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op pad terug is na Angola, is'daat Swapo-guerrillas - twee van hulle
aanduidings dat 'n groot aantal van gewondes - by Untag se monitor-
hulle bloo t net hul uniformsuitgetrek, punte teen gisteroggend is bewys
wapens begrawe en weer tussen die daarvan. Dievier het hulle by die
mense van Owambo verdwyn het. Lutherse kerk by Oniipa aarigemeld.

Die Berg Etjo -ooreenkoms tussen Daar is drie redes hiervoor.
Suid-Afrika, Angola en Kuba , watin Nujorna, het volgens 'n Swapo-
Suid-Afrika as n6g 'n oorwinning vir woordvoerder radio-boodskappe aan
Pretoria ges ien word. blyk nie veel sy troepe gestuur dat hulle moet ophou
meer werd te wees as die papier veg en na 'Angola moet terugkeer
waarop dit geskryf is nie, Die oorgee
van net vier van die meer as 1 500 Na bladsy 2
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die organisasie staan volgens goeie
bronne nou baie meer wankelri g as
ooi t tevore . _

Hoewel die Swapo-leierskap na
bui te steeds die guerrillas se optrede
verdedig, word Nujoma skerp gekri
tiseer vir die fiasko en lewensver
lies. Hy het blykbaar persoonl ik op
vergaderings in guerrilla-kampe in
suid-Angola die opdrag gegee dat
die veg ters die grens moet oors teek.
Die feitdat hy selfnou bydie vegters
moet pleit om terug te keer, word as
'n slag vir sy aansien beskou.

Aan die ander kant is daar genoeg
getuienis dat die guerrill as wat op 1
April hul vers kyning in Owambo
gema ak het, aanvanklik glad nie
aggressief opgetree het nie en geen
militere optr ede geinisieer het nie.

Die W en die intem asion ale
gemeenskap kom nou eers agter hoe
ingew ikkeld en problematies die
volgende ses maande werklik kan
wees - en dat korrekthe id ingevolge
pro tokolle en in ternasionale
ooreenkomste nie vir die vryheids
honger mense van Namibia die groot
ste prioriteit is nie,

Terwyl heelwat guerrillas blykbaar

Boereskelm met poesle in sy hart - 5

Max du Preez

tussen politieke groeperin ge in die
gebied.

Wrywing het ook nou tussen die
Suid-Afrikaanse rnagteen Untag begin
ontstaan oor die Suid- Afrikaanse
onbu igsaamh eid en gebrek aan
sam ewerking . .

Swapo self - en heelwat waame
mers stem met hulle saam - glo dat
die konfl ik van die laaste twee weke
en die optrede van die ve ili ghe ids
magte eerder hul populere steun
verstewig as ondermyn het ,

Tog het hulle waarskynlik poten- _
siele bondgerto te soos Owambo se
Peter Kalangula en die Damara-leier
Justus Garoeb fmaal afgeskrik. Dit
kan die verskil maak tussen 'n ge·
woneoorwinn ing by die stembus en
'n meerderheid van twee derdes,
waarvoor Swapo hoop.

Die Swapo-leier, Sam Nujoma,
se eie posisie het 'n kwaai knou gekry.
Nie net is hy deur Havana. Luanda,
Lusaka en selfs Harare oor die kole
gehaal nie, maar sy leierskap binne

an

MarUI Ahtlsaarl

n a vr e
DIEbloedvergieting is voor
lopiggestaak,maarvredeis
nog nie 'n woord wat met
veeloortuiging in dienoorde
van Namibia gebruik word
nie.

Buiten die lewensverlies van meer
as driehonderd soldate, is die belan-

. grikste gevolg van die eerste twee
weke van "Namibia se vredesperi

.ode". 'n dieper agte:rdog tussen deelne
mende partye en groter polarisasie

14 April 1989

Boerseun heel tuis in CosatuAnton Steenkamp

JOHAN BEAURAIN is 'n boerseun
van Betlehem in die Vrystaat. Hy het
gematrikuleer aan die Hoerskool
Witteberg waar hy uitgeblink het as
rniddelafstand- atleet,

Johan is nou 'n elektrisien op die
Spoorwee , en verlede jaar het hy by
die South African Railways and
Harbours Workers Union (Sarhwu),
'n Cosa tu-vakbond, aangesluit.

"Ek het in 1981 as 'n vakleerling
by die Vervoerdienste aangesluit ,"
vertel Johan. "Ek 'het omtrent outo
maries lid geword van die blanke
Ambagspersoneelvereniging, maar ek
her $ OU uitgevind dat hulle maar net
'n verlengstuk van bestuur is."

By het uiteindelik in 1987. toe

Sarhwu 'n landswy e staking uitgeroep
het, besluit die vakbond het meer
bedingingsmag as die klompie wat
deur bestuur erken word , en aang
eslui t.

"Hulle probeer iets doen om die
regte van alle werkers te verbeter,
ons opvoeding en lone en werksge
leen thede, nie soos die ander waar jy
net betaal vir boots en overalls ni e."

Het hy nie, as blanke Afrikaner,
teenstand gekry van die swart ',\0 erx
en in Sarhwu nie?

"Inteendeel - ek het baie gou besef
dat hulle werklik die nie-rassige beleid
van Cosatu uitleef. Die mense van

wie ek wel teenstand gekry het, was
die ander wit werkers.

"Hulle het my as verraaier uitgekryt
en rassist iese opmerkings gemaak
voor my in die teekarner en so aan .
Partyrnaal sommer in die teenwoor
digheid van swart werkers of
bestuurslede.'

Hy is s6 geviktimiseer by sy
werkplek, die treinverligtingsdepot
in Braarnfontein, dat hy vertoe tot
bestu ur gerig het om o p te tree teen
die voorvalle van rassisme en in
timidasie.

.Volgens hom het dit nie gehelp
nie, en hy het nou 'n aansoek voor die

Hooggeregshof gebring dat die Suid 
AfrikaanseVervoerdienste gelas moet
word om die klagtes aan te spreek ,

Hy vra ook dat die SAVD gelas
word om die werkstoestande en die
oorsaak van die klagtes, naamlik
rassisme in die SAV. te beeindig,

Die hof het nog nie uitspraakgegee
oor die meriete van die saak nie .

Johan het mi skoo l sy twee j aar
diensplig vol tooi, en in die tydperk
reeds sy politieke idees begin her- :
oorweeg .

"Ek het in 'n gewone Afrikaanse
huis grootgeword, My ouers het die
Nasionale Party ondersteun, maar

sport was belangriker as politiek in
ons huis.

"Ons het aan die NG Kerk be
hoort, en dit was juis die Christelike
waardes wat ek daar geleer het, die
beginsels vim regverdigheid en
rnoral iteit, wat my in die army laat
wonder het ofek die regte ding doen.

"Nadat ek uitgeklaar het, het ek
besef dat die weermag nie 'n diens
lewer aan die hele gemeenskap nie ,
maar deur rassistiese blankes in stand
gehou word vir hul eie belange."

Toe hy 'n jaar later opgeroep is vir
'n kamp, het hy geweier . "Van toe af
het hull e my uitge los.'

Is Sarhwu nie huiwerig om blanke
lede te aanvaar wat diensplig gedoen
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Namibia se lang pad na vrede
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Boerseun tuis

eerder as oorgee.
Boonop is daar 'n basis van die

SA Weermag langs elk van die
monitorpunte en volgens die pla
aslike bevolking glo die guerrillas
nie dat hulle toegelaat sal word om
veilig verby te beweeg nie, ,

Verder eis die SA veiligheids
magteom die guerrillas wat hulself
oorgee, te ondervra, te fotografeer
en vingerafdrukke te neem, Nujoma
het in Luanda vir Untag gekritiseer
omdat hulle blykbaar hiertoe ingestem
het, en gese dit is 'n set om die
guerrillas te vang.

