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inneem.
Die studente-het ook die Zambiese presi

dent, Kenneth Kaunda, en verteenwoordigers
van Tanzanie, die Duitse Demokratiese Re
publiek, Nederland, Kanada, die VSA, Kuba ,
Zimbabwe en die Zambiese jeugbeweging
ontrnoet.

Kaundahet selfsdeurdiestudente 'n boodskap
aan Pretoria laat stuur: hy sal met die NP
regering praat asSuid-Afrika sy woord met die
Namibia-ooreenkoms hou.

Onder die ledevan die top-afvaardiging van

Anton Steenkamp

Nabladsy2

aties se
de

DIE samesprekinge tussen 'n groep
Stellenbossestudenteleiers en een
van die sterkste ANC-spanne wat
nog met 'n binnelandse afvaardig-

.ing gepraat het, is 'n oorwinning vir
Suid-Afrikaners wat onderhandeling
met die ANC voorstaan.

Die belangrikheid wat die ANC aan verlede
naweek se Lusaka-ontmoeting geheg het, blyk
duidelik uit die feit dat die president van die
ANC,Oliver Tambo, die studente self te woord
gestaan het.

Die boodskap van die ANC wat die Maties
na hul universiteit terugneem, is dat die Afri
kaanse taal en kultuur iii 'n post -apartheid
Suid-Afrika steeds sy volle regmatige plek sal

Maggie, onthou jy DOg Lancaster House?
PETA THORNYCROFT, 'n Zimbabwiese joernalis, gee
haarindrukke van Margaret Thatcher se besoek aan

Zimbabwe

EEN van die dogtertjies wat vir
Thatchergedansbetmet haaraankoms
in Harare hetla tergekla dat sy amper
verblind is deur die Britse leier.

Dieproblean is blykbaardie groat
hoeveelheid diamante van moont
like Suid-Afrikaanse oorsprong wat
Thatcher gedra het.

Die TV-kameras en flitsligte het
blykbaar weerkaats van die groot
trosse diamante op Thatcher se
boesem ,en die kind is vir 'noomblik
verblind.

Thatcher se eerste besoek aan
Zimbabwe, 'n land wie se geboorte
sy huiwerig toegelaat het, was s6
beleefd, so goed gedoen, en die par-

trette van haar op die vlagpale langs
die Union Jack so grasieus, so be
towerend.

Om eerlik te wees, ek het geen
idee waarom sy hierheen gekom het
nie , behalwe dat pres Robert Mug
abe haar gevra het, en hy is 'n onwrik
bare teenstander van Suid-Afrika.

Thatcher is gevo lg deur 'n groep
bleek Britse joemal iste wat moeg en

. beswaard voorgekom het, Hullemoet
verslag doen oor elke nuanse van

Thatcher se uitsprake, uitsprake so
volmaak gehul in dubbelsinnighede
dat dit onmoontlik is om verstaan
wat syse, behalwemiskien die mense
wat geskool is in Britse spraak.

. Mugabe, wat haar so hartlik
ontvang het, is die leier omdat hy
onverpoosd geveg het teen die wit
minderhe id. Endaard ie oorlog, wat
deur die Rhodesiers verloor is, het
gelei tot samesprekinge waaruit die
huidige Zimbabwe gebore is.

Rhodesie word nie maklik met
Suid-Afrika vergelyk nie, maar
Mugabe het geweld eers afgesweer
nadat hy die oorlog gewen en 'n
vredesooreenkoms bereik het.

Maar Thatcher se sy voel die tyd
is ryp om deur samesprekings 'n
skikking inSuid-Afrika te bereik.Sy
se sy sal nie met die ANC praat
voordat die organisasie geweld
afsweer nie, Nelson Mandela moet
vrygelaat word, maar hy moet ook
geweld afsweer. Sy se niks omtrent
PW Botha wat dieselfde moet doen
nie.
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NUUS

Maties se· deurbraak

...
~.Jl}erd1e \lilgawe vanVryeWeekblad ls deurMaxdu Preez,

ur Koos CoelZee.A IsvanBre6straaI153, Newtown, Johannesburg.

Suld-Afrika
Ses voormallge aangehoudenes, wat ingeperk is, soek skuiIing in die
Britse ambassade in Pretoria, '

'n Hongerstaker ontsnap uit 'n Durbanse hospitaalen soekskuiling in die
Amerikaanse ambassade in Johannesburg.

Mlnstens 133 mense word nog 'in Natal aangehou, van wie 17 op 'n
hongerstaking is, sa die National Association of Democratic Lawyers.

Diepollsle kondlg aandat alle aangehoudenes wat met eetstakings begin.
na Bloemfontein verskuif sal word.

Kerk1eiers, onder wie eerwFrankChikane en aartsbiskop Desmond Tutu, ,
voer samesprekings met die Ministet van Wet enOrde, Adriaan Vlok, oor
die toekoms van aangehoudenes wat op'n eetstaking is.

SandUe Thusl beefndlg sy hongerstaking van vyf weke op .simboliese
wyse deur die Nagmaal te gebruik. , .

Joban Papenfus, 'n Suid-Afrikaanse krygsgevlngen~, word in Kuba
vry.gelaat in ruil vir drie Kubaanse en tWalIf Ailgolese krygsgevangenes in
N.amibia. '

Cosatu beweerdatInkatha,vigil~t~sin die Pietermarirzburg-gebied deur
die polisie gesteun word. ' .

Die Paasnaweek els die lewens van 118mense in padongelukke.

'n Tienjarlge seun val 200m ver in die Magaliesberg. Hy is in 'n kritieke
toestand in die hospitaal. '

Untag-soldate InTsumeb word aangeranddeurblanke Namibiers. Ben van
diesoldate se kakebeen word afgeslaan. - '

Spaanse vllegtule en Italiaanse helikopters vir die gebruik van Untag-
magte kom in Windhoek aan. ,

'n Sewende geval van breinvliesontsteking(meningitis) word op Cradock
aangemeld. '

Carole Charlewo(xl'verlaat die SAUK.

Brig Johan Deyzel het geskenke soos 'n vakansiehuis en oorsese reise
ontvimg van Jalc, Villarhydeur die Weermag geplaas is, word voor die
Harms·kommissie getuig. Hy is gedwing om uit die Weermag te bedank.
maar het nogtans 'n eenmalige bedrag van R150000 gekry en ontvang
steeds 'n pensioen van R48 000 'n jaar.

Bobby GOOsellvan Anglo Ainerican word hervertdes tot voorsittervan die
SA Co·ordinating Committee on LllOOur Affairs (Saccola).

Akademlciaan dIe Universiteit vanWes·Kaaplandverduidelik die rol van
UWK in die gemeenskap mlandswye koerantadvertensies miklagles OOf

die "verpolitisering", van die kampus.

Die Zionist Christian Church se Paasbyeenkorns op Moria, naby Pieters
burg, word deur 1,5 miljoen mense bygewoon..

Braklaagte se gemeenskapsleier, Pupsey Sehokgodi, wat die gebiOO se
insluiting in Bopu~ats,,:ana teengestaan het, word deur die tuislandower
hOOe aangehou. - '

'n Beplande debat~orSa1manRushdie se hoek. '.The Satanic Verses. word
by die U,niversiteitvan Natal uit vrees vir konflik afgestel. '

Onatbankllkheid vir Namibia kan weermagverpligtinge vir burger·
maglede met 30 persent verminder. se die hoof van die leer; gen! Kat
Liebenberg. .. '

W~reld

Margaret Thatcher kom in Harare aan met 'n oproep tot onderhllI).deling
tussen Suider·Afrikaanse leiers.- -.

Zaire stem in om hulp a~ Unita ~~ ~taaIc,volgens die Zambiese president
Kenneth Kaundli'. ' '

Boris Jeltsln, 'n uitgespioke krirlkus van 'die, Kommunistiese stelsel.
verwerf 89 persent van die stemme in Moskou se verkiesing.

Oliebesoedellng omskep die Prins William-:'seestraat in Alaska tot 'n
rampgebiOOnadat 'n Exxon·olietenkskip gestrand het en sowat 42 miljoen
liter ru·olie in die seestraat uitgelek het '

Suid-Afrikaners metwyd uiteenlopendepolitieke sienings praat op 'n
konferensie oar Suider·Afrika opBermuda:

Gewapende gevangenes hou 600 gyselaars aan in 'n tronk in Guatemala.

HongarYe ontken dat hy geheime handelsbetrekkinge met Suid·Afrika
het.

'nBorn ontplofin Islamabad, Pakistan, 'npaar uurnadatdie Britseminister
van buitelandse sake, sir Geoffrey Howe, in die slad aangekom het. '

Angola beskuldlg Suid-Afrika daarvan dat hy pogings dwarsboom om
drie gesamentlike monitorposte op die grens van Angola en Namibia op te
rig. Suid·Afrika ontkendiL . '.. , '

Israelse troepe skiet ,'n vierjarige Palestynse seWltjie dood in die besette
Wes·oewer:van die Jordaanrivier,. .

Mujahideeri-rebelle ~ hulld het 53 regeringstroepe in Afghanistan ver·
lede naweek doodgeskiet. ' '

DieEnvironmental Protection Agency (EPA) in Washington se plaasver·
vangers vir chemikaliee wat die osoonlaag atbreek. sal makliker gevind
kan word f~der ~treng regeringsbeheer oor die chemikalie·bedryf.

In Joegoslawie sterf21 mense in onrusvoorvalle in die Kosovo-provinsie.

Nleu-Seeland wen die America;s Cup=seiljagtrofee na 'n hofsaak teen die
San Diego·seiljagklub.

Beamptes van die Reagan·administrasie getuig in die Iran-eontra·ver
hoor van kol Oliver North•.

Howard Marks, wat verdink word van grootskaalse dweImsmokkelary,
word deur Spanje aan die VSA uitgelewer om verboor te word.

Die Turkse kablnet bedank na 'n verkiesingsneerlaag.

Antleke goue juwellersware word in'pgipte ootdek.

'n Afvaardlglng van Ethiopie besoek Egipte in ~n Midde~OostersevrOOes-
inisiatief. " ,

Ailepolltleke,
itn opskrllte

"

Informeel
Hoewel hy nie aan amptelike

gesprekke met die ANC deelgeneem
het nie omdat hy hom gebonde gevoeI
het aan die SR-mosie, het hy infor·
meel met sommige ANC·lede gesels.

"Dis tog belaglik om te verwag
dat as ek met 'n ambassadeur staan'
enpraat, en ThaOOMbeki stap nader,
ek my rug op hom draai. Hoekan ek
as 'n onbeskofte moroOn optree?"

Hy beskou die afsweer van ge'.
weld' 'n gevolg van gesprekvooring'
met die ANC, en nie as 'n voor
waarde nie, het Vander Spuy gese

Na die ontrnoeting met die ANC:: '
IOOe het Behr gese: mitis tyd dat
b1anke Suid-Afrikaners rasioneel
begin kyk na die Suid·Afrikaanse
regering se voorWaardes vir Onder·

, handeling met die ANC, en dathulle' ,
daadwerklik begin druk uitoefen rip
die regering om die noodtoestand en
ander beperkings op die demokra· :
tiese proses op te hef, en politieke
gevangenes vry te laat."

Vanbladsy 1

is net sigbaar vir "diegene wat eko
nomiese voordeel trek uit die onder
drukking van die Suid·Afrikaners,
byvoarbeeld Briltanje.

Die weiering van geriewe aan die;
ses bevestig dat Brittanje steeds
apartheid ondersteun, sa die verkla·
ring. - Sapa: '

Vanbladsy 1-

gewys van die' selferkende Suid·
,Afrikaanse agent, Kevin Wood, se
bereplek van wapens wat deur Suid·
Afrika voorsien is.

Meer as 40 rniljoon mense in die
streek het 'n diep sug na vrede. En
Namibia is miskien 'n begin, maar
wat Thatcher blykbaar nie verstaan
'nie. is dat die proses nie tot stand
gekom hetdeur goeie bedoelings nie
- Cuito Cuanavale het die deurslag
gegee.

Niemand in die frontliIUestate
verwag dat iemand die Suid-Afri· .
kaanse regering militer,omver gaan
werp nie. Daar is geen twyfel dat

lingstafel g~le sal word saam met
.voorstelle van Ander lede van die
Suid-Afrikaanse bevolking. ..

Dit was volgens Behr duidelik
kaansestudentesaldwingomtedink dat die ANC nie 'n suiwer sosial
oar dinge "wat verhoed word deur ' '. istiese ekonomiese stelsel voorstaan
die paranoia van die staat", ' nie, maar eerder 'n gemengde ekon-

Die rektor van die Universiteit omie.
van Stellenbosch, prof Mike de Vries, "Hullegaan uit van die standpunt
het vandeesweek gese die reaksie dat kapitaal en individuele inisiatief
vandieuniversiteitsowerhedeopdienoodsaak1ik is vir die groei van.u
gesprek sal uitgeklaar word sodraDerde Wereld-Iand.": "
die groepterug is OIl Stellenbosch. ' Die ANC het 'n afslcrif ontvang

, "Op die oomblik is alies nog baie van die SA Regskommissie se ver··
onduidelik, maar hulle sal moet slag oar individuele en groepsregte,
verduidelik otdie gesprek voaraf' en is besig om dit te bestndeer,
bep1an is ofnet toevalligwas. Ek h~,t , ' Tydens 'n drie uur lange ontbytby
my bedenkinge oar die wenslikheid ' pres Kaunda se ampswoning. wat-
van amptelike gesprekke met die deurdieZambieseprcsidcntmetgebed
ANC, veral deur studente," bet De' geopen is, het Kaunda gese daar is .
Vries gese. hoop vir 'n oplossing van Suider-

Behr het vandeesweek uit Wind· Afrika se probleme, mits gesament-
hoek, waar die Maties nou op die, lik na oplossings gesoek word. '
tweede been van hul toer met ver- - "Daar is geen manier waarop ek
skeie belangegroepe samesprekinge Afrikaners kan haat nie. Ek haat
veer, aan Vrye Wcekblad gese: "Dis egter die dinge wat pres Botha en sy,

, 'n skreiende skande dat .nstuden- regime doen," het Kaunda gese.
teraad nou nog verbied word om InanlWoord qJ 'nvraag oor sanksies
amptelik met die ANC te praat, het Kaunda gese dit is "die bestevan

, ,:'Ditduiopdiepolitiekenaiwiteit twee euweis en beter as 'n bloedige
van sommige mense op die Stellen- revolusie", \
bosse kampus wat nog glo dat 'n Die Malies se SR·voorsitter, Pierre ,
oplossing in Suid-Afrikamoontlikis van der Spuy, het na dieontbyt 'n'\
sonderdieakliewedeelnamevandie Matie·das en: 'noonel Stellenbosse
ANC," . wyn aan KaWlda oorhandig. I

Behrhetditduidelikgesteldatal Van der Spuy het aan Vrye 'j
die SR-Iede wat Lusaka toe is, graag Weekblad gese hy sal weer Zambie I
met die ANCwou praat. maar dat toe gaan' ondanks die teemtand van !
sommige van hulle kop uitgetrek het sommige van sy kollegas. !
weens druk van regeringskant en uit ,i
die geledere van groepe qJ die kanipus.

. Sommige van die SR:lede is NP-
.ondersteuners. '

Hoewel dit op persoon1ikevlak 'n
emosionele ervaring was, was die'
debane tussen die Malies en die ANC
besonder krities, het BeM gese. '

Die Maties het veral die weIis·
likheid van die gewapende stryd
bevraagteken. Die ANC·lede het op
hulle lx,:urt daarop gewys dat die
organisasie van 1912 tot 1960 ge·
poog het om vreOOsame verandering
teweeg te bring, en eers na huI ver·
barining oorgegaan het tot die ge

,wapende stryd.
Hulle het dit ook beklemtoon dat

die gewapende stryd maar 'n klein
onderafdeling is van die ANC se
politieke agenda en strategie.

Die konstitusionele voorstelle van
. die ANC is bespreek, en die organi
, sasie het beklemtoon dat die voor

stelle, gegrond op die beginsels van
die Vryheidsmanifes, nie 'n blou·
dnik is nie, maar op die onderhande·

Geen basis
Prof Laurie Ackermann. wat die

Menseregte:kerstOel oPStellenbOsch'
beklee.het vandeesweekgese 'n mosie
wat 'n verbod 'probeer plaas op per~

sOonlike gesprekke mel die ANC,
het geen regsbasis nie. ' ,

Dit'sou gelyksulan aan 'n SR- \
mosie wat sy lede verbiOO om na 'n'

, rugbywOOstryd te kyk, het Acker·
mann gese. ' .. ,.,'

, Ackermann en twee ander SteUen·
OOsse ak/ldemici hel 'n boodskap van
sleun aan die groep Malies gestiIur.""
Die ander.lWee is prof Johan Dege
naar, die hoof van die i!epartement '
politieke filosofie. enlannie Gagiano :.
van die, deparlement·Staats.
wetenskappe. .

"Die pad terug na aanvaardingin
die wereld is deur Afrika," het Dege·
naar gese: ' , . '

Gagiano het die besoek as' 'n
simOOliese stap beskou wat' Afri-

die ANC Wit die Malies ontmoet
het, was die president van die ANC,
Oliver TamOO, die hoofvan die kul
turele afdeling, Barbara Masekela,
en hoofbestuurslede Thabo Mbeki,
loe Siovo en Steve Tshwete.

Die twee groepe Suid-Afrikaners
het heerlik met mekaar Afrikaans
gepraat en selfs saam tradisionele
liedjies gesing soos Sarie Marais,
Die Lied van long Suid-Afrika, Die
WaliOO en Die Padda Won Gaan '
OpsiL ,

Maar die reaksie in Suid-Afrika
-was voorspelbaar: dieuniv~itcitsow
merle is ongeluktig oar die ,toer en
die Iytblaaie V8Jl dieNasimal~ ratty,'
Oie Burger en Beeld, het hul tra
disionele aanklagle van "nuttige idi
ote" gemaak, kompleet met ~pot-,;

prente, ,
Die groep verwag probleme met

hul terugkoms OJ> Stellenbosch,omdat
van die SR·lede watnie saamgegaan
het nie, voel dat hulle in stryd met 'n
mosievandieStudenteraadopgetree

, het, ' _
- Agt van die 14SR·lOOe is op die

ou end saam Zambie toe, van wie
drie wei saam mel tien ander kam
pusleiers die intemasionale forum
bygewoon hetwaar lede van die ANC
teenwoordig was. .' "

. Die tOerleier, Mark Behr, 'n SR-
. lid, het dit duidelik gestd dat dit in

hul persoonlike hoedanigheid was.
Volgens regsadvies wal hulle voor
hul vertrek ingewin hel, sou die SR

, buile hul magle opgetree het as hulle'
deur die mosie ook 'n verbod op
persoon1ike gesprekkewou plaas.

.Thatcher in Zimbabwe
~.. ,

-" Dit is dus moeilik om te se oor
watter inligting Thatcher beskik wat
haar die gevool gee dat 'n skikking
onderWeg is. ,

As sy nie me,tdie ANc wil praat
nie,hookommoetSuid-Afrika?Wie'
gaan met wie onderhandel?

Sy is reg as sy Renamo terroriste
noem, maarse nie waar hulle hul
wapens kry nie. Maar bier was sy in

, 'nfiOntliniestaat met amper 'n100000
vlugtelinge, en in die nabye omge· "
wing is nog 3 rniljoen wat deur die
selfdeoorlog ontwortel is.Meer as 'n
iniljoCn'mense is dood in Suid·Af
rika se koloniale avonture.

Die voorblad van die futlose
hootkoerant iIiZimbabwe het op die
dag van Thatcher se aankoms foto's

Bri~te behandel aangehoudenes 'skokkend'
DIE behandeling wat die ses 000·'
aangehoOOenes van die Britse Am· .
bassade gekry het was "nie net skok
kend nie maar onmenslik", het die

,National Union, of Mineworkers
(Num) gister in'n verklaring gese.,

Num het gese "sogenaarnde'
opregte verandering" in Suid-Afrika

"2""~"""
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Ondersteun

Vrye Weekblad

In wat seker .Worrall se
verreikendste toespraak n6g
is wat erkenning van die eise
van die .buite-parlementere
groepe betref, het hy die alge-

, hele q>heffing van die noodtoe
stand, die onvoorwaardelike
vrylating van Nelson Man
dela en ander politieke
-gevangenes en die onvoor-,·
waardelike herroeping van alle .
diskriminerende wetgewing
geeis.

Malan het die DP verbind
tot gesprekvoering met alle

.groepe, binne en buite die

,.
NEWYORK -Volgens diplomatieke bronne het Suid-Afrika'die
Organisasie van Afrika-Eenheid (OAE) en die frontliniestate
gevra om kantore in Namibia te open gedurende die gebied se
oorgang na onafhanklikheid.

DieSuid-AfrikaanseafvaardiginginNewYorkweieromdie
bewering te staafof te verwerp. Die bronne se dat die terme van
die ooreenkoms nog nie bepaal is nie. .

IdeOumaro~dievoorsinervandieOAE,hetJavierPerezde

Cuellar, die sekretaris-generaal van die VV, verlede week gevra
om in te gryp en Suid-Afrika te dwing om 'n OAE-teenwoor
digheid in Windhoek toe te laat.

Suid-Afrikaanse amptenare het na die versoek gese hulle is
nie gekant teen die opening van 'n OAE-kantoor in Namibia nie,
maar die organisasie moet regstreeks met Suid-Afrika skakel en
nie deur 'n derde party nie. .

Diplomatieke bronne se onderhandelings vind plaas om die
besonderhede van die verteenwoordiging, ondermeerdie aantal
afgevaardigdes en die status wat hul sal geniet, te bepaal.

Die frontliniestate - Tanzanie, Zimbabwe, Zambie, Angola,
Botswana en Mosambiek - maak deel uit van'n streekskoaHsie
wat apartheid verwerp. .'

Die Namibiese onafhanklikheidsproses begin mOre met die
formele implementering van die VV se Resolusie 435. Die
proses word gemonitor deur 'n milite~ groep van die VV wat
moet toesien dat 'n verkiesing in November plaasvind. - AFP

op 'n gereelde grondslag vir
aanhouding, behandeling en
opleiding oorgeplaas.

In gebiede waar daar nie
aparte tronke vir die jeugdi
ges bestaannie, of waar gesen
traliseerde aanhouding nog nie
toegepas word nie, word hulle
sover moontlik in afsonder
like afdelings of selle aange
hou.- Sapa

•••
"Hulle het nie die regte

kanale gevolgnie, Hoewelons
glad nie ontken dat intema
sionale mededinging goedvir
Narnibiese sport kan wees nie,
is daar 'n regie manierhoe om
so 'n wedstryd te reel," se
Hiskia.

Sy organisasie het ook die
Namibiese Sportraad versoek
om geen velde vir die wed
stryd beskikbaar te stel nie.

Sapa berig dat een van die
organiseerders, Peter Mobi, .
gese het dat onderhandelinge
met die Administrateur-Gen
eraal, Louis Pienaar, en Ver
enigde Volke-personeel wat
reeds in Namibia is, die wed
stryd vooraf gegaan het,

. In die berig is geen mel
ding gemaak van onderhan
delinge met die NNSL nie.

en vyf 15 jaar oud is.
In antwoord op 'n vraag

oor die beheer binne die in
rigtings het Coetsee gese dat
ten volle opgeleide personeel
omsien na die jeugdiges, en,
waar beskikbaar, word spesia
liste soos opvoedkundiges,
sielkundiges, maatskaplike en
godsdienstige werkers gebruik.

Gevonnisde jeugdiges word

politiseer,
Alhoewel hulle in hul per

soonlike hoedanigheid gepraat
het, was dit bestuurslede van
die Red Boksburg-komitee 
inwoners van Reigerpark en
Vosloorus - watdiedrie spre-

. kers gekonfronteer het oor die
landsvlag, en die gebruik van
die saal sonder om die ge
meenskap se mening in te win.

Hulle is ook gevra om hul
beleid uit te spel oor die
noodtoestand, vrylating van'
aangehoudenesendieherver
deling van grond.

Elsabe Wessels

Denis Worrall, lac de Beer, Wynand Malan en Louis Luyt op die Relgerpark-vergaderlng
Foto: RuvanBoshoff

·parlemeni. Hy het gese die
ANC verteenwoordig 'n be
langrike deel vail die Suid
Afrikaanse bevolking en is
geregtig om politiek in die
land te bedryf. Die DP s8I
aanhou om met die ANC te
praat ongeag druk van rege
ringskant.
'i Malan het die gebruik van
die vlag op scntimentele gronde

.' probeer verdedig, maar dit was
,duidelik dat sy argument nie .
,die steun van swartmense op
die vergadering gewen het nie.

Hy het egter bygevoeg dat
miwenasionale simbole,soos

. ·'nvolkslied en vlag, op die
lang termyn gesoek sal moet
word.

die vlag waarskynlik afgeruk
gewees het,

Waarmee Malan, Womll,
De Beer en wit lede van die
gehoor konfronteer is, was die
aggressiewe, eerlike en on
verhandelbarepolitieke eise .
van die buite-parlementere .
politiek.

Reigerpark is, relatief tot
ander townships. nie juis ra
dikaal nie, maar die "verwit
ting" van Boksburg deur die
KP-stadsraad het Reigerpark
en die naburigeVosloorusdie
afgelope maande intens ge-

Hulle word aangehou in
twee tronke wat spesiaal vir
jeugdiges ingerig is - by Leeu
kop en Pollsmoor - en 'n ver
dere 15 inrigtings waar gevon
nisde jeugdiges op gesentra
liseerde grondslag aangehou
word.

Die meestevandiejeugdi
ges is tussen 18 en 20 jaar
oud, terwyl twee 14 jaar oud

Daniel Grootboom

.verjaarsdagvierings van die
Portugese Sokkerfederasie.
, .Die span wat Sondag 'n

wedstryd teen 'n Namibiese
uitnodigspan sal speel,het 'n
verdereprobleem. Hulle gaan
dalk nie teenstanders he om
teen te speel nie.

Die Namibiese Nasionale
Sokkerliga (NNSL), wat die
grootste beheerliggaam van ,
sokker in die land is, het hul
spelers verbied om aan die

. wedstryd deel te neern. Die
organiseerders van die wed
stryd het dit as individue
gedoen en glad nie die NNSL
geken met hul reelings nie, se
die NNSL se president Elliot
Hiskia.

loop. Buite die gemeenskap
saal is daargedebaueer of die
DP se vergadering "op town
ship-manier ontwrig gaan
word" en of kritiek in die
vergadering uitgespreek sal
word.Daar isq>laasgenoemde
besluit.

Die kritiek het egter nie
afbreek gedoen aan die gul
wyse waarop die drie leiers
ontvang is nie. Daar was nie

•vyandigheid teenoor die DP
leiers in die protesaksie teen
die vlag nie. Onder' ware
township-omstandighede sou

DIE begin van die einde vir
sport-isolasie van Namibiers
blyk op die horison te wees
met 'n Angolese sokkerspan
wat vandag in Windhoek
aankom.

Met Resolusie 435 wat van
mOre af amptelik in werking
gestel wad kan diesportmense
van Namibia begin uitsien na
internasionale mededinging
wat hulle so lank ontneemis.
, Daar is egter 'n probleem

met die Angolese sokkerspan.
Dit is nie die nasionale span
van Angola soos die organi
seerders van die wedstryd
beweer het nie. Metdie aankoo
diging van die spanWoensdag
in Windhoekblykditdatdit 'n
klubspan is. Die Angolese
nasionale span is in Portugal
om deel te neem aan die 75ste

Angolese Span
nie te welkom

Amper 4 000 jeugdiges sit in SA tronke

~
TOTAAL van 3 756 min

erjarige gevangenes word in
uid-Afrika aangehou, volgens
ieMinister van Justisie, Kobie
oetsee.

, In antwoord op 'n vraag
van William Meyer (LP
Robertson), het Coetsee gese
2213 swart, 1500 bruin, 42
Indier en een blanke jeugdige
word aangehou.

DS SY NUWE POLITIEK IN REIGERPARK

Demokratese swart

vertoon van die landsvlag op 'n
Reigerpark het die leiers van die te
(DP) die week 'nonverwagte vuur
uite-parlementere politiek gegee.

Wynand Malan, Zach de Beer en Denis
d se vergadering 'n belangrike begin - .
ing - vir die nuwe soort politiek wat die
tvang deur 'n groat gehoor wat om die
erparkis 'n bruin groepsgebied. .
se wit DP-ondersteuners was die ver
ervaring.

art deel van die gehoor was duidelik: as
akel, dan doenjulle dit as ons gelykes
eise. .

Worrall en De Beer sterk vir nasionale
dramatiese verset teen die vertoon van

iese gebaar aan die kant van die bruin
rklike teken van die aanstootlikheid

"

rdoop

DIE DPLOQ

Die
vnn
HEFTIGE verser teen die
openbare vergadering in
stigte Demokratiese Party
doop in die eise van die b

Maar vir die DP-troika-
Worrall- was Woensdagaan
miskien selfs 'n klein oorwinn
DP wil bedryf. Hulle is gut on
helfte wit en swart was. Reig

Vir die groep entoesiastie
gadering net so 'n belangrike

Die boodskap van die sw
julle buite-parlementer wit sk
en julle luister na ens basiese

In 'n aand waarin Malan,
eenheid gepleit het, was die
die landsvlag nie net 'n simbol
gemeenskap nie, maar 'n we
waarmee die amptelike na-
sionale simbole, die landsvlag
en die volkslied,deur die stem-
lose massa in Suid-Afrika
bejeen word.

"Ons vergader nie onder.
daardie vlag nie. Dit is 'n
simbool vanonderdrukking."
Met die woorde het 'n Reiger-
parker die buite-parlementere
sentiment verwoord.

Met die aanvang van die
vergadering het dit duidelik
uit die gehoor opgeklink dat
die vlag verwydermoet word.
Louis Luyt wat as voorsitter
opgetree het, het beswaar-
makers se griewe oordie hoof
gesien.

Daarop het bruin lede van
die gehoor opgestaan en uitge-

-Man brand
dood,

brandweer
'doen niks'

Anton Steenkamp
'N INWONER van Lawaai-
kamp het Donderdagaand
verlede week in sy huis
doodgebrand nadat George
se brandweer na bewering
geweier het om die plakkers-
kamp binne te gaan.

Die 18-jarige Abenisa
Pa Sambokwe is dood toe
syhuis afgebrandhet. Vol-
gens Zolile Hugo, bestuurs-
lid van die Gemeenskaps-
komitee van George, het
die inwoners twee poli-
siemanne in 'n pattolliemo-
tor gevraom die brandweer
te ontbied.

Hulle het dit gedoen,
maar een van die poli-
siemanne, Koos Terblan-
che, het toe glo aan die
omstanders gese George se
brandweer "weier om in
Lawaaikamp in te gaan",

Die inwoners het op die
ou end die brand geblus,
maar dit was te laat, het
Hugogese,

Die bevelvoerder van
George se brandweerstasie,
Lourens Brits,het gistergese
"die bewering is nie korrek
nie", maar wou nie verder
kommentaar lewer nie,

. Hy het verdere navrae
na die stadsklerk, Carel du
Plessis, verwys. Du Plessis
was gister nie beskikbaar
vir kommentaar nie.
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Helsbergse bokke
wei-voerlopig ...

.~. ,
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Afhanklik

Verminder'

Anton Steenkamp

.Anton Steenkamp

Drie omseil
Arbeidswet

DIEveeooe~e vandie Richtersveldkanhul bokkenog": .'~----------~-----
'n rukkie laat wei.': '. ,,~'. ', : " .

'n Besluit dat hul tradisionele weiveldin 'n Nasio-
.nale Park omskepword en hullemoet trek, isvir eers om 'n ooreenkoms te onderteken dat die gebied in 'n
op die lange baangeskuif. Nasionale Park omskep word.wat sou meebring dat
,.Een van·die."burgers"<van.die .noordelike Rich- ," die veeboere rnoet trek.c., .... .... '. "..
tersveld in Namakwaland het onlangs 'n dringende Diehofhet bepaaldat die tweepartyevan20Maart
aansoek voor die Hooggeregshof ingedien dat die afdieooreenkoms30dae lank niemagondertekennie,
Bestimrsraad van die gebied en die Minister van . en intussen moet probeer om.'n,.yyrgelyk met die in-
PlaaslikeBesn;ur, Behuisingen Landbou verbied word . ',~ wooers van die gebied-te tref, < -, • / •

"As 'IIvergelyk.nie,getref kan word nie, kan die
. aansoeker,wmiril de Wet, binne 72 iiur 'nhofbevel

teen die respondentelay.

EERSTE NASIONALE BANK hethulle op die
Groepsgebiedewet beroepom'nuitsettingsbevel Anton Steenkamp
teen 'n swartman in Louis Trichardt te kry.

In 'n aansoekwat Woensdagvoor die landdroshof
in Louis Trichardtgedien het, vradie bankdat Percy Hoewel die huurreg, wat verkry is voordat 'n ver
Mmethi gelas word om Inkleinhoeweagt kilometer. band oor die perseel uitgeneem is, in so 'n geval
buite Louis Trichardt te ontruim. . gewoonliksterker isen blyvoortbestaan, vradie bank

Die bank se prokureur sa in Inbeedigdeverklaring .nou in terme van die Groepsgebiedewet dat Mmethi
Mmethi "is 'n iid van die swart groep soos bedoel in "van die eiendom verwyder word alvorens sodanige
Artikel12 van die Wet op Groepsgebiede, nr 36 van reelings vir die openbare veiling getref word sodat
1966",en die eiendom waarop hy woon, is "gereser- . voornemende kopers onbelemmerd die eiendomkan
veer vir okkupasie deur persone behorende tot die . besigtig en ook nie afgeskrik word deur die bestaan
blanke groep" onder Artikel1 vandie Wet: .. '. van 'n sogenaamde huurooreenkoms ten gunste van

Hy voer aan QatMmethi 'n "onbevoegde persoon ' .. eersterespondent (Mmethi) nie";
ten opsigte van die beheerde gebiedwaarindie eien- . Mmethi gebruik die perseel om motors te herstel,
dom gelee is", omdat hy'nie 'n permithet om.daar teen vreesdat hy vandie inkomste ontneemsal word as
woonnie. . '. " " 'hydie perseel moetontruim.· .

--VolgenS stille voor 'die h~r'hU'lir'Mmethi reeds ..' .'n Woordvoerder van EersteNasionale Bank,Teddy
sedert 1982 die perseel, en verstrvkdie huurtermyn .. Brown. het bv navraaz aan Vrve Weekblad 2ese die
eers in 1993.Eerste Nasionale Bankhet egter vonnis ..'.'. Groepsgebiedewet"is nie eers 'n kwessienie, As die
teendie eienaarvandie perseelverkryomdieeiendom ',.. leningaandie bankdeurdie eienaar temgbetaalword,
in eksekusie te verkoop. '.:.' ".:" kan Mmethidaar bly. Dis purely 'n business deal."

Bit want'jYi'S"
swart, seEerste
Nasionale Bank

.De Wet, wat homself as 'n "Nama-Kleurling van
Kuboesin die NoordelikeRichtersveld"beskryf,se in
sy beedigde verklaring dat diegemeenskap van vee-
boerdery afhanklik is; .

"Indienvoortgegaanword om 'nNasionalePark in
DRIE Wes-Duitsemotorvervaardigershet met Suid- te stel, beteken dit dat ek my vee uit die Helsberge-
Afrikaanse vakbonde ooreengekomom nie die om- gebiedsal moet verwyderen my veesalmoetneem na
strede Wet OIl Arbeidsverhoudingetoe tepasnie.,' . die Korridor-Wes-plasewat onsas kompensasiesou

Die. onderneming deur·Volkswagen, BMW en lay. Dit sal my om verskeie redes benadeel.My diere
Mercedes-Benz is die eerste iit sy soort vir"n buite-.' . salmenoodwendigaard in die Korridor-veldnie,waar '
landse maatSkappy in Suid-Afrlka.·Dit sal.omtrent . ..die veld van 'n andergeaardheid is en my vee krimp- '
14000 werkers betrek. . , siekte sal lay:' , "

Die ooreenkoms bevat 'n veertienpunt-kode-vir . Die()OTCCll1comssoubepaaldatdiebestuursraaden
arbeidsverhoudinge wat soortgelyk is aan kontrakte. . die Minister die grondvir 99 jaar beskikbaarstel om
wat in Wes-Duitsland van krag is.· :. . . " . " , ." tofnNasionale Parkverklaar te word.'n Andergebied .

Dit sluit ondermeer dievolgende bepalings in:" wat buite die landelike gebied van die noordelike. ..
• Die reg tot wettige stakingssenderdie vrees vir .r .Richtersveld val, soudan beskikbaar gestel wordvir .

afdanking. . ..'.. .... veeboerdery.
.• Die reg.vanstakers om vreedsaamte "picket"op ~

die maatskappyseperseel. Op hullebeurtonllerneem·,. "
die vakbonde om nie intimidasie toe te laat nie.. ' .De Wet se in sy aansoek dat dit sou beteken die .

" . .'. 'n Onderneming dat werkers. wat onder die, ',inwOners moo hul vee op 'n gebied omtrent 'nderde
noodmaatreelsaangehouword, vollebetalingsal lay. ,vandie grootte vandiehuidige gebiedlaat wei,watsal,
, ,. 'n Besluit.om privatearbitrasie eerder as die '. beteken dat hulle van hul vee moet verminder. .'

, nywerheidshof tegebruik.as 'n dispuutopduik, '. .: -: .; "My familie en voorsate en my vrou se familie en
. .• 'n Ondememingdeur diemaatskappyeomnie hul ':voorouersgebruiktradisioneel die Helsbergeasweid-
fabrieke natuislande te verskuif om vakbonde te ing,"sa De Wet insy verklaring. ~'My vrouse grootjie .
probeer ontwyk nie. ,:.' .'," is ook daar begrawe," . . •

. • , J' De Wet maak beswaar daarteen dat die veeboere

Be' s~·waard.e m.agappelleer .,,", '. ,nievold~ndegeleentheidgelayhetomhulsaaktestel
nie,en sadat gemeenskapsbetrokkCnheidnoodsaaklik

DAVID BRUCE, wat tot sesjaar tronkstrafgevonnis .is virenige natuurbewarings- en ontwikkelingsplan in
is vir syweiering om' militere diensplig onder die ,die gebied.. ......., .
"apartheidsregime" te' doen, het die week toestem- 'J .Hyen die anderlede van die gemeenskapis bereid .
ming tot awel gekry. " - om self betrokke te raak by die bewaring van die

. '. RegterJHCoetzee,wat diemagistraatseoplegging " gebied,mits hulle nie van hul weidingsregte ootneem
, , • word rrle.Hulle kennis van die inheemseplantegroei

"van 'nverpligtevonnisbekragtig het,het in~ieRandse :
Hooggeregshof gese dis moontlik' dat vyf regters kan baiebeteken in die ontwikkelingvan'n park,mits

.anderskan besluit;.: Sapa.. ' . '.. , . :,hulle daar kan bly.. '

"'~:~" --,_ .. -....... ,........... ~-~.At, P t.x=;"..;r
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/ /voor
koerant
verskyn
. Ariton St~enkamp ,

DIEnuweNatalse koerant, The
New African, wat reeds voor
sy eerste uitgawe gewaarskuis
deur Kobie Coetsee, die Mi
nistervan Justisie, moet 'n de
posito van R20ooo. aan die
Minister van Binnelandse Sake
betaal Om as koerantte kan
registreer. ' , , ,
, Die redaksie van The New
African het verlede week in 'n
brief aan Coetsee rbeswaar
gemaak teen die stelsel wat dit
aan die minister oor1aat 'om
enigebedrag -van RIO .tot
R40 000 te eis vir die registra-

',-',

, '

ondervra <;JOi- syoptrede indieTV~. ,~, "
program. : , '

Hyhet aanmiljoenekykers indie
, VSA vertel hoe hy tydens aanhou
ding deur die polisie gemartel is.

