotte Rampling,James Masonen
Jack Warden.

JAGGEDEDGE is 'n fliek
watniemisgeloop moet
wordnie. Jeff Bridgesen 
GlennClose (die Fatal
Attraction-blortdine) raak onder ongewoneen gevaarlike .
omstandighedeverlief.'n V rou word brutaalvermooren
haarman (Jeff Bridges)word weens die moord aangekla. 'n
Uitstekendeprokureur(Glenn Close) besluitom hom te
verdedigen dis wanneerKupido se pyl tref. JaggedEdge
wysSondagaand om 8.30 op M-Net. .

RODGER DANGERFIELD speel diehoofrol in Easy
MoneyMaandagaandop M-NeL Hy is 'n rniddelklas, lui
nikswerd wat sy leefwysebinne 'n jaar moet verander
voordathy geld wathy geerf het, magkry. Hoewelhy
besluit ciatdit die moeite werd is om 'n nuwe blaadjie om te
slaan, wag daar 'n verrassing vir hom. Ook met Joe Pesci en
GeraldineFitzgerald.

Pageant.
5.30 Beyond 2000
6.10 Camel Pyramidof
Light
OopTyd .
6JS Hot Hits
7.00 Beauty and the Beast
Intekenare
8.00Fame, Fortuneand
Romance
8.30 Haunted Honeymoon
- kyk onder hoogtepunte

.hierbo
9.50 Crystal Clear
10.30Rafferty andthe,'
Gold Dust Twins ..

TV4
6.03Kahoots
9.04 Highway to Heaven,
ep 2· 'n Verlore hondvan
'n weeskindveroorsaakdat
hy 'n welgestelde,

.kinderlosehuisgesin
ontmoet.
9.57 Kate and Allie
10.25Sing Country
11.00Topsport .

M·NET,
6.00Supersport: Boks
12.30Supersport: Golf
1.30Bonusboks
3.30Tigers don't Cry 0 'n
Plaaslikvervaardigde
dramaoor Suid-Afrika se
rol in Afrika. Met Anthony
Quinnen Simon Sabela.
5.25The Adventuresof
Teddy Ruxpin
5.50 Raggedy Ann and
Andy
OopTyd
6.15 Heartbeat

_TVt
1.30Pinocchio
1.55ZETI
2.05 Storybook -- .
International
2.30Ourselves and Other
Animals
3.00Limpopo-vallei
3.40 Anne of GreenGables
4.30Collage
5.20 The WonderfulWorld
of Disney
6.10 SO/50
6.50 Kruis enKroniek
8.00Network

- 9.00 A Portrait of 25 years
of the PerformingArts
Council- kyk onder
hoogtepunte hierbo
10.35Insight

TV4
6.03The Law and Harry
McGraw.
6.5I The Pink Panther
9.03A DifferentWorld
9.30 Hoopcrman
9.55That's Hollywood
10.21 The DomDeLuise
Show
10.46Man sondernaarn

TVt
6.00 GoeiemsreSA
10.25Topsport
3.30Take a Break
4.00PoundPuppies
4.25The Boy and the
Book .
4.30 AnotherLife
5.00Fast Forward
5.30Topsport
6.00 News
6.15Sundowner
7.00 MacGyver- kyk
onderhoogtcpuntehierbo
8.00Netwerk
9.00 Derrick

· 10.00Spies en Plessi6 ...
metpermissie
10.40Neon en Beton
11.5500rdenking

TV4
6.03Topsport
9.03 Houseof Mirth - kyk
onderhoogtepuntehierbo
l0A3 Frank'sPlace
11.00DeziRay

:SATERDAG41~
", '" ", ,..,~'

M·NET
6.25 Cyclin'g: M-NetArgus
CyclingTour
1.30Heartaches

.3.00Women in Combat
3.30MissUSA BcaJJty

TVt
5.57 Oggendboodskap
6.00 Opvoedkundige tv

. 6.30 Agriforum '88
7.00 Goeiemdre SA
9.00 Opvoedkundige tv
11.00Topsport

· I.00Josef
· 1.05Kuifie

1.10Skatte-ciland
1.35Brandwcerhoof Felix
Martin'
2.00 Topsport
5.57 Kompas
6.00 Nuus
6.15Pryswys .
7.05 Buck James
8.00News
8.35Magnum
9.30The TangentAffair-

- kykonder hoogtepunte
hierbo
11.20Life Beginsat 40 .
11.50Epilogue .

M·NET
10.30Skadu'svan gister
'n Kinderlosesakeman
(Louisvan Niekerk)
oorreedsy sekretaresse
(Petru Wessels)om sy kind
te he. Sy vrou,gespeel
deur Mariedu Toit, raak
ook verwagtend en is
onbewusdaarvandat hulle
aangenomeseunhaar man
seeie is:
11.40Isabel'sHoneymoon
Hotel
3.30 Heatwave
4.50 Videofashion
Monthly
5.25 Transformers
5.50 CareBears
OopTyd
6.15 Loving
6.50 Tattingers
7.45 Superspon:
Motorsport
Intekenare
8.00Superspon:
Motorspon .

. 8.30You onlyLive Twice'
.- - kyk onderhoogtepunte
hierbo _.
10.30'52 Pick-Up- 'n
Uitstekende dramaoor 'n
getroudeman watafgepers
wordna'n verhouding met.
"n jong meisie. MetRoy
Scheideren Ann-Margret.
12.05Hot Hits
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