Swapo en Nujoma sal lank wag
en hard moet werk om intemasion
ale vertroue te herwin.

Zambie se pres Kenneth Kaunda,
'n ou vriend en beskermheer van
Nujomaenkritikus van Pretoria, het
die week in 'n onderhoud gese: "'n
Oordeelsfoutdeur die Swapo-rnagte
en die vertraging van die ontplooiing
van Untag het tot die bloedvergieting
gelei.'

Die Britse ambassadeur in Suid
Afrika, Robin Renwick, het gese dit
is duidelik dat Swapo die vredesplan

. geskend het deur sy magteoor die
grens te stuur. "In die Orwelliaanse
wereld waarin ons leef, het 'n merk
waardige aantal mense dit aanvan
klik betwis. Dit is moeilik vir hulle
om te glo dat diegene wat hulle so
hoog ag, so dwaas kon optree. Die
tragiese absurditeit is dat diegene
wat die meeste deur die gebeure te
verlocr het - na die mense vanNamibia
self - die is wat die meeste vertroue
het dat hulle die populere steun het."

Swapo-leiers het die week' hul

het en dalk teen hul mede-werkers
opgetree het in die townships nie?

Nee, se Johan. "Die kwessie van
ouens wat by Sarhwu aangesluit het,
en dan opgeroep word vir kampe,
moet nag bespreek word, maarSarhwu
.het reeds besluit dat dit nie teen wit
werkers wat wil aansluit, sal tel as
hulle diensplig gedoen het nie.

"Sarhwu besef dat ons nie self
verantwoordelikis virdie wetnie, en
dat ons nie 'n ander opsie het as om
ses jaar tronk toe te gaan nie.'

Volgens Johan sluit al hoe rrleer
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siening van die gebeure aan Vrye
Weekblad verduidelik. Ditklinkso:
Swapo het nooit die Geneefse Pro- .
tokolle, wat bepaal dat sy magte
noord van die sestiende breedtegraad
moet wees, ondertekeri nie, Swapo
staan by 'n dokument onderteken
deur die destydse sekretaris-generaal
van die VV, Kurt Waldheim, wat
bepaal dat Swapo basisse binne
Namibia moet he. Swapo het egter
nooit die Geneefse Protokolle aktief
teengestaannie, wanthullehetgeglo
as hulle dit doen Suid-Afrika nooit
implementering van die skikplan sou
aanvaar nie.

Op 1 April het die guerrillas wat
reeds binneNamibia was, terviering
van die dag, hul uniforms aangetrek
en in groot groepe na die dorpies en
krale gegaan om fees te vier. Dit, se
die Swapo-Ieiers, is teenstrydig met
guerrilla-oorlogvoering en verduide
lik ook hoekom die oorgrote meer
derheid gesneuwelde guerrillas in
die eerste twee of drie dae gedood is.
Want die veiligheidsmagte het
opgedaag en voor die voet begin
skiet, selfs op mense wat hul hande
in die lug gehou het. .

EeTS toe die guerrillas indie suide
van Angola hoor dat hul kamerade
uitgemoor word, sa die Swapo-leiers,
het hulle oor die grens gestroom om
aan die gevegte deel te neem.

Peter Kenny berig uit Oshikango:
Die aanvang van die nege VV

vergaderpunte, wat as ontvangsba
sisse vir Swapo-insypelaarsmoet dien,

Van bladsy 1

blanke werkers by nie-rassige vak
bondeaan.

"Ekself stem nie altyd saam met
die vakbond se besluite nie, maar
dan kry ek 'n kans om my se te se en
dit word bespreek, net soos enige
ander werker s'n, Dis heelwat anders
as in die Personeelvereniging, toe
hulle nie eers wou luister na my
opinies wat verskil het van die meer
derheid s'n nie.

is gekenmerk deur chaos, vertrag
ings en spanning.

Na 'n week van dieergste gevegte
n6g in die 23-jarige bosoorlog lyk
dit asof geesdrif vir die oorlog aan
die taan is.

Die dun lyn VV-troepe het by
vergaderpunte aangekom en hulle
blou vlag gehys.

Sersant Kerry Ponting en 'n ander
Australiese soldaat, Sersant Dave
Sinai, was van die eerste troepe om
by die Angolese grens aan te kom as
'deel van die vredesmag.

'n Paar honderd meter verder is
die sterk gewapende SAW-peleton
onder leiding van een van die mees
bekroonde bosvegters, kommandant
Jan Hougaard.

Hougaard het gister gese: "Ek
dink nie die Swapo-vegters sal hier
bymekaarkom nie. As ek een van
hulle was, sou ek ook nie my wapen
ingegee het nie, maar net so stilletjies
soos ek ingekom het, verdwyn het,'

Die bevelvoerder van die VV
magte in die Ovarnbo-gebied, kol
Richard Warren, 'n Australier, het
aan Vrye Weekblad gese, daar is
"twee sienings omtrentdie wyse van
ontrekking van Swapo-troepe."

Die Suid-Afrikaanse sienswyse
is deur die Administrateur-generaal,
Louis Pienaar verduidelik. Hy het
gese dat Swapo-guerrillas met hul
terugkeer ondervra sal word oor die
hoeveelheid insypelaars, waar die'
res hulle bevind en die ligging van
wapenopslagplekke.

Cedric Thornberry, die direkteur
van die VV se spesiale afgevaardi
gde, Martti Athisaari, het gese: "Dit
is 'n onaanvaarbare situasie"..

By een van die binnelandse ver
gaderpunte, Okankolo, in diemiddel
van Owambo, het daar Woensdag

_spanning tussen VV-troepe en die
bevelvoerder van die Suid-Afrikaanse
basis, so 400 meter verder, ontstaan
toe kol Warren en 'n groep VV
offisiere met die bevelvoerder van,
die kamp wou praat oor hoe Swapo
guerrillas met die vliegtuig na An
gola toe terug geneem sou word. Die
bevelvoerder wou niks se nie en 'n
swartluitenant het die groep so te se
van die basis af weg beveel.

"Niemandword by my basis toege
laat nie. As julIe met iemand wil
praat, moet julIe die bataljon-be
velvoerder sien," het hy kortliks gese,

Snider-Afrika
Die Demokratlese Party word gestig.

Vyf verdagtes, onder wie Stuart Pegg, 'n frontrnan in die Inligting
skandaal, word deur die polisiegesoek oor bedrog van R47 miljoen.

Die bruin Gereformeerde Kerke maak in 'n brief aan pres PW Botha
beswaar oor die noodtoestand wat volgens hulle die gevolg is van 'n
staatsbestel wat aan die grootste deel van die gemeenskap basiese
politieke regte onlSe.

DImltrio Tsafendas, wat in 1966 vir dr Hendrik Verwoerd vermoor
het, word emstig siek in die hospitaal opgeneem.

Federale Volksbeleggings se voorsitter, dr Kemeels Human, sterf in
'n motorongeluk.

Van Zyl Siabbert, profJohan Degenaar en ander Idasa-afgevaardigdes
keer terug uit Moskou, waar hulle onder meer met lede van die Sentrale
Komitee van die Kommunistiese Party samesprekings gevoer het.

Albert Nothnagel word aangestel as Suid-Afrika se ambassadeur in
Nederland. '

Nog aanklagte van ontug met laerskoolseuns word teen onderwyse- .
resse in die Vrystaat ondersoek.

PW Bothakry ere-Springbokkleure van die SAGymkhana-unie en die
SA Saalperd-unie,

Agt swart mans word op Boksburg se stasie deur blankes aangeval.

'n Verkragter wat op heter daad betrap is, word deur die polisie
doodgeskiet.