, Sy naam is nie in die program'
, gebruik nie, maar die polisie het

hom opgespoor by Khotso House en
'na John Vorster-plein geneem vir
,ondervraging. Volgens die polisie

het hy 'n verk1aring afgele waarinhy
die beweringe weerlewat hy op die
Britse TV gemaak het '

Niemandisnog in hegtenisgenean
" in verband met Dlomo se dood nie,

Ayesha Ismail
gevolg. van die aanval; Agt' weke
later is sy aangehou virondervrag-
ing.: ' ' '-

Dit is nie seker of die aanval op
haar 1eweverbind kan word met die

.geheimsinnigedood van 'njeugdige
, ",van Soweto in Januarie verlede jaar ,

nie. '
Sicelo Dlorno, 18. is doodgeskiet

nadat hy op Suffer the Children ver
skyn het. Sy 1yk vol koeelgate is
buite syJabulani-woning gevind. Kort '
vantevore' is hy ' deur die, polisie

Joernalisuit opborg

Ayesha Ismail

stabels besope voorgekom, '
Nyuka het sy notas vernietigomdat

hy dit as vetroulike inligting beskou
het, waama hy deur die drie kitskon
stabels aangerand is. Hy het probeer
vlug en is in die rug en ann geskiet.

Volgens mediese verslae sal hy
nie synormale pligte as joemalis kan
nakom nie. Nyuka se daar is'nog
omtrent 29 loodkoeeltjies in sy lig
gaam.

, 'N JOERNAUS van die Wes-Kaap-'
landse gemeenskapskoerant Grass-.
roots.VeliswaMhlawuli, is onlangs
vrygelaat op R2500 borgtog ria aan
klagte ingevolge Artikel 29 van die
Wet op Binnelandse Veillgheid. Sy
is reeds ses maande lank in die tronk

,Mhlawuli. 'n moeder van twee,
het verlede jaar in die BBC
dokumenterSufferThe Children
verskyn. Twee wekena die SAUK se ,

. reaksie op diedokument& isMhlawuli
buite haar huis in KTCdeilr 'n on
bekende persoon geskiet,,~ , ,,'

Sy het haarregteroog verloor'as

gehipnotiseerword,enhulle dan laat, ,
Peter Auf DerHeyde voorkom as zombies. So 'n middelis

nog nie in Suid-Afrika gevind nie."
lede aangewys as die hekse. Dit geld beslis in ons tradisie."'. 'Vroeer het Vuyani Sikotshi; 'n

, Die hofhet vroeer gehoor dat die ' Hy het gese in die gevallykdit of halfbroervan een van die beskuldig-
tweevroue,skoonsusters van Komani, die feite in hierdie prentjie pas. ' - des. voor diehofgetuig hoe sy broer,
uit sy huisgeneem en verbrand is. "Die seun word naak gesien, en ' NoyuyiMknynie, 24.en anderjeugdi-

, Antropoloe se dis nie ongewoon . hy vra vir klere. Die sangorria wys ges .vier motorbande na 'n donga
"dat gemeenskappe wat ly onder span- die skoonsusters van die kind se pa naby Komani se huisgerol het, '
ning en ontbering hul teespoed asdie-. ' aan as hekse, en die tyd waaroor ons Die bande is toe oor die vroue se
gevolg van tOOrdery probeerverklaar : praat, kan sekerlikas 'n spanningsvolle liggame geplaas en aan mekaar ..
nie. tydperk beskryf word." , vasgebind. Na bewering het een van" ,

'n Xhosa-sprekende antropoloog Sy sieninge is bevestig deur prof 'die beskuldigdes petroloor hulle.
van die Institute for Economic and' MG Whisson, die hoof, van die de- , uitgegooien hulle aan die "brand

, Social Research aan die Universiteit partement van antropologie aan die ' gesteek, ,
van Rhodes, en 'n spesialis in Xhosa- ,:Universiteit van Rhodes., Die vroue het geval en in die sloot.

, tradisies, se sulke gelowe kom nog , ' -'-'Dit kom voorof die Suid-Afri- ' ' ingeroJ. Sikotsha het getuig dat toe
heel algemeen voot."· ''"', : .: kaanse tradisie sterk ooreenkomste,,,,,b,.!:;I;);l ,¥.a~"qie hapde van een van die; ,.

Die geleerde, wat nie sy naam . toon met gevalle in, ander ge- vroue afgerol het, sy broer die bran-
openbaar wil he nie, se dat mense in meenskappe. dende band met 'n stok na haar toe
suIke gemeenskappe dikwels verkla- "Die verskil Ie egter daarin dat, leruggedruk het. Die verbrande lig-

" rings by sangomas gaan soek as iets hierdie verskynsel nog nie in Suid- -gamevan die twee vroue is die vol-
buitengewoons gebeur. Afrika erken wordnie, hoewel mense' 'gende dag in die sloot gekry.

, ,~'Daar is die verskynsel van' die se geloof daarin weI erken w~d." 'Die ander beskuldigdesin die saak
isithunzela. Dis 'n naakte liggaam '", Hy het' gese (fat' antrOpoloo "isZimoshile Mandleni, 34. Zamu-
sonder 'n tong, wat rondbeweeg en vasgestel het dat me,nse ,in Haiti" rnzi Ngoye, 19, Sinckemtema Puye, '
toorwerkdoen. , , , werklik "getoor" is en na.'n kort, '20. :Madoda Zamkana, 21, en'n
, ,"Die sangornawys dikwels iemand rukkie weer teruggebriIig is ,as le- , jeugdige van sestien.

'wat na aan die oorledene is as die wendes." ,', , " Al sewe pleit onskuldig en is - '
skuldige aan. Shakespeare hetgese "In hierdie gevalle is daar egter 'n met die uitsondering van Zamkana •
The nearer in blood. the nearer blood'. ' dweInlmiddel waarmee die mense op borg tog vrygelaat.- Albany News

Kind se 'spook'
, '

tanteshullewens

IN 'n skikking buite die hof het die
Minister van Wet en Orde onlangs
RIO 000uitbetaal aan Patrick Nyuka,
22, 'njoemalisvandieOudtshoornse
koerant Saamstaan, wat deur kitskon
stabels geskiet is terwyl hy 'n storie
vir sy koerant gedoen het

Nyuka, van die Bhongoletu-town
ship op Oudtshoom, het aanvanklik '
R85 000 van die Minister geeis vir
beserings aan sy rug en ann. Hy kan
nie meer as joemalis werk nie nie.

Twee ander inwoners van Bhon
goletu wat ook in die skietvoorval
geskiet is, Lindiwe Philips, 36, en
Matthews Ngalo, 20, word ook deur
die minister uitbetaal.Philipsontvang
R20 000na 'n eis van Rl19 000. en
Ngalo R1500 vir 'n eis van R18 000.

In 'n verklaring beweer Nyuka
dat hy in September 1987 'n storie
moes doen oor die verwelkomings

, partytjie van twee township-inwon
ers wat na 18 maande tronkstraf vir
.openbare geweld vrygelaat is.

Hy was op pad huis toeom 'n
nuwe film te gaan haal toe hy drie
kitskonstabels sien. Hy het gehoor
hoe hulle hul gewere Oothaal en een '

, het gese: "Ek gaan deur dievenster
(van die saal) skier."

Hy het besef dat konfrontasie
onafwendbaar was en het besluit om

, terug te keer na die saal om sy ,
notaboek en kamera te gaan haal. '
Met sy terugkeer het een van die
konstabels, Sipho Jantjies, hom
gekonfronteer en gevra wat hysaam
met hom dra, Hy het daarna probeer

, om diekamerabyNyukaafteneem.
, Volgms NyukahetdiedriekiIskcn:

Saamstaan-joernalis
kry RIO 000 uitbetaal

GRAHAMSTAD. - 'n Kind watnasy
dood by sy famille gespook het, het
gelei tot die dood van sy twee tantes,
het die Hooggeregshof in Graham-:
stad vandeesweek gehoor.

Volgens getuienis is die 14-jarige
seun 'n week ria sy begrafnisgesien
waarhy iri 'noop veld gedwaal het.

Sewe inwonersvan Stutterheim '
word aangeklaweens die halssnoer
moorde van twee vroue in Januarie
1986 in die Cenya-stamgebied naby
Stutterheim.

Ntuntuse. Kornani, 58. een van
, die aangeklaagdes, het in die hof

getuig dar syseun, Vumile, in De- ,
sember 1985, deur : die polisie
doodgeskiet is. ' '

, Nadathygehoorhetdatsyseunin
die oopveld naby sy huis gesien is.
het hy gaan kyk. Kornani het toe sy
seun Vumile gesien. Die kind het
hom vir klere gevra omdat hy koud
gekryhet.

, In antwoord op 'n vraag van die
aanklaer het Komani gese hy het
aanvaar sy seun leef nog en het besluit
om 'n toordokter te raadpleeg om uit
te vind wie sy seun getoor het.

Nabesoeke aan verskeie sango
mas is twee van Komani se familie- ,

. "'~-'
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FOKUS OP KANADA

'So nou en dan maak
ODS '0 bietjie boerekos'

Die nosta.l2ie van 'n Paarlse bannelin2l

Charlie Crall van die Paarl,
wat nou In Kanada woon

werk te kry, die rassisme teen Indi
ane, ens. Maarnatuurlik word ditnie
ondersteun deur die gereg nie."

Is jy bitter teenoor die Afrikaner?
"Nie teenoor die Afrikaner as

.persoon nie. Selfs die boer wat na sy
koringlande kyk, of die wynboer van
die Westelike Provinsie - as mens
hethy die moontlikheidbinnehomself
om 'n nuwe persoon te word. Wat
hom kniehalter is die owerhede.

"Ek het in Suid-Afrika met baie
boere gewerk. In sommige gevalle
het ek goeie vriendskappe gemaak,
Maar daar het altyd verwydering
gekorn, en dit was hoofsaaklik deur
die regering se beleid."

Lees en eet julle Kanadees?
"Ja, seker meerendeels. Maar so

nou en dan maak ons so 'n bietjie
boerekos. .'

"Ek maak Inspesiale poging om
altyd inligting oor SA in te winsodat
ek kan tred hou met gebeure in my
moederland. OIls is ook nog in goeie
kontak met ons mense daar. Skryf,
en so een of twee keer 'n maand bel
ons."

Wat moet gebeurvoor jy jou gesin
sal terugvat huis toe?

"Ons sal terugkom wanneer daar
'n nuwe regering is, 'n regering wat
gekose is deur die hele Yolk,wit en
swart.

"Wanneer ek weet ek kan my
kindersterugvat en hulle kan voel
hulle is nie minderwaardig nie. Dat
hulle die versekering het dat hulle

, die beskerming het van die wette van
, die land.

'Wanneer de kangaanen deelneem
en bydra aan die kulturele ontwikke
ling van die mense van my land."

Mense

daarde, dinge waaraan ons nie ons
kinders wou blootstel nie,

"Somtyds was dit erg opdraend,
maar dis sekerlik nie uniek nie,

"Daar was egter ook wonderlike
voordele. Die gemeenskap bier is
soveel oper en vriendeliker. Onshet
onsself nou so ingerig hier op die
westelike Prairies datons oral vrien
de in die provinsie het. Onsis dus nie
geisoleer nie.'

Watskryfjy?
"Hoofsaaklik kortverhale, veral

vir die Canadian Broadcasting Cor- "
poration. Na 'n kursus in skeppende
skryfkuns aan die plaaslike univer
siteit het ek heelwat radiodrarnas
geskryf. Ek het ook al toneel gespeel.

, Tans is ekbesig met 'nworkshop met
'n radiodrama wat ons vir TV wil
verwerk. Dit gaan hoofsaaklik oar '
die gemeenskappe waarin ek gelewe
het. .

"Ek het al verskeie kere probeer
om oor Kanada te skryf, maar dit is
beter om jouself Ieeg te maak van .
dingewat vir jou belangrik is, en dit
te deel met Kanadese, Ek het ook 'n
kursus in joemalistiek gedoen, en
skryf nou heelwat vryskutartikels oor
Suid-Afrika, maar ookoor Kanada."

"Die meeste vari die mense praat
net Engels - dis asof Afrikaans iets is
wat hulle wil verwyder. Maar die
meestevan die grappe wat hulle rnaak,
het hulle herkoms in die Kaap, en as
hulle dit in Engels vertel, verstaan '
niemand ditnie -net 'n Kleurling van
die Kaap,

"Ek het vir hierdie mense gese
hoe noodsaaklikdit isom meer tyd te
spandeer om hul kinders bewus te
maak van die herkorns wat ons ons
self het as Suid-Afrikaners. Dit is
een van die grootste dinge, In my eie
gesin sit ons elke week 'n dag oftwee
opsy waar daar net Afrikaans in die
huis gepraat word.

"Aanvanklik, toe ons hierin
Kanada aangekom het, het ek gevoel "
Afrikaans is verlore hier, dit speel
geen rol nie.

"Maar vandat ek begin skryf het,
het ek begin voel ek moet my meer
uitspreek in Afrikaans. Al is my
skryfmark Engels, vind ek dat al my
stories hul oorsprong het in die Afri- '
kaanse milieu.

"So, om jouvraag tebeantwoord:
my kinderdae was dae van pyn,
hongerkryenswaarkry,maaraandie
anderkantwasditook'nbaieryktyd Wat mis jy die meeste van 'die
in my lewe en iets wat ek nooit sal huis hier in die koue?
wil verloor nie." "Wat ek die meeste mis is die

Is jy 'n Kanadees? mense. Ook die bergpieke om die
"Ek het Kanadese burgerskap Paarl, Die groeiende musiek, die

uitgeneem,niesoseervirmyselfnie, groeiende taal wat nooit staties is
, .maar sodat my kinders moet voel nie, ' ' ,

hulle het 'n plek bier. Soon vanv c-. ''Wateknie,-nisnieisdiebaasskap,
versekering vir hulle. Maar hulle is . die alomteenwoordigeonderdrukking
ten volle bewus daarvan dat hulle in' wat jou heeldag en aldag indie gesig
die eerste plek Suid-Afrikaners is." '. staar,"

Hoe moeilik was dit om in Ka_~lsjyvryerinjouselfbierasbydie
nada aan te pas? huis?, ' , .' .. .,

"Well, bier isdieselfde geriewe ' "Ja, ekdiilkso.lnmy wese is ek
as in die Kaap soos bioskoop; teater « vryer.: Nie dat Kanada so vry is as
en 'TV. Maar daarwas ook wat.n mens hoop hysou weesnie.:

, moeilikhede. Daar was kulnirele ',Daar is beperkinge,daar isvooroor
verskille verskille in die terms of' dele teenoor sommige groepe,Dii is
referenc~. verskille in morele stan- baiemoeilik biervir swartmenseom .

Maxdu Preez

Plaasarbeiders
"My grootouers aan beide kante

was plaasarbeiders op wynplase, en
die mense het bittermin geld verdien
vir swaar werk. My ma en pa het na
'n beter lewe gestreef en dorp toe
getrek. My pa het 'n ambagsman
geword en goed geld gemaak en my
rna was 'n fabriekswerker vir omtrent
tien jaar. Toe my pa genoeg geld
verdien het, het my rna by die huis
gebly om kinders groot te maak.

,"Asek terugdink,danmis ek veral .
die Afrikaanswargebruik is op skool,
die Afrikaans wat op straat gebruik '
is. Die volheid van die taal. En tog,
toe ek 'n opgeskoteseunvan so sestien
was, het ek begin glo Afrikaans is
eintlik die taal van die howe.van die
kriminele aanklaers,van OOrheersing.

, "Maar ek het later al meer begin
agterkom daar is meer aan die taal as
net dit. Nou onlangs was ek in On
tario om ander lede van die

, Kleurlinggemeenskap daar te gaan
besoek. Ons het die gedigte deur
gegaan van WEG Louw, ons het
Winternag gelees van Eugene Ma
rais, daar was soveel baiegedigte,

nie; dit is deel van alles wat hulle
doen.

"Party van onshet gevoel ens wil
, ons gewig agter Swapo en die mense

van Namibia ingooi, en onmiddellik
bet ek weer in botsing met die ower
hede gekom. Die gevolg was dat ek
my uit die voete moes maak en ens
het in Botswanabeland. Daar was ek
arnper twee jaar lank voor ens Ka
nada toe is."

Asjy terugdink aanjou kinderdae
in die Paarl, wat onthou jy?

"Wat ek die meeste onthou, is die
gemeenskap waarin ek grootgeword
het, my ouers en grootouers, die
samehorigheid onder die vroue wat
probeerhet om die familiesbymekaar
te hou.

DIE temperatuur van 28 grade
onder vriespunt kongeen indruk
maak op die warmte wat uit
Charlie Crail gestraal hetnie,

Ek en Charlie het mekaar by 'n
konferensieoordieSuid-Afrikaanse
media in Kanada raakgeloop en
mekaar net een kyk gegee voor ens
Afrikaans begin praat het,

In sy huis in voorstedelike Re
gina met diebaie sneeuop die daken
in die tuin hethy so nostalgiesgeraak
soos seker net 'n Suid-Afrikaner in
ballingskapkan raak.Oordie Kaapse
berge, oor Afrikaans, oor die Be
landse bruin gemeenskap.

Charlie, skrywer, digter (in Afri
kaans) en dramaturg, se storie is die
van baie ander Suid-Afrikaanse
uitgewekenes.Aktiviste wat voor die
stelsel moes uitwyk en nou in die
koue sit en huis toe verlang. '

Charlie isvan die Paarl (hy praat
nog van "die Kaapkolonie"). Hy het
aan die Hoerskool Noorder-Paarl
gematrikuleer, was 'n ruk lank by die
Universiteit van Wes-Kaapland, het
daarna 'n onderwysdiploma gedoen
en 'selfs twee jaar gestudeer ,om 'n
Anglikaanse priester te word voor
hyas klerk byfabrieke begin werk en
aktief in die vakbondwese beland
het, " ,

Sy betrokkenheid by Nusas en by
gemeenskapsorganisasies en sy rol
in die arbeidsveld het hom deeglik

, onder die aandag van die owerhede
laat kom. " "

Toe dinge te warm word, gaan
werk hy by die Anglikaanse kerk in,
Namibia. ' . ,

"Hier het ek tussen diegeledere
van Swapo beland. Dit was vir my 'n ,
belangrike tyd. Ek het ontdek poli
tiekeverg~eringshoefniedresoort

ding te wees waaraan oris gewoond
isnie - dat jydas en baadjie moet <Ita
en Engels moet praat nie, , '
, "Onderdie leiding van Swapohet
dieNamibiese mense 'n baie hoepeil
vanpolitieke bewussyn bereik. Poli
tickwasnooit 'nafsmderlikeaktiwiteit

Kanadeseboteleienaarverllied Indiane
HAUFAX(KaMIa)-Dic ' , heelwatskadeineenvan",~ ,---,----
meeste Kanadese meen sy hotelle ungerig, hei " " '. Max du Preez
rassisme in hul land is tydens 'n partytjie na 'n
aan die toeneem. - en toemooi. . , 'n Plaaslike, Indiane-
gebeuredie afge10pe twee "Dit is a!tyd die in- leier, hoofman 000000,

, weke hier is deeglike boorlinge,"(natives, '005 het gese daar is min ver- ,
bewys daatvan. Indiane -hier genoem " skil in die behandeling

Op dieselfde dag dat word), het Keddy gese. wat Indiane in Kanada
die Kanadese regering 'n "Ons gaanhulb: nie weer lay en die behandeling
veldtog teen rassisme in OIlS gebouetoelaat nie, wat swartmense in Suid-
geloods het om saam te Hullegaanniemybesig- . Afrika lay.
val met die herdenking' 'heid ~ vernietig en my Dit iswaarindie geval
van die Sharpeville- klante ontstel nie." van alledaagse diskrimi-
bloedbad in Suid-Afrlka Keddy, wat met 'n nasieenvandiearmoede
en die IntemasionaleDag plaaslike regter getroud in die Indiane-reservate'
vir die Uitwissing van is,hetgesehygeenieom ,--wat..niks...be.ter•.daaraan
Rassisme,!let die eienaar as mense sc sy stap is toe is as die Suid-Afri-
van 'n groot hotelgroep diskriminerend nie. "Ek kaanse tuislande nie, het
in die provinsie Nova gee nie 'n duiwel om nie. hy gese~

Scotia aangekondig dat Laat hulle maar diskrimi- In 'nregeringsverslag
hy nooit weer groepe nasie skreeu. Ek vat nie wat verlede week iitOt-
Indiane in enige van sy meer kanse nie." tawa vrygestel is, se die
hotelle sal toelaat nie. Dan Christmas, ministerbelas met,etniese

Die verbod was nie woordvoerder van die sake, Gerry Weiner, dat
juis voorbladnuus in Unie van Indiane van die regering die leiding
Kanadese koerante nie. Nova Scotia, se reaksie sal neem in die veldtog
, Don Keddy, eienaar wasdatKeddy"niedien- teen rassisme, maarhulle

van Keddy'sMotorlnns, ste aan 'n hele klas van moet die steun kry van
het die verbod op Indi- mense kan weier weens die regstelsel,die media,
ane geplaas nadat drie die gedrag van 'n paar onderwysinstellings en
Indiane-hokkiesparme glo individue nie". die publiek.

• - L I

'nGallup-opname wat ,Rushton, heelwat woede
, hiergepubliseer is; ,het ,onder Indiane en swart

bevinddattwec derdes ' Kanadese veroorsaak toe
van die Kenadese be- , hy in 'nstudiestukbeweer
volking glo rasse-voar-·' , bet dat swartmcnsegene- ,
oordeel in hul land het ties minderwaardig is
toegeneem en hulle glo teenoor.witmense•.
dit gaan verder groei, Asof dit alles nie

"Rassisme in Kanada '" geroeg isDie, is dieelniese
is nienuutnie,disnetdat konflik tussen Frans- en
ditnwop die lappe kan," , Engelssprekende Ka~

sc IOSeph Manyoni, 'n ,nadese besig om weer
, swart sosiologie-profes- , " kwaai op te laai.
sor aan die Carletonse' Die premier van die
Universiteit. "Heelwat Franssprekende provin-
nie-blankes kla nie oar sie, Quebec, hetheelwat
rassisme nie. Hulle lewe emosie onder
maar daarmee saam. Dit Fngelssprekendesgaande
gee die indruk dat daar., gemaak met sy onlangse '
nie 'n probleem is nie," beslissing dat groot

Kanada isdie afgelope winkels in Quebec nie
tyd geruk deur verskeie meer aanwysingsborde en
brutale voorvalle van plakkate in Engels mag "
rasse-konflik, soos die vertoon nie, maar slegs
onlangse bloedige bot- in Frans.
sings tussen wit in swart Die Frans-Engelse
skoolkinders in, Nova konflik word daIlgliks in
Scotia. die koerante bier gerap-

VerlOOe maandhet 'n porteer en heelwat
sielkunde-professor van emosionele briewe word
Wes-Ontario, Philippe gereeld geplaas.
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NUUS

naam
navraag erken dat UCA noll saam
werk met Donald McAlvany, 'n
Arnerikaner wie se werkwyse in Wash
ington as sogenaamde "vriend van
Suid-Afrika" sterk onder verdenking
staan.

Wiebalck werk ook nou saam met
die voorsitter van die sogenaamde
Conservative Caucus Inc, Howard
Philips, wat hom maande lank al
daarop toespits om die vredespoging
in Namibia te verongeluk omdat dit
volgens hom 'n "kornmunistiese ini
siatief" is. '

Onder die McAlvany/l'hilips
vleuel word duisende dollars jaar
liks bestee om Arnerikaners na Suid
Afrika te bring om "hulself te verge
wis van die koinmunistiese geo-po
litieke aanslag" teen Suid-Afrika.

Die besoeke, .wat met die hulp
van die Buro vir Inligting geskied,
kry gewoonlik wye nuusdekking op
SATV.

UCA en die McAlvany/Philips
groep word regstreeks in Suid-Af
rika geassosieer met die befondsing
van verskeie organisasies wat be
kend is vir hul propaganda teen die
werksaarnhede van die anti
apartheidsbeweging binne en buite
Suid-Afrika.

>Ingelyf onder UCA is die Front
line Fellowship, Victims against
Terrorism, Vroue vir Suid-Afrika,
German South African Friendship
Association, Rhodesia Christian
Group, SA Catholic Defence League,
Reformed --Independent >Churches
Association en die Bet-el Group of
Ministries. - >

Die organisasies is beken'aviThul'
skakeling met konserwatiewe gods
dienstige en politieke bewegings in
Amerika en Europa.

Op 'n vraagoordie werksaamhede
van UCA het Wiebalck gese die
organisasie beywer hom- om. die
invloed van die tradisionele kerke
(Anglikane, Katolieke, Metodisteens)
in Suid-Afrika te "elimineer", "

Hulle 'beywer hulle om veral
buitelandse fondse aan anti
apartheidsgroepe gestaak te kry. As.
'n voorbeeld vir die organisasie se
"sukses" het hy daarop aanspraak
gemaak dat Europese fondse deur
hulle toedoen aan die koerant.New
Nation 0J.1ttrek~: .,. ..' ",',

_Op die vraag ~f hy apartheid ide
onchristelik vind nie, het Wiebalck
gese die verset teen apartheid is net
die front vir 'n "kommunistiese aan- >

. val op die kapitalisme".
. . Hy se daar is min ondersteuning

virdiekommunismeinSuid-Afrika.
: Volgens die tydskrif-artikel is Suid
..Afrika se vO?rste kerkleiers egter
voorstanders van die bevrydingstryd
en kommunisme.

Op 'n vraag of hy die tydskrif se ,
,standperu steun datTutu kommunisme
goedkeur.het Wiebalckgesehydink
nie dit kan aan Tutu gekoppel word
nie."Die hele artikelkan nie as gevolg
van 'n paar foute afgemaak word
me." . ..

,In' 'n biografie oor elk van die
kerkleiers word hul Christenskap
onder verdenking geplaas. ,

Hy se die SARK fmansier die
revolusie in Suid-Afrika onder
Chikane se leiding. Hy beskuldig
Nico Smith daarvan dat hy verbrui
kersboikotte in die townships aanvuur.

Oor Naude se Balsiger dat hy
burgerlike verset aanwakker wat

. dikwels lei tot geweld,
Prof Dawid Bosch van Unisa het

die tydskrif as "ooglopend eensydig"
afgemaak, "Die kwaliteit en inhoud
van die artikels staan sterk onder
verdenking. Daar is duidelikepoli- '
tieke motiewe daaragter."

'. - ": Foto: Gil/de Vlieg

Elsabe Wessels
het hierdie week die aantygings wat
teen die kerkleiers gemaak word, as
lasterlik beskryf. Hy hetook gesedat
die voorblad - met 'n figuurwat half
Jesus half-soldaat is - godslasterlik
is.
, Die glanstydskrifvan 56bladsye,

wat in 'Amerika gedruk word, word
vanafUCA se Pretoria-hoofkwartier
in Mendelsohnstraat, Waterkloof
Glen, versprei, "

Die kantoor word beman deur
Gunnar Wiebalck, 'n Duitse joer
nalis wat reeds vyf jaar onder die
UCA-vaandel in Suid-Afrika
werksaam is.

Posgeld in Suid-Afrika vir die
verspreidingvan die 350 000 tydskrifte
moes soveel as RI40 000 beloop het.
Wiebalck se dat donasies van inteke
nare UCA se onkoste dek, maar tien
talle mense wat die tydskrif ontvang
en met wie Vrye Weekblad gepraat
het, ontkenegter dat hulle ooit daarop
ingeteken het of enige donasies
gemaakhet.

Wiebalck het ontken dat UCA 'n
geheime organisasie is. Hy het op

. . ..'.

Elsabe Wessels,

So belaster ODS

ander inSy
'N SMEERVELDTOG teen Suid
Afrikaanse kerkleiers word gevoer
in 'n Ainerikaanse tydskrif wat deur
die United Christian Action-groep
(UCA) aan 350 ()()() Suid-Afrikan
ers, onder andere teoloe, politici en

,sakelui, gepos is.
Die tydskrif het sterk bande met

Amerikaanse aartsverkramptes, onder
andere Donald McAlvany, wat in
Amerika as "'n vriend van, Suid
Afrika" bekend staan, en noue bande
met die Suid-Afrikaanse Buro vir
Inligting het,

In 'n reeks artikels oor bevryd
ingsteologie waarin die Christenskap
van kerkleiers in twyfel getrek word,
loods die tydskrif heftige aanvalle
op drs Allan Boesak, Beyers Naude,
Nico Smith, aartsbiskoppe Desmond
Tutu en Denis Hurley, en eerw Frank
Chikane. '

Die tydskrif, Family Protection
Scoreboard, wat elke drie maande in
Suid-Afrika versprei word, bevat ook
'n foto en aanhalings van die ANC
leier .Nelson Mandela. Volgens 'n
nuusbrief van UCA is meer as 'n
miljoen wereldwyd versprei,

Prof Willem Joubert vanUnisa
,"

Lehurutse verskyn op aanklag van
openbare geweld, brandstigting en _

,"'.....wlk~di.ging" Daarna is 23,.on- .:
herroep, en Braklaagte se inwoners . , der wie vroue en kinders onder 18
hethulleopSuid-Afrikaanseburger· jaar, op borg tog vrygelaat.
skap beroep. Volgens die veldwerker het die

Nadat inwonersen polisiemarme tuislandpolisie -se intimidasie van
die week slaags geraak het, is sowat Braklaagte-inwoners begin nadat die
100 inwoners, onder andere stam- gemeenskap op 10 Maart 'n hofaan-

, lede van kaptein Pupsey Sebeogodi, soek teen inlywing verloor het.
die leier van die plaaslike jeugklub, In hofstukke het die gerneenskap
en 'n Apostoliese dominee in hegtenis gese hulle vrees vervolging van die
geneem, Bophuthatswana-polisie indien hulle

Volgens 'n Black Sash-veldwerker by die tuisland ingelyf word.
is verskeie aangehoudenes aanger- Sedert die' hofuitspraak het
and en is aangehoudenes aanvanklik Bophuthatswana-polisie 'n polisie-
regsverteenwoordiging geweier, kamp in die middel van die gebied

Altesaam 65 inwoners het asook 'n padblokkade by die ingang
Woensdag in die landdroshof op van die gebied opgerig.

'n Protesvergaderlng opBraklaagte teen Ihlywlngby B~phuthatswana;Braklaagtese hoofman: c

. ,. Sebogodlsit regs '.' '
" I'.' .",} .. -;: .~

, POUSIE van Bophuthatswana het
die week hardhandig toegeslaan op
inwoners van die Wes-Transvaalse: >
nedersetting Braklaagte wathulle op
Suid-Afrikaanse burgerskap beroep
en teen inlywing in die tuislandgekant
is. . . "

.Braklaagte, wat 20krn buiteZeerust
gelee is, is op 31 Desember verlede
jaar ondanks hewige verset van die
gerneenskap deur 'n verskuiwing van
grenslyne in Bophuthatswana inge
lyf.
, Braklaagte-inwoners het met die

irnplernenteringvan die tuislandbeleid
almal hul Suid-Afrikaanse bruger
skap. verloor. Die wetgewing wat
swart Suid-Afrikaners outomaties hul
burgerskap ontneem het, is in 1986

Elsabe Wessels

PW, gee ODS

water asseblief

HAGUKE toestande heers in die
Suidoos-Transvaalse townshipSiya
themba, waar 33000 inwoners nie 'n
druppel water in hul krane het nie.

Die waterkrisis duur.reedsmaande
lank sonder dat plaaslike of provin
siale owerhede, ondanks talle ver- .
soeke, enigiets aan die saak doen ..
. Uit desperaatheid het die inwon

ers van Siyathemba.wat twee kilo
meter van die wit woongebied van
Balfour is waar water vryelik vloei,
hulle nou ,op die. Staatspresident
beroep. .

Op 'n noodvergadering wat.die
week in~Siyathembagehou is, is 'n
petisie opgestel waarin vertoe tot die
Staatspresident gerig word' om
onmiddellik in te gryp.

Vir langer as 'n jaar al is daar nie
lopende waternieen is inwohers
afhanklik van die wisselvallige lewe
ring van water deur rnunisipale wa
tertrokke.
. 'n Woordvoerder enprokureurvir

die inwoners het die -toestand die
week as "haglik" beskryf, Maagk
oors neem toe en bejaardes loop ver
en wag ure lank op die watertrokke..
, Huisbewoners met spoeltoilette
moesiIiderhaasputte grawe. Iiiwo.;;
ners het al van die werk af weggebly ,
in 'n poging om hul watervoorraad J II ' . ,
;~~~~s=~:,w;::;;···· .11 e word oilsburgers of .~~.

Water is in die wit woongebied..
buiten vir n.verbod op tuinslange,
vryelikbeskikbaar, Township-inwo- "
ners wat van die wit dorp se water
probeer gebruik maak, word ver
jaag. Twee kerke het hul krane
verwyder omte verhoed dat hul water
gebruik word, se Sibeki.

Ondanks die feit dat daargeen
water in Siyathemba is nie, ontvang
sommige inwoners steeds hoe wa
terrekeninge.

Die saak is deur die gemeenskap
se ' prokureur, 'Pieter Oosthuizen,
ondersoek. Volgens Oosthuizen is
voorvalle aangemeld van beweerde
intirnidasie deur amptenare van die
swart dorpskomitee teen inwoners
wat nie hul"waterrekeninge" betaal
het nie.
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terugkom na my. . "
,Vraag: Sal jy bereid weesom ter
willevan vrede van die leierskap
afstand te doen? .

Savimbi: Nee;nooh nie! Asdaar
iemand is watmoetafstanddoen,is
ditEduardo dos Santos,nie ek nie.
Hyhetnie indie bevrydingsoorlog

· gevegnie. Hy was toe in Moskou.
Hyis getroud met 'n Rus.

Ekhetdertigjaarlankvirhierdie'
· landgeveg. Wie karl my voorskryf
omuit te treeas leier? .
Vraag: Jy sou nie die aanbod van

, 'n goue ballingskapin Morokko,
watjou aangebied is, aanvaar nie?
Selfs nie as die MPLA van jou .
leiersindieregering opneemnie?

Savimbi: Koning Hassan is 'n
persoonlike vriendvan my.Ek kon
al van 1975 in daardie villa gaan '
woon het. My leiers sal nie 'n aan
deel in die mag sonder myaanvaar

. .nie.
·Vraag: Myindruk is dat dieMPLA .
bang isvir jou_Jy is 'n charisma
tiese leier met 'n sterk persoon
likheid.Diegevaar bestaan dat jy
die ander kan oordonder.

Savimbi: Ek het al so lank
swaargekry dat ek nie deur 'n

·staatsgreep, of 'n inval deur my
soldate inLuanda president wilword
nie. Ek sal net die presidentskap

,aanvaar as ek verkies word.
Vraag: Is daar enige land in Af
rika watjy beskouas 'n modelvir

. 'n toekomstige Angola?
Savimbi: Al gaan die Ivoorkus

tans deur 'n moeilike fase, Iyk sy
, politieke enekonomiesestelselvir

my aantreklik. Dit is nie 'n model
vir my nie, omdat dit 'n eenparty-.
stelselis.Maardiemenseisvry,die
ekonomie is Iiberaal, die landbou
sektorwerk. Die Angolese stelsel'

, salegter eiesoortig moet wees.
Vraag: Watter Afrika-Ieiers
bewonder jy?

Savimbi: DaarisHouphouet, daar
isMobutu-ekweetjulle salniemet
.mysaamstem nie, maarekbewon
dersy moed. '

. Vraag: Hoekom dink jy ons sal
nie met jou Saamstem nie? .

Savimbi: Omdat julie k10mp in
. die Weste altyd teen hom skryf.
Daar is koning Hassan ... • New
African .

· rninder genadebetoon asdie MPLA. ,
Ons sal dit vergeet. Maarhulle .

· moenie ons tweekeerseermaak nie.
Hullehet20 000soldate, en008 het
75000.

Namibiasebevolkingisneteen
rniljoen.. Swapose intellektuele ver- .'
mol! iszero.Hullemoe~ eershuleie
landprobeeropbou.Hullekangeen •

, ,: voordeel trek uitinmening ,in An-
golesesake me. .

DisandersmetZimbabwe. Hulle .
· 'het 'n belang wathullelaat inmeng
inMosambiek, Oindat hulletoegang
totdieseemoetM. Hullehet 'nbaie
bekwame leier in Robert Mugabe.
'n Leer, en 'n bevolking groter as
Mosambieks'n.Swapohetnie'nin
telligenteJeiernie.SamNujorna is
nieeennie!
Vraag: Saljy met homonderhan
del?

Savimbi: Vir wat?Ek maak nie
teen hom oorlog nie. Hy het my .
mensevermoor.Hymoet.maar net
nasyland toeteruggaan enhomstil
gedra.

· Vraag: Dinkjy, najou langstryd,
dat die uur van oorwinning nou . '
naby is? '

Savimbi: 0 ja. Nie:vanjaar me,'
maardisal nader!Ekkansadatons
kontakhetmetdieMPLA endatdit
hierdiekeer ernstigis. .

. Vruag: DieMPLAse al'n gemime
. tyd dat hulle reg isom met Vnita
te onderhandel • maar nie met

·Jonas Savimbi nie•
Savimbi: EkisdieIcier van Vnila.

Jy moet onderhandel met die per
soonwatdie soldatekanbeveel om
op te hou veg. As hul!e iemand .
anders key, kan hulle maar voort
gaan.Ashulleniekannie,salhulle

Regs: Unlta se
gesoflstlkeerde

studio In Jamba,
waar p~opaganda
opgeneem word

'Was dit nievir Unita
nie,het Kubanegebly'

Die dag dat die ooreenkoms onderteken is, het
die Suid-Afrikaners vir my gese: "Ons is

jammer, ons bly simpatiek teenoor julie saak,
"'maar ons kan nie meer bydra nie." Die

,Iugverbinding werk nog. Ek weet nie of dit
. gaan aanhou nie..' . ,

-..
Jonas Savlmbi Is leler van die Angolese rebellebeweging Unlta, wat lank steun van die Suld-

Afrlkaanse regering ontvang het. Savlmblls oak 'n goele vriend van president Mobutu van Zai"re.
ACHIM REMDE het die eerste openhartlge onderhoud met die Internaslonale pers sedert die '

ondertekenlng van die Angolese vredesooreenkoms met hom gevoer. Sy boodskap is duldeltk: As die
MPLA-regering nle die mag met hom wi! deel nie, gaal. hy voortveg 5005 hy die afgelope 30 jaar

·gedoen het. Hy soek nle 'n mllitare oorwinnlng nle, maar demokrasle en stemreg vir sy mense, sa hy.

Jonas Savlmbl .

;Nraag: Dieondertekeningvan die die Kubane ingeroep. Waarom sal
As 'n mens die korrupsie daar 'i drieparty-vredesooreenkorns ~ die ons dan nie 'n uitsondering wees

laat, hoekom geeMobutuprioriteit , ~ beginvan 'n nuwe hoofstukin die watveelparty-demokrasie betrefnie?
aan die modernisering van die ,'geskiedenisvan Angola, maar jy Vraag: Jou' persoonlike vriend
lugmag,dieaankoopvannuwetenksthet, soos jy self se, "baklei teen Mobutu SeseSekohetonlangs vir
endiebouvan'ndamindieOuban- .:',Sowjet· enKubaansebesetting van my gesedatin Afrika neteenman
guirivier? (omelektrisiteit te voor- :lljoU land", Noudat die Kubane die opperhoof kan wees.
sienaandieReddersedorpmet die ' "lipadgee, waarvoor baklei jy? Savimbi:Ek dinknie hyisregop
risikoomdierivieronbevaarbaarte . ''!'1, Savimbi:Onshetvirdievryheid daardie punt nie! Elke starnhet 'n
maakvirsybuurland, die Sentraal- " 'van 008 land teen die Russe en hoof, en onder die hoof is ander
Afrikaanse Republiek.) :DKubane geveg. Ons het 'n groot kapteins. . .