Twee hoerskoolseuns wat na bewering 'n seiljag uit Gordonsbaai se
hawe gesteel het, verskyn in die hof.

PFp·LP Martus Barnard besluit om homnie by die DP aan te sluitnie.

Bles Bridges koop 'n perd van R26 000.

Die ANC "infiltreer" vakbonde vir gesondheidswerkers, beweer die
veiligheidspolisie.

'n VoormaUge werknemer van die SA Vervoerdienste verskyn in die
hof op bedrogklagte nadat hy na bewering goedere aan die SAVD
verkoop het terwyl hy in hul diens was. '

Trevor Tutu verskyn in die Landdroshof op aanklagte van crimen
injuria, belemmering van 'n polisieman in die uitvoering van sy plig en
die maak van 'n vals bomdreigement.

'n Taxi-oorlog in Johannesburg eis drie lewens.

Vista Homes word gelikwideer.

Peter Soal, DP·LP, vra dat vervolgings onder die Groepsgebiedewet
gestaak word.

Al die dosente aan die NG Kerk se teologiese fakulteit aan die
Universiteit van Pretoria vra dat die Kerk 'n tweede kongres oor
armoede byeenroep, omdat die armoede van swart- en bruinmense by
lidmate verbygaan.

Elisabeth Eybers ontvang die auMutual-Letterkundeprys.

'n Boer van Heilbron, Johannes Botha, word skuldig bevind aan
onsedelike aanranding nadat hy 'n sestienjarige swart seun en 'n
vyftienjarige blanke seun betas het.

Anatoli Adamisjin, assistent-minister van buitelandse sake van die
USSR, besoek Suid-Afrika,

R : .

Adres: , .

Naam: ..

Wereld
Chile vervaardig 'n prototipe van Suid-Afrika se G5-kanon na 'n
ooreenkoms met Krygkor,

'n Russlese kernduikboot sink naby Noorwee. Minstens 42 beman
ningslede sterf.

Israel se minister van finansies, Shimon Peres, se Israel onderhandel
reeds met die PLO, met die VSA as bemiddelaar.

Verpleegsters In Oostenryk wat minstens 49 pasientevermoor het, se
hulle het "aktiewe genadedood" gepleeg.'

Pres Robert Mugabe van Zimbabwe ontvang die verslag van die
Kommissie van Ondersoek na die "Willowgate"-skandaal waarin
kabinetslede geimpliseer is.

Die VSA herhaal dat die ANe nie 'n terroriste-organisasie is nie,

Twee Oos-Berlyners watprobeer ontsnap het, word op die grenspos in
hegtenis geneem..

In Georgie, USSR, breekgevegte uit tussennasionalistiesebetogers en
regeringstroepe.

Afrika se armste lande vra buitelandse eisers om hul skuld af te skryf.

Ivoorsmokkelaars in Tanzanieword betrap met 89 olifanttande.

Twee mensvreterleeus wat drie mense opgevreet het, word in Tanza
nie doodgeskiet.

........................................................................

......................................................................

Om seker te rnaak jy lay Vrye Weekblad elke week,
stuurdie vorrri aan ons en ons gee jou sommer 15%
afslag. Dit sal jouR52 (AVB ingesluit) kos om vir 'n .
jaar in te teken, en R28 (AVB ingesluit) vir ses
maande. Stuurditaan:Vrye Weekblad, Posbus42637,
Fordsburg 2033.
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Ekwil graag vir 6/12 maande op Vrye Weekblad r
inteken ensluit hiennee 'n posorder/tjek in vir I
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Is jy die soort wat alles sluk wat vir jon gevoer word?
Is jy tevrededatandermense namens jou besluitwat jy moetglo?

Asjou antwoord "janis, mootjy assebliefniedie vonn hieronder invul nie. Dit sal jou
baie ongelukkig maakom elke week VryeWeekblad te lees. .r , ,

ONS STEEK NIKS WEG NIE Aile poUtleke kommentaar In hlerdleultgawevan VryeWeekblad fsdeurMaxdu Preez,
en opskrlfte deur RykHattingh.Albells van Brel!straat 153,Newtown, Johannesburg.
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DIE Afrikaanse rockers op die Vrye Weekblad/Shifty Rec
ords Voelvry-toer is nie meer so vry om op te tree waar hulle
- of hul gehore - wil nie, en is al links en regs verbied nog
voordat die toer begin het.

Die Gerefonneerde Blues Band en Bemoldus Niemand en
die Swart Gevaar is reeds verbied om by die Potchefstroomse
Universiteit en die Vaaldriehoek Technikon op te tree, en
Andre Letoit is weens 'n ou verbod daarvan weerhou om
Woensdagaand saam met die twee groepe by RAU op te tree.

Die Universiteit van die Oranje-Vrystaat het laat weet dat
popkonserteopdiekampusnettydensjoolofintervarsitymag
plaasvind, en op Betlehem is die konsert van die Voortrekker
Hoerskoolsaal af verskuif na 'n hotel buite die dorp.

Die studente van die Vaaldriehoek Technikon het nooit 'n
keuse gehad ofhulle die GBB, Niemand en Letoit wil sien nie.
Die bestuurskomitee van die Technikon, bestaande uit die
waamemende rektor, die direkteur van studente-aangeleent
hede en die registrateur, het besluit die konsert "voldoen nie

-NUUS

Anton Steenkamp

aan die opvoedkundige vereistes van die Technikon se kul
tuurprogram nie",

Nadat die konsert reeds gereel is, het die waamemende
rektor van die Vaaldriehoek Technikon verlede week die kun
stenaars laat weet dat hulle niemeer welkom is op die kampus
nie,

Die waamemende rektor, PA Swanepoel, het die week gese
die besluit is geneem "nadarons na die inhoud van die program
gekyk het en besluit het dat dit nie kultureel opbouend is nie
en aan sekere studente en lede van die gemeenskap aanstoot
kan gee".

Die konsert is verlede Woensdag verbied, voordat die
groepe hul eerste vertoning gel ewer het.

Swanepoel wou nie verduidelik op grond waarvan die kon-

sert verbied is nie. "Ek wil nie graag die detail bespreek nie,
maariemandhetaanonsverslaggedoenoordieinhoudvandie
program."

Die studenteraad van Potch het' hulle op 16 Maart al
eenparig daarteen uitgespreek dat die toergroep op die kampus
van die PU vir CHO optree.

Die SR-voorsiller, Victor d'Assonville, se die redes daar
voor is dat "inhoudelike aspekte van die musiek van die groep
in stryd is met die Christelik-historiese karakter van die
universiteit".

Volgens hom word daar onder meer gespot met die volkskul
tuur en godsdiens en is daarprobleme met van die taalgebruik,

Die Kovsies se studenteraad het besluit dat die yoelvry-·
konsert nie in die stadium op hul kampus kan plaasvind nie,
omdat dit SR-beleid is dat popkonserte net tydens jool of

. intervarsity mag plaasvind.
Bloemfontein se joIlers sal darem nog die konsert kan sien

in die Frans Cronje-saal op die skougronde.

Nuwe era in
wit politiek

Hoogverraad
ondersoek
teen Oos
Kaaplandse
UDF-Ieiers

D

Dennis Worrall, Colin Eglin, Wynand Malan, Jannle Momberg en
Zach de ~eer by die stlgtlngsvergaderlng van die Demokratlese "

" Party verlede Saterdag In Johannesburg"
Foto: RuvanBoshoff

DieDP segrootsteuitdaging Ieegterdaarinom 'n oortuigende band met die
bree versetfront te smee.

Wit ondersteuners van die DR sal gelei moet word om die omvang en
voordele van 'n nie-rassige demokratiese Suid-Afrika in te sien, Daar sal nie
net van kontak met buite-parlernentere groepe gepraat kan word nie - die DP
se sukses sal aan 'n program van aksie gemeet word.

Daar bestaan geen illusies dat die DP nie binne die afsienbare tyd aan
bewind kan kom nie. Maar daar word alom gemeen dat die DP die Nasionale
Party op die pad van onderhandeling kan dwing, met voortgesette onderhan
deling met swart politieke groepe binne en buite Suid-Afrika.

VV bekommerd oor Malan-besoek
NEW YORK -Die Verenigde Yolke
het Woensdag gewaarsku dat 'n
onlangse besoek aan Santiago deur
Suid-Afrika se Minister van Ver
dediging, genl Magnus Malan,
tekenend is van 'n verbetering in
militere bande tussen Suid-Afrika
en Chile.

Die YY se spesiale komitee tee~

apartheid het in 'n verklaring sy
kommer uitgespreek oor Malan se
onlangse besoek van twee weke aan
Chile.

Malan het het Santiago besoek
"met die doel om nouer militere
samewerking tussen die twee lande

te bespreek," lui die verklaring.
Die VV se komitee teen apart

heid, onder leiding van Joseph Garba
van Nigerie, het 'n beroep op genl
Augusto Pinochet se militere reger-.
ing gedoen "om die wilvan die inter
nasionale gemeenskap te eerbiedig
en sy rnilitere en ander samewerking
met rassistiese Said-Afrika te staak",

Die VV-verklaring waarsku dat,
deur die G5-kanon met Suid-Afri
kaanse tegnologie in Chile te ver
vaardig, Santiago in die toekoms vir
Suid-Afrika kan help "om die wapen·
embargo teen Pretoria te omseil", 
AFP

VI)'eWeekblad, 14April1989

NUWE AANKOPE UIT ZOELOELAND
ons koop van die oorsprDolcJJl<e bronne en kan bewys dat aile stukke outentlek Is

pragtige tradisionele en
eietydse stukke
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het die Boeremafia die dienste van
mense gebruik wat van drank en
dwelms afhanklik is.

Talle ander onderduimse maniere
is gebruik om mense te werf. Een
van die middelmanne, At Shepard
(17 jaar tronkstrat) het byvoorbeeld
op die plaas Enoch's Walk buite
Pretoria 'n organisasie begin met die
naam "Reborn Christians". ' '

Shepard het leegleers en
boemelaars van die strate opgetel,
hul na Enoch's Walk geneem en
huisvesting gegee. Hulle is gebruik
om vir die Boere-mafia te werk.

'n Gewese Springbok-slot, Johan
Steenekamp, was eenvan die soge
naamde middelmarme van die Boere
mafia. Hy is ook nou in die tronk
weens bedrog. .

Van die belangrikste figure in die
Boeremafia was die broers Gert en
Bertie Kotze, wat albei van die
vroegste smouse met buitelandse
lenings was. Gert is ondermeerdeur
die polisie oor die Smit-moorde
ondervra voor hy in 1985 in 'n gestig
oorlede is.

Die skemas het almal drie .sleu
tel-eienskappe: dit bied vir die sla
goffer geldelike uitkoms,het die skyn

Jacques Pauw

Jacques Pauw
van Swiegers en ene Joseph Sabadi
aandie spits was, en die ander waar
van Dirk van Lill en Willie Prinsloo
die leiers was. Die twee sindikate het
egter nou saamgewerk en gereeld
met mekaar sake gedoen.

Swiegers, Sabadien Van Lill is al
drie tot twaalfjaar tronkstraf gevon
nis, terwyl Prinsloo die land verlaat
het en vandag in Parys in Frankryk
sit.

Die polisie het al bereken dat 'n
bedrag van tot R300 miljoen by die
twee sindikate betrokke mag wees,

Die ondersoekbeampte in die sake,
adjudant-offisierNagel van die poli
sie se handelstak, het in van die
hofsake getuig dat die leiers van die
sindikate nieself die misdade pleeg
nie. Hulle gebruik 'n middelman wat
"runners" het, Die geld beland op die
ou end in die leiers se sakke.

Die middelmannevan die Boere
mafia is die afgelope jaaroftwee tot
tussen drie en tien jaar tronkstraf
gevonnis.

Die Boeremafia het lede gewerf
deur oud-misdadigers te nader en
"werk" aan tebied. Volgens Hoffman

.. aanranding op my persoon, niks minder nie, ek beskou dit as
skandalig."

Swiegers sehy het 'n graad in argeologie en honneurs in sistemiese I .'., "",' '"

. wysbegeerte. Hy kan verskeie tale vlot praat. Hy het onlangs Espe
ranto aangeleer en probeer nou Russies baasraak,

Swiegers en sy vrou het die laaste ruk voor hy in hegtenis geneem
is in 'n kliphuis op 'n plaas langsdie Hennopsrivier buite Pretoria
gewoon, Hy skryf hoe' hy en sy vrou soos honde van die plaas af
weggejaag is toe hy op borgtog uit die tronk gekom het,

"Ons is geplunder deur die dronklappe en 'Reborn Christians' 
klere, radio-toerusting, motoronderdele, gereedskap, erfstukkeuit
Duitsland, skottelgoed, feitlik alles watduursaam was - nethonderde
boeke is nie geneem nie."

Swiegers beweerdeurgaans dathy onskuldig is en "geframe" was
deur van sy eertydsevennote. As hy nie tronk toe gaannie, sal hy hom
voltyds besig hou met die verwerking van mineraalmonsters.

"Nooit weer wi! ek 'n stad, 'n amptenaar en 'n dronklap sien nie.
Ek het hulle nie nodig nie - beide my vrou en ek is kunstig en

.skeppend. Ons huisie self sal uit plank en klip bestaan.'
Swiegers skryf hy is verlede jaar (toe hy verdwyn het) met 'n

kombi en sy driehondjies terug na Namibiawaarhy grootgeword het.
Hy skryf:

"Semi-woestyn-toe - Visrivierafgronde, Hunsberge, haas on
bewoonde wilde, woeste wereld,Kombi met stukke karton in 'n groot
stroois omskep. Ek het te voet rondgeswerf en duisende kilometer
geloop - sonder wapen, weinig toerusting en een hondjie, wat
halfblind was, orals gedra. Sy is my oudste en wag nog op my.

"Langs die Oranje met selfgemaakte primitiewe toerusting vis vir
diehondjies gevang. Ekis 'n lakto-vegetarierendit was bitter teenmy
beginsels om die vis te vang, maar die diertjies was daar.

"Toeoorval die vloedwaters ons indie nag en 'n worsteling van ure
begin om met ons lewens te ontkom. Red twee hondjies, maar water
spoel my en eenhondjie af. Kom met groot gespook weer uit. Ek vind
die verlore hondjie weer die volgende dag. 0, die vreugde! b;;;;;;;':;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~m~~IT:mm;IT:mmm:xmd

"Daama verdryf plae - miljoene insekte - ons weg van die rivier
woestyngebied in. Toe vind ons nog 'n verwaarloosde hondjie. Ons
noem hom Mowe, Nog vyf kleintjies kom by en toe is ons tien, 'n
Slang byt toe vir Mowe en ons is weer nege.

"Ek was nog nooit gelukkiger nie, nog nooit nader aan die ritme
van die Skepping nie. Ek gaan terug, dit weet ek, ek en my hondjies
en rny vrou.'

Swiegers beweerverder dat hy Boesmangrotte met potte gevind
het, In die grot was daar tekeninge van 'n oerras wat 20 000 jaar voor
die Boesman in suidelike Afrika gewoon het.

Oor sy rol in die Mafia se Swiegers: "Ek is nog leier, nog
beplanner, nog wenner. Eintlik was en is ek maar net die old fool."