Hoekom geehynieeerder aandag' . reorwlnning behaal, want sonder Vraag: Sal jy bereid wees om as '
aan sy eie probleme met infras- . JiUnitasoU dieKubanenooitdaaraan opperhoofte dien onder Eduardo
truktuuren vervoernie? Hoekom ',tgedinkhet om pad te gee nie, dos Santos?
skephynie'nk1imaat vaneerlikheid r; Vraag:Maar as Unita niebestaan .Savirnbi: Dit hangyanmymense
en vertroue waarbinne Zaire se .:;hetrue, soudieKubanenooit gekom af. .As hulle se"jy moet dit doen",

. skuldproblernekanaanspreek, eer- ,lhetnie!' sal ek dit aanvaar, Maarek sal dit
der as omvanheelbokorrupsie in {~Savimbi: Nee, in 1975 wasdit 'n nieaanvaaras die RusseofKubane
die stelselin te blaasnie? ' ''lkonfrontasie tussen die Ooste en se "onswi!nie vir SavimbiM niel"

Die Groot Redder' is 'n baie ..1~die Weste: Die Amerikaners endie . . Maaras die mense van Angola
bekommerde man, want ondanks . "itSuid-Afrikaners wou invloed uit- . se ek mootonder Dos Santosdien,
sy strengbeheeroordie eenpartys-' .~)10efen. Maar hulle het misluk en .dandoenek dit. miese stelsel in die praktyk baie

Is sy rusie met, telsel,dieparty-pers waarhyal die ,,:.onttrek. Die FNLA het verdwyn. . Vraag: Moet hulle nie bang wees soslallstles, Selfsbaiestrengsesia-
, • toutjies treken die vreesaanjaende ::~Unita het volgehoumet die stryd. dat jy vroeer of later al die mag . listies: geen geldnie,geen salarisse

BeIgie eintlik net veiligheidstelsel, word protessternme:~Die Kubane het gebly. Hulle het sal probeer oomeem nie? nie. Alles behoort aan Vnita, en
.'n slimstreek om ' vir die eerste keer binne ZaIre ge- ; ~"iehelp om 'n ongewilde regering Savimbi: Ek weet nie; ons Sat almal is atbanklik van Vnita. .

hoor. ','.,:::Jan bewind te hou. moet kyk, die ervaring is opwin- Savimbi: Disnetomdat daaroor~
die publiek .se Die leer is ingeroep oor~n stry- ·~i As hullenie nou padgeenie,saldend. Die MPLAsal (rnagsdeling) log is.Sodradieoorlogverbyis,sal

ery oor 'n taxi. Sewe onskuldige .;'::die Amerikaners en die Suid-Afri- moetaanvaarvoordatdit te laat is. niemandhoeftewerksondersalaris
aandag af te lei studenteismet koeelsenbajonette ;il',ianers moet reageer. As net die Vraag: Die lede van die MPLA-· nie.

h I ··afgemaai.Daamahetstudente, wat /;i!~~~lftedielandverlaat,saldiesitua- regeringIeefbaiegoed,selfsterwyl Vraag: Is jy bang oor wat gaan
van u gegron-'·. slagspreuke teen die regering ,:";~e hee~temal verander. As h~l~edieoorlogvoortduur_Hoekomsal, gebeurasSwapooorneeminNa-
de g'riewena 'n .' 'geskreeu het, die verkeer in Kin-' ~,~1!aImal die land verlaat. worddit n, hulledan die mag metjoudee1en mibia?

•. shasa tot stilstandgebring. ~~' :,~;~ele ~uwe spel. die risiko loopdat hulle alles kan' Savimbi: Nee,ekisniebangnie.
vreemdevyand,·· ,. .Hospitaalwerkers het gestaak.. ',,J.., DieMPL~saIerg~erswakword.• verloor? •. . .. ' ,.' Vraag: Hullekanjullelogistieke

. . .. Tydens oproer by 'n sokkerwed-·' .Jenas~ullememetU~taonderhan- , .. ' Savimbi:Hullekandiernagbloot steunafsny.
die ou kolon iale strydhet woedende toeskouers die';'del me, loop hulle die,gevaar om hou en geniet omdat die Kubane Savimbi: Disk1aar i1fgesny. Die

·tb ·t? '. landsvlagverbrandendiestaatshoof ';"illies teve~loor. . . . hullebeskerm.Ditwashullewatin dagdatdieooreenkomsonderteken
UI UI er . beledig.'n Stakerbydie suikerfab- ·"Vraa~:.Dmkjy Julie~n die oor- , . 1977 'n staatsgreep teendieMPLA is, het die Suid-Afrikaners vir my

riekKwilu-Ngongo isdoodgeskiet••,.' ;:;Jog mlhter wen sodra die Kubane . afgeweerhet. Noudat die Kubane ges!: "Onsis jammer,008 blysiro-
DieVadervandieRevolusiehet,';j ';Weg is?. ' dielandbegin verlaat, styg diegeta1le. patiek teenoor julie saak. maarons

dusookproblerne aan die tuisfront. '.:~~: .Savimbi:~ wil ni~ p:sst van drosters onderdie regeringsoldate kanniemeerbydranie." Dielugver-
Vir die eerstekeerbeginsyonder- .; ,tJrdie oorlog In1hte~ wen me, wa~lt skerp.' binding werknog.Ekweetnieofdit
drukte onderdane reageer teen sy .. ;t'daaJ:rnee sal.ons ms~ur te~n die Jo~Edu3rdodosSantoshetnie gaanaanhounie.Maardielogistieke
outokratiese regeersty!.-;,belel~ vanUmta. Daa:IS~ende die steun van sy eie soldate nie. . steun is afgesny.

Is syrosiemetBelgieeintliknet,~menm?s ~ groepe m hie~e land· Hulle ly honger. Daar is niemand EkweetniewieinNamibiagaan
'nslimstreekOOldiepubliekseaarxlag .~ e? as JY me aan·a1mal ~te gee . behalwedieKubaansesarnbreel wat oomeem nie, want daar is ander'
af teleivanhulgegronde griewena . '..me, sal daar voortdurende oorlog diegenewatso goed leef,beskerm partyeas Swapo, endaarsal 'nvrye
'D vreemde vyan<l, dieoukoloniale ..~wees... . teendie woede van hul eie mense verkiesing wees. Maarniemand wat
uitbuiter? . ."J, Ons wI! ook die FLNA by die nie. in Windhoek regeer, moet in die

Dit Iykof dit die Grootaids se <:~derhandelingstafel ~'. Ons wi! Vraag: Sou jy die ekonomiese oorloginAngola betrokke raaknie,
bedoeling· was, maar dit het. ge- . '. 'meons.mense se ~ergle ~ ~rl~g beleidvan Angolaverander as jy wanthy sal verloor.
boemerangenhomvoordiewareld ~mors me, maar dit gebruik m ~e aanbewindkom? Vraag:MaarSwapokanjulleposi-
ontmasker - NewAfrican' J opbou van ons land. Maar as die Savimbi: Ek sou 'nvryernark in- sie baie moeilikmaak as julie op

. , ,'.. MPLA daaropaandringom aan te stel.· twee fronte moet veg.
hon veg nadatdie Kubaneweg is, Vraag: Maar jy is veronderstel Savimbi: Ashulledeelneemaan

"'loop hulle die gevaar om alles te om 'n sosialis te wees!' . die oorlog, sal ek die MPLA eers
·'verloor. . Savimbi: Ons is demokrate met los om teenNamibia teveg. Dis 'n
;.Vraag: Dus wi! julie die MPLA ideesvan sosialistiese solidariteit, ernstigeprobleem. Ons wi! nie in
:;dwingomte onderhandel, en om , nie Marxiste soos die Russe, Chi- Namibia inmeng nie. Namibia het
.'n veelparty-demokrasie in testel? nese of Kubane nie. Ons is sosia- sy onafhanklikheid nodig.
. Savimbi: Heeltemalreg! listesoosdiePortugeseregering en Ons het aanvanklik vir Swapo

, ".Vraag: Maar dwarsoor Afrika is Mario Soares. gehelpom 'n faktorte word. Maar
, daar omtrent nie 'n enkele land Vraag: Maar as 'n mens najulle hulle het, teen ons gedraai en ons
, waar die demokrasie werk nie. bevryde gebiedkyk, is dieekono.,· ..,,,,'me08e doodgemaak. H;ulle hetons
'. Savimbi: Dis reg. Maardaar is .
ooknieeenland in Afrika waardie
ooreenkorns wat totonafhanklikheid

, gelei het nie gerespekteer is nie 
, pleks daarvan het die Kubane in
,beweeg. Orals was'daar 'n koloni
::alemagwatmet diedestydse bevry

,.;dingsbewegings onderhandel heten
l;e'n OOreenkorns aangegaanhetom'n
;regering in te ste!. .
:. Net in Angola is dit nie geres-

: ,pekteer nie. Die ooreenkorns van .
:Alvor in 1975 het die mag aan al,
,.• dOe bevrydingsbewegings oorhan- '
:l1ig.DieMPLAbet ditverbreek en

openbaar gernaak het dat hy Zaire
se geldhanteer asofdit sy eie is.
. Maar Franse, Britse, Switserse

en Amerikaanse koerante het hom
ookaldaaroor gekritiseer. Hoekom
het hy juis met Belgie die geveg
daarooraangeknoop?

Een teorie is dat hy eenvoudig
Intemaslonale aandag wi!vestigop
dielotvansyland.Hysukkelreeds
metdieWareldbank endie Interna-
sionale Monetere Fonds(IMF) oor
ZaIrese ekonornie,maarnou wilhy ,

. wysdat dit regtigsleggaan metsy ,
land. .

Onderliggend daaraan "is .die.
dreigement wat hy dikwels uiter..
"Disof ek of dis chaos."

Maaras dit die bedoeling Was,

hethynetmooi dieteenoorgestelde
bereik. Hyhetdiew!reldse soeklig
op sy eie korrupsie en nepotisme
geplaas.. .

Soos een arnptenaar van die.
W!reldbankditgestelhet:"ZaIre Iy
aanbedrog enknoeiwerk ih syopen
bareadrninistrasie". Hoekan'n land
se ekonornie werk as dit hanteer
wordas 'eenmens s~ private eien-

, dom? As dit Iyk of Mobutu meer
belang stel daarin om geld op te
hoop as om ekonorniese lands-·
problepte uit te slryk?

Links: Mobutu 
korrupte Groot

Glds, Stuurman,
Redder

President Mobutu Sese Seko van Zai"re Is een van die Suld-Afrikaanse
regerlng se min vrlende. Sy korrupsie skrel ten hemele. Hy gebruik

die ekonomle vansy land asof dit aan homself behoort, beslt kastele
oral In Europa, en steek sy land se bultelandse valuta in ,syeie sak.

Mobutu het klaarblyklik gedink hy kan die aandag van die probleme In
sy eie land aflel deur.rusie te soek met BelgiEt Maar sy planne het

lelik geboemerang. Die Belgiese pers en parlement het sy korrupsie
ontbloot en hom daarmee In sy wind geslaan. Die wareldsoeklig is
. nou weer op Mobutu se plundering van sy land se rykdom.

FRANCOIS MISSER en ALAN RAKE doen verslag

. Regs: Eenvan
Mobutu se kastele

naby Brussel

Toegooi'nBelgiesefinansblad,
Financieel Ekonomische Tijd, vet
indievuurdeurdokumentevandie
Belgiesedepartementvanfinansies

· te publiseer wat wys dat Mobutu
. '::"'sedert 1984niebelasting opsyeien

dom in Belgie betaal nie.
. 'n-Belastinggaarder onderteken

toe ook 'n bevel om beslag te I! op
die Stuurrnan se bates.

Die Belgiese pers het op loop
gegaan metstories oorhoedieGroot

. .' Gids 14 rniljoen dollar se St Emil
ion Bordeaux-rooiwyn (teen 100
dollar'nbottel),parfuum,panoram-

·ieseTV-stelle, antiekemeubelsen
·pienkmarmervirsypaleis deurdie
lughawe Ostend ingevoer het,terwyl .
dieekonornie vanzarre ineenstort. .

'nDokument is gepubliseerwat .
wyshoeMobutu ensy farnilie buite- .
landsevalutavandieBankvanZaire
gesteelhet.Dietotalebedragis210' '
miljoen dollar. Onder die begun- '
stigdes is veertien dames met ver
skillendevanne en'n sanger,Tabu'

· Ley. .
'n .Verdere dokument wys agt'

· eiendomme in keurbuurte in Bel
gie.Nogeiendomme is geregistreer .

· in dienaam van.sy oorlede oom,'n .
sakeman watrykgewordbetuitsy
politieke verbintenisse. LithoMoboti
Nzayombo.,

Danisdaar'ndokurnentwatwys
dat Mobutusedert 1984nie sy be.
lasting betaalhetnie. Ben van die
eiendornme is al tydelik deur .die .
belastinggaarder gekonfiskeer.

NatuurJik is Mobutu woedend
dat die Belgiese pers en parlement

Hoe kant'; land
se ekonomie
werk as dit

hanteer word as
,een mens se,

private.
eiendom?

eerste atoombom meetemaak. Die
Amerikaners hetBelgi~beloonmet
die bou van die kernstasie Mol,
maar Zairehetniks gekry nie.

. Nog 'n ou seer is oopgekrap.
ZaIre het vergoeding geeisvir die
skade vandie afskeidingsoorlol! in "

.Katanga en Kasai.
Maar die Vadervan die Revo

lusiewassteeds woedend. Sy woede
het selfsnieafgekoeln:hlieversoe'"
ningsgebaarvanBelgieseTelevisie
om nie 'nprogram uittesaai nieoor
hoe hy sy oorsese foctuin in die
hande gekryhet. .

Middel Januarle hetdieBelgiese
regering begin terugkap. Die bi
Iaterale samewerkingsbegroting van
.114rniljoendollarisbevries. ZaIre
is beskuldig van verbrekings van
lug-ooreenkornste, en is met die
IntemasionaleHof gedreig.

MaardieRedderhetniegeskrik
nie, en gedreig omdieuraan·kwessie
IntemasionaleHof toe tevat.

, Zairoise het sy kantore in Antwer
pen gesluit,endie firma watmine..
raal-uitvoere hanteer het ook uit
Belgie getrek. .

Air.Zairehetsyvlugte naBrussel
met 'nderdevermlnder, Sabenahet
hulvlugte naKinshasa metdiehelfte
verrninder. Belgiehet 'n skip met
mediese voorrade vir Mobutu se
leer verhinder om in Zairete land.
Later hetZai're se minister vanver
voer gevra dat alle lugverbinding
verbreek word. .,

Die Redder het toe 'n spesiale
kongres vansy Mouvernent Popu·
laire de la Revolution bel!.Gevoe
lens teendieBeigehethoog geloop
en eenafgevaardige hetZai're-joer- .
nalisteaangemoedig omdie"streke

. van dieBelgiesekoninklikes oopte
skryf'.

ZaYre het toe vergoeding geeis'
vir die uraan wat·in die Tweede
W!reldoorlog in Shaba ontgin eli

. aan die VSA verkoop is om die

'Dis of ck of chaos"
DIE ou kolonialemoondhedeen
die nuwe Afrika-state baklei al
lankal, maarnog nooitsoos indie
huidige skreeugeveg tussen Bel
gi~ en Zalre nie,Geen ander Af·
rika-landbakleinogdriedekades
mi onafhanklikheid met sulke
passieteensyoud-koloniseerders
nie.

Maardan hetdi~ tweelarde nogal
'n besondere verhouding,

Min Afrika-Ieiers hethulselfso
openlik verryk as Mobutu, en min
Europeselandeissteeds soafhank
likvandieminerale enekonomiese
rykdomvan'n kolonie as die klein
Belgienie.

Die tweebakleisedertdie einde
vanverledejaar,enhoewelpogings
totversoening aangewend word.le
die pyn vandie familiegeveg nog
vlak.

Die verhaal het begin toe die .
Belgiese eerste minister, Wilfried
Martens, inNovember 1988 tydens
'n besoek aan Zai're 'n oenskynlik
grootmoedige gebaargemaakhet.
Hy het aangebiedom 'n vyfdevan
Zaire seskuld vansowat 134 rniljoen
Amerikaanse dollaraf te skryf.

Hyhet ookaangebiedomuitstel
tegeevir die terugbetaling van ander
konunersi~le skuld, watdeursyrege
ringgewaarborg word.

Maar metMartens se terugkeer
na Belgil! loop hy in 'nstorm vas..
DieBelgiese perswitweethoekom .
geldaangebied wordaan Mobutu,

.die man watsy eie me08e se geld
gebruik betom privaatpaleise dwars
oorEuropate koop.

Die pershet die aakligelewen
stoestandevandiemensevanzarre
afgespee1 teendievertonerige span
dabelheid vanhullepresident.

'Diekoecante betstatistieke aange
haalwatwys dieregering vanZaire
bestee al minder geldaan gesond-

, heid'terwyl diekindersterftes styg.
Hulle hetgepraat oorZaire se ineen
stortende infrastruktuur, sending
staSies wat weer. bos word, opge
boude paaie watmodderstral.t! word,
en water-.en krilgvoorsiening wat ,

. onderbreekwordterwyldie"Vader'
vandieRevolusie" stilweg sy mense
se geldoorsee smokkel.

Mobutu was woedend. Hy wou
weetwaarom dieBelgieseregering
nie hul perskon beheer nie. (Die
Stuurman - I.e Timonier -weetmaar
al te goed hoe om sy eie skoot- .
hondjie-pers -te beheer, wat sy
wonderlike titelsvir hom uitdink.
DieRedder -Le Redempieur - kon
I)ie verstaan dat dit effens anders .
werkin 'n regte demokrasie nie.)

EwesuurhethyMartens seaan
bodtotkwytskelding vandie hand
gewys, en gedreig met wraak. Om
diewiriduitdieselle vandieveldlOg
oorsypersoonlikerykdom teneem,
hethy sy Belgiese kasteleen huise
aandie staatvan Zai're oorhandig 
maarvasgeklou aansy eiendomme
indie res vanEuropaen in Afrika.

Tweeduisend ZaYre-studente is
in die rniddel van hul studiesaan-'
ges! om Belgie teverlaat, en ander
Zai're-burgers is beveel om teen 1
Januarie hul Belgiese bates te
verkoop. Staatsbeheerde rnaatskap
pye moes hul kantore uit Belgie
skuif, en 16 000 Beige in ZaIre
moes weer aansoek doen om ver.
blyfperrnitte. .

VroeginFebruarie hetStaatsflC
mas hulgelduit 'nBelgiese bankin
ZaIrebeginonttrek.

Dit wasnieleedreigemente nie.
Air Zaire se hoofkantoor het van
Brussels na Parys verskuif, die
skeepsredery Compagnie Maritime

,/
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OutydseChevvies
en Russiese motors
in vervalle Kuba

ONS STEEK NIKS WEG NIE

wag nie om die basiese benodi
gdhede te koop nie, maar eerder vir
daardie skaars artikels waarvan daar
nooit genoeg is nie. .

Een middag in die middestad het
ek gesien hoe omtrent 30 vroue buite
'n materiaalwinkel in 'n tou staan om
materiaal te koop wat pas afgelewer
is.

Om in 'n tou te staan en wag vir
die bus is ook deel van die alledaagse
lewe in Kuba. Daar is 'n groot tekorr
aan busse en veral in die oggende en
aande is hulle stampvol. Mense moet
dikwels wag dat die bus 'n tweede
keer terugkom om 'n plek te kry.

Na my Kubaanse ondervinding
lyk die Suid-Afrikaanse burokrasie
nie so sleg nie. Alles in Kuba is gehul
in rondslomp en die burokratiese
wiele draai baie stadig. Die staats
diens is enorm en Havana se strate is
vol baie belangrike regeringsampte
nare wat verseker dat die burokrasie
aan die gang bly.

By so te se elke verkeersaanslui
ting is 'n verkeerskonstabel wat in 'n
houthut sit op die uitkyk vir oor
treders,

Die Kubane is egterbaie vriende
lik en vat die lewe soos ditkom ... Ek
het baie gou geleer dat as my gids se
by kom haal my agtuur, hy eintlik
nege-uur bedoel.

Die on gedeeltevan Havana bestaan
uit keisteenstrate en 17e-eeuse ge
boue. Dit is die oudste gedeelte van

. die staden 'n groot toeriste-attraksie.
Kuba probeerwanhopig om sy

toerismebedryf te ontwikkel en beskik
oor die potensiaal om dit te kan

.'doen,
Btiite Havana is' daar pragtige,

uitgestrekte strande en 'n helderblou
see. Een van die grootste toeriste
attraksies is Varadero. Die Kubaanse
regering beplan om meer sulke plekke
te ontwikkel. . .

Ekhetookdarem'nsmakiegekry
van die naglewe in Kuba .:. 'n belan
grikedeel van die inwoners se le- .
wens. Ek het 'n kabaret-vertoning
bygewoon ~ alles in Spaans en met
oorweldigende kostuums..

Die atmosfeer in die klub was
.baie lewendig en niemand het juis
opgemerk dat een van die danseresse
se bra afgeval het en dat 'n danser 'n
danseres laat val het nie,

Restaurante is maar dun gesaai in
Havana. Ek het die bekende La
Bodeguita - Hemingway se uithang
plek • besoek en gevinddat dit een .
van Havana se gewildsterestaurante
is. Die lang tou mense buite het
daarvan getuig.

Die kos was smaaklik en baie
goedkoop. Ek het.'n heerlikeKubaanse
boondis, slaai en 'n patat-nagereg
bestel, en saam met die wyn het dit
my omtrent R13 gekos.

Ek is Kuba toe as 'n joemaIis om
verslag te doen oor die Gesament
like Monitorkomitee en Johan
Papenfus se vrylating. Ek het gevra
vir 'n onderhoud met Fidel Castro en
miskien met die kinders uit Namibia
wat daar skoolgaan. Die versoek is
van die hand gewys, en ondanks die
rooi tapyt-behandeling, was die vyf
dae in Kuba baie gestruktureerd.

Dit was baie duidelik dat die
outydse styl van kommunisme steeds
onaangeraak is en dat die regering ,
beheer oor alles uitoefen - behalwe
godsdiens,

Selfs met die Sowjet-leier Mikhail
Gorbatsjof se besoek die naweek,
het ek geen teken gesien vail 'n tropiese
glasnost wat Kuba getref het nie.

JIM FREEMAN skryf
oordie aanloop na
onafhanklikheid in

Namibia

My amptelike gids in Havana het die
heeltyd die gewese ryk enarmbuurte
probeer uitwys, maar 30 jaar na die
revolusie lyk al 15 munisipaliteite
van Havana dieselfde .., afgerem en
uitgetorring.

Die gevolge van Castro se beleid
is nie dadelik soooglopendnie, maar
ml'n rukkie het ek besef daar is geen
koerantverkopers of vrugtestalletjies
nie, niemand wat aanbied om jou
skoene te poets of jou bagasie te dra
nie ... daar is geen teken van private
inisiatiefnie. '

: Die winkels in Havana is vervelig
en oninteressant en bied werklik net
die basiese gerantsoeneerdebeoodigd
hede. Die rye mense buite die winkels

'n Joernalls van Radio 702
nuus, MARITA EAGER, het
onlangs 'nkort besoek aan

Kuba afgel~. Hier gee sy
van haar indrukke

NA 34 uur se gevlieg en rondsit op
lughawens het vlug 945 van Iberia
uiteindelik op Kuba se Jose Marti
lughawe geland.

Doeane en paspoortbeheer is 'n
langdradige proses. veral eenuur die
nag. Vir 'n ongeduldige Suid-Afri
kaner was dit die eerste smakie van
'n baie stadige burokrasie.

Toe ek uit die vliegtuig stap, was
my eerste gedagte dat ek 'n tree terug
in tyd geneem het en myself in die
vyftigerjare bevind - die parkeer
gronde was vol 1952 Chevvies, Fords.
Buicks, en natuurlik 'n hele klompie
blink Russies-vervaardigde motors.

Dae later, in 'n ou taxi deur die
strate van Havana. kon ek nog nie
daardie gevoel afskud nie.

Die pragtige Spaanse huise van
ouds het opknapping broodnodig, en
baie is arnper onsigbaar agter die

. wasgoed wat by die vensters uithang..
Tog is Havana 'nskoon stad. Selfs

die krotbuurte isnetjies en die strate
rommelvry.

';".

om seker te rnaak jy kryVrye Weekbladelke week;
sniurdie vormaan ons en ons gee jou sommer 15% ."
afslag.Dit sal jou R52 (AVB ingesluit) kos om yir'n
jaar in te teken, enR28 (AVB ingesluit) vir ses
maande. Stuurditaan:Vrye Weekblad,Posbus 42637, .
Fordsburg 2033.
r7------------~~~---,

I Ek'wil graag vir6/12 maande op 'Yrye Weekblad I
I inteken ensluithiennee 'n posorder/tjek invir. f
I I
I . R I
I II Naam: ; , -;' ~.. I
I Adres: : ;:, ., :............... I
I I
I I
I II ; ,............................ . I
L~ ~is,'¥

'n Kubaanse verkeersman houdie verkeer dop

·VtveWeekblad <.

Asjou antwoord "ja"is, moet jy assebliefnie'die vorm .hieronder invul-nie. Dit sal jou
baie ongelukkig maakom elke week VryeWeekblad telees. .' .,',.

.. ,Is jy .dlesoort wat allessluk.wat vir jon gevoer word?
Is jy tevrededat andermense namensjou besluitwat jy moot glo?

Diehorlosle begin tik 'op 1 April
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Maandag, 3 April 1989
Ole Demokratiese Beweglng
Mohamed Valli
Maandag, 10 April 1989
Die WitGemeenskap
Gavin Evans en ander
Dinsdag, 18 April
Witdemokrate
Lisa Seftel

Navrae: skakel (011) 728
3030 01 skryfaan Posbus
93118, Yeoville 2143:

almal verstaan.
Ons loop soos gewoonlik in die

voetspore van ons oorsese leer
meesters, maar tog versuim ons om ,
uit hut foute te leer. In 'n groeiende ' t~ •

mark is dit goed en weI om innuwe: ':If"
instrumenle te belS en albae meer
kenners in diens te neem, maar dit
kos somsneteenbeweging soos onS
die afgelope paar weke ervaar bet.
omdie mark teen die eksotiewe in~ ,
strumente te draai..

Mense verkies om geld te verloor '
in iets wat maklik verhandel enwaar
hulle 'nredelike kanshetom soms te
wen.

As die afgelope twee weke as
voorbeeld vir die res van die jaar
moet dien, sal die "cowboys" moet

1eerom stewig in hul saals te sit, en
die dobbelaars om hul kaarte styf
teen die bars te speel, voordat ook
die Johannesburgse pretpark, soos
die oorsese markte, homself uitbrand.

.DIE .II' HaT 1..a.T'
WeeT UuLJ,e JleT

DRING-eN.» lteN Va.K
oMS OuTjleS NoPlq.,

Dom Perignon of
die hyserdeur

'voorgeskrewe bates bet sy posisie in
die maatskappy oorbodig geword, is
hy vertel terwyl die hyserdeur (Hoi-

, lywood-styl) voor hom toemaak. "
Hopelik is sy vrese ongegrond. ':

- Maatsk.ppye sal, .nou eers goeie:
bestuurdersnodig he, aangesien hulle
nie meer hul verliese kan blameerop
diefeitdathullegedwingwotdomin '
effekte te bele nie.

Dat daar mindel' simpatidcteenoor
nie-presteerders opgetree gaan word
is egter nie te betwyfel nie. Banlceen
inslitusies hcroaweeg hulaggressiewe
posisies in die mark: en die nuwe
beleid blyk "lean and mean" te wees,

Dit lyk asofdie ou dae verby istoe
handelaars met eksklusiewe kennis

, van net 'n paar finansiele instrumente
Ironoorleef, 'nGrater algemene kennis
van die mark word verlang, en hoewel
nuwe fmansiele instrumente gedurig

, ontwikkel word, lyk dit of die nei
ging is na die eenvoudigersoorte wat

Politieke Besprekingsaand
Jodac bled 'n reeks van drle bespreklngsaande aan,
waar die hUldlge polltleke sltuasle en die rol van die wit
demokrate van nader bekyk gaan word. Hoewel mense
ultgenoolls om kort bydraes te lewer, val die klem
hoofsaakllk op bespreklngs.
Almalls welkom. Versnaperlnge word na die tyd bedlen.
Datums: 3,10 en 18 April '
Tyd: 8.00 nm
Plek:Congregational Church

De Kortestraat 75
Braamfonteln

Bo: Plek vir nog 'n
prentjie? deur JW van
der Riel. Regs bo: FW
deur NM Pohl. Links:

Alastair Findlay se
siening van FW. Regs:

'n Smurf of FW deur
Johan Roux

J
o
o
A
C

AS belegging of spekulasie in die
Suid-Afrikaanse mark net gesofis
tikeerde dobbelary is - soos baie
mense dit nog steeds sien - dan het
die spelers nog baieoefening nodig
in diekuns ompoker-gesigtevoorte
hou.

'Teen my verwagting bet 'n kor-, '
reksie 'op die langtermyn Eskom
lening met die skrywe van die ar
tikel nog nie plaasgevindnie. Koerse
styg steeds en baie voorspel 'n
boogtepunt van 18 persent.

In die tweedae midie begroting,
is die wenners vinnig van die ver
loorders geskei. En hulle het nie
geskroom om dit te wys nie, Een
span bet hul sukses met 'nkrat Dom
Perignongevier, terwyl baie van die
watdiemarkverkeerdgeleeshethul' ,
lywe nou volstruis hau en met ver
starde oe na hul Reuter-skermsstaar.

In 'nmark soos die is daarrnerie
te durin om 'n makelaar te wees,
waardaarmetminimum risiko steeds
goeie winste te mw is. Die mark
bly onseker oor hoe die afskaffmg
van voorgeskrewe bates langter
mynkoerse sal beinvloed,

Een portefeulje-bestuurderhet my
vertel me by, nldatbykoeIse vcrkeerd
gelees het, boonopmoes boor datby
moontlik sy werkgaan verloor. Toe
hy na 'n dag se paniek oor koerse
uiteindelilchuis toegaan,hetsy baas
by hom verneem waar by volgende
sou werk,

Met die afskaffing van

FW-pret met twee weke verleng!

~
~ ()~ Q
¥ ~~ -~~-,

_ , v. /(
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ONS Teken FW-kompetisie het
ODS noual soveel pretverskafdat
ons besluithetomdiesluitingsda
tum met tweewekeuittestel.Dit
salnou 15 April wees. Onsvind
dat spotprenttekenaars steeds
sukkel om vatplek aan die
oorspronklike Vaalseun te kry.
Ret dit miskien 'n dieper be
tekenis? Daar is altesaam R600
te wen in die kompetisie, en
enigiemand kan deelneem. Ons
wilook graagdiediebydraes van
studente aanuniversiteite entech
nikons sien, Stuur inskrywings
aan: Teken FW-kompetisie,
Posbus 42637, Fordsburg 2033.

Dit roer en rumoer
in Afrikaans
DIE ontbinding van Koevoetheteen
van die ontstellendste gesigte van
Afrikaans in Namibia hopelik vir
altyd verwyder: Afrikaans as taal .
van verdrukking en van geweld, ' ,

Watter rol Afrikaans daar gaan
speel na 1 April is nog onseker, maar ment of the thousands ofAfrikaans-
een van die grootkanonne (!) van die speakers who read Optima and who
toekoms, Swapo, het reeds laat blyk are shareholders of group compa-
dat hulleniks teen Afrikaans hetnie. nies," • '
Blykbaar het hulle ook reeds aan- Wys 'jou net wat kan gebeur met
vaar dat Afrikaans as lingua frllllC& ,'n bietjie naasteliefdel : " "
in ons onafhanldike buurstaat gaan ' Selfs riaveertig jaar. Miskien is
bly voortbestaan, ' daar hierin 'n lessiete leer vir ander

En as Swapo "ja" s8 vir Afri-' veertigjarigesook:: ...
bans, wie is Anglo Americanen De 'Vir Afrikaanshet die begin van
Beers om nog die DeUS op te trek?' , ,1989 nagn~,bevrydingsvreugde

Aandeelhouers by hierdie oer-im- "gebring: 'n ander blaemlesing ge-
perialiste moes hulle seker koud digte, Vir eeue, sa voel mens, het
geskrik bet toe die laastekwartaalblad Groot Verseboek aIles bepaal- Pre-
van die maatskappye-groepe op dietoria se Voelvlug het nooit werklik
tafel kom. ' opgestyg nie. Maar nou het 'n born

Want op die voorblad van Op- van meer as 900 bladsye gebars: SA
lima verskyn daar afbeeldings van in poesie/SA in Poetry. '
vier Afrlkaanse boeke: My Kubaan, Op die boekebladsy bet Vrye
'n Wereld sonder grease, 'n Basis, Weekblad se lesers reeds deeglik
oorkant die grens, en Ses wenvemale, met hierdie verskynsel kennis ge-
asook Taurus se Forces' Favourites. maalc,maar intussenkan mens seker

En as hUllenog sommer terloops met stelligheidse dat die Afrlkaanse
deur die glanstydskrif - wat net onder kanon hierna nooit weer dieselfde
aandeelhouers versprei word - blaai, gaan wees nie, 8I beweer di John
sou die koudheid moes oorgaan in Kannemeyer oak wat.
verslaentheid: 'n artikel van Wil- Net drie Van Wyk Louwsl Net
helm Liebenberg met die naam "Die twee van Opperman? Waar kom
storievandiegrensvemaal"verskyn Dranus Vermeulen as digter van-
daarin. ' daan? Afrlkaanse werkerspoesie uit

Mense wat nie ,vertroud is met die beginjare dertig is belangriker
Optima nie, sal nie die rede vir die hier as die "hoogbloei" van die Der-
reaksie kan verstaan nie, maar tigers.
gelukkig verskaf 'n aantekening by En nog vrae en uitroeptekens.
die voorbladfoto die antwoord. Terwyl die Groot Krokodil soos 'n

"With this issue Optima breaks akkedissie op die sandbaDk uitgegooi
new ground. After nearly 40 years of Ie en bewe, roer en rumoer dit orals
publication we present an article heerlik in die Afrikaans van 'n nuwe
writtenin Afrikaans, in acknowledge- wereld.

Yry~Weekblaa':rlMa'ait19~""'" . '., - -
1 ,It, 'I I . \ 'i 1 '. 'J -. ,:\
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.Kim ms wag danmaar totdaardieg~
in die openbaarontplooi: en asdaardannog
vrae is wat Liebenberg wil stel, sal ek met
die grootste graagte antwoord.

. Op die voorwaardedat ditdie "ver
antwoordelike debat't-oor verskynsels en
beginsels is wat ek in die vooruitsig gestel
het en wat hy ook glo wil he. En dat dit
gebaseeris op 'n gemeenskaplike betrok
keriheid in'n bevrydingstryd teen apart
heid:.want wat ek totdusver teen Olivier se
'groepie aangemerkhet,was juishul neiging
om deur persoonlike venyn en verdagmakery
die stryd as sodanig te ondergrawe - en
volgens hul eie rnaatstawwe,is dit bedenklik:e .
ideologie omdat· dit in die hande van die
magstruktuur speel,

WatbaatditdatLiebenbergse,waarmee
ek heelhartig saamstern, dat apartheid "ons
almal se grootste vyand is" as die motiewe
van. skrywers wat daarteen ingaan deur die
groepie verdag gemaak word? Dan doen
hulle die magstruktuur se werk vir hom.

. Ek het in my eerste stuk nie name genoem
.nie omdat ek gehoop het om die ad homi
nem-venyn te vermy waaraan Liebenberg
hom ook nou skuldig maak. Is dit regtig
~l~,griker ~m te praat oor "wie" as oor
·wat ? Dan.Is ons ver heen. ". ·f'··"

, Maar ek. hoop hy sal uit hierdiebrief.
agterkom dat ek heeltemal bereid is om'
name te noem as en soos dit benOdig word
- mits dit steeds ondergeskik bly' aan die
saak wat bespreek word. In elk geval is die
mense vinnig besig om hulle self te identi-
fiseer. .:.: ....,

Nog net dit: trou aan die praktyk van die
groepie (blaai gems terug deur Stet) en teert.
die getuienis van myeie brief in, se Lieben
berg dat dit vir my eintlik net oor myself .
gaan - terwyl al die voorbeelde in my brief
ander skrywers was. .

Oit raak darem noute deursigtig: dis riie
6k wat telkens myself uitsonder nie; maar
hulle.

Ek hoop dat dit tog 'n debat kan word
waarby ook die bevrydingstryd teen apart
heid kan baat. Ma,~ om daarby uit te kom,
moet die' reeds begonne gesprek in die
April- en Meinommers van De Kateers lOop
datum" kom, sodat ander lesers van Vrye

.'Weekblad ook darem kan sienwaarom dit
gaan. ." '. " .

Slen"ookbladsy.11·, :.

~;

.VryeWeekblad plaas aile briewe watnie die wet
oortree of lasterlik is nie, mits die korrespondent
se naam en volledige adres bygevo.eg word as 'n

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

Fordsburg 2033.

NANIJELA IS YAYAS
NY CEW£//) A'JWE£R....