Sy laaste advies aan die landdros: "Edelagbare, u is nog besonder
jonk vir u posisie. As u na dekades eendag aftree, sal u kan terugkyk
en se: hier het ekdie regte besluit geneem. Usal dan deur cen van my
boeke blaai. Laat my asseblief toe om my bydrae te Iewer."

Laaste stuiptrekkings
van die Boeremafia

.TaIle van die geldslenters waannee
Suid-Afrikaners - en veral Afri
kaanssprekendes - die laaste jare mee
omdie bas gelei is, het sy oorsprong
gehad by die handjievol eksentrieke
skelms wat hulself as finansiele
konsultante of makelaars voorgedoen
het.

Die polisie se dit is onmoontlik
om te bereken hoeveel geld Swie
gers en sy manne buitgemaak het,
maar erken dat die klagtes wat teen
hulaanhang~gemaakis,~t'n~

pel in die emmer is.
Banke aIleen het mi!joene rande

verloor met twee skemas wat as
"Kiteflying" en "Cross firing" be
kend gestaan het, Daarbenewens het
nog baie mense geld verloor met
eiendomstransaksies en pira
miedskemas.

. Ander skemas sluit in huurkoop
bedrog, veral met weelderige mo
tors, borgskappe vir renjaers en ca
sino-beleggings in die tuislande.

Die polisie het sowat drie jaar
gelede op dieBoeremafla toegeslaan
en vandag sit die meeste van sy top
swendelaars agter tralies.

Vrye Weekblad vemeem daar is
twee groot sindikate: die een waar-

DIE Boeremafia, Suid-Afrika se
eie misdaad-sindikaat wat oor die
afgelope tien jaar na raming hon
derde miljoene rande gesteel het,het
vandeesweek sy laaste stuiptrekkings
gegee toe sy leier, Renier "Pappa"
Swiegers, vir 32 jaar tronk toe ge
stuuris.

Pappa Swiegers was die afgelope
jare een van Suid-Afrika se mees
geslepe swendelaars wat aandie hoof
gestaan het van sowat 50 witboordjie
skelms wat met fyn uitgewerkte
skemas en sluwe beplanning miljoene
rande buitgernaak het.

Die Boeremafia se misdaadten
takels het gestrek vanaf Suid-Afrika
tot in Kalifornie in Amerika, Grie
keland, Spanje, Italie, Siprus en
Hongkong. Die meeste van die
leierselemente is afkomstig uit
Namakwaland en die suide van Na
mibia.

Swiegers is in die Joharmesburgse
landdroshof skuldig bevind aan 53
klagtes van bedrog en vervalsing.
Hy sal 'neffektiewe vonnis van twaalf
jaar uitdien.

Swiegers is in die hof ontmasker
as 'n uitmuntende vervalser en ma
nipuleerder. Toe die polisie hom in
Maart 1986 by 'n padblokkade voor
gekeer het, het hulle 22 verskiIlende
identiteitsdokumente, vervalste
bestuurderslisensies en paspoorte by
homgevind.

Swiegers is in 1948 die eerste
keer op Springbok weens onwettige
prospekteerdery en tjekbedrog aan
gekla, en daarna was hy in Kaapstad,
aan die Rand en in die destyde Rho
desie met swendelskemas bedrywig,
Hy is in 1965 asgewoontemisdadiger
verklaar.

Swiegers: 'nBoereskelm
met poesie in sy hart

VryeWeekblad,14 April 1989 . ;

van wettigheid en daar is gewoonlik
irnponerende dokumentasie om die
aannames te steun.

Daarom speel tjeks, kontrakte,
prokureursbriewe en telekse 'n be
langrike rol in die misdade.

Die Boeremafia is vir die eerste
keer in 1986 deur 'n ondersoekende
joernalis, Martin Welz, ontmasker.
Welz glo byvoorbeeld datdie Boere- '
mafia ook betrokke was by al die
kubus-foefies waarin die publiek mea
as R200 miljoen verloor het.

Vrye Weekblad vemeem dat die
Staat in die onlangse hofsake net
genoeg klagtes opdie klagstaat geplaas '
om 'n goeie en sterk saak teen die
beskuldigdes te kan maak.

In die sake het "Kite flying" en
"Cross firing" duidelikna yoregekom.
Die Mafia het gewoonlik bankreken
ings in geslote korporasies of vals
name geopen.

"Kite flying" werk so: 'n
Bankrekening by A-bank .word
byvoorbeeld in Kaapstad geopen. 'n
Paar dae later word die rekening
verplaas na A-bank in Durban. Die
rekeninghouer hou egter die Kaap- ,
stad-tjekboek,

Hiema word 'n nuwe rekening by

1-------------------'-----:--------------------;::::============:=;:;:;-, B-bank in Bloemfontein
geopen. Die rekening word
ook verplaas na B-bank se

~ \<.. wo~ Soh.\ i", d;e, S:::l.Aid... vo.s. _ tak in Pretoria. Verskeie
'1:.""5S"-'" k"k~loooW\ ....... b\;~kku:..'<II'C\S = rekeningsbyverskeiebanke

word op dieselfde manier
die.. s",,,,,,,,,,,,,,, b.....'\ I~ <wo..t:b,....,VI ric, - hanteer.
""'<\0."'- ""'~ ""e..\k k\o"- tC<C\\ ..'" w~ to ~ Geld word nou links en

Melkbos, een van Swlegers se gedlgte regs met die tjeks van die
In sy ele handskrlf rekenings wat verplaas is;

gedeponeer. Die hele stelsel
werk baie eenvoudig: banke
het 'n sewe dae tydperk
waarin tjeks geklaar moet
word. Indien'n tjek na 'n
weeknog nienadie trekker
verwys is nie, aanvaar 'n
bank die tjek is "skoon" en
die geld kan uitbetaal word.

Volgens "cross firing"
word verskillende reken
ings deur verskillende
mense by dieselfde bank
geopen. Al wat gebeur, is
dat die houers tjeks in
mekaar se rekenings inbe
taal. In elke rekening is
daar dus geld. Die houers
wag tot die rekening groot
genoeg is en trek alles.

ADRlAAN SWIEGERS is 'n fynbesnaarde wese - digter, filosoof en
taalkenner. Ook amateur-argeoloog wat woestyne omdolwe vir
uitgestorwe rasse, Daarby lakto-vegetarier en intense diereliethebber.

Hy se hy's 'n seun van die suide; die dorre suide; Suidwesse suide.
Hy dig daaroor: "O! die vaal en die wit! en die geel en die rooi/ in ons
sonbesieland, so onsebaar mooi.'

Maar hierdie 69-jarige man met die grys hare en die sagte stem is
nie net Adriaan Renier Swiegers nie.:

Soms is hy ook Hans de Wet of Heinrich Heinz. Of sommer een
van die 22 ander identiteite wat in 'n verkoelsak.in sy motor was.

Bowe alles is hy Pappa. Nee, nie pappa vir sY kinders nie.
Pappa vir sy mede-bedrieers, swendelaars en misdadigers.
Want vir die afgelope tien jaarwas Swiegers aan die hoof van die

Boeremafia, 'n groep gewetenlose witboordjieskelms wat hulself
"Die Sindikaat" genoem het.

Uit respek het hulle hom Pappa genoem.
Aan Swiegers se hande kleef die smart en ontnugtering van waar

skynlik duisende mense wat in hom geglo en vertrou het.
Vandag sit Swiegers in die tronk. 'n Landdros het hom vir 32 jaar

tronk toe gestuur op 53 aanklagte van bedrog en diefstal.
Hy is een van die bekendste sindikaat-misdadigers in ons krim

inelegeskiedenis. Onbekendvir die gewone man, maarberug enselfs
gevrees in die onderwereld, Hy is jare gelede al as 'n gewoontemis
dadiger verklaar.

Tog het daar vandeesweek in die Joharmesburgse streekhof 'n
ander beeld van Swiegers na vore gekom.