Wie'sdie
·'mislukte
skrywer"? Ek neem Brink se pleidooi om 'n "ver

antwoordelike debat" emstig OptMaar dan
·.Gerrlt Olivier. van Johannesburg skryf: moet hy dit self ook doen. Die onus rus op

Ekvinddit jammerdat Andre PBrink in hom om bekend te maak wie die mislukte '
· sybriefinVW.v~17Maartmyrubriekoor skrywer, die verdagmakers en Staliniste is

"Debatte eerder as paranoise reaksies"in en hoe hulle as "groep" funksioneer.So'n
VW van 10 Maart so uitsluitlik op homself . onthulling sou die eerste stap kon wees in

.• betrek. die "verantwoordelike debat" wathy wil he.
. Ek het nie in die eerste plek aan hom' (Gerrit Olivier se briefhet verledeweek

. . gedink toe ek gekla het oordie persoonlike betyds vir plasing opgedaag. Weens
aanvallewat dikwels in die Afrikaanse lettere rui~eprob1eme moes dit oorstaan. - Red)

.op kritiese vrae volg nie, . .
Nousit ek egter in iets van 'n dilemma. Bedenklike ideologie

Brink se stuk oor die vermeende aanslag Andre P Brink van die Universltelt van
van 'n literere "mafia" in die Noorde is weI Rhodes skryf:
deur die redakteur van De Kat aan my Ek antwoord met graagte 'op Wilhelm
voorgelevir kornrnentaar, Ekhetgevoel dis .Liebenbergse "uitdaging" tot 'n gesprek oor
nie die moeite werd om daarop te reageer die stalinistiesepraktyke van 'n klein groepie
nie 0 want met wie wilBrink 'n "verantwoor- noordelike literatore, Maar sy oenskynlik
delike debat" voeras hy geen name noem redelike en onskuldigebetoog lyk ongelukkig
nie? ", bietjie anders (volgens praktyke van die

. Toe die redakteur van De Kat teenoor, ; groepie wat ek al klaar genoem het) as dit
my beswaarmaak oor my stuk in VW.het teen dieagtergrond van die volle feite van

·ek skielik besef daar's .moeilikheid, My die debat gestel word. Daarom ~s dit nie
rubriek in vw sou gelees. kon word as sornnier net 'n kwessie van uitdaa:g-en;rea~ .
reaksie op'Brink se nog onverskene stuk, geerilie. ,.
ter'Wy1 dit hoogstens in my onderbewuste Onthou weer: ek het my stellings ge-
meegespeel het. My ergste vrese is bewaar- maak in 'n rubriek virdie Aprilnommervan
heid: terwyf',ek nie aan 'n "pre~erilptive '. ::DecKat (wat eers vandeesweek op ;straat

· strike" gedink het nie,gedra Brink hoinin' 'verskyn); Ter wille van 'n debat het De Kat
VW 500S 'n uiters bereidwillige teiken! ". 'my stuk vaorafvoorgele aan Gerrit Olivier,
. Aan die redakteur van DeKat het ek my .. die leier van die groepie.·

"'verduideliking aangebied. Trouens. as eIC . Olivierhetgesenee,hywilniekommen-
Brink spesifiek wou aanval; sou ek gekon-··· taar lewerrue -maargaan toe heen en val my
sentreer het opdie punt waar hy die meeste' I., artikel onder vrome frases in Vrye Weekblad

· twak Praat, naamlik in sy teorie oof 'n" aandrie weke v66r dit verskyn. (Hou in
sameswering wat in De Kat as die "mafia" . gedagte wat ek oor die groepie se taktieke
bekend staan en in VW as 'n "eng stalin- . gese het!) Toe ek dituitwys, antwoord nie

· istfese programmetjie." Oor hierdie lawwe Olivier nie, maerWiOOeOOel'g<<~k op-die
ideehetekinmy iubriekiii. VW geen woord ,taktiek het ek gewys.)
gerep nie. ' ' . , Ek aanvaar natuurlik Liebenberg se

As Brink 'n "verantwoordelike debat" gevoerde rOOe, nl. dat ek resensies genoem
aan die gang wil kry, moet hy nou meer hetwatdeurhomgeskryfis.Maarnoustaan

· besanderliede gee sodat die lug van skimpe die saak so - wat lesers van Vrye Weekblad
en vae aanklagte gesuiwer kan word. Wie is' nog nie weet nie - dat Liebenberg reeds op
die groepie "mislukte sIcrYwers" (in De Kat my De Kat-stuk .geantwoord het met 'n
praat hyvan "gefrustreerde skrywer")'watkommentaar wat in daardie blad se Mei-
stelselmatig verdenking saai, 'n "eng stalin- uitgawe verskyn, saam met my repliek.

· istiese programmetjie" op die "liteia- (Want ook Liebenberg is voor die publikasie
tuurbeskouing" probeer afdwing. van "se- van my stuk deur De Kat genader.)

· h:ktiewe aanhaling en vei'draaiiill( gebrUik" Met ander woorde, daar is reeds 'n debat
maak, mekaar iii. groepsverbtmd ondmteun;'" .aan die gang, maar Liebenberg wil dit nou,
"hut pClfeinelkeredaksie"liet? Dit is baie '. deur gerieflike verswyging; ornseil en··

· etnStige beskuldigings..' '; ..:..... ".; '·voorspring.

<Z'.
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So se hulle .•

Maties en die ANC
\.:

,.
"Ek maak daar geen geheim van dat ek meen Christene
moetdie bevrydingstryd teen die verdrukking in die
samelewing steun nie." - Dr Willem Nicol, NG predikant

; van Pretoria, . , "

. "Die manne en vrouein biou, en hul geliefdes, wil graag
deur die gemeenskap aanvaar word." - Mev Corrie VIok,
vrou van die Minister van Wet en Orde.,

Thatcher, die l~P en'
dieANC '
Margaret Thatcher se nuwe aktiewe rol in die Suid
Afrikaanse problematiek kan net verwelkom word•

. Dit is ook gepas dat die Brittenouer betrokke moet
raak: ons was uiteraard 'n Britse kolonie en die kolo
niale erfenis was nie altyd 'n baie gelukkige een nie,
. Thatcher is in die besonder sterk posisie dat sy
heelwat geloofwaardigheid het onder wit Suid-Afri
kaners weens haar eie konserwatisme en haar weie
ring om sanksies in teste!. Boonop is sy die naaste wat
die NP-regering nog aan 'n"vriend" in die Weste kom.

Ons hoop sy gebruik hierdie posisie waarin sy is
met groot vasberadenheid. -. . ,-

Maar Thatcher het 'n ander verantwoordelikheid:
nou dat sy so graag met regeringsleiers wil praat,
~hoortsy ook haar ondeurdagte en kortsigtige hou
ding om nie met die African National Congress te
praat nie, op te skort en ook met daardie Suid-Afri
kaanse leiers in gesprek te tree.

. Haarverskoning die week dat die ANC eers geweld
.moet afsweer voor sy met hulle praat, is mos verspot.

SOQs geweld, haat ~y sekerook apartheid. Moetdie
NP dan nie eers apartheid afsweer voor sy met hUlle
praat nie? '. . . , .

.• Is aplirth~id en, geweld dan me juis die probleme
wat haar inmengingin Suid-Afrika regverdig nie?
Moot 'n alkoholis eers ophou drinkvoor jy hom mag
behandel vir sy siekte?' "

Die meerderheid Suid-Afiikaners gaan haar moeilik
vergewe as sy.die kans omvrede en demokrasie na
Suid-Afrika te help bring, nie deeglik gebruik nie,

• • - -. - -" • • >. ~

- • < "

Dit isvoorwaar 'Ii "skreiende skande", ioos eenvan
die Matie-studenteleiers dit gestelhet, dat 'n groep
jong Afrikaners vandagnog daarvan weerhou kan
word om met 'nbelangrike politieke organisasie soos
die ANC te praat.. . . -' .'. .

Die St\ldenteraadyah dieUniverslteit van Stellen-
bOsch~wathulself graag as die mees verligte Afri
kaanse universiteit indie landbeskou,wou dieagt SR
lede in die groepie van 18Matieswat zambie besoek
het, selfs verbiedOm persoonlike gesprekke met lede
van die ANete ·vael'.··::' ..... :." .' z r .. ;

Dit is 'n aanduiding ~ari ho~'gesiaagd die regering
sepropaganda-veldtog teen die ANC was. Netmeeras
driejaargelede is 'n klompie Maties watook in Lusaka
~et 'nANC-afvaardiging wo.ugaan~ sepaspoorte

" '. . mgetrek. Nou word hulle bewegingsvryheid sommer
"ldeur hul mede-studenteaan bande g~le;<' ' ..' .

Die Stellenbosse rektor, profMike de Vries, het sy
bedenkinge uitgespreek of 'n groep studente "opge
wasse is" vir 'n gesprek met die ANC.

Het hy s6 min vertroue in die produkte van sy eie
universiteit ~ stemgeregtigde burgers wat intelligent
genoeg is om universiteitsgrade te verwerf en leiers-
posisies op die kampus te beklee? .

. Agtien-en negentienjarige blanke mans is blyk
baar verantwoordelik: genoeg om hul ewekniee in die
ANC dood teskiet,maarnieom methulle te praat nie.

Hoe gouer almal in die land, 'jong 'Afrikaners in
kluis, besef dat 'n politieke oplossing in Suid-Afrika
nie moontlik·.is sonder die deelname' van' erkende
organisasies ~et. groot gemeenskapsteunsoos die
ANe'nie, hoe beter is die kanse' vir verandering met
die minimum geweld.

\he
.... :,,':. '~L. __1':'LI_·.-J·

,- :~ "

"Daar bestaan nie soiets soos rassisme in China nie." 
Qian Qichen, Chinese mWster van buitelandse sake. ','

, 1:,>

:0.':.' ~ ;

"Di6 soort absohiut kinderagtige optrede is nie die manier
waarop ons hierdie land se probleme sal oplos nie." 
Tonie Botes, burgemeester van Tsumeb, na die'voorval
waarin blanke Namibiers 'n Untag-soldaat se kakebeen

.., afgeslaan het.

"Ek is doodseker hullegaan suur in my gesig gooi as ek
,.:., in Lusaka land." - Margaret Thatcher toe sy Suider

Afrika tien jaar gelede besoek het.

-., J /' •

$ J S , ,I-) • ; ,Jt2 ,a ewas •••,a,•.'.u.*' c •••• '~j;C: » ; : "'> • : ~•..- ..,...- ·~k.h.~ ~,



MENINGS-

.,

Harde. 'siniese~' '".::
,woorde "
, Van Beeld gepraat.. Die hoofar
tikelslaywer van WOOnsdag die week

~ kryhiermee die Jimmy KrugerToek
enning vir Deemis. Ons haal aan:

"Die besluit om alle eetstakers in
,die toekoms na diePelonomi-bospi- ,
taal by Bloemfontein testuur, maak
om sekere praktiese redes sin.

"Die ongerieflikheidsfaktor van '
die vooruitsig dat bul regsverteen
woordigers en familie slegs dfu tot
die eetstakcrs toegang sal he, kan
dalk onaantreklik genoeg wees om
voornemende eetstakers afte skrik." - ,

die

Vrye Weekblad
S8Teken FW· ,
kompetlsle het al
veel plesler

. opgelewer, maar
hlerdle poglng
van die

. sewejarlge Nlel '
Hom van die
Strand vat die

, koek. Ons plaas "
volgende week "
nog een van sy ,
bydraes. (Anne '
Marike!)

-,.....

nie! Generaal Jannie Geldenhuys, Lanchem is nou uit die Turf
hoof van die weermag en leier van 'boedels verkoop, Na vemeem word
die invalsmag wat die Kubane in is die vrou van Zirk Engelbrecht,
1975 in Angola aangevathet, isverlede ongerehabiliteerde insolvent en
week saam met Neil van Heerden, voonnalige bestuurder van Turf-sake

, direkteur-generaal van Buitelandse en verkoopsman van Turf-aandele,
Sake, deur president Fidel Castro besig om verskeie eiendomme en
van Kuba op 'n private ete onthaal.: dinge in Lanchem in te "reverse" ter

, ... Waar is die dae dat Fidel gesien - voorbereiding van 'n terugtog na die
is as een van die groot, bloeddorstige beurs.
monsters agter die Totale Aanslag? ... Ditklinkvoorwaarsoos 'nregte
Hoof wat se Van Heerden van hom:' boerebelegging.
"Hy was deurgaans hoflik en beskeie
- selfs byna sjarmant," 'Rozanne die
'n Regte ' ~atirikus
boerebelegging... ' Ons gaan jou mis, Rozanne. Jy

- --- -- - - was al rede waarom BroUoks en
Hou die Beurs in die komende Bittergal nog Beeld gekoop het, En

rnaande dop vir die herrysing van 'n nou is joudierbare ou rubriekie ook
eu feniks,Lanchem, Dit was destyds " daarmee heen, "
nog Louis Luyt se skippie.Toe is dit ',' Mag ons 'n ietsie unbaal uit jou
eenvanvriendNaas Ferreirase"baie vaarwel-rubriek die week? '
belowende" aankopevirTurfHold- .- ' .' "Uweet,dalkklinkekmelodrama

,ings (nou onder geregtelike bestuur)., " ties, dalk bet ek soms'oorvereen-
-voudigdesteUings gemaak,maar ek '

, se weer soos' in 'n rubriek, of, wat 
gelede: Die lewe, die essensie daar

·~van.iseintliktog s6eenvDudig. Dalk
klinkditnaief, maarek wilbeu moot

, dit weet,"
"Haai, is dit nie'm66i nie?, _.t; ,

... Jy weet, Rozanne, bale mense '
het jou onderskat, Ek wed jou nie- '
mand het geweet jy is in staat tot
skerp satire niel ' _ ",__

Soos die stukkie die week oor die
wit Bybeltjiew8.t jou pappa vir jou
gegee bet J1let,die woorde voorin:
"Opdie pad van geregtigheidis lewe,
en die rigting van die pad is onster- '

" jlikheid.", " . .

;-\

Fidel en generaal
Jannie

Hoe het em; \vieldarem nie gedraai

Klein Pietie en die
Ontvanger

So van flinke diens by die
Ontvanger gepraat: Jong Johan du
Plessis, oud-minister Pietie se seun,
het toe einde verlede jaar, behalwe
sy ander probleme met die
Sondagkoerante en die Advokaat
Generaal, ook probleme met die
Ontvanger.Die woosowaaras wragtie
Rl,3 miljoen belasting he op winste

. watDuPlessissougemaakhettoehy
uitverkoop het uit Natprops,

... Daar is haastig regsadvies inge-'
win, maar Bittergal is bly om te
vemeem dat dit skaars nodig was.
Nli 'n besoek aan die Ontvanger, het
DuPlessisnie mea belastingprobleme
nie.

pW·······bewys:
politiek betaal!

STAATSPRESIDENT PWBotha "
senaamverskyn alvirtenminste
die afgelopedriejaar op 'n pri
vate lys van Suid-Afrikaanse .'
miljoeners watopgestel wool deur'
'nbekende handelsbank. Aange
sien Botha sy heleleweaan die
politiek gewy het - hy het nog
nooit 'n "werk" gehad nie- is dit
klinkkIare bewys: diepolitiek kan
nog inhierdie dar 'nheel betalende
loopbaan wees. iVlag ditvirvandag
sejongmense 'n aansporing wees.

Dink net: BeLstingvrye toelaag, die Ontvanger te jaag as hulle nie
gratis woning in die Kaap, gratis methul ondersoeke kanklaarkry nie,
woning in Pretoria, gratis Mercedes, Nou verneem BroUoks Barend
gratis vliegtuig, gratis etes, gratis het toe weer vanjaar die dag na sy
mediese behandeling, gratis bedien- Begroting opgevlieg na sy kiesafde-
des, vakansie-huis by die see en elke ling vir sy tradisionele goue gans-ete
jaar 'n gratis vakansieby die Troskies. met bevriende sakemanne. Die

... So gesien, kan hy daardie hele , sakemanne het elk R25G-betaal vir 'n
vet salaristjek elke maand net so in ' bra gewone bord kos in Roodepoort
sy spaarboekie plaas, Enna veertig se Ruimtesig-klub, Dit vir B arend se
jaar, siedaar! Endan 110g belastingvrye ete-toespraak en sy kiesafde-
gratifikasies ook as jy jou titel ver- . Iingfondse, .
ander. Nie sleg vir 'n party-organi- Entoe iaak die minister halfpad
seerder nie, of hoe? 'deur sy toespraak skielik emosio-:

'n Vreemde rekord . rieel: hy voel persoonlik die Nasio-
- nale Party het nou regtig nie mooi

, Vrye Weekbladhou 'nrekord wat gemaak met ons geliefde Staatspre-
hy nie regtig sou wou hou nie. Die sidentnie. Hyneem veraldieprovin-

, deposito van R20 000 wat die minis- siale leiers kwalik dat dit gebeur het.
tervan Justisie, Kobie Coetsee; nou ' Hulle moes gekeerhet, sa hy SODShy
van die nuwe Durbansekoerant, The die emosie wegsluk. ' '

" New African, vra, is steeds RIO 000 ,~_ .... Barend•.beteken ditdat as jy
minder lIS die R30 000 wat Kobie picks van FW: leier geword het, die
van VryeWeekblad gevra het. Ons "lelike", dinge nie sou, gebeur het
R30 000 wasdie grootstebedrag wat , nie? Wat probeer jy eintlik se?
ooitvir'nregistrasie-d~~gevra.,· .p. ......._~-------..

is., "
... Ons lesers het nou al 19 weke ' :'

gehsdom te oordeel. Dink juUeregtig ,
Vrye Weekblad is 'n "bedreiging vir
staatsveiligheid"? Of is ons net 'n
bedreiging vir die arrogante, kor-:
rupte NP-kliek?

Bare~nd en die Army
Die Suid-Afrikaanse weennag is

'n duur weennag. Dis soos 'n diep, '
donkerpu!'waarin die belastingbetaler
se geld in lorrievragte gestort word. '

Dis dan ook nie vreemd nie dat
die gencraals glo se daar is net,een ,
soortpolitikuswathulleregtignodig

: het: 'nministervanfmansieswatnie
, met die weennag moeilikheid maak

nieen die belastingbetalers ,aan die
betaal houo. ; ~. ~ _

Onder BroUoks se sakevriende in
die weermag word gese die army
hou van Minister Barend. Met so 'n.,,
man in die Presidentstoelsal huUe
miliik,kansaamleef. Hy ,hetso 'n

'mooi skoon, oop gesiggie en dan
praathy nog so mooi Engels ook. Vir
die sakemanne van Sandton en
Lynnwood en Midrand wat met die
Krygkorkontrakte werle,sal hy nooit
'n verleentheid aan tafel wees nie.

,Mens kan hom selfs bel en vraom
die manne by die Reserwebank en

... Hasie se stertjie, Volksheld se vingertjie

/
;

Madam de Klerk
permitting...

, Madam de Klerk se man ,word

dit stink. ' "". nou allerwee voorgebou as die mes-
Pragtig ironies dan. poeticjustice, ,~ sias vandie vcranderingstryd.Wat is

to be sure, dat dit juis die Namibiese --,die rriansecredentials? Het hy alooit
Hooggeregbof is wat' se dat 'die,,; 'nonomwOndeprogressiewe uitlating
Volksheld nie te goedcr trou opgetree- ,gemaak voor of na sy oorwinnings-
het nie. Pis allesg~ en w~1 pmjou: . toespra8k'l·;': ,': • " . ... ..

" soldate te wil beskenn, sokkervelde '" Mark'my words, JuUe koop vir .
beleef immers gevaarlikerdinge,maar, ' julie 'n wolf in skaapsklere. ' ,
moet '''ri volksleier" vergrype sOos ',:-,' Apartheid -,gaan boogstens 'n
moord onder die mat invee? ' , , . gedaanteverwisseling kry I Madam
, .'Daardiematisalgruwelikoorbe- .. ~pennitting;-- ", ' ' ',' . ' ,

volk, julie weet.Kyknetdiebekende ' Vanoorwinnings gepraat,ditwas
"gesiggieswatdaaronderuitloer.Gee 'dan::mskoononsmaaklik:hoeM~"

'n mens koue rillings oar die Volk- 'seeggenootaange~ondlg betd~tdle :
held se oordeel: hy bet darem vrien- koukus die partyleler ook preSident
de'gemaak met 'n gailse bataljort wil maak.
plaaslike en intemasionale personae, ' Met 'n sieklike gebrek aan bes- ,
non gratae. ' kCidenheid,en '~ algehele onvenn~

Bedaar, U Majesteit, ek praat nie om 'n poker-geslg te h~dhaaf, kraal
,van die Mafia connections nie, die is, die klerk toe uitmet 'n ghmlag watsy
seket sub judice onder een van joll· gesig verSwelg: "I am the leader of ,
sertiflkate. ' . the NP".

Dieselfvo1daanheidherinner aan
'nbiena wat 'n sappige happie uit die
boud van 'n siek bobbejaan'gegaps
het. Foeitog." ' , '~ . ,,Egbert~'5KIa8gVoOrt

THEmovingfmgerwrites,geliefdes." OIl ,die wikkelpassies van Groot. daaraan dat ons vreesbevange op-
and having writ moves on. Somyrner ", Lidmaat se grootse ledemaat? (Nou perheersersdie vreeslose onafhan-
Omar Khayyam. Endis so te se waar praat ek nie van die Groot Karwats', klikheid van die howe vrees nie. Dis

. van die Volksheld se veelbesproke, nie,die behoortaan 'nvolksheld van: nie om dowe neute dat die Staat-
Yinger. Wanneer laas is ons vergas 'n andet geur.) , , malcecvanWetenOrdesoveelgedinge

1".I11!11~;,;:'·"·',........, , Soos met Hasie se stertjie vra ek:- 'buitedie hof skik nie: te veel kom OIl
, .;" .;;:::::;;;;-~-.!"" " "wat het van die vingertjie geword? 'die lappe-as getuienis in die hofteen--:/-'.1,;., II' "o/~
~.y './.~;?f-\~~- I -!-:li"~~~, ,,' "Egbertus se tcorle oor die gevalle ' die polisie afgele word. '. ,
t/ '\ (,~, '.l'''''~. '" ·vinger is dat dit met die siekebed' omdieselfderedewordkwytskel·'
/ _'..,.~~~~~\ niks te makebetnie: nee. die Volksheld 'dings deur die Volksbeld aan soldate

HOE 'RYM, DIT DAN?',hou sy Yinger .VQl1yd$.~ldilOl~~'" gegee nadat 'n PG besluit bet om
, SODS die klein knapie destyds, om 'n ' moordsake teen hulle hof toete neem.,

,\: i;..····,.· >'~--'-':s~}~ oordonderende,vloedgolfvan kor- Indie proses maak'n"staatslioof'
:.;:.;;. ,r ), I,' _"':.41 rupsic te stuit., ' 'aanspraak OIlgoeie trou wanneerhy ,

/ \" f ' ' EnSODSdestyds lek-1ek dit maar ' ' beslis dat 'n man wat by 'nvergader-
-_/ ;~ by die skrale verstopping verby;, ing OIl'n sokkerveld brutaal vermoor ", r- 'n Ander nut vir die Moving Fin- word "ter bekamping van terrorisme"

" get is om sertifikate te onderteken. • gesneuwel het; en bisarsoos dit mag
'voorwaareksevirjulle,lankmoedi- klinkdat 'n sokkerveldnou 'n "opera-
ges, ons leef in 'n tyd van sertiflkate. _ sionele gebied" kan wees. (Miskien,' '
Asjy'nVolksbeldis,metinvloedof wel'n rugbyveld, wanneer Agter-

, te not, kan jy met 'n goed berekende tang teen Goodwood sped ...) ,
sertifikaatdie wolfvandiedeur hou., , Egbertus voel kriewelrig om sulke
OfdieHooggeregshofvandieWeer- s1uwe politieke goelary met Skoon

" mag, same difference. ' ' Administrasie te vereenselwig. Om,
" Niemand ~fel _s,eker meer, dit meer delikaat te stel, verfyndes:"

... -", . ",. . ,~

--.......
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BRIEWE

Vrye Weekblad plaas graag aile briewe, maar soos op hlerdie bladsy duidelik
-, blyk, kandit soms te veeI raak. Brlewe moet dus "ewer so kort as moontllk

wees, Ole redakteur behou ook die reg voor om briewe te verkort.

'nDerde Taalbeweging

'Lekgowa' ook n
skeldwoord

Bua 'n 'TatevanBultfontein skryf
Die Amerikaners gaanso ver om

hulle self "the Natives of America"
tenoem. Asonsnou diewoordeboek
nadertrek, lees ons dat 'n "native" 'n
kaffer is en die verklarendewoorde
boek se dis die eerste inboorlingvan
'n land.

"Native" is geenvloekwoordnie,
maar as dit vertaal word is dit 'n
skeldwoord.

Maar as daar na 'n blankeverwys
word as 'n "lekgowa" kla niemand
nie, maar dit is net so 'n skeldwoord.
Die nie-blanke het tot onlangs geen
skryf- of leestaal gehad nie en 'n
kaIendet wasnieeensaanhullebekend
nie. Nou wil hulledie jong lewende,
groeiende Afrikaanse taal beveel
watter woordeomin hul woordeskat
opteneem.

Die blanke is dan seker geregtig
om van kaffers te praat solank die

,"kaffer" vandie "lekgowa"praatwat
ook 'n skeldwoord is.

Verwyder hulle vir
ewig

HP Bierman van Riversdal skryf:
What madeyouput "Skokverslag

oor doodstraf" (VW 10Maart 1989)
on the front page and give it further
page long coverage? Are you trying
to compete with a cenain type of
EriglishlEnglishnewspapers?

What is wrong with fmding a
person guilty within a few hours if
all bewysstukke are present? What
could any defendingcounsel do but
look for mitigating circumstances,
which in case of a particularly grue- .
some murder may be hard to fmd.
Would tribal laws be more lenient?

Is it fair to assume racial preju
dice because more black people are
murderers thanwhite?Nowonderas
there are eight times as many blaCks
anyway?

Socio-economic circumstances
may be redeeming features in theft
of food, clothingor theoddsheepbut
not for murder. The tenor of your
article makes one sorry for the con
demned person without given a
thought to their victims. .

Unfortunately, some people are
unredeemably depravedandmust be
removed from the community for
ever.lfypu know a more acceptable
way in 'n nuweSuid-Afrika(and less
costly for the taxpayer) please say
so; I don't.

The only positive aspect of your
report about life in the doodsfabriek
is that it is sufficientlygrueseometo
put potential evil-doers off, provided
they subscribe to Vrye Weekblad.

'n Ietsie aan BI Lankwarden wat
so rave met "aantreklike kleur,
vrugtige geur kenmerkende aroma"

, en ander wynjargonk:..Kelderwerk
ers word so min as R32.00per week
betaal vir 45 uur se werk.

.,', Bepleit liewer 'n boikot van die
_ produk of maak lesersbewus daar

vari dat seker net 8 -W persent van
die: produksiekoste aan lone gaan.
Dis 'n in.... skande, veral as mens
rekendat wyn'nupmarketproduk is.
Se iets Lankwardenl

Tusenius vir leier
Lourens Human van KlerkSdorp

.skryf:'
Ek is bcvoorregom 'n oplei

dingsbeampte vaneenvanprofRaben
Tusenius se OIM-programme
(Organisational Interface Manage
ment) te wees. .

In plain Afrikaans: Ons leer die
mense eendrag maak mag. (Nie
witdrag maak mag nie).

Nou 'n voorstel vir die te stigte
Demokratiese Party: Kry vir prof
Tusenius om julie leierskapkwessie
op te los. Ek glohy kan en hy sal. En
watvan 'nartikelvanprofTusenius? '

Laastens. VryeWeekbladis puik,
. maar het hul sponskrywers dalk

Transvaal-briIle op? Toe die beste
. . spanin onslanddieNissanskild gewen

het, toe lees 'onsniks nie.

Galbltter siel

nie, en bygevoeg dat ditmaar net 'n
Amerikaanse sieningvan sake is.

Wat seksismebetref, verwys Jay
wei na skoonheidskompetisies as
"beesparades",Watminderduidelik
is, is of hy bereid sou wees om mej
Botbyl (wat promosie-en adverten
siewerk vir Radio5 doen) 'n koei te
noem.

Met inagneming van die bo
genoemdefeite, enveral die feit dat
Jay bereid is om aan luisteraarsvoor '
te skryf wat hulleoor sekere lirieke
meet dink - is hy dalk bang vir sy
base? - kom Jay se titel as
vryheidsvegterbrarnotgevreetvoor.

EnJay se storiedathy van "binne
af werk" is 'n flou verskoning wat
lankal holrug gery is deur Lennox

. Sebe en sy trawante.
Die feit bly staan dat Jay vir 'n

staatsbeheerde radiostasie werk.
Wanneerdie grootaantal luisteraars
nie na Jay luister nie, word hulle
NPUK-propaganda gevoer(dienuus
leserskondiglaasweekentoesiasties
aan: "Vier mans is elk vier keer tot
diedoodvcroordeelvirdiemoordop
vier ander,")

Niemand vcrwag van Jay dathy
by Radio Freedommeet gaan werk
soek nie. Watons weI verwag, is dat
hy sy rol as "vryheidsvegter" in
perspektiefkry. Daarnasal hy hope
likmeerbeskeieweesoorsy bydrae.

Drulweplt van SteUenboschskryr:
'n Nasie steek hornselfverby (en

almal in die rug daarby).
(Indrukke tydens 'n parsseisoen

op 'n wynplaas)
'n Kleinlike nasie wat hom be

moei met die lot van anderomdat sy
eie lewe uit feitlik nib bestaan nie.
Dom lIfl'Q8ant en vals gelowig - 'n

. nasie wat toe-ee deur die lewe gaan
en nooit sy eie foute kan erken nie.

Intellektueel altyd
tweedeklasburgers met enorme
komplekse en hul klasstruktuur en
status.

Sensitiwiteit van'n vark'wat geslag
gaan word. Venrou niemand wat
-lees, skryf, skilder, dink en, veral,
klavier speel nie. In hul kultuur-'
loosheid gryp hullena enigiets (mits
ditdie swakstevansy soonis)vanaf
dieAmerikaanse mediafabrieke. Waar
sitEuropaop diekaart? Whocares?!

Grootwild - en grootgeldjagters
van formaatmet bittermingevoelvir
medemens - of dier - miskiennet as
die 66k aan hom ofhaarbehoort. En
God weet, as iets aan joubehoon, is
jy ecrs belangrik..

Hulle ontvang mekaar gul in
gasvryheid, veral om more mekaar
net DOg swarter te smeer (nogal 'n
ironiese uitdrukking). Betaal graag
minimum hongerlonc, enklopmekaar
op die skouer daaroor as die nuwe
Mcrcedcs/BMWof Landrover aan
geskakel word.

Verstik amperin jou aIleenheid
van die galbitterheid van jou siel,
maar in die' groep geWoonIik die
voorpiater met veral "diering maak
nie 'n gat toe nie"-grappe.

, __ODgeloofli.k patr.iotiessolank aI
les aan jou en hullesoos jy behoon,

. en beloofom allesop te blaas sou jy
ditmeesafgee/vcrlocr nadatjoukoe<:1s
opgeskiet is.

Op jou netjiesste in jou Sondag
outfit(diekudde wordopdie sewende
daggetel- goed virbesigheiddie res
van die week) of indie uniform van
dieSAW.Veneleindelo.segrenssto
ries terwyljy oordie vleisbraaivuur
strompel met 'n lee bottel Klipdrift.

En so meer....
As jy jouself in die sinne sien,

beveel ek aan dat jy iemand vra om
jou d..., hard wakker te klap!!

Afrikaanscommunityrelative to the
English speaking community after
40years of Nationalistrule, redistri
bution of income and socialist poli
cies.

God help us if these policies are
not only continued but extended. If
we need rapid growth and a rapid
increase in productivity this is not
the road to take.

What we need is a party to ex
press clearly the alternative, a free
enterprise system which takes no
cognisance of a person's language,
race or creed but which does take
cognisance of their experience and
actual achievements in the market
place.

South Africa has suffered for far
too long from policies dictated by .
academic theorists, which bear no
relation to the realities of the world
in which we live.

Jay 'n vryheldsvegter?

Amptenaar van Johannesburg
skryr:

Na aanleiding vansekcreuitlatings
deur Alex Jay het dit ongelukkig
nodig geword om hierdie heer se rol
as "vryheidsvegter met 'n mikrofoon"'
onder die mikroskoop te plaas.
. 'n Rukgelede hetJaydiep geskok
voorgekom na 'n berig dat iemand
erens voorgestel het dat twee Nazi
oorlogsgevangenis vrygelaat moet
word met inagneming van hulle
ouderdom..

Dit is geed en wei,maar so ver ek
weet het Jay nog nooit oor die lug
uitgevaarteen Israelse brutaliteit teen
Palestyne nie, nog teen die gedrag
van sy eie SAP. en die huidige
apartheidsregering.

Inteendeel, Jayhetonlangs oor sy
pote geval om luisteraars aan te raai
om nie aandag te skenk aan die in
houdvan'n TracyChapinan-lied wat
met die woord "Revolution" begin

Te veel akademiese
teorlee ..

selves luckythey possess English
. andAfrikaanstoday.WeEnglishare

poorer if we are withoutAfrikaans.
We're a strangesociety,butI love

it.

, '. .
Elizabeth Clegg writes from Bry
anston:

May I thankyou for thevery fine
example in writing of Willem Hefer's
debatingstyle.(VW 10March1989).

With all itsvenom,insinuations,
. half-truths anduntruthsitgoessome
way to explaininghow it was that he
failed toendearhimselftonoonebut
the three PFP constituency commit
tees, Johannesburg North, Sandton
and Bryanston, to which he in turn
belonged and why it was that he
could not wrest from either Johan-

'nesburgNorth(I982)norBryanston M
(1987) the parliamentary nomina- oes Vlok SO lank
tionheso ardentlydesired,aswell as wag?
failing to be elected to the Sandton Doer Duggan van Rlvonla skryr:
Management Committeeby his fel- Voordat ek nou eintlik te velde
low councillors. wil trek teen die regering en hul

Hell, 'after all, to misquote the korrupsie, wil ek eers se hoe ons
Bard, has no fury like a politician uitsien na Vrydae.
scorned. It is amatter of interest to Opdie dag koopjy 'n kocrant wat
some Eriglish speaking people'that' elke pennie werd is. Hulle gee jou
there are Afrikanerswho,when they ware feite en geen doekies word
cannotbully whattheywantfromus, omgedraa.i Die. Baievoorspoed voren-
or when they are found less than . toe. Ek maak baie propaganda vir u
suitable or competent for a post, blad tussen my EngeIssprekende
cannot except that the motivation vriende,
can be any shortcoming in them- Wat ek nou eintlik wil weet, is
selves,but mustbe attributed to racism. waarom minister Vlok moet wag
, There is a similar shocked out- totdat daar 'n hongerstakingis voor-

rage if we should dare to retaliate dat hy begin optree, Moet hy dan
when we are attackedor denigrated.' eers in 'nhoek gedryfword om aksie
Fonunatelyforthefuturethistype of te neem, aI is dit so pynIik stadig?
bully is the exceptionratherthan the Is ditnie al klaar 'nskande datons

_rule. mense eenvoudig in selle stop son-
However, apart 'fl&n one very der 'n verhoor 'qIe? Daar kan hoege-

important point,I shall treatHeEer's naamd geen verskonings daarvoor
irrational diatribewiththecontempt .gemaakword nie.En as ons dan nog
that it deserves. toelaat dat 'n polisieman leanbesluit

He writes: "Dit is sy wat 'n jaar of 'n ou skuldig is of nie, en dan 'n
gelede vir die lesers'van Business ',' ,paar skoppe uitdeel, wat word' dan
Day wou wysmaak dat syen haar van geregtigheid in hierdie land?
mede Engelssprekendesdiegrootste Vir diegene wat nog nie Jan van
gros l>elasting in hierdie land be_· .Eck se "Witness to Unrest" gelees
·taal."· ' h' d f'et me, oen usel n guns en lees 'n

. This information, as Hefer well bietjie ooreerstehandse ondcrvindinge
. knows, was not suckedoutof the ou van een van ons padementslede.

Tannie's English thumb.Itwas sup- Ongelooflik maar waar!
plied by the economicsdepartment Salaldie regdenkendemensedan
of the University of Stellenboschto nie van hierdie korrupte regcring
the Minister of Finance, and by the . ontslae raak nie? Ons sal heel waar-
Minister of Financeto the House of skynlik lank moet wagvoordat daar

,. Assembly in theeducationdebateon gestem kan word.
the 14th April. 1986. . . Moet net nie intussen al die mooi

I quote: "In 1946 the Afrikaners beloftes en storietjies glo nie, en
earned an 'income equal to only 48 miskien weer van planverander nie.
persent of that of the Englishspeak- Diegeskiedenisvanaf 1948 isnie
ing persons ... AU these years we 'n mooi storie nie.
have been using a progressive tax
scale precisely with the view to the
redistribution of income, or rather
the ledistnbution of growth ...

Therefore, according to Profes
sor Sadie, it is eventodaystill fair to
say thaI Englishspeakingwhitesare
paying 60 persent of all incometax
.•. 78 persent of all companies are
under the control of Englishspeak
ing persons thereforepay75pcrsent
of the companytax via theircompa
nies."-

When you consider that Profes
sor Sampie Terreblanche was for

, many years an economicadviser to'
the Nationalist government and in
view of the opinionshe expressesin
the press, you may appreciate that
my objections tohis appointmentas
adviser on economic policy to the

,DP, and my resignation from the
PFP have more to do with the eco
nomics he propounds than with the
language in whichhe preaches.

Our taxesareaclear indicationof
'the productive contribution of the

Dr BC Donaldson, senior lektor
Nederlands, Unlversltelt van Mel
bourne, skryf ult Rondeboscht

Vrye Weekblad kry : genoeg
lofbriewe oor sy inhoud, en tereg,
maar nog niemand, sover ek weet,
bet ietsgese0t1' dieAfrikaans waarin '

, dit geskryfwordnie,
Nie net is Afrikaanse establish

ment-koerante vol parogiale,propa
gandistiesetwak nie, maarhul Afri
kaans gaan duidelik.ook deur die,
taalversorgingsmeul voordatdit aan
hullesers opgedien word. '

Vanwee die ystergreep wat die
Nat-establishment opallepublikasies
in Afrikaanshet, kry 'n mens nooit
die kans om 'n natuurlikeAfrikaans
te lees watnieaan verouderde Ned
erlandse bandegele is nie, .

Ook,en vir my veral, in hierdie
opsig is VryeWeekbladverfrissend
en gee dit 'n baie beter,reeler weer
spieeling van die werklikheid en'
lewenskragvanhierdie"gutsy" taal,
wat netso veel die besit is van der
duisendenie-blankes isaswat ditdie,
besit van die Afrikaneris. Weg met
taalversorgingsburo's! Hullehetook
'n "bigbrother" bysmakie, Skryfsoos
jy praat!

Hetiemandditniealeerderindie
geskiedenis van hierdie land
voorgestelnie? Nes die bruines nie
by diesogenaamde EersteTaalbewe
ging betrokke was nie,is hulle nog
steedsniebetrokkebydievasstelling
van die normevanhUI taalnie. Daar
is nie een verteenwoordiger van die
Kleurlinggemeenskapvan twee en'n
half miljoen in die Taalkommissie
nie. Hoekom? '

Daar het wragtig nie veel veran
der in die afgelopehonderdjaar nie.
Het die tyd 'nie aangebreek vir ·'n
Derde Taalbeweging nie? ..

, A strange society
CL Kldson van Edenvale skryr:

. I would like to respond to the
letter from Theo du Plessis'(VW 17 '
Maart 1989),in which he is critical

, of those whoconduct interviews in
Englishwithpersonsclearlymore at
homein Afrikaans, in thiscase Fran
sieGeringerandhisparents on SABC.

The pointis valid. The questions
--eould have been in Eriglishand the
replies in Afrikaans, withOr without
sub-titles:It makessense when you
considerit isalwayseasier to under
stand than to speak a language,eas
ier to read than to write it: .

Why·shouldwe not be free and
welcome to speak or write in our
language of choice. It is easier for
the receiver to understandthe other
language,thanfor the sender to use
it.

VryeWeekbladhastheright atti
- tudein as muchas itacceptsEnglish

letters.TheSABCis'alsoaccommo
dating at times. . "

The other side of thecoin is that
weliketoshowoffourknowledgeof
the other language.I know I do, but
in Johannesburg there are few Afri
kane~ willing to co-operate. They
arekeen topractiseanddemonstrate
their Eriglish, so we have a friendly
competition.PerhapsFransie is one
of these, and we thinkhe managed
very well.CenainIyThcodu Plessis
is one. .

I must admit that when somcone
is clearly trying not .to speak Eng
lish, as for instance many public
servants, then I become an immi-.
grant with no knowledge of Afri
kaanswhatsoever.I'm sureAfrikan
ers do the same.

There is a thirdaspect,and this is
most common in SA. Courtesy re-

, quires that in a group you speak the
language everyoneunderstands.As
virtually all Afrikaners understand '
English andmanyothers dori'tunder
stand Afrikaans, the latter is sacri
ficed far more often than the other
way around. It is unfortunate but
understandable.

A new aspectis that of the black
mantaughtinEnglishandstruggling
in Afrikaans. Many Afrikaners, not
onlypublic servants,refuse to speak
to him in English.

Afrikaners shouldconsider them-
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kraal
Wallabies

.,ri~' ~k iwlelig vir hulself kon
, wees,is nie deur Sacosontlcen nie,

Hullc betgc:redenecrdat me uitein- '
delikeoorwinning die opoffering wat
sportmense maak, die moeite werd '
mask.' ' ,

, Sacos betin 1979 ook besiuit dat
Iedeniehul kinders nawlt privaat
skole kon stuur me. Intemasionale
hotelle is ook as buite perke beskou
omdat die hotelle voorheen gesluit

,was vir swartrnense en nou "oopge
maak" is om dalende toeristetalle op
te stoot.

Omdat toelating tot aile univer
siteite opetniese grondslag berus, is

, besluit dat hul geriewe nie gebruik
sou word, en dat geen klubs daar
gestig sou word nie, Die Stedelike
Stigting isbeskou as 'n ..agent vir big
business met die. oogmerk om 'n
swart middelklas tot stand te bring".

Al hierdie besluite is geneem om
'n skerp onderskeid. tussen veelras
sige en nie-rassige sport te maak.

Gedurende die sewentigerjare het
die staat en establishment-sport
probeer om aan die kriteria van nie

.rassige sport te voldoen, sonder om '
werklik te verander aan die eenheid
van veelrassige sport. .

Vandag is Sacos egter steeds die
enigsteliggaam wat werklikaan die
vereistes van. nie-rassige sport,
voldoen, Tog het hierdie standpunt '

, beperkinge oor Sacos gebring. Dit
het veral mobilisasie beperkJIoewel
hulle 'n weerstandsgroep was, het
Saeos seaanhang relatiefklein gebly.

Die debat duur voort binne die
nie-rassige spOrtliggaamen gaan
deurslaggewend wees.as Sacos wil

, uitbrei en sportmense, ~eral in die
swart townShips, wiloOrhaal omonder
hUJ. vaandel te s~eL '

.Resolusie:
, "

beginsel of
bloot taktiek?

, Dit het bepaaldat geen persoon
wat aan rassistiese of veelrassige
sport deelneem 'n lid van Sacos kon
wees nie,

Dit was duidelik 'n poging om
Sacos te suiwer en 'n duidelike on
derskeid tussen veelrassige en nie
rassige sport te maak.

By hul konferensie in September
1979 is die resolusie s6 aangepas:
"Enige persoon wat aan 'n etnies
gegronde organisasie. soos die
Verteeriwoordigende Kleurlingraad,
die Bantoerade of enige soortgelyke
organisasie behoort, kan nie 'n Sacos
lid wees riie." '- .

Die Dubbele Standaarde Reso
. lusiehet baie ontevredenheid in Sacos
"ontketen, Daar is gewonder of dit 'n
"beginsel of bloor taktiekmoet wees.

, Saarn met die resolusie het die
vraagstuk van deelname aan interna
sionale sport na yore getree,

Sacos het met 'n poging begin om
beideveelrassige en nie-rassige sport
internasionaal te isoleer.

'In Junie 1977 het die Verenigde
Volke, na 'n intensiewe veldtog deur
Sacos en die South -African Non- '
Racial Olympic Committee (Sanroc),
'n resolusie aangeneem waardeur aIle
toere na en van Suid-Afrika verbied
word. ,. ",

, Die feit dat hierdie sportmorato-

In die derdeaflewering
van haar rubriekoor
Sacos-sport,skryf

CHERYL ROBERTS oor
die DubbeleStandaarde
Resolusle wat in 19n
deur Sacosaanvaar Is

en die probleme en
geskllle watas gevolg
daarvan ontstaan het .

,SPORT

~ DIE Suid-Afrikwe regering se
sportbeleid gaan hand aan hand met
sy hervonningsbeleid. Ditis hoekom
hy in 1976 'n sportbeleid van veel
rassigheid aangeneem het
, Dit beteken dat die nasionale
identiteite van die verskillenderasse

, behou word, terwyl hulle op ras
segrondslag teen mekaar op nasio
nale vlak kon meeding. Swartmense
kon nou die land opnasionale vlak
verteenwoordig en daar kon nou op
klub enprovinsialevlak gemeng word.

. Die South African Council on '
Sport (Sacos) het "veelrassige sport"
aan die kaak -probeer stel deur 'n
onderskeid te tref tussen amptelike
beleid en hul eie beleid van nie
rassigheid,

Sacos is self op twee fronte
aangeval: deur veelrassige sport en
die gepaardgaande pennitstelsel.

Die permitstelsel is ingestel Om
kontak tussen verskillende rasse 
veral in die townships - tebemoeilik.
Mense w.at die townships wou be
soek, inoes 'n permit daarvoor kry.

Aansoekevir gemengde
sportbyeenkomste moes aan die
Departement Sport en Ontspanning
gerig word, waardeur sulke
byeenkomste gernonitor kon word
en gesorg kon word dat binne die

. staat se voorskrifte gehou word.
, Sacoshetdie permitstelsel heftig
teengestaan, omdat hulle geglo her
datdie "verdeel en regeer"-beleid '
nog verderingegrawe het,

Hulle het geglo as' jy daaraan
meedoen jy die apartheidsbeleid
legitimiseer.
. In 1977 het Sacos die Dubbele ,

Standaarde Resolusie aanvaar wat
soudien as hoeksteenvir hul kwali
ftkasie om lidmaatskap.

Andre vanWyk

Nico Bell (losskakel) was die ander
uitblinkers vir Wallabies. Vir vu
lagers. .het. Stephen Myburgh
(heelagter), Trevor Adams (flank),
en Charles Stubbs (slot) moedig

, probeer.
Die eindstryd was beslis 'n goeie

advertatsie vir Sam-rugby en voorspel
geed vir, die SA-beker-kompetisie,
wat op 29 ApriLafskop. Indien
Wallabies die kern van die OP se
span vorm,kan dieOPbeslisvanjaar
'n sterk aanspraakmaker wees,

Vir die Bolanders moos die ver
toning van Villagers 'n riem onder
die hart gewees het. Vera! sy voorspe
lers het uitstekend vertoon en baie
van hulle kan vanjaar die Boland
spanhaal.

Die Universiteit van Wes-Kaap
land (UWK) het goed.vertoon, maar
sy Saru-heelagter,IrvineOctober, se
wisseivalligestelskopwerk het sy span
duur te staan gekom, Collegians se
robuuste spel was 'n teieurstelling en
hy kon in die proses me 'die spel
lewer waarvoor hy.bekend is me.

Mosselbaai (Suidwestelike Dis
trikte) hetdie derde plek behaal, met
Strand United (Somerset-read) in die
vierde plek. Hulle is gevolg deur
UWK (Tygerberg), Collegians (WP),
Walmers (Cities), en Tuine (Oiten
hage) indie laaste plek. '
: Coetzee is aangewys as speIer

van die toernooi.

koning
WALLABIES. die kampioenspan
van die OostelikeProvinsie,het
Maandag op City Park in Aden
Motorsen CityandSuburbans se
TopAgt-toernooiweergewyshy
is die beste klubspanindie Suid-

,AfrikaanseRugbyunie.
Wallabies het sy titel behou deur

Villagers, kampioenspan van die
Boland, in 'n naelbyt-eindstryd met

• 19-16 te klop. Daarwas grootdrama
opCity Park en die uitslag was tot
aan die einde in die weegskaal. '

Verslae
Die wenpunte is in beseringstyd

aangeteken toe Newton Kennedy,
sterk vleuel van Wallabies en die
OP, in die hoek oor is vir 'n drie, wat
Villagers en sy groot aantal onder-
steuners, verslae gelaat het. '

Villagers het in die laaste minuut
met 16-15 voorgeloop nadat hul
losskakel, Christo Jephta, met 'n
strafskop geslaag het. Villagers kon
egter nie die bal van die inskop af

.hanteer nie en na die skrum het
Wallabies die wenpunte aangeteken.

Kennedy se drie het Villagers se
'lot verseel, AllistairCoetzee het bewys
dat hy 'n skrumskakel van wSreldge
halte is deur Villagers feitlik eiehan-
dig te klop, " , '

Die klein mannetjie se netjiese
stelskopwerk, .sy ,intelligente
lynskoppe en sy, vlymskerp breke
het die skare op hul voete gehad.

Grantham Jaruien'(agsteman) en'
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,.Lappe
Laub~cher,
odie skoonveld

natuurlik beskou nie.
Ons'spatbase wat noll skreeu speel

me-rassige sport ofgemengde sport
ofnormale sport solank jy dit op my
voorstoep specl en nie op 'n ander se
voorstoep ni~, kan gerus vim hul
troontjies klim. Anders gaan hulle
eendag aangekla word van 'n mis- '
daad teenoor die jeug.

Kom ons vergeet wat verkeerd is
en neein hande en maak reg \vat ons
kan regmaak. Ons kan later rostig
praat ofrebelle-toete reg ofverlceerd
is - of sporthoikotte moet aanhou of
ophou. '

Die tyd raak min. 'n Geslag gaan
yerby.

..•.•• " .•. "'1 •• '0' ••

· Sacos se' Noord-Transvaal geklop
· het. 'En as die Konfederasie se
Transvaal die KonfOOerasie se OF
klop, beteken dit ook niks nie, want
wai dan van Sacos.

Die speIetjie wat ons sportko
nings van hul troontjies speel, bring
vir diekoningsbaie geld in die saken
baie'stories in die koerante. In die .
suburbs en townships is daar egter

· kinders wat net wi! doen wat kinders
oor die hele wereld doen. Hulle wil
kanjol en dit geniet
" As Graeme Pollock 'n ses slaan

. vir krieket se goue oues of as David
Frost 'n: set inslaan vir 'n miljoen
dollar, beteken dit tog sekerlik nie '
dat hulle daarmee 'n oorWinning vir
die "system" behaal nie. .

Sport en po'itiek kan nie geskei
word rue. Maar sportkan egtermc'n
politieke stelsel reg ofverlceerd bewys
nie.

Daarom pleit ek vir ons kinders.
Hulle weet nie eenswaaroor die stryd
gaan nie. Dit isnie hulle skuld dat die
Wanderers in Dlovo gehou is en nie
'in Orlando nie. Oit is nie hulle skuld
dat ou Dok Malan die groepsgebie
dewet laat skryf het nie.

, Maar hulleword groatFn'ngeslag
gam yerby wat nie weet hoe lekker '
dit is as jy jou go uitgejol het nie. En
hulle jol nie omdat hulle nie mag jol
nie. Hulle jol nie omdat die sportbase
ophul troontjies sit en edikte uitvaar- ,
dig dat hulle nie dit mag doen wat
elke ander kind in die wereld as

Vathande, die tyd raakmin

.. ~ 1 I

-"MYvolkie is 'nunieke ou spulletji'e.
Nou praat ek nie van die boere nie.
Ek praatnou vandiehele lot. Vandie
townships tot in die suburbs. Van
Constantia in die Kaap totby Orlando
in SowetO: ,,'

Onsbou troontjies en dan gee ons
die troontjies name en dan bly ons
vasklou aandie troontjiemet sy naam.. '

J(yk nou maar na sport. So hier
teeniniddel1970 het almal besefdat
aImai die reg het omwort te beoefen.

, Die witman praat toevan veelvolkige
sport. Nee;se die swartman, ons stel
belang in veelrassige sport.

Toe komdiewitmanmetgemengde
spOrt en die swartman met me-ras
sige sport.En daarstaan dietroontjies

'toe. '
NOllse die Konfederasievan Suid

.Afrikaanse Sport dat hy staan vir
gemengde sport. Nee, se Sacos, ons
staan "ir nie-rassige sPort. ' '

Wat altwee die konings van hul
troontjies skreeu, is dat almal saam
moet kan jol. En indie townships en
in die suburbs wi! die kinders saam
jol. .

Maar ons jol'nie saam nie. 'n
Witman wat sy lot by Sacos ingooi
word as Ingroter renegaat beskou as
'n Matie wat in Lusaka gaan kuier.

, En 'n bruinman wat. by die konfe~
derasie gaan aanklop, word beskou
as 'n "try-for-white".

" As die WP vir Noord-Transvaal
klop dan klop hy hom nie regtig nie,

" want dit is dalk Sacos se WP ,wat

Chris van Vuuren

VryeWeekblad wordultgegee deurWendingPubllkasles Beperkvan Br~straat 153,Newtown, JohanneSbUrg. Oleteleloonnommer Is 8367236.Oleposadres Is Posbus 42637, FordsbUrg 2033.
Oleb1ad wordgedruk deurExcelsiorOrukkers (Edms)Bpkvan Lautreweg 2, Stormlll. Oltwordversprel deurMled Ultgewers Bpkvanwepenerstraat32.Booysens, JohannesbUrg. ,

EEN in die gatsak, twee om in te palm. , "
Dit is seker wat TIansvaal se rugbybaas dr Louis Luyt so iIi. die

stilligheid gedink het toe sy top-klubs Roodepoort en Goudstad sake
Maandag om Toyota se nasionale klubkroon uitgespook het '

In sy eeufeesjaar het 'n Transvaalse klub, Roodepoort, die eerste keer
in,die geskiedenis van die nasionale klubkampioenskap daarin kon slaag
om die trofee Transvaal tQC te bring. ' . ,

Tot en met Maandag was die Transvaalklubs, met die uitSondering van
1982 toe RAU teen Maties in die fmaal verloor het, nog altyd die
slaansakke in die toemooi. '

Die Lion- en die Curriebeker wink vir Transvaal in sy eeufeesjaar: Daar
is genoeg spelers van gehalte om die gesogte Curriebeker die eerste keer
sedert 1972 'n tuiste op Ellispark te gee:', '

Die onus ros nou op die keurders om''vrOeg raak te vat en die beste
kombinasie in 'n hegte eenheid saam te snoer. Da,arna'sal die spelers die
vertroue wat in hulle gestel word, moet handhaaf en die soOrt spellewer
wat van 'n kampioenspan verwag word. ",

,Baboo Harrypersad kuier op but seoog
Char1es Leonard

IN Port Elizabeth loop daar.'n bul met 'n seer oog rondo
Gedurende die Paasnaweek het die South African'O'dt'U rl6WBt'Cdntrol

(Sadboc) se nasionale kampioenskap in die Baai plaasgevind en veerpyltjies
van 'n besonder hoe standaard isgesien. "
, Baboo Harrypersadvan Noord-Natal hetopdiebul seoog, diedriedubbele-
en dubbelvakkies gekuier. en die enkelspelkampioentitel wCCir ingepalm. ,

Hy was in 1987 ook die houer van die gesogte titel. '
In die spankompetisie is daar 'n nuwe kampioen. Die Westelike Provinsie

se A-span het die kroon by Suid-Natal afgeneem.'" "
, Daar is 28 keer tellings van 180 gegooi. Dit is die hoogste telling wat met

drie veerpyltjies op 'n slag gegooi kan word: - , ' ,
, Twee ander belangrike datums op vanjaar se nie-r~sige veerpylkalender

is Julie, wanneer die inter-provinsiale vrouetoemooi in Kaapstad plaasvind,
en die inter-klubkampioenskap in Oktober in die Boland. '

',~-Viye Weekblad,31 Maart1989
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r~e
• Wallabies kraai koning in die

Kaap-15
• Een in die gatsak, twee om in

die palm -15 .

Rugbyleeu begin more brul

Danle Gerber

KONING Rugby begin hier
die naweek weer te brul van
leeuplesier met die aanvang
van die eerste ronde van die
Lionbeker-kompetisie, wat
naas die Curriebeker Suid
Afrika se belangrikste is.

Drie A-afdeling spanne
Vrystaat, die OostelikeProvin
sie en Suidwes-Afrika waag
dit in die spreekwoordelike
leeukuil teen van die kleiner

unies.
Die OP se taak blyk die

moeilikste te wees. Danie
Gerber se manne moet die
omgekrapte Griekwas in Kim
berley aandurfenhuJaanspraak
op die beker kan maklik in die
groot gat verdwyn.

Met nuwelinge Flip van
der Merwe, Anton Vorster,
Conrad de Beer en Riaan van
den Berg in die poublou trui is

Chris van Vuuren

Griekwas beslis nie 'n katjie
om sonder handskoene aan te
paknie.

Die sukses van die Lion
beker-kompetisie Ie juis daarin
dat die sogenaamde Aspoes
tertjie-unies die geleentheid
kry om van die grotes af te

slag en speel hulle gewoonlik .
op hul tuisvelde strate beter

. met die ondersteuning van huJ
fanatiese toeskouers,

Vrystaat durf Stellaland op
Lichtenburg aan en sal op huJ
pasoppens moet wees vir die
tuisspan.

Die wedstryd kan ook 'n
aanduiding gee of Vry
staatrugby uit verlede jaar se '
as opgestaan het,

Suidwes pak Grensin Oos-'
Londen en die Biltongboere, '
wat verlede jaar die verbeel
ding aangegryp het, behoort
sonder veel moeite te wen.

In die ander wedstryde speel
Oos-Transvaal teen Noord
Natal op Newcastle, Oos
Vrystaat teen Suidoos
Transvaal op Bethlehem, en
Noordoos-Kaap teen Laeveld
op Cradock.

or.",

Sundowns en Cosmos
uitgespook op die Super Sta
dion in Aneridgeville, inwat
waarskyn1ilcdie wedstryd van.
die naweek sal wees, .

Die twee spanne net ver
lede jaar in drie bekerwed
stryde swaarde gekruis, met
Sundowns . drie keer die
oorwinnaar en Cosmos een
maal.

kleedrepetisie in die naweek
gehad, met Chiefs se 2-1 oor
winning wat hulle bo-aan die
liga gehou het.

Chiefs behoort weer te wen.
Hulle het Arcs in Maandag se
wedstryd van agter af verby
gesteek en het gewoonlik die
oorhand teen die Pretorianers
in bekerwedstryde.

Sondag word sake tussen

Orlando Pirates se Lawrence Maakejaag die bal. Gaan hy eIltm6re regkry?

knaend aan; maak'ntoegewyde
wagter die dodelike Mosoeu
se skaduwee en hou Lukhele
se bioritrne-kaart fyn dop.

Dit behoort 'n lewendige
wedstryd te wees, en behoort
beter vermaak te wees as die
hoofwedstryd wat net daarna
tussen Arcadia en Chiefs
gespeel word.

Die twee spanne het ook 'n

.George Pearl
hele verdediging op die
verkeerde voet betrap en aan
sy spanmaat Neil van Rooyen.

Vir Blackpool was dit die 'nwawyd cop doelhok be-
ideale kleedrepetisie. More sorgo
kom hulle voorhul eerstegroot Van Rooyen se skop was
uitkloptoets van die seisoen hard en akkuraat, Lukhele het
in 'n Ohlsson's uitdaag-kwar- 'n hand bygekry, maar in die
teindronde te staan - teen proses die bal net aangehelp
niemand anders nie as die net toe.
skrikkerige Bucs. Mosoeu het die tweede een

Sedert hulle verlede sei- gekry deur sonder teenstand
seenpromosievanaf die tweede voor Lukhele die lug in te
Iiga gekry het, het Blackpool . rank en met 'n kopstamp die
nog nie 'n wedstryd verloor . net te tref. Daarna het Fanie

. nie. 'n Oorwinning ocr Swal- Madide 'n harde skoot reguit
.lows en In 2- elk uitslag teen na Lukhele geskop, wat die

. Arcadia het bewys dat hulle doelwagter be-ocr sy kop
oorgehaal is. gedeflekteer het reguit hok

Maar hul plek saam met toe.
Kaizer Chiefs bo-aan die li- Benedict Lekopa het met
gatabel, het gelyk asof dit teen die vierde Mosoeu50 voorbeeld
die wette van sokkergravita- gevolg deur nog een in die net
sie indruis. . te knik,

Pirates het na die regte span Alles dui daarop dat Black-
gelyk om hulle metn harde . pool more fynkos van Bucs
slag aarde toe te bring. op Ellispark kan maak.

In plaas daarvan was dit Bucs het gesukkel,om die
Bucs wat aan die Orlando minste te se, maarin dietweede
Stadion-gras moes kou, Binne helfte het hulle darem met
tienminutewasditBlackpool meerspoedenpassiegespeel.
wat die voortou geneem het En toe Mandla Sithole
met 'n beweging wat terselfder- . enetjie ingesit het om dit
tyd subtiel en briljant was. _.".' nornmer twee te maak saam

Die bal is hard en laag in met Bashin Mahlangu s'n in
die rigting van die' doelhok -dieeerste helfte, het dit am-
geskop,John"Shoes" Moseu, per gelyk asof hulle terug in
een van die talentvolste jong die spel kon kom,
doelskieters in die liga, het Dit is hoe hulle dit mOre
vorentoe na die bal beweeg... behoort te doen - val Black-
en niks gedoen nie. pool se relatief onervare ver-

Sy volmaakte fop het die. •dediging hard, vinnig en

Blackpool.gaan· fynkos
maak van Pirates
MOENIE diewoord"doel
wagter" voor Walter da
Silva noem nie. As jy dit
doen, sal die Orlando Pi
rates-bestuurder jou waar
skynlik uitslaan, 'n nom
mer een-trui oor jou kop
trek en jou met 'n sweep
aanjaag totby Ellispark.

Die Buccaneers is wan
hopig. Hul1e het die naweek
geeindig met paaseiersoorhuJ
gesigte, en veral oor die doel
wagter, Richard Lukheles'n,

Na 40 'minute van hul Ii
gawedstryd teen GiantBlack~·

pool, moes Lukhele vier maal
die bal uit die net agter hom
gaan haalhet, '

In aIle regverdigheid, sy
verdediging was nou nie juis
wat 'n mens behulpsaam sou
noem nie, maar dit ten spyt,
het hy 'n nagmerrie van 'n
wedstryd gehad.

Na nommervier was hy in
trane en gereedom opte pak.

. Hy sou waarskynlik as Pirates
"n reserwe-doelhokoppasser
gehad-het,

, Maar hulle het nie en hy
hetbeter gevaar indie tweede
helfte, Hulle het egter nog
steeds 4-2veiloor.
Hysalsy~llv~~voor

Saterdag moet herwin. Pirates
se getroue ondersteuners, wat
nog steeds gegrom het vir sy
bloed toe die spanne Saterdag
van die veld af stap, is in geen
bui om vriendelik te wees nie.

i
.~.

.Die teer gaan spat!'Len.Wagenaar·

DIE teer gaan mOre verseker op
Kyalami spat!

Met byna al die motors in veer
lienwedrenne om die Suid-Afrikaanse
motorren-kampioenskapsreeks wat
gaan rneeding, en metpunteverskille
van een of twee, kan verwag word
dat die renjaers alles sal uithaal om
voor te bly.

In die Groep N-kamp-
ioenskapsreeks isMike White (foyota
Conquest RSi) en die jong Mike

Briggs (Opel Kadett 2.0) gelyk op
die punteleer en die voorlopers in
hul onderskeie klasse (Klas B en
Klas C). Die twee sal dus alles wil
uithaal om oorwinnings in albei
uitdunne te behaal. .

Pieterde Ww (Opel Kadett1300)
is voor in Klas E, maar een klein
misstappie en hy kan sy voorsprong
op die punteleer net so verloor;

In die WesBank-reeks vir veran
derde sedanmotors sal SuperSarel '
weer eens wil bewys dat die Audi
QuattroTurbo Sportn6g die motor is
om teklop. Hy salegter erg opgedreun
word deur Hennie van der Linde in
sy Nissan 300ZX - en moenie vir
Willie Hepburn in sy magtige Opel
Rekord V8afskryf nie.

Peter Lanz se 3-reeks BMW met

"n M5-enjin is ook gereed en Ben
. Morgenrood in sy Mazda RX7 sal

ook tussen die voorlopers boer.
Kyalami se wedrenne het almal

nou intemasionale status en in die
Porsche Turboreeks sal drie oorsese
jaers hul slag teen die beste Suid
Afrikaners soos Toby Venter, Sarel
van der Merwe en Nico Bianco wys.

Selfs Clive Rice in sy kanariegeel
Geel Bladsye-Porsche sal sy slag
wys en 'n mens kan - getrou aan die
tradisie van die wedrenne - heelwat
opwinding te wagte wees.

VryeWeekblad worduitgegee
deur Wending Publikasies
Beperk van BreAstraat 153,
Newtown, Johannesburg. Ole
telefoonnommer is 836 7236.
Oieposadres isPosbus42637,
Fordsburg 2033. .

Diebladwordgedruk deurEx-·
celslor Drukkers (Edms) BPK
van Lautreweg 2, Stormlll. Dit

. wordversp-e1 do Allied Uitgew
ersBpi<vanWepenerstraat32,
Booysens,Johannesburg. '
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.MUSIEK

Robin Campbell vlleg weg met Ivory Madonna;
Foto:SteveHilton-Barber

. . .
AS jy nie 'n televisiestel het nie, moet jy Sondagaand 'n plan maak om
by vriende te gaan kuier wat wel een het. Daar gaan - as PW/FW nie
skielik iets dringend op die hart het nie - oor Net/Natwerk op TVI 'n
program uitgesaai word OOTdie geskiedenis van Afrikaanse musiek.

Die program begin by die oorsprong van die volksliedjie, gaan al
die pad saam met ta' Sannie Briel, die Briels en oom Chris Blignaut,
tot die gevegte tussen die Musiek en Liriek-mense soos Anton
Goosen-hulle, en "lekker, ligte liedjie"-kunstenaars, wat Bles en die
res insluit, en sluit af met sogenaamde altematiewe Afrikaanse
musikante soos Johannes Kerkorrel en Andre Letoit.

Ander onderwerpe waarop gefokus word, is hoekom Afrikaners nie
eintlik sing nie, platemaatskappye en hoe die maatskappye Afrikaanse
musiek bemark, Die program, wat om 8nm begin. gam tonge los he.
En dit wil mens tog nie mis nie.

Afrikaanse musiek-geskiedenis op TV1
- Charles Leonard

.Suid·Afrikaners het verlede naweek 'n inval van 'n ander
aard op Botswana geloods. Die Britse reggaegroep UB40,
wat Saterdag in die hoofstad Gaborone opgetree het, het

. 20 000 juigende aanhangers gelok.

'n Groep van die 20 000 natgereende mense wag vir die UB40 reendans om te begin.
Foto:GavinSinclair

Brian Travers blaas daal
"funky horlng".

Foto: GavinSinclair

UB40 WaS '0 jol!

Astro lIIustreer met die
mikrofoon hoe Red, Red Wine

elntlik genlet moet word.
Foto: GavinSinclair

Baie van die liedjies het 'n
vaudeville-aanslag- vrolike,
komiese liedjies met snydende
humor wat die siel deurboor.
Costello, die hofnar,word hier
bygestaan deur die Dirty Dozen
blaasorkes.

Daaris ook die liedjies watjou
oe wasigmaak.

'ChewingGum gaan oor die
ontmensliking van invoerbruide uit
die Ooste, Die tragi-komiese "Oh
my little one, take that chewing
gum out of your ear" weerspieel
die jammerlike gebrek aan
kommunikasie van SQ 'n troue.

Die meesterbeeldbouer Costello
stel nie teleur nie. Op Satellite:
"She looks like an illustration of a
cocktail party! Where cartoon
bubbles burst in the airJ
champagnerolls off her tongue!
Like a second language", en op
Miss Macbeth: "Her fingers - .
sweated india-ink lindpoison-pen
letters". .

Costello word bygestaan dear
vriende soos PaulMcCartney, wat
die solussewe Veronica, en Pads,
Paws and Claws saam met hom
geskryfhet; T-Bone Burnett, wat

.mede-produsent is; Roger
McGuinn, van Byrds-faam, wat 'n
heerlike 12-snaarghitaar op This
Town speel; Chrissie Hynde, wat
saam sing op Satellite; en die Ierse

.strydrosse, Donal Lunny en Davy
·.Spillane. .
. Op Trample the Dirt Down

. spreek die hofnar die hoop uit dat
hy sal bly lewe om eendag op
Margaret Thatcher se graf te kan
trap.

Spikehet 14 snitte. Ruimte laat
nie toe om elkeen te bespreek nie.
Die beste raad is om die plaat te
gaan koop en hom toe te laat om,
by wyse van spreke, op jou te

roei.

Hofnar Costello
'groei opjou'
Plate word op 'n skaal van 0 tot 10
beoordeel

SPIKE • ELVIS COSTELLO
(WEA IMPORT) (9)
Ek het altyd gehoop dat ek nooit
die cliche "dit groei op jou" in
hierdie rubriek hoef te gebruiknie.

As 'n Costello-aanhanger sedert
1977 se skitterdebuut My Aim Is
True, tot twee en 'n half jaar terug
se Blood and Chocolates, het ek
verwag om dadelik verlief te wees
op Spike.

Dit was nog steeds die
wonderlikeCostello met sy
vlymskerp, bittersoet liriekeen
verleidelike wysies...

Tog het ek gesukkel om tot
Spikedeur te dring. My
oorspronklikewatertrappery is
seker te verstane as in ag geneem
word met hoeveel gemors 'n mens
se arme ore deesdae geteister
word.

So, Spike - The Beloved .
Entertainer, het toe op my gegroei.

Spike is 'n huldeblyk aan die
Amerikaanse sanger, Spike Jones.
wie se groep The City Slickers 'n
reeks musikale snuisterye in die.

. veertigerjare gemaak het.·
Costello het in onderhoud met

die Britse tydskrif Q gese dat die
komiese klanke en humoristiese
musiekop die langspeler hom am
Spike laat dink het en vandaar die
naam.

eShjftyRecords
Maak dadelikgebruikvan onssukkel·vrye

posbestel-stelsel- g'nparkeer-probleme - 9 'ninaseming van giftige
gasse - g'n ongepoetste kassiere - stuurnetdie vormendiegeld
omdie bestein ware Suid-Afrikaanse musiek teenredelike pryse te
.kry. ~n Volledige katalogus is beskikbaar. Aileprysesluitposgelden
verpakking in. . .

THEK~RELS EK S~
R18SLEGSPLAAl

MR MAC &THEGENUINES

R18PLAAT &
KASSEl

\

"'"

VOE:LVRY
R18PLAAT &
KASSEl

TANANAS
R18PLAAT&
KASSEl

"

r----·~-----~------------,
I . Shifty {Records 13estef'tJorm VW I
I Naam ..:........................................... Stuur asb dIe volgende: I
1 Adrea 1 1

1 ,.................................................... 2 ;.......... I

1 Kode 3 : :............................. I
'I ITeleloon 4 .

1 Pos aan: Posbus27513 5 ;.......................................... 1
1 Bertsham I NOTA'51 .. ks I2013 Ekslult R .•..•••.... n. . egs.,e enI posorders watultgemaak Is aanSHIFTY I
L~ ~~~~~~~~~-----~
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NUUS

Saterdag 13Mei:Kaapstad seThree
Arts Theatre,Plumstead,om9nm
Woensdag 17Mei:Georgesestadsaal
omSnm
Vrydag 19Mei:PortElizabeth indie
Feathermarket Hanom 8mn
Saterdag' 20 Mei:Grahamstad se
stadsaal om9nrn
Vrydag 26 Mei:DurbanseMethodist
ChurchHan om9nm
Saterdag 11 Mei:Pietermaritzburg se
Students Union om9nm
Dietoersluitaf metkonserte opVrydag
2 Junieen Saterdag 3 Juniein .
Windhoek bydieWindhoek-teater om
9nm.

Daar gaat hulle
DIE Iangverwagte Iandwye
Vrye Weekblad/Voelvry-toer
skop Dinsdag om 8.30 nm ar by
Countdown, Breestraat 277,
Johannesburg.

Die grootse geleentheid val
saam m~t die uitreiking van die
Gerefonneerde Blues Band se
langspeler Eet Kreef. Die toer sal
die GBB, Bemoldus Niemand en
die Swart Gevaar en AndreLetoit
na al die groot stede asook die
uithoeke van die Afrikanerdom
neem met name wat tot dusver

slegs gefluister is.
Die ekspedisie sal ongeveer

twee maande duur. Toegang tot al
die opvoerings kos R8 en t
hempies, plakkers, plate en
kentekens kan ook gekoop word.

Die fmale program lyk so:
Dinsdag 4 April: Afskop byCountdown
Vrydag 7 April:WitsStudents Union
om9nrn
Woensdag 12 April:D-Lab - RAUom
80m
Donderdag 13 April:Vereeniging 
Vaaldriehoek Technikon Gymsaal om
80m

Vrydag 14enSaterdag 15 April:
Univeniteit vanPretoriase DieMasker
om9nm
Dinsdag 18April:Potchefstroom
Vrydag 21April:Bethlehem se
Voonrekker Hol!r-skoolsaal om 8nm
Saterdag 22 April:Welkom se Heavenly
Bodies Gymom 8mn
Vrydag 28April: Bloemfontein seFrans
Cronje-saal om9nrn .
Saterdag 29 April: Kroonstad seAlan
Rautenbach-saal om 8nm
Woendag 10Mei:Universiteit vanWes
Kaapland se MainHanom9nrn
Vrydag 12Mei:Universiteit van
Stellenbosch se DieGatom9nrn

• • •

Toerleler Veldkornet Dee Dee
Uys, Vrystaatse ekonoom en

pypmaker

• • • en kyk hoe lykhulle!

Bo: Plet Pers,
basghltaarspeler van die

GBB. Seun van rnnr Dink en
mev Vert Pers van

Pletersburg. Werk aanvankllk
by Perskor, waarna hy twee
[aar professloneel perskes .

eet. Prominent In die "Vry die
Pers"~veldtog~' .

Onder: Braal Nylon,
ghltaarspelervlr die GBB en
die Swart Gevaar. Gebore op
Delmas In 1932 In 'n famllle

met 'n ryk braal-tradlsle.
Braalsprlngbokkleure In 1962

. by Kllpdrlft.

Bo: Hanepoot van Tonder,
tromslaner van die GBB en

skulftrompetter vir die Swart
Gevaar. Van klelns af 'n Ruk
en Roller, wat onteensegllk
bewys Is toe hy op drle In 'n
balle hanepoot geval het. Sy

jeugdlge en gesonde
voorkoms spreek boekdele

vir die gebrulk van die
gesondheldsdrankle.

Onder: Karla Marie, sjoe- '
waddle-waddle-melsle van

Ole Swart Gevaar en
bysanger vir die

Gerefonneerde Blues Band.
Opgelelln muslek by die

Arnlston Akademle vir Arm
Vissers sa Klnders.·

Bo: Wolteraad Woltemade,
. tromslaner van die Swart

Gevaar. Sy lIefde vir die goele
aarde kom net-net tweede by
,sy passlevlr Ruk en Rol.

Onder: Jacko Pretorius,
basghltaarspeler van die

Swart Gevaar. Blerkenner en
skrywer.

Onder: Olle Fantstande,
klawerbordler van die Swart

Gevaar. Min Is oor hom
bekend, behalwe vir sy ding

wat hy het oor naeltjles.

Bo: Andre Letolt, vlug,ln 1945
ult Bohemia; met net 'n pen
en 'n ghltaar. Wert< sy pad

van onder af op as plzza-sjef,
hoenderboer, skrywer, dlgter,

IImerlkus,
rugbylledjleskrywer,

ontkleedanser vir gehore van
belde geslagte. Rook nou

Lexington.

Bo: Johannes Kerkorrel het In
byna al die klein dorples van

ons land gewoon. Dit het hom
so verskrlkllk verveel dat hy

besef het al wat oorbly Is Ruk
en Rol of rugby. Gelukklg vir

Naas Botha het hy maar
beslult om die Dopper

tradlsle te laat voortleef In die
klanke van vandag.

Bo: Ole erg romantlese
Bemoldus Nlemand het
grootgeword In die stU

myngemeenskapple van
Daggafonteln, aan die Oos
Rand. VroeA Insplrasle was

Tighthead Fourie en The
. Loose Forwards met hul

onvergeetllke ballades, maar .
deesdae Is Nlemand 'n

persoon In ele reg, met sy
klelndorpse "East Rand

Blues" en "Welcome To My
Car".

Grootste prys nog vir 'nAfrikaanse roman
ARM skrywers kan maar begin om
die potlode skerp te maak, want 'n
romanwedstryd met die grootste
prysgeld n6g is deur DeKat en
Potpourri aangekondig.

Die prysgeld bedra R35 000 en
word toegeken aan romans wat in
manuskripstadium beoordeel word.
Dit is die eerste wedstryd in sy

soort in Afrikaans.
Drie pryse in twee kategoriee

kan gewen word. In die eerste
kategorie, die vir skrywers wat
reeds romans gepubliseer het, is
die eerste prys Rl5 000 en die
tweede prys RIO000. In die
tweede kategorie, die vir eerste
roman-skrywers, is die prys

RlOOOO.
'n Eerste roman-skrywer kan die

eerste of tweede prys wen. maar
verbeur dan die beginnenprys.

Die pryse word in die
vorm van 'n spesiale
spaarrekening by Saambou
- die borge - aan die wennen
gegee .

Al driedie wenmanuskripte sal
deur Tafelberg gepubliseer word,
waaropdie skrywers die gewone
outeursaandeel van 12 persent
ontvang.

Drie buitekeurders sal die
romans anoniem beoordeel. Hulle
is proff JPSmuts en Henriette
Roos, asook die bekroonde

skrywer Dalene Matthee.
Die volledige wedstrydreels

verskyn in die April-uitgawe van
De Kat.

Die sluitingsdatum vir die
wedstryd is 28 Februarie 1990. Die
pryswenners sal einde Julie 1990
op 'n geselligheid bekend gemaak
word. .
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JillNS'ENTV

Positiewe Bles
dalk binnekort
in Soweto

i·

haal van Bles se lewe vandat hy sy
vroutjietjie, Leonie, ontmoet het,

Bles het in die 100 persent ware
lewe vir Leonie ontmoet toe hy een
aand moes optree (hy sing al
vandat hy 12 is en is nou 42)by
Henley on Klip (nie die plek waar
die Freedom Charter opgestel is
nie) naby Vereeniging.

Toe hy uitdie motor klim, sien
hy haar op 'n swaai sit. Bles het vir
sy vriend gese hy gaan met haar
trou, Sy vriend het gedink dit is
belaglik. Die aand na die "gig"het
Bles haar gevra om te dans. Die

. volgende Sondag het hulle 'n ent
gaan ry...

, Was dit 'n seksuele .
aantrekking? "Net haar glimlag
was genoeg," se Bles.

Is die prent 'n liefdesverhaal?
"Ek is mos bekend as 'n man van
die liefde," se BIes. Hy brei uit:
"Die liefde is soos 'n plant. As hy
nie die nodige kunsmis (aandag)
kry nie gaan hy dood.' :

hi die prent se Bles vir die
joemalis wat hom eers haat en dan
een van sy grootste aanhangers
word: "Jy het dieselfde duiwels in
jou wat ek altyd gehad het.' Bles is
nie net 'n patriot nie. Hy is ook 'n
Christen. '

The Devil and the Song is Bles
se eerte fliek. Mag daar nog vele
meer wees vir hom en al die ander
positiewe siele in die heelal.

Bles en Plessle drink opdiemovie

Bles.
Bles meendat enigiemand wat

r€rig wil, on negatiewe
lewenshouding in 'n positiewe een
kan verander. Dit is sy sending in
die lewe om positiwiteit en liefde
aan die mensdom oor te dra.

Maar sou dit dan nie beter wees
om die positiwiteit aan die mense
oor te dra wat dit regtig nodig het
nie, in plaas van die (Bles)
konsertsalevol mense wat al reeds
so gevul is met menseliefde dat
hulle wil ontplof daarvan?

'n Optrede in die townships
miskien? (of 'n nege jaar toer deur
Tierra del Feugo),

Bles is verstom. "Nou se jy vir
my 'n ding. Ek het nooitdaaraan .
gedink nie..." Hy is 'n rulestil en
bepeins die saak positief. 'n Lig
gaan op. Dit is nie onmoontlik om
binnekort BLES IN SOWETO·
posters te verwagnie.