Kort voor hy gevonnis is, het hy 'n handgeskrewe betoog van
agtien bladsye aan die landdros oorhandig waarin hy hom vra:

"Stuurmy assebliefterug namy Heimat, my tuiste, my kontrei
terug na my diertjies waar ek hoort. Terug na myself! Ek: en Susan (sy
vrou) het genoeg gely - ons het self betaal.'

Saam met sy verslag heg hy 52 van sy gedigte aan en se vir die
landdros: "Ek voel ek is geregtig om u te vra om ook na my as mens
te kyk en om hierdie rede heg ek hierby aan gedigte geneem uit die
twee bundelswat ek sedert Junie verlede jaar geskrywe het - daarin
sal u sien wat ek is en waar ek hoort."

Swiegersis op 14 Maart 1986 by 'n padblokkade in Johannesburg
in hegtenis geneem. In die motor was 'n verkoelsak met 22 ver

- skillende identiteitsdokumente,
, Sy verhoor is onderbreek toe hy ontsnap het terwyl hy by die

tandarts was. Hy is uiteindelik weer in Namibia opgespoor en het in
Julie verlede jaar weer in die hof verskyn.

In sy verslag noem hy dat die verhoor van die begin af nie
behoorlik ondersoek en gekontroleer is nie. Hy noem ook van
dokumente wat sou verdwyn het en polisiemanne wat oneerlik sou
wees.

Hy noem ook dat weens ongure publisiteit oorsy misdaadlewe sy
skoondogter flou geword het en kort daarna op 'n jong leeftyd dood
is. Sy enigste seun, 'n bekende wetenskaplike, het hom ook verwerp.

Hy se van sy aanhouding in die tronk: "Ek kom uit 'n fyn
opgevoede gesin. Hieris jeugdigeskoIlietipes watvan smOrens vroeg
tot saans laat die sataniese ruk-en-rol van Radio 5 spec!. Dis 'n
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NUUS

Kennis agter
politieketralies

Ole Universltelt van Wes-Kaapland poog om 'n mlkrokosmos van nie
rassigheid te skep. Is dit moontllk, en kan die universiteit bekostig om 'n

eksperiment te wees? ELSABE WESSELS gesels met Ampie Coetzee

UNISAse Afrika-studie forum bied vanaand, 14 April, 'n besprekingaan
oor die mitologie van die Groot Trek.

"From feverish festival to repetitive ritual? The changing fortunesof
Great Trek mythology in an industrialising South Africa. 1938-1988"sal
bespreek word deur Albert Grundlingh van Unisa se departementgeskie-
denis en Hilary Sapire van beleidstudies by Wits. '

Dit vorrndeel van 'n reeks besprekings wat deur die forum aangebied
word.Volgendeweek, op 28April, praat die ekonoom PhilipMohroordie
moontlikheidvan biperinflasie in Suid-Afrika. Op 12 Mei praat Maxi van
Aardt van RAU se departement staatsleer oor Alternatiewe Afrikaans.

AIlebesprekings, wat nog tot in September gereeld aangebied word,
vind plaas in Unisa se Thee van Wijk-gebou en begin om 8.30 nm.

Dit kos R5 per jaar om by die forum aan te sluit. Die hele stellesings
kos R15.Belangstellendes kan vir Kierin O'Malley by (012) 429-6068of
MartinTrump by (012) 429-6480 skakel.

.. '

Eugene Terre'Blanche is 'n moderne politikus 
berekend, sinies, en binne die grense van sy

sending realisties. Die gebruik van poetlese taal
bevestig die realisme. DIRK WINTERBACH

. bespreek

Terre'Blanche: van
volksdigter tot rockster
AWB-LEIEREugene Terre'Blanche
(ET) hetna my wete geendigbundel
gepubliseer nie. Dis nie nodig nie.
Sy digterskap kry goeie dekking in .
die persen op TV. Hy word gehoor
engelees. " '

Luister hierna: "Elke dag word
die pers gevoer - steek hom daar,
miskiensalhy hom doodbloei,steek
hom daar, daar is 'n slagaar, daar erens sal hy lam word
en sal sy rug breek. Hy wat nie wou buig nie,'

Distogbewus, selfsgekultiveerd"digterlik".Maardis
nie kuns om die kunsse ontwil, of naiefnie.Disberekende
gebruik van die soort taal wat sy volgelinge asdigterlik
ervaar. Diemotiefdaaragteris polities.Diedigter-dema
goog kendie suggestiewe krag van simboolen metafoor.
Besef diemagiese outoriteitin sydigterskapgebed.Want
van volksdigter tot rockster - Afrikaansversvinkbly die
slirnste dier in die kultuurbos. (Buiten die Brink). '

Vrotpoesie? Miskien. Tog duidelikdat dit in sy guns
tel, dat hy daarmee sy beursie dik boer.

Hoewelsybewegingregressiefis.ishy'nmodemepo~

litikus - berekend, sinies, en binne die grense van sy
Sending. realisties. Die gebruikvan poetiese taalbeves
tig die realisme.

Maar veral meester van die berekende cliche: "JulIe,
julie wasdieharnas watdieskerpsteswaarde weerhouhet
van my hart". Deurkonsekwente kultivering van cliche,
negeer hy die diskoers wat dit wil vermy en skep so 'n
outonome taal, abstrakter as die gewone waarin cliche
kom en gaan. Cliche is die gans wat sy goue eiers leI

Sy styl superponeer demagoog op braai-of-draai pre
diker. Dieboodskapoud endekadent,maar diespraaktog
modern ... die ritme gekondisioneerdeur mikrofoon met
reverberende terugvoering (dat die kranse antwoordgee)
... die woorde wat oor mekaar skuif, mekaar aanhits.
Rocktegnieke die.

Hy besefdat digtaal kragtig is. Datdit in dieopenbaar, '
, in die politieke arena kan werk. So maakhy van homself
'n aanhaling uit die historiese teks.

Daar is twee pole: die verfynde,verstegniesvoortref-
Koelklant like poesie van die literere establishment (trefwoordeen

begrippe soos: gawe gedig/intrinsiekeweerspannigheid/
Wantdienarmetdiesimpelgebareis toesuave,'nkoel ironieseafstandlintratekstuele skakelingl verlcapte versreeV

klant watmet meer as 'n ego-boost wegkornuitonderon- paralelle strukture/ gedugte .oeuvre/ ironiserende om-
. sies met Jani Allan, die gereg en.opstandige luitenante. meswaai/rykehierargievankodes watop mekaar inbuig,

Die Allan-petalje het waarskynlik sy posisie gekonso- -blommein die wind? -/uitwisselingvannosies binnedie
lideer... In sy selfregverdiging voor sy Hoofraadhet hy korpus van 'n oeuvre/ neweskikkende konstruksies/
homself oortrefmet knap saamflansvan cliche. simbool beskoulike ophef vim keerkante/ pakkende rympaar/
as wapening en gemanipuleerde sentiment: ,selfontluisterende tweegesprek! assosiatiewe bee1dsptooge!

"...vlagdraende, gillendeboere methulle hardehande ' gedrongeen gedwonge stiltes!onthutsende, verbluffende, '
wat met die ysters werk". Die.nostalgiese beeld van die _ verrruklike/ fyn gekomponeerde/ onderhoudende diskoersl
swoegende taai boer word verweef met die lot van die 'intertalige interteksgeilheidl treffend-sobere/onthullende
stedelike industriele werkers, ' seIfbetraging/veelkantigebetraging/objektivering/ blinde

"Ek is 'n werkersklas,ek is die gepeupel van my' laag, ens.); en ET se verdigte demagogie.
volk..." Hier skry identifikasie verby die feite Iykdit, tot Dieeenvertel die storievandiesuksesvolleAfrikaner,
jy onthou hoe Yskor-werker, polisieman en klerk die slim en gesofistikeerd. Indien nie erudiet nie, ten minste
Afrikaner-suksesstrooisage en/of geleerde diskoersuit- gegradueerd. '
geskryf is. '

ET se uitroep is geen feitelike stelling nie, Dis 'n Oop vir suggestie
politieke liefdesverklaring aan die miskendes, wat Die ander getuig van intellektuele agtergeblewenes,
opskorting van ego-grense tussen geliefdes (ek is jy) so onkrities oop vir suggestie. Eiegeregtig en manipuleer-
gewild in liriese poesie, navolg. ' baar.