'n Jong vrou kom in om tee aan
te bied. "Sorry, we don't have
honey, only sugar," se sy. Bles vat :
haar hand en gee dit 'n tere

. soentjie. "You arehoney," se hy.
Dan draai hy na my terwyl hy haar
om die lyfietjievat: "Hene, maar
dis 'n oulike bok die." Sy verlaat
die vertrek,

"Sy maak my sommer weer Ius
vir die lewe," se Bles. Sy oe blink.

Die ware70 persent in The
Devil and the Song vertel die ver-

oggend heel goed begin) voel ek
soos on algehelemislukking. Ek
stuwe nietemin verslae voort,

Besef hy dit is juis die
positiwiteit wat maak dat mense
(behalwe nou vir die wat MAL is
oor Bles) hom soveel haat, Om
gekonfronteer te word met 'n
smalende nagtegaal in gelowerde
matador-drag wat sing oor die
wondere en liefde van die wereld
net na terapie vir depressie (of na
jou vrou jou gelos het, of jy nou
net deur jou alkoholistiese 'pamet
On sigaret op die voorkop gebrand
is), is mos kos vir moord.

"Hulle is in die minderheid," se
Bles positief. "Ek kan nie glo daar
is soveel negatiewe mense nie,
Mens moet jouself liefhe, Enjy
moet jou naaste liefhe soos
jouself."

. Maar daar is mense in gestigte
wat net nie so kan dink nie... "Ek'
kry briewe van dank van hulle
ook," se Bles. Touche.

Die feit is dat Bles meestal sing
vir mense wat die geleentheid het
om net so liefdevol te voel oor die
lewe soos hy. Bles en sulke mense
bestaan werklik. Dit is die
werklikheid.

Blesis nie die romantiese
swaap nie, Romantiese swape is
die wat dink daar sal nooit 'n tyd
wees sonder sangers wat sing oor
blomme en sakdoekies, terwyl
ander uit hulle sokkies geblaas
word of vrek van die honger. Daai
soort van ding. .

"Wie vrek van die honger?' vra

Chris du Plessis

geveg).
"Ja, ek is on patriot," se Bles

(regte naam Poen van Bruggen),
netjies geklee in 'n paar wit
skoene, bloedrooi broek, wit hemp
met rooi strepe en on rooi das. on
Rooi baadjie hang oor die stoel.

"on Mens kan nie wegkom van
jou herkoms nie. Ek is trots om 'n
Afrikaner te wees."

Sal hy nie oorsee gaan woon,
landuit vlug Australie toe nie? Sy
oe rek asof ek hQ1Il vra of hy 'n
man is. Selfs nie as on swart
regering oorneem nie? Om eenof
ander rede neem hy die vraag ook
emstig op. "Dit sal n66it gebeur
nie," se Bles.

Later hoor ek hy glo daar sal 'n .
koalisie gevorm word, maar hy'wil
nie politiek praat nie. Hy wil
POSITIEF wees.

Positief is Bles se geliefkoosde
woord,

'n Wyse ou omie het vir hom
gese as hy aggressie positief kan
gebruik, dit wonderlike gevolge
kan he. Bles het dit ter harte
geneem. Met 'n effense nadraai.
Hy gebruik sy positiewe houding
baie aggressief. Dit is on gedugte
sosiale wapen, Menige
onderhoudvoerders is al oorweldig
deur Bles se gewelddadige

. positiwiteit.:
Ek is een. Na slegs tien minute

saam met Bles (en ek het die

'N PAKKIE slapchipshetBles
Bridges oomagaggressieloos
gemaak. Jaregeledehet hyby
'n Portugees se winkelslap
chips bestel. Dieproduk wathy
oordie toonbank ontvanghet,
het maarnaargelyk.

Bles: "Hierdie goed is nie goed
genoeg vir on vark om te eet nie."

Die kafee-eienaar: "Alle Suid
Afrikaners is varke,"

WHAPPl!
Die Portugees se kop het

blykbaar teen on wasbak gestarnp
op pad grond toe nadat dit met
Bles se vuis kennis gemaak het,
Die man is hospitaal toe. Die
ervaring was sotraumaties dat
Bles summier opgehou het om
aggressief te wees.
. on "Gedokterde" weergawe van
die werklike onderonsie en vele
ander ongelooflike avonture sal
moontlik (dit was in die draaiboek)
in die fliek The Devil and the .
Song, waarin die sanger homself
speel en wat vandag by Ster
Kinekor-bioskopebegin draai, .
gesien word.

Die fliek, waarvan PG duo
Plessis die draaiboek geskryf het,
is volgens Bles 70 persent
waarheid en 30 persent fiksie.

So hy IS 'n patriot? (Die
onderonsie was miskien in
sommige mense se oe net nog 'n
astrante uitlander wat 'n pak slae
gekry het, maar eh...universeel
beskouhetBlesop daardie aand .
vir sy land en Yolkse integriteit

Askies vir Spies en Plessie
eie verwagtingevoldoen nie,

Selfs 'n aanbieding wat voorg~e
om impromptu te wees, moet .
darem 'n bietjie struktuur he en
afwagting skep - en behoort nie te
lyk of dit eers 'n halfuur voor
video-opname, dollerig, beplan is
nie. Endie aanbieders moet darem
altyd Iyk of hulle, oenskynlik, al

moeder, telefoon
antwoordmasjiene, aerobiese
oefeninge, seksuele verhoudings,
reklame, en die gevare van
snelwee,

En dit was "klassiek"
humoristies - want 'n mens het
gelag tot die trane rol. Wat jou
opgeval het, so tussen die trane
deur, is dat die gegewe baie
menslik en ontroerend is en dat
alle produksie-aspekte heel netjies
en berekend beplan en uitgevoer
is: van konsep tot uitvoering tot
redigering,

,Ek weet nie of die TV-diens se
programopsteller(s) hierdie soort
naasmekaarstelling doelbewus laat
plaasvind nie, maar dit gebied ons
nogmaals om te besin oor die
dictum of local noodwendig altyd
lekkerder is... want beter is dit nie.

optrede van vreemdsoortige musici
nie - as die aanbieding daarvan
maar net met TV-flair gepaard
gaan.

Ek wou nie juis vandeesweek
oor Spies en Plessie geskryf het

. nie - ~ dit nou nie w~s vir die
allersnaakste verrassing wat
Saterdagaand, om 10h22; op TV4
uitgesaai is nie: The Tracey .
Ullman Show.

Ek weet nie of die program on
gereelde uitsending is nie, maar.dit
was toevallig my eerste kyksessie,

Dit behoort verpligte
kykmateriaal te word vir almal van

. ons in die bedryf wat met komedie
wil flirteer. Oit blyk dat Tracey
Ullman omring word deur
eksperts: teksskrywersjregisseur/.
mede-spelers/kostumier en so
meer. Ek weet nie wat ms Ullman
se eie insette is nie, maar die
produksiepsan kan beslis nie
onaangeroer wees deur Woopy
Goldberg se optredes, Gail Parent
se huil-snaakse romans soos die
onvergeetlike "Sheila Levine is
Dead and Living in New York",
Dario Fo se feministiese rnonoloe
en al sulke geseende, besielende
dinge nie,

Laas Saterdagaand was daar
insetsels/sketse oor die besitlikheid
van 'n fantasmagoriese (Joodse?)

die prettigheid geniet.
Vinnige snitte (en ander

foefies) kan, partykeer, natuurlik
ook 'n sekere traagheid probeer
verbloem.

Die tweedoktors het nogal
poegaai gelyk... so al of hulle al te
lank in Jan Smuts-Iughawe se
aankommssaal vertraag is, en hulle

lagbuie - tydens die
vertelling van staaltjies 
was nie juis opreg nie,

Die beeldmenger was
glad nie vriendelik met syl
haar wegsnyskote nie. Daar
was verskeie reaksies wat
die doktore betrap het waar
dit wysdat hulle nie regtig
na die storie luister nie:
sulke naby-opnames waar
daar nie eens 'n wenkbrou
gelig is as demonstrasie van
rneelewing nie.

Endie potsierlike
musikant kon die saak ook
nie beredder nie, want daar
was toe al klaar 'n gevoel
van selfbewusthied!
verveeldheid wat
geprojekteer is...

Verstaan my asseblief
goed: ek het geen probleem
met die bestaansreg van
boertige variete, die
poepgrap-genre en die

Help om verlore
energie terug te
plaas deur die

voedings- ,
vitamines wat vlr

normale
Iiggaamlike

funksies vereis
word, te vervang.

JA C OB ®
RegoP----

EK het laas Vrydagaand weerna
die dir PO du Plessis en J Spies
(DokterDokter Revisited!) gekyk
in die grapprentSpies en Plessie...
met permissie. Ek het hoe agting
vir die twee gawe en hoogs
talentvolleskrywers/raconteursen
hulle regisseur - maar dit se nog
nie dat die program altyd aan sy
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FILM

Dangerous Liaisons. Met Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer,
Swoozie Kurtz, Urna Thurman en ander. By Ster-Kinekor. Resensie deur

. . ANDREA VINASSA

Bose komedie

sonder probleme tot 'n
hedendaagse gehoor.

Die vertolkings van
onderskeidelik Malkovich, Close,
Michelle Pfeiffer, Swoozie Kurtz
en Uma Thurman is berekend
uitstekend, soveel so dat jy vergeet
jy kyk na 'n kostuumdrama.

Ole Vlcomte de Valmont (JohnMalkovlch) en dieontwykende
Madame deTourvel (Michelle Pfeiffer)

verlief, maar die liefde is te laat
om hulle te red.

. Die uiteindelike bekoorlike
prent het sy sukses aan die Britse
regisseur Stephen Frears te danke.
Sy ekonomiese, onopgesmukte,
onsentirnentele aanslag lewer 'n

· silwerskoon produk wat spreek

dertien maande in 'n revolusionere
gevangenis, het De Laclos tot
generaal gevorder in Napoleon se
leer.

Hierdie agtergrond verduidelik
waarom die intrige beplan is met
die vindingrykheid van 'n militere
strategis en baie van die karakters

.oorlogsterme gebroik om hulself
uit te druk. .

Dangerous Liaisons bestaan uit
'n reeks erotiese magspeletjies aan
die gang gesit deur die Marquise
de Merteuil (Glenn Close) en die
Vicomte de Valmont (John
Malkovich). Die twee 000
minnaars hou hulle besig met
seksuele oorwinnings en
verteenwoordigvirDeLaclosdie
ledigheid, wreedaardigheid,
bedorwenheid en valsheid van die
gepoeierde klas.

Die Marquise en die Vicomte
gaan genadeloos, wraaksugtig en
gevoelloos te werk met hul
slagoffers en, ou moralis wat hy
was, straf De Laclos die karakters
deur skielik die blood in hulle are
te laat vloei... vir die eerste keer
voel hulle emosie, raak hulle

nit pen van
gefrustreerde

DANGEROUS LIAISONS, een
vanvanjaar se heel
prikkelendste prente, is gegrond
opLesLiaisons Dangereuses, 'n
briefroman watin 1782, sewe
jaar voor dieFranse Revolusie,
gepubliseer is. Ditis in 1784
metaflceur indie hof bespreek,
is laterin dieopenbaar
verbrand en virdieres van die
1geeeuverbied.

Die sosiale en politieke
agtergrond van die skrywer,
Choderlos de Laclos, is die sleutel
tot die karakters en die erotiese
intrige.

De Laclos het die hoek geskryf
.as 'n aanval op die hoer klasse van
die ancien regime. Hy was lid van
die petite noblesse (kleinburgery)
enjare lank verveeld as
artilleriekaptein in die weermag
gedien.

Daar was geen manier vir hom
om juis bevordering te kry nie,
omdat die adelstand gewoonlik die
invloedryke ampte in die weermag
beklee het, dus, se mense wat De
Laclos se motiewe probeer ontleed
het, is sy skryfwerk gemotiveer
deur gefrustreerde ambisie.

Die vermaaklike "komedie van
boosheid" is in misnoee bedink
deur 'n man wat ontevrede was met
die politieke stand van sake. As
aanhanger van Rousseau het die
gedrag Van die heersersklas hom
diep gegrief. Trouens,De Laclos
(volgens verskeie teenstrydige
biografiee)het baie gemeen met
skrywers wat hulle vandag
uitspreek teen die heersende
politieke bedeling in Suid-Afrika,
5005 die sinismevan daardie
tydperk ook hier te bespeur is.

Die kritiese waarnemings van
die kunsies van die pre
revolusionere gemeenskap en die
verwikkelde karakterontledings
kom van 'n man wat later maar 'n
onnoemenswaardige rol in post
revolusionere Frankryk gespeel
het ..

Eers ml die revolusie en na

Vietnam: wins uit die wonde?

'n Toneel ult DearAmerica .

VIETNAM en sy stryd teen
kolonialisme, 'n katastrofe in die
Amerikaanse geskiedenis, is op
tipies Amerikaanse wyse tot 'n
winsgewende nywerheid van pyn
en wroeging omskep.

Daar was Platoon. wat van
regisseur Oliver Stone 'n tipiese
Hollywood-suksesverhaal gemaak
het; daar was die selfbewuste
meesterstukke wat die reputasies
van Coppola, Cimino en Kubrick
geredhet.

Daar is die nuwe Amerikaanse
mites op TV,die mallerige
swerwers van die A-Team, die

.macho-mans met oorlogverledes
soos Magnum, die stil techno
cowboy met die broer wat agterbly
(Airwolf)...

Endan is daar die werklikheid
van die Vietnam Vet wat 'n

HansPlenaarskryfoordie
rolprent DearAmerica:
Letters from Vietnam

massamoordenaar word, die
zombie met paranoiese drome
waarin die vyand nog vir hom in
parke en op skoolterreine wag.

Waar die beste Vietnam
rolprente gewoonlik 'n hele aantal
fasette van die oorlog probeer
betrek, fokus diejongste produk

- (Dear America: Letters from
Vietnam) op net een: die onreg wat
die Amerikaanse soldate
aangedoen is.

Kyk 'n mens na die
preproduksienotas, is <litduidelik
dat daar iewers 'n besorgdheid oor
die tragedie van die Vietnam Vet
in die motivering vir die produk

skuil.
Die konsep is eenvoudig: vat

'die hoek met dieselfde titel, kry
die voorste akteurs in die land met
reputasies vir rebelsheid in
verskillende grade om die voice
overs te doen (Sean Penn. Michale

· J Fox, Robert deNiro, Elizabeth
McGovern, Ellen Burstyn) en
sinchroniseer hul voorlesings met
hewig-ironiese tonele uit TV
nuusfilms, gedeklassifiseerde
weennagfilms en selfs "home

·movies" oor die mense wat die
briewe geskryf het,

Om eerlik te wees, daar is baie .
aangrypende dinge in die rolprent.
Die briewe-gedeeltes word
afgewissel met nuusflitse wat die
ontstaan en verloop van die oorlog
skets.

Die storie gaan oor onskuld wat
vergaan: dit begin met
borselkopseuns wat baljaar in die
see. en eindig met die siellose
"veteran's stare" wat die
Amerikaanse akteurs so goed in
rolprente soos Apocalypse Now en
The Deer Hunter kon namaak.

Die prent het 'n aantreklike
siniese streep - aanvanklik verklaar
die seuns met groot oortuiging hoe
hulle veg om die Kommuniste uit
die Arnerikaanse Karoo te hou, en
later is daar tooele van
Arnerikaanse soldate wat studente
op Arnerikaanse kampusse
doodskiet.

Dit is sonder twyfel 'n
stellinginname teen die

. Vietnamese oorlog, en dit is seker
'n aanduiding van die goeie in die
Amerikaanse samelewing dat die
prent die seen van
veteraanorganisasies wegdra.

Maar in die seleksies uit die 2

miljoen voet film wat uiteindelik
die produk op die skerm geword
het, blyk reeds 'n sentimentaliteit
wat die boodskap ambivalent
maak.

Teen die einde is daar 'n
eienaardige reeks tonele rondom
"Kersfees in die bos", met
ammunisie wat afgeskiet word en
briefskrywers wat kwyl dat dit die
mooiste ervaring is wat hulle nog
gehadhet.

Dan is daar subtiliteite in die
" redigering en musiekkeuses wat 'n

mens laat besluit die rolprent is
gans te mak en dat die onskuldige
soldate kanonvoer in daardie ander
globale "stryd" geword het - die
verspreiding van Amerikaanse
kitsch.

Enkele tonele word gewys van
die heftige anti -oorlog stryd by die
huis, maar daar is geen aanduiding
van 'n gevoeligheid vir die hele
sosiale omwenteling van die jare
sestig, waarsonder dit nie moontlik
was vir die onskuldige soldate om
uit die gemors te kom nie.

Die klankbaan is al genoeg rede
om tog die film te gaan sien, met
al die regte "bands" daar, van die
Sataniese Alice Cooper tot Bob
Dy Ian en The Doors.

Maar die gekose liedjies self,
wat weliswaar uitstekend pas by
die tonele en die briewe, is
eienaardig kuis, vol angst en
onskuld eerder as die aktivistiese
woede wat baie van die sangers
aangevuur het.

Die Stones se "Girnme Shelter"
en Dylan se "Hard Rain's A Gonna
Fall" is klassieke liedjies, maar tog
die soort wat 'n koshuiskomitee by
RAU sallaat huiwer voor hulle dit
verbied,

~ ~- - '" ~ - >I- .. ~ "' ~ Of- ~ •••••• , • i, t • T , , , • , , , , ~

B5



.'(,

Oumense
sukkel
met

•pensioen

TAUK TONII!L

Mdala, 'n
wer1<swInke1produksle,

en We Shall Sing
for the Fatherland
van Zakes Mda,

speel tot B April In
die Upstairs by die

Markteater. '
MLUNGISI KAMASE

skryf oor Mdala

Mdala is 'n
werkswinkelproduksie
deur die eerste- en
tweedejaarstudente van
die Soyikwa Institute
of African Theatre. Die
regisseur is Job
Kubatsi.

Zakes Mda se We
Shall Sing for the
Fatherland word
geregisseer deur Walter
Chakela van die
Molopo Experimental
Group.

GULLS
, deur Robert Hewett

mel RON SMERCZAK .
WENNER van II

TEATERTOEKENNINGSI
DII", .......r I'll: 21 In-I Apt
.......... IraIIIIInIIIt 11-211 Apr

Bespreek by Computickel

DIE stuk MdaIagaan
oordie
onaangenaamhede wat
swartpensioentrekkers
op betaaldagmoet
deurmaak.

Dieoumensemoet
met eerste hanekraai
opstaan om in die lang
toue by die pensioentou
te gaan wag. Party
slaap sommer in die
veld nabydie
betaalpunte.

Onder hulleis 'n
moeilike ou man,
Ngewabaza(gespeel
deur die 24-jarige
Colin Zazayokwe). Hy
is 'n veteraanuit die
TweedeWereldoorlog
wat aanmekaar
oorlogstoriesvertel,

Hykla ook oor die
vernederende
kompensasiewat die
swart soldatena die
oorlog gekry het, Dit
was 'n fiets,
soldaatklere,met 'n trui
en 'n wintersjas.
.. Terselftertyd is hy
trots op die medaljes
waarmeehy vereer is 
die StarAfricaMedal,
die BraveMedalen so
aan.

Die aksie - soos die
omkoperyvan klerke .
om gouergehelp te
word - wordafgewissel
deur tradisionele
Iiedere soos
Bayanibitshabadimo
(die voorvaders roep
jou).

) ,

MARKGALERYE

DIE WAREHOUSE

KIPPIES die MUSIEKPLEK

MARKTEATER

DIE LAAGER

TEATER UPSTAIRS

Ole hlpnotlsaur Max Collie sa
vertonlng begin 3 April by die
Staatsteater In Pretoria. PAT

SCHOEMAN berlg

alles, is.daar mense wat dit beter sal
kan doen as ander. 'n Belangrike
voorvereiste is egter dat mens 'n
rustige geaardheid moet h8. '

Hoe werk dit? Basies op die
beginsel dat.alles wat mense glo vir
hulle 'nwerklikheid is. "Daar is nie
iets soos 'n wedergebore Christen nie,"
verte! Max. "Hulle het hulself
gehlpnotiseer om te glo alle,S voel
wonderlik. Die katalisators vii die
hipnotiese beswyming is die gesange
en ander rituele van die Christendom."

Die vraagstuk of hy mense dinge
teen hulle wil kan laat doen of nie is
ook uiteindelik beantwoord. Hy kan as
hy wi!. Maar hy wil nie.

Sal mense al hulle klere uittrek? Ja.
Kan hy dan iemand waartoe hy redelik
aangetrokke voel kry om een aand...

"Kyk," se Max. "As dit teen haar
beginsels is, sal sy nie. Maar ek kan
aan haar suggereer dat ek haar man is,
of haar eerste liefling... maar dit is nie
waaroor dit gaan nie."

'n Mens kan werklik alles of
enigiets wees wat jy GW jy is? Vera!
as 'n mens die skake1tussen die
bewussyn en die onderbewussyn kan
kry. Maar niemand weet eintlik wat
dit is nie, of hoe om die skakeling vir '
hulself te laat werk nie. Die konsep
bly dus maar steeds 'n fantasie.

Beyond Reasonable
Doubt, met Rex Garner,
Diane Appleby en Vera

Blacker. Regie deur Rex
Garner en Tammy

Bonnel. In die Andre
Huguenet-teater.
Resensie deur

ELIZABETH PIENAAR

duiwel om uit 'n kas te spring, 'maar
hy maak nooit sy verskyning nie,

.Inteendeel, die roerende sterftoneel
sluit aanhalings in uit Dylan Thomas
se Under Milkwood en eindig waar Sir
D soos in On Golden Pond "Not yet,
not yet" snik,

Ek sal nie die aapuit die mou laat
nie. Maar verwag 'n moralistiese
verhaal, vertelvanuit 'n burgerlike
gemakstoel, omring deur pistole teen

.die muur.
Rex Garner se regie (die keer saam

met mev Gamer, TamyBonnel) is in
outomatiese rat en toon min tekens
van denke,

Die humor spruit uit die teks, nooit
die regie nie, In.die lang - of so voel
dit - hoftoneel is .daar skaars 'n poging
tot karakterisering buiten die van die
sjarmante, pittige, slim, verontregte,
ensovoorts Sir D. Sy groat
teenstander, Blair-Booth, word deur
Thomas sonder 'n sprankie humor
gespeel, wat so te se alle spanning in
die stuk onderskep.

Vera Blacker specl mev Rogers,
die huishoudster wat so min van Sir D
hou, met aantreklike subtiliteit.
Ongelukkig is daar nie plek vir
subtiliteit in die stuk nie. Mev Rogers
se gluurdery na Sir D is nie genoeg .

.van 'n aanloop am hom van moord aan
teklanie.

Gamer se vertolking is so
Oordonderendgemaklik, sjarmant en

.afgerond dat hy ongeloofbaar raak en
die hele stuk daarmee vervlak.

: .6 ,

DIE toneelstuk bestaan uit drie
bedrywe waarvan dieeerstepynlik
vervelig is, die tweede vermaaklik,
en die derde sentimenteel.

Die storie handel oor Sir David
Metcalfe (Rex Gamer) wat van moord
aangekla word. Sy huishoudster
beweer sy het gesien hoe hy gif in sy
vrou se tee gooi, dat hy die nag soos
gewoonlik drank was en dat hy en sy
vrou soos kat en hond baklei het.

Sir David is sy eie verdedigende
advokaat, S6 kom hy te staan teen sy
lewenslange teenstander,die
staatsaanklaer AnthonyBlair-Booth
(Neville Thomas).

Blair-Booth is bombasties,
geniepsig en
verloor elke
verbale
skermutseling.
Die gehoor,
wat as die
jurie aangestel
word,en
Black Magic
sit en kou, is
binne tien
minute
oorgehaal om
SirD

Rex Garner onskuldig te
bevind.

Maar 'n geoefende
speurverhaalleser weet gou wat die
noodwendige kinkel gaan wees en kan
die einde raai.

Danksy elegante dialoog en pittige.
reels is die voorspelbaarheid egter nie
noodlottig vir Beyond Reasonable
Doubtnie.

. Die tweede bedryf is heelwat
vermaakliker • dis 'n terugflits na 'n
partytjie aan huis van Sir David en sy
vrou, 'n paar weke voor haar gifdood.
Alles is Iig en vrede en hul
huweliksgeluk skyn soos 'n leerskare
vanengele.

Die siniese, narc deel van die
.gehoor wat gmag na Who's Afriad of
Virginia Woolf sou kyk, wag vir die.

Te gemaklik
om te oortuig

Max laat mense 'eiers' Ie'
COWE hipnotiseer al mense vandat
hy twaalf jaar ond is. Hy is nou 77. Hy
het nog niks anders in sy lewe gedoen
nie.

'n HipnotiseU! by name Walford
Body, wat in sy tuisdorp.in Skotland
bekend was, het langs Max se ouers
gewoon. Max het hom eers mooi
dopgehou en later hipnose op sy
broers en susters geoefen. Gedurende
sy jare in die weermag in Burma het
hy vertonings vir die troepe gelewer.

Na jare se ondervinding het Max
nou die kuns heeltemal bemeester. Hy
het die mag om sterk mans te laat huil,

. preutse jong dames soos kabaretsterre
te laat optree en groepe mense soos
hoenders te laat rondfladder, kekkel en
"eiers" Ie.

Die mag van suggestie kan jou in
jou nuutste broek laat wieps of jou
voete teen die grond laat vassit asof
gom daaraan gesmeer is. Max laat
mense maantaal praat, maak kits
popsterre van introverte en politici van
passers en draaiers (wat gevaarlik kan'
wees: een jong man in sy

. hoedanigheid as LV van Hillbrow'het
begin praat hoe hulle die plek moot
begin "skoonmaak" van ongewenste
"infiltreerders" voordat Collie hom
gestop het).

. Al die "manewales"word met 'n .
goeie sarsie humor gepeper. Soos 'n
kollega gese het: "Dit is 'n'wonder dat
Collie se vertoning nie die teaters in
die stad toegemaak het nie."

Volgens Collie kan enigiemand
leer om te hipnotiseer.'Maar soos met

Ronkedoor; deur Setsle van
Nlekerk. Tafelberg, prys nle

vermeld. Ole wolf Indie blare,
deur Anlen Marais. Tafelberg,

prys nle vennerd. Resensle deur
WILHELM LIESENBERG
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van 'n onbuigsame ideologiegebring - aldusCabrera.
In die twee bookeskep Cabrera onvergeetlike

karakters. Hy skep 'n katalogus van dolle karakters in
'n stad van fataliste. Dit herinner baie aan Kerouac.
Maar in plaas van die Amerikaanse"everything will
be allright" is hier 'n Latynsemelankolie, weggesteek
in bronstige taalspeletjies,war uiteindelik baie
aangrypender is.

"We drove into Havana along Calzada.The lights
on 12th were with us and'we are passing in front of
the Lyceum like a Buddhist arrow - zenl instead of
zooml I can't see the Troteha, with itsmeandering
gardens and the ancientdeluxe bathhouses (which
were located, my god, at the eild of the century, in a
remote hacienda outside the city walls... ), just a
lousy labyrinth of ruins today and theformer colonial
theatre which is a hotel today, less than a hotel, a
decayed pension that has'gonedownin the world:
ruins which won't find me unmovedbecause I can
never forget them ever" (Threetrapped tigers).

Cabrera Infante se Three trapped tigers en
Infante's Inferno is beskikbaar in goeie vertalings,
gedoen onder toesig van die skrywer. View of dawn
in the Tropics en Holy Smoke ('n geskiedenisvan die
sigaarl) sal'n mens maar moot laat invoer.

BOE:REtrEATER

OPPERMANhet destyds die dilltcr voorgestel as
"gevangen met die stryd erens indieewigheid op
'n Ceylon verban", Daar sou hy~ snags by die
geel gloed van die kers, soos een wat'n skip in 'n
bottel bou, elke woord laat skik tot klein stellasies
vers "watgroei tot boeg en mas entakelwerk - en
die uiteindelikereis ... geslote agter glas",

Dit is hierdie bekende beeld van Opperman wat
by my opkom met die lees van twee netjiese en beskeie digbundelswat onlangs deur Tafelberg
.te water gelaatis.'

Betsie van Niekerk, predikantsvrou van Upington, en Anlen Marais, 'n beeldhouergetroud
met 'n geneesheer van Despatch,is volgens die flaptekste albei produktevan DJ Opperman se
letterkundige laboratoriumop Stellenbosch.

Oorhaastig was hulle nie met debuteer nie; hierdie twee bundelshet eers op die rype
ouderdom van 33 en 35 uilgekristaliseer. Tegnies verdienstelik is die verse dan ook wel, veral
die van Van Niekerk, . .

Wat egter opval is die mate waarin beide hierdie digters, nes Oppermanse krygsgevange
digter destyds, hulself geeiland vind - nie op Ceylon nie, maar hier op die Suidpuntvan Afrika.

Op die oog af is Betsievan Niekerk se Ronkedoor 'n baie persoonlike bundel. Dit vertel van
die dood van haar vader aan 'n siekte opgedoen in Afrika waar hy "koorsagtig oor sy
mikroskoop verdiep" die slaapvlieg bestudeer het, Hy word beskryf as 'n "paria" wat nie by die
gemeenskap ingepashet nie en maarliewer die bospaadjies van diep Afrikagaan opsoek het,

Dit word gou duidelik dat die~yse waarop hy uitgebeeld word as 'n ronkedoor- 'n
alleenloperolifantwat uit die tropverstoot is - ook op haar van toepassing is. "In die savannas
van my gees", dig sy, "sal daar altyd die roeringe/ van sy Afrika wees.".

Daarby bly dit egter nie; die ronkedoor-temaneem wyer afmetings aan: dit is "steeds die
Groot Trek ... diebeloofde land blY aldeur/ anderkant." Terwyl sy in een gedig se sy ken "die
eedvan voorgeslagte/ ...wat my steeds vaster/ bind aan eienheid en land", staan daar in 'n ander
met die titel "Ontheem":Ook vrees word ingetee!/en ek is blywend bang: .../S8 nou hulle steek
ook suid/myneste almal uit?

Voelsy haar as Afrikanervrou 'n verstoteling hier in die Suide, 'n "paria''?Kan sy dan
werklik nie 'n toekomsvir haarselfhier sien nie?

Soos Opperman se balling metsy bottel probeer sy 'n verlede rekonstrueervan 'n verlore
vaderfiguur en 'n mitiese, mistieke "Afrika" - 'n Afrika "geslote agter glas" wat niks met die
land waarin sy haar bevind te makehet nie. Die stem van haar meester, DJ Opperman,
weerklinkook nogal duidelik indienetjiese wyse waaropsy haar hunkeringe skik tot klein
stellasies vers. ,.i .

Anlen Marais hanteer 'n ie~atvryer vers wat ook vryer van Opperman se stempel is. Dit IS
op die temas van onderdak en spinnekop, wat so bekend is in die werk van ElizabethEybers,
waaropsy voortborduur. "

Haar huis met die hoe mure,hek, traliedeure en merantirameis die onderdak waarin sy
skuilingvind teen die "wolf in dieblare"van die titel wat, soos in die sprokie,buite blaas. Sy is
"bang vir die donker". 'n Vreeswat soos in Betsie van Niekerk se poesie 'n wyer Suid
Afrikaansebetekenis aanneem. '

Haar huis wat 'n "hoekerige'~.weersta."ld bied teen die natuur, wat "grens envorm" daarop
afdwing, word dan ook beeld vii die poCsie - 'n beeld wat vernuftig verweef word met die van
die spinnekop watnie soos Eyberss'n 'n agtvingerige vuis is nie, maar een wat "wegkmip agter
spinnerak". Dit is 'n "bysiendespinnekop" met "introspektiewevisie" wat haar in haareie web
toespin om sodoondevir haar eie ~'onderdak" te skep.
. Hierdie web - "sill soos 'n intc!rieur/ van johannes vermeer!'-.bied egter nie net skuiling nie;

dis 'n web waarin sy selfop dieou end gevang is, waarin sy, soos sy dit stel, onder "huisarres"
~~~ .

Die "huisarres"blyk nogal ironieste wees, aangesiendit weinig ooreenstemmet die
. politieke situasie waarmeemeIW:lie woordnonnaalweg assosieer. Dit is eerder die "huisarres'.'

van iemand wat haarselfvan dio1"Yer wercld distansieer. .
In "Uitenhage!KwaNobuhle"1try 'nmens byvoorbeeld 'n afsydigeblik op onrus in Cos

Kaapland. "Hier is bloed eenvoudigrooi'", skryf sy en skets 'n toneel waarin brandende
motorbande, helikoptersen ratelsmaar 'n terloopse gegeweis vir diegene watsoos sy 'n klein
bestaan voer van "broodkoop eiictoiletpapier, vrees vir hullewens", wat tandehorsel en "trots
is op 'n kind..: '. '

Dit dan is die web van huisvroudigterskap waarin AntenMarais haar toespinen "aarselend
omgaan met drame". Wanneersy by haar sitkamervenster uitstaar, sien sy 'n Gauguin - met
"koningsblouChristus ... dansendeop die waters van die Gamtoos" - of 'n Chagal.

Sprokiesagtigeverbeeldingsvlugte (klein vaarte agter glas) van een wat haarself "ge-eiland
hou met horisonne en verlange'~ - nes Opperman se digter,maar hier in haar eie land. .

"
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inlywing, maar ook 'n verhaalvan ontvlugtingen
fantasie onderneerdrukkende omstandighedct. Van
die werk se Cabrera: "Dit is natuurlik met die
rl?lprente, met hulle rou lewenskragtigheid,hulle

. eindelose dinamiek, hulle populere smaak... waarmee
hierdie brutale hoek van my geassosieer mootword."

Die kitsch wereld van "B-movies"bied die
geleentheid tot katarsis. In die beelde wat Cabrerauit
die melodramas haal, kan hy emosies oordra wat.
andersins dalk verswygsou bly.

Cabrera se twee romans is nie ontvlugtings- .
literatuur nie. Dit is eintIik 'n klaaglied oor 'n land
waarvan die geskiedenisgekeninerk word deur
absurde onafwendbaarhede.

Van die oorspronklik50 000 inwoners en
eksotiese hardehoutwoudehet min oorgebly,danksy
die Spaanse kolonialiste. .

Die Castro-revolusiehet orde gebring nlidekadcs
van verdrukking deur plaaslike lakeie saos Batista.en
Machado..

Maar benewensorde het Castro ook die onvryheid

future"; "ons gaan nog binnekort .
ons gat sien: kameraad/ in hierdie
gewaande utopia: kameraad" en
dies meer,

'n Marginale bestaan beteken
egter steeds aanwesigheid. Die
vlietende aard van die verse veral
waargeneem in die collage-tegniek,
die meedoen op poetiese wyse deur
middel van popliedere neig
onteenseglik tot aanklank te midde
van die uitsigloosheid.

Hierdie bundel kan saamgesels
met tydgenootlike publikasies en is
in vele opsigte 'n aanwins vir sover
dit meer getuig van 'n politiese
leefruimteen sosiale werklikhede.

Maar die dilemma van
betrokkenheid verloop SOIJ1S in 'n
opvallende poetiese
vlugvoetigheid. Die anti
hegemoniese werkwyseverg dat
die poesie self meer as net 'n skild
moot wees; dit moet ook spies wees
en weIdie van die groter geheel,
naamlik die volk.

Endit makeer nog hier:
saampraat en nie buikspreker speel,
Plek-plek is Du Plessisse karto- .

· grafie indrukwekkend,maar nog te
verskans soos dit helaashier blyk:

Ingod's country
wolwejag (hoeveel mense soos

Barend is daar nog?)
'n dapper gllmlag nagif
ondersoek na sesls afgehandeJ
disvirSA omte s~ of is dit ja is

· vir vrede, nuwefinkse party
udfnoubedrelg

, oproepe aanGerber se vrou:
man verwys

"spioen" se vonnls versag
vroue stroom naSA vir

bevrugtlng, Is Linda laaste op
tv? ,
Janine sesussie doen dit

beter, muggles hetgruwel van
Iyke
verklap, babalykle isultgeken

aan string kraaltjles,
· bende OOroof, verkrag vrou
(27),
ouers gevonnis oorhawelose

klnders,
onseiebonnie enclyde verfilm

orgie van geweld enmoord,
blomme nadie bloed, hy het

gesien hoema haarskiet,
kommuniste ,op SA, s~ .

sakeman
euwel ondergronds Is, soos

besmette wond, bloedbad in
pretoria
simptoom van 'n slek

gemeenskap .
as sy dra-ma kankryraaksy

swanger, sa filmster
geenskrywer hadgrater

Invloed asandrebrink, sf! prof '
senekal
sit oefening oemfterug In die

kool?
durban IIIenwag

Ole ultgeweke KUbaan, G Cabrera Infante, word die week bekend gestelln cUetWeede aflewe~g'
In MARnN STEGMAN sa reeks oor wAreldskrywers. .'.

woon.
In 1965 verskYn Three Trapped Tigersen in 1984

Infante's Inferno.
Die vasgekeerde tiere is drie jongmans wat in die

vyftigerjare in Hav.ana roridjaagin 'n convertible,
hulle saans onkapabeldrink in eksotieseklubs en
hulle laat meevoer deur elke Amerikaanse"B-movie"
wat in,die stad draai. Die Havana wat hier uitgebeeld
word, is 'n erotiese stad van nagklubs,sangers,
rumbas en kitsplesiertjies. Almal soek ontvlugting in
'n land wat ly onderdie tirannievan Fulgencio
Batista· 'n man wat sy mag behou deur afpersing,
intirnidasie en moorde.
. Soos Manuel Puig in sy Kiss of the Spider Woman
gooi Cabrera jakkalsdraaie om die formelestrukture
van die moderne roman. Sy storie klink soos die
draaiboek van 'n goedkoop melodrama.Dit wernel
van verwysings na stringe tweederangserolprente en
hul sterre. Hy laat in geen enkele sin diekans
verbygaan om woordspelingsin te bounie.

Cabrera se Inferno is 'n geskiedenisvan seksuele

is it form or is it content, to me it is
crazy. Because it is one process." '

Wanneer daar dan na Du Plessis
se tekste gekyk word soos hierbo
gedoenis, word die bewuste strewe
tot verwoording histories uitgelig.

.Rock-invloed, die Suid-Afrikaanse
leefwereld in die besonderdie van
hamburgers, coke, isuzu-bakkies et
al dui onder andere ook op
blootstelling,

Deurhierdie akkulturasieheen
weerklinkdaar benewens 'n
passieweingesteldheid 'n
versetstem. Die leser het dit reeds
geeienaan die ironiese
ingesteldheid van die spreker. Hy is
willens en wetens medepligtigaan

. die opset. Bv in "article clerk "
blues": tussen 8 & 5/lewer ek my .
daaglikse/kwota ure/ vir my
daagliksebroodl amen.

Dit aIles teen die agtergrondvan
die onderneming: "menskan van
woordealleen nie leefnie!
amandla"; "ek brandsteekal die
banierewat s8:/ build a botha

programmeer
Du Plessis

Gewelddadige
samelewing

Afrikaanse poesie, die bundelse
voorgangers.

Dit is veral Johan van Wyk se
invloedryke bundel Borne gaan
doodom jou wat hier weerklinkin
sowel die tema as tegniek,
byvoorbeeld: "ons vra nie langer
vrae nie, aha!ons aanbidnie langer
vIaenie, aha!ons glo nie alles wat
ons sien nie, aha! ~eral nie op tv
nie, aha".

Ook die groot aantal titels wat
na rockliriekeverwyskomvia Van
Wyk,maar ook deur die guru van
rockversein Afrikaans,Wessel .
Pretorius,na vore, Die
ekspressionistiese aanbod of
tipografievan Pretoriusen ander
sewentigers val insgelyksop.
. Hierdiespeelsheidvan aanslag

en tegniekbevestig Du Plessis se. .
poetieseaanklank.Diebroosheid
van 'n bestaanword deurspel
gerelativeer, en in sake spel word
meer as net tegniesevemuf bedoel,
Vir diegenewat dit steedshet oor
vormtugdie volgendeaanhaling
van JohnnyClegg in TheNew
Nationvan 26 Januarie: "All
feelingsdesireshape. All feelings
want to be formed.No artist can
evergive expressionto feeling
withoutform.Those two are
interlinked. That's why if you say,

Cabrera Infante sing klaagliedere vir Kuba
"THE Islands came out of the ocean as isolated isles,
then the keys becamemountainsand the shadows,
valleys. Later the islands joined to form a great
island, which soonbecamegreen whereit wasn't gold
or reddish."

Met hierdie woordebeginGuillermoCabrera
Infante sy novelle View of Dawn in the Tropics. Hy
noem die hoek 'n fiktiewegeskiedenisvan sy
vaderland, Kuba.Die teksbestaan uit indrukke
gegrond op historiese roto'sen kunswerke, vertellings
en legendes. S6 begin die strydvan 'n vrywillige
banneling om afskeid te neem van sy herkoms en
herinneringe.
, Guillermo CabreraInfante is gebore op 22 April
1922 in Gibara, Kuba. In sy sewentiendejaar het hy
sy eerste kortverhaal gepubliseer in die gewilde
Kubaanse tydsla:if Bohemia.By geleentheidis hy
tronk toe gestuur omdat hy "Engelselasterlikhede"
geskryf het en hy moos tot 1960skryf onder die

.skuilnaam G Cain.
Hy was 'n groatondersteunervan Castro se

revolusie en het selfs vir driejaar in die Kubaanse
ambassade in Brusselsgewerk.Met sy terugkeerna
Havana in 1965is hy ontnugterdeur die Castro
regering. Hy het die land verlaaten in Landen gaan
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AS onafhanklike uitgewer doen
DuPlessis sy eie ding en
bevestig sodoende 'n
persoonlike standpunt oor die
rol van dieskryfambag binne 'n
breer samelewingsopset. Dit is
onder meer 'n daadvan
kontestering watdieperkeverle
waarbinne werkeelitistiese
aansien verkry. Alreeds
hierdeur word die stelsel in die
breedste sinvan die woord
aangespreek.

Die vervreemding, ofte weI
opstand teen die superego,blyk
egter problematies in vele opsigte
te wees. Datdie Afrikaanse
samelewingsy oormaat neuroses
en paranoia bevat, gee DuPlessis
deeglikvan kennis.

Die persoonlike aanslaggetuig
van 'n ego wat om oorlewingroep,
wat sy eie kop wil volg, maar
enduit blyk dit dat hy homself net
in terme van die samelewing kan
ornskryf. En die samelewing word
.gekenmerkdeur hawelose denke.

Gevolglik kan daar kortliks
gelet wordop gemene delers,

Die Suid-Afrikaanse sosiale,
politieke en ekonomiese opset is
vanaf die aanvangsgedigaanwesig:
direkteure van private
maatslcappye, politiek, seks, rugby,
sunny skies de lot.:

Hierteenoor staan 'n waamemer
in oenskynIikeafgetrokkenheid. Hy
registreervoortdurend, let gerus op
na die talrykeenumerasies, maar
juis hierin Ie veel meer opgesluit.

Hy is 'n robot wat
geprogrammeerword deur 'n
gewelddadige samelewuig en die
gevoellosebestaan van
alledaagsheid. Vergelyk 'n titel
saos "life was easy, but it was
boring". Maar ook hier hou dit nie
opnie.

Die ek-spreker(s) se
verwysingsraamwerk betrek'n veel .
ruimer bestaanas net die
onmiddellike: Vietnam; Belfast, .
Afghanistanen Libanon kom ter
sprake, al is dit dan net by wyse
vanvennelding:

Die leser sien hierin 'n sekere
gemeenskaplike lotsbeskikking:die .
mensgekondisioneeren
uitgelewer.Hyerken ook sy eie

, dilemma· asook as leser van die

B6
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Sous tartare

Tuisg~maaktemayonnaise

Die resep is vir een liter (maak dit kleiner soos jy wil).

Mayonnaise vir
jon eie hartaanval
NOU die dag kyk ek na On bottel winkel-mayonnaise,en raak so effe naar
toe ek na die bestanddelekyk. Soveel van kunsmatigheid en bestanddele
wat nie al te gesond kan wees nie, kry jy net in kitskos..
, Die kits-mayonnaisehet bestanddele soos melksuur en verdikkers

(hoekom dit verdikkers nodig het indiendie regte kombinasieeiergeel en
olie 'n lekker dik mayonnaise gee, weetek nie - hier erens word op.
bestanddele besnoei.) .

Dit bevat ooksitroensuur, kunsmatige geurse1 en kleursel (waarom, as
tuisgemaaktemayonnaiseheerlik is en 'n natuurlike heldergeelkleur het'?)
en "tartrazine" (watdit ookal is). Dit word gepreserveer deur
kaliumsorbaat en natriumbensoaat - indien dit die regte vertalings is.

Dit lyk vir myna 'n ontsettende klomp gif. As on mens dan van kos
moet doodgaan, is 'n hartaanval wat oor jare met 'n oormaat natuurlike
mayonnaise grootgemaakis vir my meer aanvaarbaar as die stadigedood
van kunsmatige gif wat in kitskos gegooi word.

Moenie jou laat inIoopnie: wat smaak en gehalte betref, is kommersiele
mayonnaise minderwaardig. Dit is dikwels ook duurder as die ware jakob.
Dis baie jammer dat soveel mense dit koop en die kuns verleer het, of
nooit geken het, om hul eie mayonnaise te maak. .

Mayonnaise is on baie "ou" sous, en.eklees dat daar in die werkevan
Apicius - my Grieksegeskiedenis is effens verroes - on hele paar
verwysings daama is.

Mayonnaise issensitiefvir koue en dis.baie belangrik dat die
bestanddele sowel as die bak waarin dit gemaak word teen
kamertemperatuurmoet wees, anders bind die bestanddele nie. Haal eiers
lank voor die tyduit dieyskas.. .

Regte mayonnaise hetnet 'n paar basiese bestanddele, waarvaneiergeel
en olie die hoofbestanddeleis.

1 liter tulsgemaakte mayonnaise
2 eetlepels kappertjiesade, fyngekap
6 agurkles, fyngekap
'n mengsel van fyngekapte vars krule (pleterslelle, kerwel,

dragon, grasule, of wat Jy ookal besklkbaar het) ,
2 eetlepels DIJon·mostercl (duur maar lekker)
Meng met die mayonnaise, eet lekker en vergeet die hartaanval vir die

oomblik.
,Ns. Maak meringue van die eierwit

Hier volg 'n resep vir meer as 'n liter mayonnaise, wat gewoonlik hopeloos
te veel is vir die gemiddeldehuisvrou. Halveer die resep of gee 'n paar
botteltjies mayonnaise aan jou vriende. Hulle sal dit waardeer.

6 elergele teen'kamertemperatuur
'n gelyk teelepel sout
'n groot knipple fyn wltpeper
een en 'n half eetlepel wynasyn of suurlemoensap
1 liter sonneblomolle teen kamertemperatuur

4 Iy kan ook On paar lepels olyfolie vir smaak ingooi, maar meet die
mayonnaise in hemelsnaamnie net met olyfolie maak nie. Dis hopeloos te
ryk. Hier moet jy versigtig wees met die olyfolie. .' .'

Skei die eierwit en eiergeelbaie deeglik. Gooi die eiergele 'n hele paar .
keer van die een dophelftena die ander om al die eierwit te verwyder.
.Wees versigtig omnie dieeiergeel te prik nie.

PIaasdie eiergele in 'n mengbak saam met die sout, peper en
suurlemoensap of asyn. Klop met on swaar draadklopper (en nie met on
klitser nie) om Iyf aan die eiergee1te gee. Vra iemand enders om die olie
eers druppeltjie vir druppeltjie en dan in die dunste straaltjie moontlik by
die eiergeel te gooi, Klop voortdurend, en raak maar 'n bietjie moeg,

As die sous te gou te dik raak kan jy on eetlepel asyn of 'n eetlepel water
bygooi (as die sous suur genoeg is). Hou aan totdat al die olie ingeklop is.
Die mayonnaise moet stewig wees en 'n diepgeel kleur he.

Moet in hemelsnaamnie skrik as die mayonnaise skif en alles sommer
weggooinie. Iy kan dit makIik red. Neem 'n skoon bak, plaas 'n eetlepel
warm water daarin, en voeg die geskifte mayonnaise baie stadig by die
water terwyl jy voortdurend klop. Die mayonnaise bind nou.

Proe nou daaraan en hou op om winkel-mayonnaisete koop. '
. Iy kan on bietjie Engelse mosterd bygooi as jy van 'n mayonnaise met 'n
sterker smaak hou, Mayonnaise is 'n baie veelsydige sous, en kan as basis
vir baie ander souse gebruik word. Dit hou weke lank in on digte houer in
die yskas.

Hier is een variasie: maakjou eie sous tartare, en nie die kits-tartare wat
gewoonlik in restaurante saam met vis opgedien word nie.' U~'''' .•, ~~
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Toe ek on paar jaar gelede
in Brittanje was, was daar 'n
klein beriggie in The
Guardian oor die eerste
Britse boer wat knoffel na
Europa toe uitvoer. Die
joemalis het na knoffel
verwys as "this noxious
weed".

Ek het die arme man
jammer gekry: om te dink hy
gaan vanaand huis toe na on
smaaklose ete wat in
soutwater opgekook is.

kry wat hulle wil he.
Hierdie wyn kan nou gedrink of

drie tot vier jaar lank gehou word
.aangesiendit meer kompleks word
soos die tyd aanstap, Onthou dat
hierdie groot Chardonnay's koel
maar definitief nie koud bedien
moet word nie,

Die 1986 HamiltonRussell '
Pinot Noir (geen superieur) is nog
'n lieflike wyn met on goeie
plaasvars geur en uitstekende
kleur. Weer eens die tipiese rooi
Boergondiese smaakterwyl dit
jonk is.

Hierdie wyn moet moet ten
minste vier jaar lank weggesit
word aangesien die vol glorieryke
geur van die Pinot Noir slegs dan
na vore sal kom,

Dit is 18 maande lank in klein
vate gehou en nog 10maande in
die botte!. 'n Wonderlike wyn in
alle opsigte.

Daar word hard gewerk op
Hamilton Russell Vineyards om
topklaswyne te produseer en hulle
verdien die'lof wathulle toekom.
Stel jou voor darjy grond koop
wat so koel is dat die Cabernet
druiwe slegs in uitsonderlike jare '
ryp word, en dit in 'n land waar

. daar so 'n hoe vraagdaama isI
'n Groot klomp goeie wyn kan

in die toekoms uit Hermanus
verwag word.

(verskaffers van
besondere kos uit
SUidoos·Asi~)

is oop elke
middag en
elke aand

Tel: 726-1515

Onthou ...

KOALA BLU
RESTAURANT

BJ LANKWARDEN skryf oor twee uitstekende vrystellings van Hamilton
Russell Vineyards by Hermanus

Die arme, arme Britte

Boergondiese wynegemaaknie. Iy
mag ook nie se dat jou wynmaker
Boergondie en Bordeauxbesoek
het nie. Iy mag weI se dat hy Cote
d'Or en suidwestelikeFrankryk
besoek het - dus geen sprake van
enige Franse wyngebiednie,

Die 1988 Hamilton Russell'
Vineyards Chardonnay(weereens
geen superieur niel) is met die
eerste indruk 'n tipiese en klassieke
Boergondiese wyn. Ek hetnog nie
'n Chardonnay van hierdieplaas
geproe wat so jonk so goed is nie.

Produksie was klein in 1988en
aangesien ander wynjarebinne
maande na vrystellinguitverkoop
het, is daar geen twyfel dat dat '
hierdie wyn 'n gesogte
versamelaarsitem sal weesnie.

Die geur is die van suurlemoen
met blykies van vanielje/eikwat 'n

.'harmonieuse geheel vorm.Dit is
verrassend en baie bemoedigendas
jy besef dis on Suid-Afrikaanse
wyn. Uitstekend. 'n Interessante
voetnota: 'n deel van hierdie wyn
is in nuwe Boergondiese vate
verouder.

on Wyn sooshierdie
Chardonnay kannie goedkoop
wees nie, maar as jy in agneem
dat die oes skaars3 ton 'n hektaar
was (omtrent 20 hl/ha) en verouder

. is in vate wat elk RI2 000 kos, kan
.jy verstaan waaromhulle vra en

'1Jy tfil9ofar~'Teater

JANETTELIAN '
JACQUI CRAIG

Bydie Mark-teater
Bre~straat, Newtown

Tel:838-6960

Kom kuier by ODS vir
huiskos,goeie wyn

, en lekker meDse

.' Dieideale plek vir u runksies
Bespreek vandag :. . 836·66Jl/2
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Hamilton Russell: op pad
na die beste wyn in SA
DITis grootnuus dat twee
nuwewynevan Hamilton
Russell Vineyards vrygestel is.

Dit is baieduidelik dat Tim
Hamilton-Russell se doel om die
Suid-Afrika se beste rooi- en
witwyne te maak, 'n stappie nader
aan sy verwesenliking gekom het

Sy belangstelling in wyn en
wynbou het begin toe hy nog jonk
was - nadat hy gegradueer het aan
die Universiteit van Oxford, waar
hy klimatologie engeologie
studeer het. Hy het toe begin soek
na die mees geskikte grond om
gehaltedruiwe te kweek.

Gereelde besoeke aan die
wynbougebiede van die wereld het
hom oortuig dat die beste wyn in
koel gebiede gemaak word. Tim
het by die suidelikstepunt van
Afrika begin soek en het
uiteindelik in 1975 'n plaas naby
Hermanus gekoop.

'n Koel klimaat lewer goeie
druiwe, maarin 'n warm klimaat
gebeur alles te vinnig, Oormatige
hitte verlaag die suurvlak in
druiwe.

Baie goeie wyne word in die
suidelike halfrond random en suid
van die 38stebreedtegraad in
Australie, Nieu-Seelanden Chili '
gemaak, Tim se plaas Ieomtrent
op die 34ste breedtegraadenis die
suidelikste wingerden kelder in 
Afrika. Dit is ook Suid-Afrika se
koelste wynbougebied.

. Sy wynmaker is Peter
Finlayson.Peter het op
SteIlenbosch en in Geisenheim in
Duitslandgestudeer,Hy het ook
studietoerena Kalifomie, Chili en
Boergondie ondemeem.

Hy maak wynvan Chardonnay
en Pinot Noir-druiwe, soos dit in
Boergondiegedoenword.Mens
mag nie mer Ile jou wynword in

. die styl van diegroot

IN die rolprentA Fish calledWandais daar die merkwaardigetoneel waar
een skelm 'n anderskelmondervra ocr verdwene buit na on rooftog.

Die manieseondervraerhet die anderskelm vasgebind en toe
sistematies begin om sy lieflingsvissiesuit die visbak te haal en op te eet

I------.....;------.l.-----~ in 'n poging om hom te laat praat.
Voordathy die vissies begin eet het, het hy

aartappelskyfies geneem en in die ander skelm se gesig
gedruk, Hy het 'n aartappelskyfie opgehou en iets soos die
volgendegese; "Britain'sonly contribution to '
international cuisine. Sometimesit's flavouredwith what'?
Sometimes it's flavoured with fish." Toe begin hy die
vissies eet. h ,

Dit isnatuurlik nie waar dat aartappelskyfies 'n Britse
.uitvindsel is nie, aangesiendit as French Fries bekend
staan.

Die vraag waarby ek wil kom is: hoekomeet die Britte
so sleg enhoekom is hulle sulke slegte kokke?My bietjie
ondervinding van Engelsekokke is dat jy hulle die
wonderlikstebestanddelekan gee en wat anderkant
uitkom is smaakloosen omtrentoneetbaar.

Engeland is tog deel van Europa en net anderkant die
kanaal is daar die Franse, die Duitsers, die BeIge, die
Hollanders,wat almalbaie beterkos maak as die Britte.
Dan is daar ook nog die ltalianers, die Spanjaarde, die
Portugese ..,

Dat 'n nasie met so 'h groot letterkunde, kultuur en
geskiedenisnog nooit geleer het wat goeie kos is nie,
slaan my dronk.

'n Vriend - wat in Brittanje gebore is - skryf dit toe aan
die feit dat die Engelsenie eintlik wyn maak nie. Hy se
dat goeie kos en goeiewyn altyd hand aan hand gaan. •

Daar is moontlik on elementvan waarheid in, maar hoe
verklaar hy dan die feit dat 'n mens uitstekende kos in
China en Japan kry1



LAEVELDSE BOTANIESE TUIN

Die KrokodiI

. die Drakensbergketting langs her
sekere elemente van die Kaapse
fynbos die Laeveld al bereik.
_ Die gemiddelde reenval wissel

van 350 mm per jaar in die noord
ooste, tot 1600 rom teen die
platorand. .

.'1It111
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Drakeboom, Dracaena hookerana, een van. die

welnlge lelies wat 'n boom word

Sadeop die lessenaar

bosveld met hoe, welige gras - en
plek-plek vogtige irnmergroen
woude. .

Die Laeveld is eintlik deel van
. die groot Oos-Afrikaanse vlakte.
Baie van die Laeveldse plante het
dus tropiese verwantskappe. Met

DIEP in die tuin is die kantoor van die kurator, Johan Kluge. Die voorste
muur is gebou van spoelklip - klippe uit die bodem van die Krokodil toe .
dii, duisende jare gelede, baie breer gevloei bet as nou.

Op die stoep peul vetplante uit 'n bak. By die ontvangstoonbank staan 'n
varing langs 'n waterIelie In 'n glas. . .

Die kurator is 'n vriendelike, maar nie juis spraaksame mens nie,
Daarom vra ek hom maar oar die geelbruin sade op sy lessenaar.
"Broodboomsade."
Word broodbome nog ernstig bedreig?
"Ja, mense sal hulle sekermaar altyd uit die veld steel." En broodborne

plant so moeilik voort, Daar moet 'ri manlike en 'n vroulike plant bymekaar '
wees, en hulle moet op dieselfde tyd ryp word.

"Wat is die grootste bedreiging vir die tuin?"

Fabrieke
Droogte is hy nie juis voor bang nie, want daar is damwater. Maar dis

die pienk Lantana en die pers jakaranda wat die Tuin inval,
Besoedeling?
Nie juis nie. WeI, denneplantasies. Dit word mos groen woestyne

genoem, niks groei saam met denne nie. Soos mielies.
Daar is twee fabrieke naby die Tuin. Delta mangaanfabriek het duur

installasies om besoedeling te bekamp, en dan is daar Ngodwana se
papierfabriek.

Maar die lug is nie te erg besoedel nie, die korsmos groei..
Wat is sy dagtaak?
Daar is daagliks navrae vir identifikasie van plante, praatjies aan

besoekende groepe, raad oor aanplanting van inheemse plante,
versamelingstogte en natuurlik die instandhouding van die Tuin.

Daar is ook 'n kwekery wat inheemse plante aan die publiek lewer.
Honderde wilde olywe, verIede jaar se boom van die jaar, is deur die
kwekery verkoop. En van vanjaar se wilde of Kaapse kastaiing, is ook al 'n

hele paar verkoop. ~I . ~ r:~
i:l~
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~ ': ~
l'

beesplaas gehuur het?
Later was die Tuin meentgrond,

waar die dorpenaars van Nelspruit
se beeste geloop het. 'n Verdere
deel is geskenk deur Hall en .
Seuns, vrugteboere wie se
vrugteboorde tot teenaan die dorp
loop.

In 1968 is met die Tuin begin,
en in 1971 is dit oopgestel vir die
publiek. Jaarliks maak sowat
22 000 besoekers bier 'n draai.

Ongeveer driekwart van die 154
hektaar word ongestoord gelaat om '.
'n rustige agtergrond vir die .. ,
ontwikkelde tuin te skep. Dis die
tuiste van bobbejane, ape, twee
soorte muishonde en verskeie
knaagdiere.

In die water is daar - benewens
die vis - ook palings en
waterskilpaaie. Nie meer
krokodille nie.

'n Seekoeipaar laat soms snags
_ . hul groot voetspore op die

grasperlce, tussen die palms en
broodbome.

Voels word ook beskerm: 'n lys
van 245 voelsoorte wat in die Tuin
waargeneem is, is onlangs
opgestel. .

Die Laeveld kan spog met meer
as 3000 inheemse plantsoorte,
skryf plantekenner Jo Onderstall.. ,

Die laagliggende dele is
subtropies en omtrent rypvry,
behalwe vir dele aan die platorand
waar die winters swaar is.

Die plantegroei wissel van
struikagtige droe bosveld met 'n
karige grasbedekking tot ruie

Die Laeveld spog metdie grootste planterykdom in die land
. - sowat 3000 plantsoorte. In die Laeveldse Botaniese Tuin
word hierdie natuurlike erfenis bewaar - enaan die publiek
toeganklik gemaak. VICTOR MUNNIK het in die Tuin gaan
dwaal en gaan gesels met die kurator, Johan Kluge. (Die

iIIustrasies is deur Elise Buitendag, metvriendelike
vergunning van die Laeveldse Botaniese Tuin.)

• •se mOOlnOOlens
en drakebome

dingetjie, self gefotosinteer het.
Van klein na groot: agter my

bruis die waterval van die
Krokodil wat deur die jare 'n diep
skeur uit die graniet gevreet het.

"Teen die rotsagtige hange waar
daar min grond is, groei geharde
plante soos vetplante en
rotswildevye.

N aaldekokers draal in die
sproeireen van die dreunende
waterval. Kinders druk hul neuse
deur die draadheining. Pa's neem
foto's met die bruin watermassa as
agtergrond. Ma's hou die hart vas.

By die waterval-uitkyk is 'n
gedenksteen opgerig vir Narendra
Makan. Dit se: "Remembrance is a
form of meeting."

En het u geweet dat Jock van
die Bosveld se baas, Sir Percy
Fitzpatrick, eens op 'n tyd 'n deel
van die toekomstige Tuin as

Vroullke ke61 vanEncephalartos vlllosus, een van
diebroodbome

Plant pienk: die Mooiboom
.MoomOOM is die vertaling van die wetenskaplike Die aanvanklik liggroen vrugte word in die herfs
naam van vanjaar se boom van die jaar, bruin ryp, en bars dan oop. Die sade is lekkernye vir
Calodendrum capense. Dis oor sy uitbundige pienk bosduiwe.
blomme wat die Kaapse kastaiing of wildekastaiing Die wildekastaiing het ook sy plek in die
so genoem word. voedselketting. Sover bekend is sewentien

Die mooiboom behoort tot die familie Rutaceae, insekspesies van agt families wat aan hom eel. Die
wat die kommersiele sitrusborne en die opvallendste van hulle is vier skoenlappers van die
boegoespesies insluit._ familie Papilionidae. .

Die plante het oliekliertjies onder die blare, wat Die wildekastaiing word reeds elders ter wereld -
meestal aromatiese olies bevat, Dis waar die boegoe by voorbeeld Australie - as sierboom aangeplant, Na .
se medisyne sit. . vanjaar sal dit hopelik meer in ons eie land gesien

Daar is vyftien inheemse boomsoorte in hierdie word.
familie, onder hulle die perdepram, perdepis en Die jong borne is rypgevoelig, maar groot borne
witysterhout. kan taamlik straw we ryp verduur.

Die wildekastaiing kom net in Afrika voor, Die borne groei relatief stadig (hulle begin eers na
rofweg van Swellendam met die ooskus noordwaarts ses of sewe jaar blom), maar hulle is verbasend
tot in Ethiopie. Hy groei normaalweg in beboste droogtebestand.· .
klowe, soms redelik naby die see, omdat hy effens Die wildekastaiing kan aangeplant word in die
soutbestand is. Die hoogte van die boom wissel van hurniede en sub-humiede streke van die wlnterreen,
sewe tot twintig meter, afhangende van die heeljaar- en somerreengebiede.
groeiplek. Talle kwekerye verkoop boompies, maar hulle kan

Reusagtige wildekastaiings is te sien by die ook van saad gekweek word.
piekniekplek onderkant die Hanglipkrans in die Vir verdere inligting of raad kontak die
Hanglipstaatsbos by Louis Trichardt. Departement van Omgewingsake, tel 012 3103842 of

In die vroegsomer dra die wildekastaiing soveel Privaatsak X447, Pretoria, 0001.
blomme in groot, samegestelde trosse, dat die groen Boomliefhebbers, onthou boomplantdag is die
lower byna heeltemal verberg word. Baie pienk, dus. tweede Vrydag in Augustus.

AAN diebegin van die
Krokodilrivier-oewerpaadjie is
die boomstamme omtrent
oortrekvan korsmos. Korsmos
is 'n natuurlike aanduider van
onbesoedelde lug, hetdieruin
se kurator gese,

Endie lug moet skoon wees,
want kyk hoe welig groei die
liggeraakte mooinooivaring.

"Die bosveld waardeur u nou
stap, sal u telkens opmerk waar die
paadjie wegdraai van die oewer af.

"Hier en daar is vogtige kolle
met vleiplante soos biesies,
sommige soorte varings en
vleiblomme," se die gids,

"Die immergroen
oewerplantegroei, bekend as
gallerybos, vorm 'n gordel allangs
die oewers. So strek die groen
bande langs al die Laeveld se
standhoudende rivicr, selfs deur
die droe vlaktes verder ooswaarts."

Die oewerbos is plek-plek
verstrengel deur rankplante. Dit
laat my dink aan kurator Kluge se
opmerking: 'n wilde tuin is
onmoontlik sonder seekoeie wat
paadjies deur die oewerbos breek,
olifante wat borne oms toot...
veldbrande...

Ek dink: 'n mens kan natuurlik
22 000 besoekers per jaar kry om
die paadjies uitgetrap te hou.

Maar kies 'n sypaadjie sonder
taksonomiese bordjies enjy vind
"ongerepte natuur", Gaan sit en
droom langs 'n poeletjie wat tussen
die rotse agtergebly het toe die
rivier in vloed was.

'n Spinnekop het 'n koepel oor
die poeletjie geweef, 'n
wandelende jood rank kruis en
dwars deur die water. En onder,
tussen die verrottende
plantrnateriaal, steek twee
piepklein groen blaartjies uit. 'n
Klein lugblasie sit op die een
suurstof wat hy, nietige ou

VryDagl31Maart1,96?
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GIDSE

-Jameson's Bar, MetArmePowers, Edwin Dixieland-jazz deurdie
Commiuionentraat: 'n vanWyle, Barbara Jazz Acesop Saterdae
Wye versleeidenheid van Tellinger,Marilyn Taylor tussenceo- en vyfuur. Die
SA musiek:van mbaqanga en TheBoys in the Band- Waldod StringBandis
tot pseudo-samba. Jazzby Garth Vietor, Reuben Sondseaan diebean, Tel:
die Saterdagmiddagete. Sameuls en Kai. 484-1714.
geen lOegangsge1d.

Bones, Rosebanlc:Vrydagaand speelThe Club Manzattan,
Genuines.Saterdagsand Restaurant met buitelug- Moletsane, Soweto: Hoer-
word dasr 1e000sert gchou biertuin vir yuppies en inkomstegroep disleo. Oop
met gewildegroepesoos aspirant-yuppies. Vrydsg: van elfuurdie aand.Op

'Koos, Genuines, Soft Double Image. Saterdag- Msandaeen Dinsdae is
Targeten Dislexix. Bright en Sondagaande: toeganggratis.Tweegratis
Blue speelDinsdag-, gasleunstenaars. biereop aande wanneer
Woensdag- en Woensdag: Sugar and toeganggevra word.
Donderdagaand. Spice.Donderdag: Dave LedegeldRIO. Ailesoorte

Dell.Tel:788-1337. musiek, Tel: 930-1735
Roxy Rhythm Bar,
Mainstraat, Melville: The Thunderdome, h/v Idols, bokantvan
Vansand:African Jazz Claim- en Noordstraat: Endstraat: Langtouevan
Pioneers.Saterdsgmiddsg: "Mega"-disko, kroce en oorentoesiastiese jollen
Little Sister,-aand:The groepe. Baie spieels en hoe buite,Musiekenplesiervir
Jive. Msandagmiddag: hakke. Cop van Dinsdae die tiener-yuppies, Tel:
Pierre vanStaden,-aand: tot Saterdae.Die nuwe 402-7840
Fat City.Dinsdag: Little gereelde orkes is Cinema,
Sister. Woensdag: Shifty watmetlasers,ligte en Capone's, LouisBothalaan
Henry. Donderdag: Rush video's vermaaleverskaf 440:Restaurant metorlees.
Hour. Vrydagmiddag: Tam san dietieners. Tel: 238- Dinsdag: Bryon.
Minter,-aand:AfricanJazz 738 Woensdag: AlanGold.

,< Pioneers.Tel:726-6019. Donderdag: Largesse.
Rumours, Rockeystraat: 'n Vrydag: AlanGold.

The Junction, h/v BreI!- en TipieseRocleeystraat Saterdag: TamMinter.
Claimstraat: Die ouer rocle laataand "joint" vir mense Sondsg:Largesse. Tel:
en new wavewathier watsomswerleoak. Tel: 640-7582
gespeelword,is 'n 648-4605
welkomeafwisseling van

.Late Nlte Duke's,
Easy ByNight,

die disko-twak op ander Natalspruit: Vir hol!·
plekke, ChrisPrioren Neil Melville: Laatnag- inkomstegroep jollers.Baie
Johnsonis soms op altematiefvir Rockey- gewildonderSowetane op
Saterdagaandedie straat.Oop van vyfuur Woensdagaande. Speel
platejoggies. smiddsgs tot baie last saamasjy 'n BMW het,

saansenSaterdae vir Tel: 864-4748
Klpples, Marle-teater, middagete: Etes word sewe
Newtown: Township-jive daevandie weele tot Club Status, FunValley:
in sy meervoorstedelike laataand bedien. Disko met baie dansplek.
gelylee. Huldeblyk aan Syndicatemet Ronnie
Kippie Moelcetsi metonder Rake's Wine Bar, Joyce isdie gereeldeorlces
andere AllenKwelaen Ridgestraat 20, Parlctown: in die pas opgeknapte klub.
Bamey Rachabllne. Hierdie Eintlik'nou huis met 'n· Tel: 945·IOOlfl
vertoriing is verlengtot 8 groottuin. Ligte etes op die
April. grondvloer en steak op die Hard Rock Cafe, 204

boonste verdieping. Oxfordlaan,IlIovo:Baie
No 58, Hillbrow: Bring Vrydagaand: Roots en die gewildetiener-uithangplek

, Back ThatLovin' Feeling. eenmanvertoning Nebbon. wat so gooddoen dsthulle

6nm: Iratanand Iraeema
8.15nm:BodilyRestraint
or Rites of Love
(voorJopig)
Donderdag20 April
6nm: Brightness
8nm:The Rainbow
Vrydag21 April
6nm: BodilyRestraintor
Rites of Love (voorlopig)
8nm:Love and-Fear
10.l5nm: Mascara
Saterdsg22 April
6nm: Welcometo
Germany
8nm:Loveand Fear
to.l5nm: TheLair of the
WhiteWorm

RED SORGHUM
Wennervan die Golden
Bear-toekenning vir beste
film by die 1988
intemasionaleBerlyn
filmfees is 'n idealisticae
verhaaloor Iiefde,smart en
Iyding. Dit speelaf 1930
tydensdie Chinees-Japanse
oorlog.Met GognLi en
Jiang Wen.

HIGJJ'tIDE ~,Die bekende
Australiese aktrise,Judy
Davisen regisseuseGillian
Armstrong w.erle vir die
eersteleeerweer saam
sedertMy BrilliantCareer.
HighTide handeloor
verloreIiefdelUssen
moederen dogter,die
oorsaaken die gevolge
daman. Cok met Jan
Adeleen ColinFriels.SK:
PWV

TWINS- Danny DeVitoen
ArnoldSchwartzenegger
speeldie hoofrolleas

Indie Labia:
Maandag10 April
6nm:PattyHearst
8nm: Vincent
100m:Track 29
Dinsdag11 April
5.3Onm: Comeand See
8.l5nm: TheSecret Garden
10.15nm: AShort Film
about Killing
Woensdag 12April
6nm: Vincent
8nm:PattyHearst
IOnm: RosaLuxemburg
Donderdag 13 April
6nm:Iratanand Iracema
8.1Snm: ShotDown
10.l5nm: Ballhaus
Barmbelc
Vrydag14April
6nm:The Cryof Reason,
saammet RobbenIsland,
Our University
8.l5nm: Manifesto
100m:Deathof a Son
Saterdag15 April
6nm:HauntedSummer
8.15nm:TheLairof the
WhiteWorm
to.15nm: rve Heard the
Mermaids Singing
Maandag17 April
5.45nm:TheSouth
8nm:TheRainbow
10.15nm:Manifesto
Dinsdag18 April
6nm: Brightness
8nm:HauntedSummer
to.150m:Mascara
Woensdag 19April
6nm:Deathof a Son
8nm:BumingSecret
100m: The South
Donderdag 20 April
6nm:Vincent
8nm:Loveand Fear
10.15nm: ShotDown
Vrydag 21 April
6nm:The Cryof Reason,
saammetRobbenIsland,
Our University
8.l5nm: Welcome to
Germany
10.15nm:Virgin

. Saterdsg22 April
6nm:Shame
8nm:MysticPizza
100m:Salome'sLast
Dance

Onafhanklike
bioskope Op

bladsy 12

Saamgestel deur DEBBIE AMOS

••• Sterle aanbeveel
•• Sien gerus
• Verm}!.as jy'nugter is
Prentesonder sterretjiesis
nog nie beoordeelnie
SK - Ster Kinekor
M-Metro
K- Kaapstad
PWV - Pretoria,
Witwatersrand,
Vereeniging

DANGEROUS UAISONS
- 'n Fihn wat spogmet
name soos Glenn Close,
MichelePfeiffer enJohn
Malleovich leannie anden
as om goed te weesnie,
veralnie wanneerdaar
gevaarlikeemosioneleen
seksuelespeletjiesgespeel
wordnie. SK: PWV,K.

Baxterteater

FILMS,IIJfI. '.

Maandag 3 April
6nm: Madame Sousatzka
8.15nm:La Boheme
Ilkun: PattyHearst
Dinsdag 4 April
6nm: A ShortFilm about
Killing
8nm: A WorldApan
1O.15nm:rveheard the
MermaidsSinging
Woensdsg5 April
6nm: Track29 .
8nm: Comeand See
Donderdag6 April
2.3Omn: Vincent
6.00nm: RosaLuxemburg
8.15nm: TheSecret Garden
10.15nm:Ballhaus
Barmbek
Vrydag7 April
6nm: A WorldApart
8nm: MadameSousatzka
10.15nm:AShortFilm
about Killing
Saterdag 8 April
lO.3Ovm: rye heard the
MermaidsSinging
2.2Omn: Comeand See
5.45nm: A Handfulof Dust
8nm: Tracie 29
Ilkun: The SecretGarden
Maandag 10April
6nm: La Boheme
8nm: Rosa Luxemburg
10.15nm: HaveYou Seen
Drum Recently?
Dinsdag 11April
6nm: Ballhaus Barmbek
8nm: A Handfulof Dust
10.l5nm: Manifesto
Woensdag 12April
2.3Omn Have YouSeen
Drum Recently?
6nm: The MusicTeacher
8nm: I'ver heardthe
MermaidsSinging
lOnm:HauntedSummer
Donderdag 13April
6nm: BurningSecret
8nm:Shame
Vrydag 14 April
2.3Onm: The South
6nm: Virgin
8nm: Mascara
100m:Salome'sLast
Dance
Saterdag 15 April
10.3Ovm: Shame
2.3Onm: Boming Secret
6nm:TheRainbow
8.l5nm: The Music
Teacher '
,I0.15nm: The Secret
Garden
Maandag 17April
6nm: Welcome to
Germany
8nm:Salome's Last Dance
100m:Mystic Pizza
Dinsdag 18 April
6nm: Bodily Restraintor
Rites of Love (voorlopig)
8nm: Virgin
100m:The Lairof the
WhiteWorm
Woensdag 19April

Saterdseen Sondae. Disko
mbaqangaop die onderste
verdieping. Toegang:R3.
Tel: 331-6727

BlUes, 165Marshallstraat:
Wordmeestalbesoekdeur
wesensvan die noordelike
voorstede(ouderdom
tussen25 en 35). Disko·
musick,f1itsende Iigte,
spiel!ls, mensemet
grimering... daai soort van
ding.

~
:~
:~

Idols, Loopstraat: Verskeie musieksmake kan blykbaar ~
hier bevredigword. Acid house,funic en old soul tot ~ .

~~~

.Tatler's, Silversands: Dinsdaetot Donderdae is die
Tony Schilder-triote sien. Vrydagaand kan die
liefhebbersvan laserstrale,JohnTravoltaen alles wat
met disko te make het, die groep Collagegaangeniet
en Sondagaandis dit jazz metJeffWeineren
Mainstream.

·The Base:Vanaand en Saterdag- en Sondagaandlean
Tananasmet Steve Newman gesienwold.
Woensdagaand is dit reggaemetSonsof Selassie.
Donderdagaand speel The Genuines,

Villa Revue:Workforce speelhier.Saterdagmiddae is
daar 'n paar emstige jazz-sessica.

Goeie nuus vir die jazz-hongeres in Kaapstad.'n Nuwe
klub, Club5-2-4, het agterdie Landdros-Hotel in
Landsdownstraatoopgemuk wasr eenvandie eerste
jazz-plekkein die Kaap een was.Sakhilebet verlede
week goeddaar afgegaan en Tananasspeel
Saterdsgmiddag. Nawekesalgrootliks aan disko
behoort, terwyl jazz Saterdag-en Sondagaande aan die
beurt kom, Tel 71-6055. .

Rompie'sRhythm Bar, RegencyHotel:Diegroep Loco
is elke aand te sien met weergawes van bekende
kommersielemusiek.