Histerie gebruik hy, melodramaties (vgl. Die klein Beide uiterstes kan die groei van kritiese bewussyn
drama in die gedig - AP Grove):"Et tu Brutus. Jy ook, inhibeer. Terre'Blanchehipnotiseersy gehoormet cliche
steek die dolk maar in die hart," . as inkantasie. Bou 'n kultus wat hom bo kritiek stel,

Erkendeen bekroonde Afrikaansepoesie Iykdikwels
onbewus van 'n gehoor buitenmededigters enresensente;
verstegniese problematiek weeg swaarder.as die van
politiek en samelewing.

ET se woordkuns is die regs-fanatiese antwoord op
elitisme, insulariteit en tegniekbeheptheidin gebundelde
Afrikaanse poesie, Dis nie 'n oorwoe antwoord nie, Tog
stel dit 'n uitdaging: dat verdigte taal rassisme konfron
teer, nie verkwansel, huldig of ontwyk nie.

Die vraag is tot welkemate die land poetiesbegryp en
ge-uit kan word binne die konteks van geldende poesie
konvensies. 'n Teenvoeter vir die Poesie van Rassisme .
moet gesoek word.

'n Veelseggende, eerlike een. Om die allure van
. "Digterskap" in die ban te doen, kan help. Is dft wat

digters noop om ses of agt bundels in 'n paar jaar te'
publiseer (wat word dliarverfyn?). Met bloedmin prosa
buiten tesisse en poCsieresensies tussenin.

Bundeldigters moet 'n slag rondkyk. Daar is lewe op
die planeet.Digterdemagoog,reklame-industrie en rock- '
ster gaandigtaal byjulIe weggaps.(Meeraseenprosateur
deen dit alreeds).' -

Terre'Blanche neem digtaal in diens van rassisme en
reklametruuks waarmee hy sy rocktoer bemark. ,
, Verskansde en verskansende Nasionale taal het geen

, antwoord daarop nie. En antwoord mootkom, of die nar
lag. humorloos. weer laaste. '

,Versoenlng
Op die UWK word daar nie net

gepraat oor nie-rassigheidnie. Hier
word die voorskoot aangesitom die
gemorsvan "gutter" en "bantu-edu
cation" op te mop - die mismaakte
steunpilare van 'n stelsel wat onge
lykheid in stand hou. '

Teen die agtergrond kan die
akademienie as'ngei'soleerde ivoor
toring gesien word nie, maar moet
dit binne die konteks van die breer
samelewing werk.

"Erens in Suid-Afrika moet ge
poog word om die politieke en
akademiese werelde te versoen,nie
net op die oppervlak nie, maar in
elke sfeer.

"Volgens 'n senaatbesluit moet
enigiemand watna die kampuskom
'n verklaring onderteken dat hy/sy
gclcant is teen apartheidAsensomee
gaan. maak ons seker dat die in
stellings daar oak dieselfde standpunt
huldig. ' ,

"Gem kennis kan vry staan ~an
die politiek nie. Ons het te lank in
Suid-Afrikapolitiekprobeerisoleer.
Die feit is die universteit hetuit die
politiekontstaan.Die universiteit hel'
probleme weens die politiek. Die
studentemoet gepolitiseerd wordom
dinge binne die politieke konteks te
sien."

Ample Coetzee van die UWK

jy hoe groot die gemors is waarin
Suid-Afrikahomself bevind,en hoe
ergdaai gemorsnog gaan word.Ons
probeerdinge regstel hier -deur ras
sisme uit te skakel, deur hens 'n
gelykheid in 'n onderwysvan onge
lykes te bereik," se Coetzee

"Diebotsingswathier plaasvind,
word in die gemeenskap herhaal.
Die pad na normaliteit in die ge
meenskap gaan wees soos op die
kampus - vol aanslae,"

Maar is dit geregverdig om van
die universiteit 'n normalekern in 'n
abnormaleklimaatte probeermaak?:
Kandie universiteit dit bekostigom
'n eksperiment te wees?

Coetzeese diedebat hierrondom
het Gerwel reeds baie kritiekop die
hals gehaal. Die bekende Kaapse
aktivis,Neville Alexander,het Ger
weI al heftig gekritiseer vir sy ge
bruikvan die begrip "Universityof
the Left" - wat sou beteken dat die
universeiteitfundamentelepolitieke
transformaSie implementeer. Daarorn
hetGerwelhomtot "People'sEduca
tion" verbind.

Volgens Alexanderis 'n"Univer
sity of the Left" nie haalbaarbinne

.die raamwerk van 'n apartheidsver
wrongegemeenskap nie,

"Maarwatanders staan'nrnens te
doen? Is dit nie beter nie om mense
-voor teberei deur'npolitieke bewussyn
van 'n nie-rassige samelewing te
kweek,wathullehopeliknabuitesal '
uitdra?" vra Coetzee.

Verdedig
56 analiseer Ampie Coetzee,

professor in Afrikaans aandie~.
die toestand op die ontstuimige
kampus.

Coetzee is een van vier profes
soreaandie universiteit watonlangs
die buitengewone stap geneem het
omdie universiteit deurmiddel van
advertensiesin die pers te verdedig.

Coetzee het onomwonde die ver
deeldheid tussen. bruin en swart
studente op die kampus die week
beklemtoon, ' ,

Die rassespanning isvoorheennie
openlikop diekampus bespreeknie,
maar Coetzee voorsien dat dit bin
nekort sal gebeur. Die personeel is
bewus daarvan, maar dit is nog nie
op'nmassavergaderingaangespreek
nie.

Die botsing tussen bruinen swart
studente is maar een van die kon
flikte wardie,UWK-rektor, pi-of Jakes
Gerwel, en sypersoneel qJ 'ndaaglikse
grondslag moet hanteer,

Daar is sterk politieke verdeeld
heid tussen ondersteuners van die
Arbeiderspartyen die "Charterists",
en tussen hiilleen lede vandie Unity
Movement- 'nradikale intellektuele
groep.

Op 'npraktiesevlakisdiestudente,
ongeag etniese groep of politieke
verwantskap,afkomstig uit minder
waardigeonderwysstelsels.

Sosiale probleme soosoorbewo
ningin die koshuise en 'ngebrek aan
huisvesting sluit hierbyaan.Akade
mieseboikotteen stakingsteister die
universiteitalwekelankenhet in die
verlede tot intimidasie gelei,

Daarteenoor moet aanslae van
propagandaveldtogte teendie univer
siteit, ,soos die verspreiding van
naamlose pamflette, aanvallein die
regeringsgesinde persenSlaats<:iptre
des - die beleering van die kampus
en die aanhouding van studente 
afgeweer word.

Tog het die UWK die beeld van
apartheidsinrigting afgeskud en sy
plek ingeneem ,in die bree bevry
dingstryd. ' , ',

"AS jy sien wat hier gebeur,besef

RASSISME is "ingeburger" by
die Universiteit van Wes-Kaap
land.Baiebruinstudente hounie
vanswartstudentenie, endit het
rassekonflik op die kampus tot
gevolg.