Nuwe jazzklub in Kaap

Kaapstad ~

Baxter-teater, Mainstraat, Rondebosch: Studio: il
Andrew Bucklandse The UglyNoo Noo.Tot I April. ,::;:.,~:"y:~.,,:':,'•••::~Orgasmo Adult begin Maandagin die Studio.Die SA ,Y
College of Music bied DinsdagMusic IsFun aan en
TraVellingShots begin Donderdagaand. Sounds of
Africa (Bayete en Sakhile) deur die Kaapstadse ~~

filmvereniging is te sien in die Hoofteatertot I April. ji:
~~:=~dse mrnfees begin Maandagin die I
Nico Malan, Strandgebied: Die bekendeSmgin' in the ~1
Rain is in die Operahuis te sientot I April.Die 1
Bergvllet Murder Mystery deurDavidMcGillivray ~

en WalterZerlin word in die Arenaopgevoer. ,:,~

Indie Hoofteater kan Die vonke!in haar Ill! '

:~~~ip Theron en Pieter Bredenkarnp gesien ;1

i~:~;~:;~i A~CSbaai: Charley's Aunt met i
if:111~:~:M:if:~.i::M)Mii*j@?$K\WlWi;@MM))~!*i~ti@;~i:ill:ill:~m:i@§''*il:i:lij

~~~~~~;~I
Sondag 2 April.Tot 16 April. ~<:l

Cape Gallery, Kerkstraat 60:Nuwe werlee denrPieter I
:::r~:::::~t::~I:r::i:::kaanSe ':,,:,::.,:~;~,::>::,,::~:,!,<
kunstenaarssoosPiemeef, MaudSumner,Maggie :f.
Laubser, IrmaStem, Preller, Welz,Kibei,Caldeconen
Boonzaaier.Nuwewerlee.vanIrmaStem en Gregoire ffi
Boonzaaier. I
Artscene, St Andrewslaan,Seepunt: 'n Uitstalling van ::§j

~

selfs t-hemde (met hulle
naam op)met welslae
bemarle. Middag- en
aandete op diemaat van
bekende treffers,herroep
deur die groepAlzec wat
Woensdaeen Sondae
optree·

King of Clubs,h/v Marle
en Von Wiellighstraat:Hi
NRG gemorsop boonste
verdiepingop Woensdae,
Donderdae,Vrydae;

African Magic:Inheemse
handwerkenkunsartikels.
Ongewoonen outentiek.
Nuwe werkegereeld
beskikbaar. Rockeystrallt
20, Bellevue, Johannes
burg Tel: (011)648-4548
en 9a Milkwoodsentnun,
P1ettcnbergbaai Tel:
(04457)32-908.

Nunsense,Alhambra,
Doomfontein: Die groep
jolige nonneis terugin
Johannesburg na 'n tydjie
in die Kaapen Durban.
Met onderandere Kate
Normington, Gaby
Lombergen Natalie
Gamsu.

teater en filmkostuums,
ontwerp deurbekende
Franse,Engelse en Suid
Afrikaanse ontwerpers van
24 April tot6 Mei.

Everard Read.galery:
Landskappe deurverskeie
kunstenaars. Tot 10April.

Natalie Knlght-galery:.
Verjaardag·herdenkings
uitstalling.Intemasionale
kontemporere kunstenaars
en modememeesters.

Soodagaandom 9-uur
word poeslevoorgedra.

Gulls, Staatsteater,
Pretoria.MetRon
Smerczak en Jeremy
Taylor.

Goree, Upstairs, Mark
.teater:'n Geestelike reis op
soek ns" dans deur
Matsemela Manaka.Regie:
John'Kani.Met Nomsa
ManakaenSibongile
Khumalo.

Gaiery 21:Etswerleedeur
GiulioTambellini en Sonja
Strafellavan4 April.

Markteater·fotogaiery,
NeWtown: Gideon Mendel
se fotografiese uitstalling,
Beloofde Land asoole'n
·satiriese beeldhou.
uitstalling deur BreU
Murraydourtot 15 April. .

. kersmielc, houtwerle,
tekstiele enjuwele.,'n'
Versameling van Suid·
Afrikaanse mandjies en
SuidenSentraal
Amerikaanse handwerlee
wordtansuitgestal.
Verskeie handgemaakte
porselein deur Kim Sacks
en 'n versameling Pedi·
potte isookte sien.

Cassirer-galery, Mutual
, plein, Rosebank: Ballet,

Sarafina,Warehouseby
dieMarkteater: Die tweede
rolverdeJing van Mbongeni
Ngema seBroadway.
treffer. 'n Vemuftige
bernarleing van die
revolusie ala Chorus Line.
Blinkenoppervlakkig.

WhaleNation met Dawid
Minn~r by The Black Sun,
262Louis Bothalaan,

- Orange Grove:Dinsdag tot
Sondag om8.30. Die groep
PetokanDinsdag,
Donderdag en Saterdag om
10.30gesien word. 'n
Opvoering genaamd·
Schltz-are-free.in-here
metSeanHiggs,Liam .
Cundill, LesleyRochat en
PaulSavage is Woensdag,
Vrydag en SOIIdagaande
aandiebeUrt.
ElkeVrydag en

Johannesburgse Kuns·
museum, Joubenpark,
K1einstraat: 'n Nuwe
uitstallingvanSuid
Afrikaansekunstenaars
wat skilderyeen
beeldhouwerk insluit.

LesArt International:
Werlee van Duly, Matisse,
Pissarro,Signacand
Vlaminck. Toteinde April.

Goodman-galery:
Kunswerke deur Gail
Catlin.Tot 8 April.
Watervedwerkeen
tekerungedeurWalter
Battisen MaxWolpe.Van
15April tot 6 Mei.

,GALERYE<~_~

Kim Sacks-galery,
Cavendishstraat, Bellevue:
Diegalery en pottebakker
senttumspog met verskeie
soortehandwerle -

Beyond Reasonable
Doubt, AndreHuguenet
teater, Hillbrow: 'n
Hofdramagegrondop die
bekende JeffreyArcher
verbaal. MetRexGamer,
John Husseyen Vanessa
Cooke.

Pieter Dirle Uysse
,ScorchedEarth het gister
in die Hoofteaterbydie
Marle in Newtown begin.
Die opvoering is ook deur
hom geregisseer.

Tom Foolery, Leonard
Rayne-teater, .
Doomfontein:Musikale
revue·nadie·woorde,
musiek en Iirielce vanTom
Lehrer: MetRichard
Loring, .Malcolm Terrey,
Mark Richardson en
Celeste Litkie.

BI0 ., VryDagl31Maan 1989



(A)

(AI
(AI

I.·

1 :

COMINQ AnRACTIONS
14Apr_THE ACCIDENTAL TOURIST

21Apr_ MISSISSIPPI BURNING

PRETORIA
COMPUTICKET

ENQUIRIES (012) 322·7460

PRETORIA

TWINS (A)
WORKING GIRL (2·16)
COCKTAIL (2·'61
HISH CALLED WANDA (2"6)
DaIIy:1UO, UO,5.30,UIl, 18.15'111
GORILLAS INTHE MIST (A)

COMINQ ATTRACTIONS
14Apr- COCOON 2- THE RETURN

21Apr_ THE EMISSARY

D.lIy:1D.OO, 12.15,2.30.5,31,1.45, 1Ulpm
OANGEROUS LIAISONS (2·1&1
LAOY &THETRAMP (A)

DlfIJ:lUI,2.3G,Ull,'.IIlI,IG.20pm

~~I,~~~rJ..N ANO 10M CRUISE INM~'8)
MULT1Plf.OSCAR·NOMINATIONFllM!

1984 is Vader Jerry
Popieluszko koelbloedig
deur die Pooise
veiligheidspolisie vermoor
en die is sy verhaal. SK: K

**COCKTAIL- Tom
Cruise is Brian Flanagan, 'n
ambisieusejong man wat
aan die hand van die ervare
Doug Coughlin (Brian
Brown) die beste
kroegman in Manhanan
word. 'n Romanse met 'n
pragtige kunstenares bring
nuwe perspektief in Brian
se lewe. SK: PWV. K

BlESBRIOGES'TRUElIFESTORYI

THE DEVIL AND THE SONG (AI
IUNUAMEDF 8LOOD (2·'21

AHILARIOUS COMEDY WITH STEVE
MARTIN &MICHAEL CAINE!

DIRTY ROffiN SCOUllDRELS IA)
lICENSETO DRIVE . (PG2·10)

MElANIE GRIffiTHS AND HARRISON fORD IN
THIS ROMANTIC COMEDY'

WORKING GIRL (2·181
MARRIED TO THE MOB (2.111
7Apr. CADDYSHACK 2!fUNHY FARM

ANDT·1O·Bf·MISSEOCOMEOYBDRAMA
DOUBLE'

AFISH CAllED WANDA (2.18)
AMAZING STORIES (AI
7Apr:IIDIIIGHTRUNlSEHPfNTIMRAlIIIOW

DIRTY RDTTEII SCDURDlIEIS (A)
A AHILARIOUS COMEDY STARRING Smt

MARTIN &MICHAEL CAINEI

(AI mM~~~~~~N~NTHIS.'lARIOWS'OI
COMEDYI

r-;;;;:;;'i!"'===----I DIll,:lD.DO,2.30,UOpm
JEAN DEFLORmE (AI

r.:~;;'===----''''IDIIIy:12,15,5.30.18.15I1t1l
(AI MANON OFTHE SPRING (AI

COMING ATTRACTION
1 Apr-MR NORTH

AN ACTION PACKED AOVENTURfi

MY AFRICANADVENTURE IAI
12·11, SALSA IAI
IB4) 7Ajlr: LADY. THE Tl!AMPICADDYSHACJ 2

speeldiehoofrol in die
rolprent wat altwee
GoldenGIobe-toekennings
losgeslaan het,Ook met
BryanBrownenJulie
Harris. M. SK:pwv. K

**ro KILLAPRIEST
ChristopherLambertspeel
die rol van VaderAlec, 'n
priesterwat die owerhede

·Iaat siddermetdie
'charisma wat hyvan sy
preekstoel at uitstraaI.
Hoewel die naamVader
Alecgebruikword,word
die werkliheid nie van die
fiksie onderskei nie, In

MOVIES
EAST WEST

DIlJy:1UI, 12.15,2.30,5.30, US,la IKI '" 1lIi/y'1GIII, 12.15,2.31,5.:1, U5,1G lID ,m
~m~~,W~9fTIIl'~D~~~O~OFJ!;'1 ~H~~~~~~R~ffiIE (AI
YEARl WITH MICHAEl CAINEI MARTIN &MICHAEL CAINE!

DANGEROUS L1AISIONS

MELANIEGAlfflTHSANOHAAAISONFOROINA
AOMANTICCDMEOY'

WORKING GIRL
ALIEN NATiON
7Apr. CADDYSHACK2IBIG BUSIHESS

(AI WORKING GIRL

(AI

n-·tlige baas en haar
s:kretarcsseen hulle
oorlog om die man van
hulle drome vas te trek.
Wennervan vier Golden
Globe-toekennings en
genomineervir ses
Academy-toekennings
maak die fliek 'n moet.Met
SigourneyWeaver.
HarrisonFord en Melanie
Griffith.SK: PWV.K

**GORILLAS IN THE
MIST - Gegrondop Dian
Fossey se stryd om die
berggorillasvan uitwissing
te red SigourneyWeaver

COMING ATTRAC'nON
14Apr- COCOON 2_ THE RETURN

Dally:10.0D,1215,2.311,5,3D,U5,11100'tIl

~i!'JJ~&W~ASfo~~~~ClASS! (AI
STEVE MARTIN -A CONMAN WITHOUTI

~0~~N~m90~~~I~J~M~~~ARJ!;16)
WITH GLEN CLOSE &MICHEllE PFEIffER!

TWINS (AI

D.11y:10.01l,12.3D,2.30,UG,m
LADY 8< THE TRAMP

Dally: 1lI.OB,2.3I,5.3t, I.OG, 10.15 pm
(A) GORILLAS INTHE MIST

(2·16)

(AI
(2·161

(2·161

(2·'81
(2·16)

SUPERACTIONPACKEOOOUBlfFEATURfi

MESSENGER OF DEATH "'''1
(AI NINJA3 12.14)
'A' 7Allr. MIDNIGHT RUJlISCROOGED

STER-KINEKOR
31 MARCH - 8 APRIL

ADVANC! BOOKINGSATCOMPunCKIT
ENQUIRIES (011) 28-3040 - ALL WELCOME

COMINGAnRACTION
14Apr- COCOON 2_ THE RETURN

D.IJy:tD.OII, 12.15,230,5.311,7.45, t•. lllpm

~~'=~~~E~~'STlRRI~
STEVE MARTIN &MtCHAEl CAINE!

DANGEROUS LIAISONS

TWINS
WORKING GIRL

DalJy:111.lIlI,2.30,5.30,I,ltD,1UlIptll
RAIN MAN (2·1&1

D.11y:18,aa,12.15,2.30,5.3lpm
LADY& THETRAMP
Da11y:U5,1U'pm
MARRIED TO THE MOB
AFiSH CALLEO WANDA
CDCKTAIL

,STEVE MARTIN ~~(! MICHAELCAINE are
,~~;' ,~' , '9 ~ ;

DIRrvR0TtEN SCOUNDRELSt-==:-----'--~~
AH{fAFilo{j~fONG~E-IWCH£EKCoitEDY!
'THEj'MtstSE~; M'bVIE OfTHE'YEA~'!'~

MY AFRICAN ADVENTURE (AI

THE ACCUSED 12·'81
Dallr.1D.8lJ,12.1S. 2.30,5.30,1.45 pm
THE DEAD PDOL (2·1&1
Danr:11.G8pn1
THE ROCKY HDRROR
PICTURE SHOW (2·18)

IMAGINE JOHN LENNON (2-'21
DalIy:1UlII,2.30,5,30,I.lNJ,1I,15pm
GORILLAS INTHE MIST
Oally:10 OO,2.38,S.30,7.45,1D.1O pm
MIDNIGHT RUN (2·181

COMINGAnRACTION
14Apr_SPLIT OECISION

LESLIE NIELSEN &PRISCILLA PRESLEY IN
AHILARIOUS COMEDY!
THE NAKED GUN (2-10)
THE MONEY PIT (AI
lApr:OEVlllTHESOHGllNTHEHAMEOFIlOllD

WAlTOISNfYSANIMATEOCLASSICSTORYOf
ROMANCE &AllVENTUREI

LADY& THETRAMP
WNO fRAMED ROGER RAB91T7
1Apr: WORXING GIRUBIG BLUE

NOW SHOWING:
OPEN 7 DAYS PER WEEK

L..::=i~iiNcWTiijlCTiOii~::!.j.~~~~~~~~-~~~~~~==-d CINE 3 .I COCDDN 2-THE RetuRN (A)

•_~'=';":::::::=::'-4-J'j~~ffi~ffi~~1 MESSENGER OFDEATH (2·161MASTERS OF THE UNIVERSE (A)
THE GOONIES (A)
FLASHDANCE . (2-18)
BIGfOOTANOTNENENOElilONS (Al

CINE 1
PRETTY PEACHES' (Adult)
COVER GIRL (Adult)
rHEBLDNDENEXTDDOR (""')

f-:::======--r."""~:-::-===~:!!!LJCINE 2
SWINGING PARTlES

t~~~~w~r;~-:~~~~~~~~;::t~~~~~JEJ~~~~~~iiiiGiiTiiUiCTiOii,J~ MYNIGHTSWITHMESSAlINA~NKYLAOIES OF BOURBON ST

~.

2J·UMARCH ....

- •• I

CITY, TEL.25-2720
DAILY: U5, 12,2.30 pm ONLY

LADY AND THE TRAMP
W.ItOlsney',.U-llm.'murll:·cII.,IAIII

DAILY: S.IS. H5. 10.15 pm
OUSTIN HOFFMAN. TOM CRUISE

RAINMAN
Brnlilnl dr.m. I At.d.mynomln.lIoIlS. (l.UI

SanlamCentre,ParowTel.92·5128
DAILY: U5. 12.2.30, 5.30.1.00. 10.15 pm

• LESLIE NIELSEN.

THE NAKED GUN
Llu,h-.-mklul.comldy 1111 12-101

DRIVE-INS*NIGHTLY AT 8.00pm *
R9,OO perCar, Combl, Dr L.G.V.lor 2Film.

THE NAKED GUN
LESLIE NIELSEN Llull"·,·mlnul.cOlYlld,bn.12·1D)

A NEW LIFE
ALAN AlDO Comllly I!rlm, lA1t1

_ ~ f

MARRIED TOTHE MOB
MIcIl.n.PllIIN",M.""'.ModlnI12-161

JOHNNY BE GOOD
RObtr1Down.yJf.. P.uICIIIStln.Comtdy 12-121

DAILY: 9.•5,12,2.30pmONLY
LADYANDTHETRAMP
W.nOllllty'I.II·lIm,llYeurlt.cl.nlc.IAIlI
DAILY: 5.30, 1.00, 10.15 pm
JODIEFOSTER. KELLY McGILLIS
THE ACCUSED
Powerlulcourtroomdr.m. 2·11
DAILY: 9.•5,12.2.30pmONLY
JODIEFOSTER. KELLY McGILLIS
THE ACCUSED
l'twerlul eourlrotm dram. (2.111
OAlLY: S.30, 1.00,10.1S pm
LADYANDTHETRAMP
W.ItDlsnlf'S.n-II"'lllYflurlt.Clnslc(AItI

MAIN ROAO, TEL.7Hl131
DAILY: U5, 12.2.30. S.30, 1.00, 10.15 PII
THE NAKED GUN
lESlIENIELSEN.Uu h·.·mlnul.eomlll hit. l·UI
DAILY: 9.•5.12.2.30.5.30.1.00. 10.15 pm
Arnold Scbwarnnlgger, Danny d. ViIO ..
TWINS.,,,.,,,,•••. AM

Steve Martin en Michael Caine in Dirty Rotten Scoundrels - sien bladsy 5

MAIN ROAD, TEL.61-7979
DAILY: 9.•S,12,2.30.S.30.1.00. 10.15 pm
THE NAKED GUN
lUlIENIELSEN.lIu h·.-mlnullcomld "M. 2-10
OAlLY: us, 12.2.30, 5.30.1.00, 10.15 pm

MELANIE GRIFFlrH • HARRiSON FORD
WORKING GIRL

.1I1,llmlhll «Iml." MikeNichol'. 111m. 2.16
ILY: 10,2.30. 5.30.1.00, 10.15 pm

• SIGOURNEY WEAVER.
GORILLAS IN THEMIST
Crlllcllly.ccl.lm.dfrlm•. IAIII

* SATURDAY al9.4Sam *
GREAT MOUSE DETECTIVE

TW

OAlLY:9..5 ~~~~~~DItiI~ffi~ffi~r3mljMELANIE GRIF • HARRISON FORO
WORKING GIRL

herllmillucomi AMlk.Nlcllol's'lIm, 2-16

LADy'ANDTHETRAMPt;.::~:==::::!.._----I
W.ItDlln!)"s.O-tlmll.youtll.C1.lIft.IAIII
OAlLY:5.15.H5,10.15pm
DUSTIN HOFFMAN. TOM CRUISE
RAlNMAN
Brllll.nldr.m. IAudlm Iltlmlllilloni 2-1'

~A~~:~ ~~i~~"i~ • TOM CRUISE
RAlNMAN
arllilanldtlm.,tAt.dlmynomln.llons.12-111
DAILY: 5,30, a.oo, 10.15 pm - FRIDAY24Ihlnto25th-,

LADYANDTHETRAMP STRIPPEDTO KILL
WIIlDlsnty's,n·llm.'.wurll,cll1slc 'AliI .:";;,',::";::0':;..1::"';::"::.1-------1
FORESHORE, TEL.2S.30S2
DAILY: US. 12,2.30, S.30.1.00. 10.1S pm
GLENN CLOSE. MICHElLE PFEIFFER
DANGEROUS LIAISONS
LusI,S.duCllon,RfYln I -Amuslltl' 2-'1
DAILY: 9.•5. 12,2.30.1.00. 10.15pm TWINS
JOHNCLEESE,KEVINkUNE,JAMJELEECURTIS SCllwarun.gll.r DiVito HlIlflDusColllldy (NIl

~IIf.t~~.S~~WANDA SCROOGED .
NIGHTlY: 5.30pmONLY Bill MURRAY HSI,fIC"cam.d rA'I)

Tantillzlng , , , war-ol-Ihe-sexn-comedyl
WOMAN ON THEVERGEOF DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS
ANERVOUS BREAKDOWN Mle.AHtAl.E.smE .ARTlO.(I·111
(WII''''·I''''112·1', COLORS-. ,

SUH PEHN. R08ERT DUVAll 12·161

ALL CINEMAS & DRIVE·INS CLOSED
THISFRIDAY 24UtBUTMIDNIGHT SHOWS AT
SOMERSET WEST ANDGOODWOOD DRIVE.IN,.

Die Afrikaanse weergawe van Kinekor se filrngids korn ongelukkig te laat om te plaas

Kaapstad

• AOORAPHICS •

SEAPOINT, TEL.44·8941
OAILY:2.30.9.00pm
THEUNBEARABLE
LIGHTNESS OFBEING
OANIElDAY-lEWIS AIoYI,-sllory.l2-Z11

DAILY' 530pm "~f!~i:iilttI;1~mriJ~BABETTE'S FEAST'
IWIlJlSU'.UtItJIOU111.ndlnq.nt.rt.lnm.nt(AIIJ
Specla,e Salurday'Next Week 10, 30,2.30pm
NOTE: Alltlckal. ona price,R2,OO each
BIG TOM .A.K'.IAIII

"*RAINMAN- Dustin
Hoffmanen TomCruise
vertolkdie rollevan twee
broers wat weerontmoet
na hulpa se dood.Charlie
(Cruise)stel dit ten doel
om uit te vind hoekom hy
net 'n motoren 'n klomp
roosbomegeerfhet en wie
die anderdriemiljoen
dollar rykergewordhet.
SK:PWV,K.

***AFlSH CALLED·
WANDA - Cleeseen Palin
van die MontyPython
spansaammetJamieLee
Curtis (as stommefemme
fatale wat uiteindelik
verlief raak) en Kevin
Kline in 'n juweeldiefstal-.
avontuur.So snaaksdat
almal huis toe gaanmet
seer wange.Wandais 'n
vis...en die meessexyvrou
wat Cleesesa hyooit
gesienhet.SK: PWV,K.

***MIDNIGHT RUN- .
Dieonvergeetlike Robert
de Nirospeeldie hoofrol in
Midnight Run.De Niro,
wat sondersy vetjies 10
jaar jonger Iyk,is Jack
Walsh,'n gewese
polisieman wat sy eie
metodesinspanom
misdaadte bekamp.
CharlesGrodinis Duke,
die man wiese bloed
Walshsoek... M,SK:
PWV,K

tweelingbroers wat nie van
mekaar se bestaangeweet
het nie, Julius
(Schwanzenegger) vind uit
dat hy een van 'n tweeling
is en besluitom sy broer op
te spoormet skreeusnaakse
gevolge. SK: PWV,K

*"WOMEN ON THE
VERGE OF A NERVOUS
BREAKDOWN - Ditlyk
of vroue tot vervelenstoe
gaan kla oor die feit dat die
werelddeurmans aan die
draaigehou word.Die
storie handeloor 'n paar
vrouewie se manshulle op
een of andermanier
bedrieghet en hul
oorwinning oor smart,SK:
PWV,K

***IMAGINE: JOHN
LENNON - 'n Moetvir
Lennon-liefhebbers, In die
dokurnentere huldeblyk ..
word'n mens teruggeneem
na die Beatie-era, John se
kinderjareen sy lewe saam
met Yoko. Sy seuns,Sean
en Julian lewerook
kommentaaroor hulle pa.
'n Meerkonserwatiewe
Yokomet kort hare vertel
ookhoekomsy besluit het
om van diemeer private
beeldmateriaal aan die
publiekte vertoon, SK:
PWV.

***BABETTE'S FEAST
Diefilm,wat 'n Oscaras
die bestebuitelandse prent
gewenhet, handeloor die
invloedwat 'n vlugteling
van die Communard
opstandin Parys(en
spesifiekhaar kookkuns)
het op 'n kleindorpieop
die Jutlandsekus in
Denemarke. Gegrondop 'n .
romanvan Isak Denisen.
SK:PWV,K

"WORKING GIRL· Die
verhaalvan tweevroue:'n

"THE ACCUSED·Jodie
-'F~t1tSilraIfTob1Ys~ Sy

worddeurdriemans,
aangehitsdeur toeskouers,
in 'n kroegverkragen haar
strydteen die skuldiges
begin. Haarprokureur
(KellyMcGillis) is .
huiwerigoor diehele
aangeleentheid en Sarah
beskuldighaardaarvandat
sy aan haar twyfelas
gevolgvan haar
agtergrond, SK, M:PWV.
K
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DIE WEEK SE TV

VRVDAG 31 Hoogtepunte op TV

Woedende tamaties wit staat omverwerp

Theresa Iglich en Dale Cutts in Louis Motors

ANDNOW FOR SOMETHING COMPLETELY
DIFFERENT is natuurlik 'n rolprent uit die Monty Python
kraal en sluit 'n reeks populere sketse en animasies van die
BBC-reeks in. Met John Cleese en Michael Palin. Die
reggiseur is Ian McNaughton.

hoogtepunte
12.35 Face to Face

TV4
6.03 TV4 Top 20
6.30 Muzik A La Carte
9.03Life's Most
Embarrassing Moments
9.56 Cheers
10.23 Tyd en die wind
11.17Ripley's Believe It or
Not

M-NET
10.30Robin Hood
12.00From Disney with
Love
1.30A Dog of Flanders
3.00 Cocoon: The Return 
'n Kykie agter die skenns
na die vervaardiging van
die rolpren t,
3.30 Goodbye Supermom
5.05 Adventures of a
Mouse
5.25 Dr Snuggles
5.50 Inspector Gadget
OopTy d
6.15Loving
6.50 Designing Women
7.20 Empty Nest
7.45Revue Plus
Intekenare
8.00 Revue Plus · vervolg
8.30Can't Stop the Music
kyk onder hoogtepunte
hierbo
11.30 Program sal
aangekondig word
12.20 Cane Blanche

MINI CINE - Pretoriaslraat 49, Hillbrow.
The Cry of Reason wat onderhoude met Beyers Naude
insluit, word tot Woendagaand vertoon waama Brazil
Donderdagaand draai.

DONDERDAG 6

DIE 1980 musiekrolprent Can't Slop the Music, met die
destydse treffergroep Village People in die hoofro l, wys
Donderdagaand op M-Nel. Die musiekblyspel handel oor 'n
vooruitstrewende komponis (Steve Guttenberg) se opkoms
in die musiekwereld asook di~ van 'n popgroep .

Onafhanklike bioskope

produkte te verkoop waama die meisies vennoor word.Met
James Coburn, Susan Dey en Leigh Taylor-Young,

DUTCHESS ANDTHEDIRTWATERFOX is 'n stout
komedie wat tydens die ou ongetemde Wilde Weste afspee!.
'n Onbeholpe bedrieer (George Segal) probeer van 'n bende
bankrowers, wie hy voorheen beroof het, ontvlug . Hy
ontmoet 'n kabaret-danseres (Goldie Hawn) wat haar as 'n
hertogin voordoen. Maandagaandop M-Net.

TVI
6.00 Goeiemore SA
3.00 Opvoedkundig tv
3.30 Topsport
5.25 Tekkies
5.57 Kompas
6.00 Nuus
6.15 Uit en Tuis
7.05 Willem
8.00 Network
9.00 Hill Street Blues
10.00 Topsport
11.00 The Ostennan
Weekend - kyk onder

Oop Tyd
6.15 Loving
6.50 The Oldest Rookie
7.45 Supersport: Sokker
Intekenare
8.00 Supersport: Sokker
8.30 The Blue Lightning:
'n Geharde avonturier (Sam
Elliot) word deur 'n
behepte juweelversamelaar
gevra om 'n waardevolle
opaal, bekend as The Blue
Lightning, terug te kry van
die gewetenlose
moordenaar wat dit gesteel
het , Ook met Rebecca
Gilling.
10.05 Godfather of the
Ginza
10.18What's it all about,
Alby?
10.30 Looker

DIE 1958 Dracula-treffer, Horror of Dracula, kan
Sat erdagaand om 10.30 op M·Net gesien word. Van Helsing
(peter Cushing) stel ondersoekin na sy vriend se
geheimsinnige dood en dit lei tot 'n konfrontasie met Oom
Dracula (Christopher Lee).

SILENT MOVlE is 'n komedie wat handel oorn regisseur
wat besluit om 'n rolp rent sonder 'n klankbaan te maak. Hy
probeer om bekende akteurs te oorreed om in die rolprent
op te tree. Met Liza Minnelli,Anne Bancroft, Burt
Reynolds, Paul Newman en James Caan. Silent Movie wys
Sate rdagmiddag op M-Net

Kaapstad
LABIA - Orangestraat 68
Vanaand: 3.ooZoro the Gay Blade. 6.00 Popeye. 8.15
Withnail and I. 10.15 Blue Velvet.Saterdag: 10.00 en 2.30
Shon Circuit 1.5.30 Wings of qesire. 8.00 Wifemistress.
10.00 Erendira deur Marquez wat ook yerantwoordelik is
vir 100 Years of Solitude. Maand ag: 6.00 Popeye. 8.15
Good Morning Vietnam. 10.30 Lenny met Dustin Hoffman.
Dlnsdag : 5.45 Wifemistress. 7.45 ParisTexas. 10.30
Married to the Mob. WoellSdag: 6.00 Lenny. 8.00 Wings of
Desire. 10.30 Good Morning Vielman. Donderdag: 5.45
Paris Texas. 8.30 Marricd to the Mob. 10.30 Popeye.

Johannesburg
CORLETT CINEMA- CorlettCity, Louis Botha.
Cine I: The Unbearable Lightness of Being kan nog
vanaand en Saterdagaand gesien word. Daama is 'n
Paasfees-filmaanbieding aan die bellrt Viat s s volg Iyk:
Maandag. en Dinsdagaand om 6.00 The Unbearable
Lightness of Being (regtig die laaste twee vertonings) en
9.00 Man in Love. Woensdagaand 6.00: Die Franse film
Gaby en 9.00 Punchline met Tom Hanks. Donderdag: 6.00
House of Games en 9.00 Withnail and I.
Cine II: Who FramedRoger Rabbitwys nog lot
Saterdagaand en Maandag beginGorillas in the Mist.

Australiese voonnan wat
vasbeslote is om met sy
professie voort te gaan al
ondervind hy sterk
teenkanting van sy een
seun Will. Sy jonger seun
Michael, war baie na sy pa
aard, ondersu:un sy se
besluit, Met Michael Craig
en Robyn Nevin.
10.56 Easy Street
11.23 Gunsmoke

M-NET
10.30 Harry and Tonto
3.20 The Verdict
5.25 The Real
Ghostbusters
5.50 GI Joe
OopTyd
6.15 Loving
6.50 China Beach
,7.45 Hoogtepunte op M
Ncr
Intekenare
8.00 Hollywood Squares
8.30 Eye of the Sparrow
kyk onder hoogtepunte
10.06 Supersport : Soller
11.36Ladyhawke

WOENSDAG5

M -NET
10.30That'll be the Day
12.10WhoKilled My Son?
3.00 Telygames
3.30 Teen Scene: My
Dissedent Mom
4.15 Teen Scene: God, the
Universe and Hot Fudge
Sundaes
5.00 The Adventures of
Teddy Ruxpin
5.25 The Aintslone Kids
5.50 The Adventures of the
Galaxy Rangers

TV4
6.03First Impressions
6.30 Topsport
9.03 The Colbys
9.56 Misdaad
11.28The Honeymooners

TVI
6.00 Goeiemore SA
3.30 Opvoedkun dige TV
4.00 Silhouette

. 5.00 Mio Mao
5.10 The Trap Door
5.15 Tele 6
5.25 The'Boy and the
Book
5.30 Sea Hunt
6.00 News
6.15 No Jacket Required
7.00 The Cavanaughs
7.30 Louis Motors - kyk
onder hoogtepunte
8.00 Netwerk
9.05Cui De Sac III
9.35 Diagonal Street
10.00 Topsport
11.00Die goeie aarde
11.30Oordenking

JOHN WAYNEkan in TVI se Saterdagaand rolprent North
to Alaska gesienword. Die fliek specl hom af tydensdie
goudstormloop in Alaska toe vroue skaars was en die mans
nie skaam was om dit te erken nie. Geluk tref drie mans toe
hulle goud in Alaskaontdek en toe een na Seattle venrek
om voorraad aan te koop, land hy ook met die taak om sy
broer se verloofde terug te bring. Ook met Stewart Granger
en Fabian.

DIE roerende drama, Eye of the Sparrow word Dinsdagaand
om 8.30 op M-Netvertoon. 'n Blinde paartjie se strydom 'n
kind aan te neernen die teenkanting wat hulle van die staat
ondervind lei tot roerende oombIikke. Gegrond op 'n ware
verhaal. Met KeithCanadine en Mare Winningham.

DIE laataand fliek Donderdagaandop TVI is die
uitstekende riller,The OstermanWeekend, geregisseer deu r
die bekende Sam Peckingpah, 'n Televisie-nuusman wil die
CIA-hoof op televisie vastrek, en om hom te help plaas hy
sy integriteit op die spel deur met 'n gevaarlike CIA-agent te
onderhandel. Hy, sy vrou, kind en vriende beland 'n naweek
saam op 'n plaas en word blootgestelaan 'n uiters gevaarlike
situasie. Met Bun Lancaster,John Hurt en Ryutger Hauer.

LOOKER, 'n wetenskapfiksie-drama oor 'n chirurg (Albert
Finney) se ondersoek na moorde op sy vroulike pasiente
wysvanaand op M-Net. Hy ontdek 'n korporasie wat
rekenaarbeelde van beeldskone modelle maak om hul

DINSDAG4

TVI
6.00 Goeiemore SA
3.30 Opvoedkundig tv
4.00 Die Swanwoudkliniek
5.00 Fanjan, die towenaar
van Drakenstein
5.10 Wielie Walie
5.30 Koning Anhur
5.57 Kompas
6.00 Die Nuus
6.15 Potpourri
7.05 Jakkalsstreke
8.00 Nctwork
8.30 You Be The Judge
10.00 Topsport
11.00Educational· Open
University
11.55Evening Prayer

3.30 The Blue Lagoon
5.10 Adventures of a
Mouse
5.25 The Spiral Zone
5.50The Smurfs
OopTyd
6.15 Loving
6.50 Murphy'sLaw
7.45 Supersport: Ian
Botham Special
Intekenare
8.00 Supersport: vervolg
8.30 Dutchessand the
Dinwater Fox - kyk onder
hoogtepunte
10.10 West 57th:
Fundamentalist
10.30 Class of '44

TV4
6.00 Fame · Die eerste
aflewering van die gewilde
reeks waarin die nuwe jaar
by die kunsskool baie
anders Iyk. Met Billy
Hufsey en Michael
Cerveris.
9.03 The Irishman (1920) 
Paddy Doolan is 'n lers-

MAANDAG3

TV4
6.03 Butterfly Island
6.30Topsport
9.00 Head of Class
9.30 Dynasty
10.24 Wiseguy
11.16The Forum Presents

TVI
6.00 Goeiemore SA
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Another Life
4.30 Throb
5.00 Mio Mao
5.10 The Trap Door
5.15 Pumpkin Patch
5.30 The Boy and the
Book
5.35 Bionic Six
6.00 News
6.15 Graffiti
7.00 Murder She Wrote
8.00 Netwerk
9.00 1945 (slot)
9.30 Met vakansie op
ekspedisie (slot)
10.00 Topsport
11.00St Eligius
11.55Oordenking

M·NET
10.30 Jagged Edge
12.15 Videofashion
Monthly

5.50 Raggedy Ann and
Andy
Oop' Tyd
6.15 Heartbeat
7.05 Carte Blanche
lntekenare
8.()(} Bon Voyage
8.30 Goodbye Supennom 
kyk onder hoogtepunte
hierbo.
10.10 Money Programme
10.30 Stand Up Virgin
Soldiers

SONDAG 2

TVI
1.30Pinocchio
1.55 ZETI
2.05 Storybook
International
2.30 Ourselves and Other
Animals
3.00 TC Robinson
3.25 Anne of Green Gables
4.30 Collage
5.20 The WonderfulWorld
of Disney .
6.10 SO/50
6.50 Built for Life
7.05 Lifestyle
7.30 Thy Kingdom Come
8.00 Netwerk
9.00 Ludwig
9.45 TVI - kamermusiek
10.30Perspektief

TV4
6.03 Treasure Hunt
9.04 Highway to Heaven
9.57 Kate and Allie
10.25 Sing Country
11.00 Topspon

M-NET
1.30 Superspon: Golf
2.30 Supersport:
Bonusboks
3.30 Robin Hood
5.00 Woman's Weekly
(Natal Mercury) and M·
Net Face of the Year
5.25 The Adventures of
Teddy Ruxpin

LOUIS MOTORS, 'n nuwe komedie wat Woensdagaand op
TVI begin handel oor die verhouding van die 'n
motorhawepersoneel van Louis Motors en hulle ietwat
eksentriekeklante, Daar is Louis (die eienaar) wat te
saggeaard is om die ondememing suksesvol te bestuur, sy
suster Mel en die bestuurderPercy. Met Dale Cutts, Theresa
Iglich en Russel Savadier. Die petroljoggie Monday word
deur Leslie Mongezi gespeel.

DIE rolprent van die week en sekerlik die swakste rolprent
wat seker nog gemaak is, Anack of the Killer Tomatoes,
wys Saterdagmiddag om 3.30 op M-Net. Woedende
tamaties met net een ding . moord - in gedagte, wordmal.
Die staat asook die militere eenheid het hulle hande vol. Met
DavidMiller, Sharon Taylor en George Wilson.

Intekenare
8.00 Love, Laughter and
Red Noses
8.30 And NowFor
SomethingCompletely
Different- kyk onder
hoogtepunte hierbo
10.30 Horror of Dracula.
kyk onder hoogtepunte

GOODBYESUPERMOM is 'n drama oor die probleme van
die kinders wie se ouers 'n besige loopbaan en lewe lei.
Hulle rna (Valerie Harper) besluit om haar loopbaanpry! te
gee en haar daarop toe te spits om 'n goeie rna en vrou te
wees. Met Carol Kane en Wayne Rogers. Goodbye
Supermom wys Sondagaandom 8.30.

TV4
6.03 The Law and Harry
McGraw
6.53 The Pink Panther
9.03 A Different World
9.30 Hooperman
9.58 That's Hollywood
10.25 The Tracy Ullman
Show
10.51 Man sonder naam

TVI
5.57 Oggendboodskap
6.00 Opvoedkundige tv
6.30 Agriforum '88
7.00 Goeiemdre SA
9.00 Opvoedkundige tv
11.00 Topspon
1.00Sakk ie en Thomas
1.05Amigo
l.l0 Skaue-eiland
1.35 Bloedbroers
2.00 Topspon
5.57 Kompas
6.00 Nuus
6.15 Pryswys
7.05 Buck James
8.00 News
8.35 Magnum
9.30 North Top Alaska 
kyk onde r hoogtepunte
hierbo
11.30 Late Night Live 
Die eerste aanbieding van
die nuwe reeks met Kevin
Savage as aanbieder. Die
program bestaan uit
musiek en gesprekke me t
interessante ·gaste.
12.25 Epilogue

SATERDAG 1

TVI
6.00 GoeiemoreSA
3.30 Take a Break
4.00 The Pound Puppies
4.30 The Boy and the
Book
4.35 Another Life
5.05 Fast Forward
5.35 Topspon
6.00 News
6.15 Sundowner
7.00 MacGyver
8.00 Netwerk
8.45 Pol ice File
9.00 Derrick
10.00 Spies en Plessie
10.50 'eon en Beton
11.40 Oordenking

TV4
6.03 Topspon
9.03 Tunes of Glory
10.55 Frank's Place
11.22 Ohne Filter Extra

M -NET
9.00 Love, laughter and
Red Noses
1.30 Silent Movie- kyk
onder hoogtepunte hierbo
3.30 Attack of the Killer
Tomatoes - kyk onder
hoogtepunte hierbo
5.00 Love, Laugther and
Red Noses
Oop Tyd
6.15 Vorige program
vervolg .
7.00 Beauty and the Beast

M-NET
10.30 Bobby Deerfield
3.00 Telygames
3.30 Haunted Honeymoon
4.50 Videofashion
5.00 Streetlights
5.25 Transfonners
5.50 Care Bears
Oop Tyd
6.15 Loving
6.50 Amen
7.15 Tan ingers
7.45 Superspon:
Motorspon en sokker
lniekena re
8.00 Supe rspon vervolg
8.30 Looker - kyk onder
hoogtepun te hierbo
10.00 The Pollards
10.14 Costa Rica is
Different
10.30Splash - 'n
Romantiese komedieoor 'n
alIeenloper wat 'n meennin
ontmoet en natuurlik
verlief raak. MetTom
Hanks en Daryl Hannah .
12.15 Hot Hits

Stephan Bouwer se TV-rubriek - bladsy 4
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