In 'n land wat voortwankel op 'n
onderbou van rassisme, klink bo
genoemde nie eens skokkend nie.
DieUWKhetvenys uitdieopdrifsels
van apartheid, rassisme, Bantoe
onderwys en die Groepsgebiedewet
. as 'n universiteit vir sogenaamde
Kleurlinge.

'n Mens moet noodwendig van
apartheidstenninologie soos bruin
(kleurling). swarten witgebruik maak.
Dieafgedwonge verdeeldheid tussen
swart, bruin, wit en Indier op aile
vlakkevanlewehetrassisme die reel
gemaakin Suid-Mrika -ditgeldook
die UWK. ondanks die feit dat die
jukvan die NP se apartheidsideolo
giemet mag bier ongedaan gemaak
word. '

Maar om 'n mikrokosmos van
, nie-rassigheid te skep in 'n wereld

van rasseklassifikasie, afsonderlike
gerieween dieGroepsgebiedewet, is
omdie normalebinne dieabnormale
teverwag.
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Elsabe Wessels

Wereldwyd vier Moslems
die Ramadan-maand
VERLEDE naweek het 500000 Suid
Afrikaanse Moslems van alle ras
segroepe begin om die Ramadan
maand te vier.

Tot en met die nuwe maan vol
gende maand sal ongeveer I biljoen
Moslems van oor die hele wereld
vansonsopkorns tot sonsondergang
vas ter herdenking van die heiJigste
maand op die Islamitiese kalender.

Ramadan word deurdie Moslems
beskou as die maand waartydens die
engel Gabriel die Koran aan die profeet
Mohammed bekend gemaak het.

Die leerstellings en die boodskap
van die Koran Ie die Islamietiese
geloof ten grondslag.

Die Ramadaanse vas is een van
diehoekstenevan Islam, waartydens
gelowiges hulle lewenswyses en 
houdings in oenskoumoet neem en
die lecrstellings van die Koran weer
van nader beskou.

Geenkosofdrank mag tydens die
vas gebruik word nie en rook is ook
verbode.

Moslems moet hulle vrye tyd
bestee deur die Koran te bestudeer
en tebid.
, Ramadan of nie, Moslems moot
vyf keer per dag bid - met sons
opkoms, in die middag en na-mid
dag, metsonsondergangs envroeg in
die aand. Tydens Ramadan is die

Een van die foto's op Gideon Mendel se omstrede uitstalllng

Ameen Akhalwaya

•

uitstalling van Nazi-byeenkomste?
Hoewel Mendel se eie posisie

uitgeklaar is, het die vraag nog steeds
bly hang: Hoe sou mense reageer op
'n uitstalling wat wel na 'n verheer
liking van die AWB Irk? .

Ongelukkig is die kwessie van
linkse eerder as regse sensuur nie
verder bespreek nie. '

Intussen het 'nhele paar sprekers
dit duidelik gemaak dat hulle van
kunstenaars verwag om kant te kies,
en dit ondubbeIsinnig te doen. Die
luukse van kuns ter wille van kuns
soumoes wag vir 'nnuwe, vryeSuid
Afrika.

'n miljoen Moslems van oor die hele
wereld vergader elke jaar in Hajj in '
Saoedi-Arabie,

Die verskeidenheid van ras, tra
disie en kultuur gedurende die fees
word ook in die Suid-Afrikaanse
Moslem-gemeenskap weerspieel,

Dit is 'n vals mite dat aIle Mos
lems' in Suid-Afrika as "Indiers"
geklassifiseer is, so ook dat aIle
"Indiers" Moslems is.

Net ongeveer 20 persent van die
mense wat as "Indier" geklassifiseer
is, is Moslems terwyl'n groot aantal
mense waras "KJeurJing"of "Maleier"
geklassifiseer, veral in Wes-Kaap
land, Moslems is.

'n Klein groepie "blankes" is ook ,
Moslems. Daar is ook duisende
"swart" Moslems in Suid-Afrika. Die
meeste van hulle is afkomstig van
ander Afrika-lande, maar etlike dui
scnde in die townships - vera! in
Natal, Wes-Kaapland en gedeeltes
van die Transvalf1 - het Islam as
geloof aanvaar.

Dit is moeiJik om te bepaal pre
sies hoeveel Moslems daar in Suid
Afrika is, maar volgens Islamitiese
organisasies het die getal Moslems
vera! in die townships oordie afgelope
paar jaar baie vermeerder. ;

AmeenAkhalwaya isdie redakieur
van The Indicator '

groepe wat hy uitbeeld.
Daaruit het vrae ontstaan oor die

dubbelsinnigheid van foto's wat
deelsdokumenter, deels satiriese kuns
is.

, Kykers wat aanstoot geneem het,
het gese progressiewe Afrikaanse
kykers sal onmiddellik die beelde '
negatief beoordeel, maar vir mense
uit 'n ander kulturele verwysingsraam
werk kan die beelde van vlae, kakie
uniforms en swastika-embleme Iyk"
na 'n verheerliking van die feeste-'
likhede.

Hoe sou Jodegedurende die Nazi
regime gereageer het op 'n foto-

Op daardie dag word 'n spesiale
biddiens gehou - ook by die Soweto
moskee op die ou Potchefstroompad
- en Moslems sal besoek afle by
weeshuise en siekes, asook by be
graafplase om vir afgestorwenes te
bid.

Die Eid-fees, met min of meer
dieselfde betekenis vir, Moslems as
Kersfees vir Christene, is ook 'n dag
vir fainiJiebyeenkomste.

Die fees, volgens die maankalen
der uitgewerk, word twee maal per
jaar gevier.

Ongeveer 10 weke na Eid-ul-Fitr
word die Eid-ul-Adha-fees gevier.
Dit is die Eid van offerhandes.

Volgens die Islamitiese geloof
het Goddie profeet Abraham segeloof
getoets deur te vra dat hy sy seiin
Ismael offer. Terwyl Abraham besig
was om die hoogste offer te maak,
het God Ismael met 'n skaap ver
vang. Gevolglik word dit herdenk

- deur vee te slag.
Eid-ul-Adha val ook saam met

die herdenking van die Hajj-pelgrims
tog na Mekka,

Daar word verwag dat elke Mos
lem die pelgrimstog sal onderneem
as hy ofsy dit kan bekostig. Meer as

Anton Steenkamp

MOETdaarvan 'n kunstenaar vereis
word om duidelik standpunt in te
neem - veral vandag in Suid-Afrika?

Dit is een van die belangrike vrae
wat na vore gekom het in die debat
rondom die fotograaf Gideon Men
del se uitstalling, Beloofde Land,
wat deur Vrye Weekblad aangebied
is.

Die foto-uitstalling, wat die Groot
Trek-vieringe van die AWB,
Volkswag en FAK uitbeeld, het kri
tiek uitgelok omdat dit volgens
sommige kykers gesien kon word as
'nverheerliking van die organisasies
en hul apartheidsideologie.

Nadat iemand opSharpeville-dag
van die foto's uit die Markteater
galery verwyderhet, is 'n bespreking
oor die kwessie die week by Vrye
Weekblad se kantoor gehou.

Vraerondom sensuur, dierol van
die kunstenaar en verskillende kul
turele verwysingsraamwerke in die
land is heftig gedebatteer.

Van diesprekezsbet gevoel Mendel
se foto's was nie duidelik genoeg

,satiries nie, en het 'n verduideliking
vereis oor sy standpunt teenoor die

aandgebede baie langer omdat verse
uit die Koran deur 'n imam in die
moskee voorgelees word.

Moslems moet ook 'n gedeelte 
ongeveer 2,5 persent - van hulle
inkomste aan 'n sentrale fonds skenk
om huJpbehoewendes te ondersteun.
Die doel hiervan is nie net om ar
moediges te help nie, maar ook om
die ophoop van rykdom te voorkom.

Klem word gele opnoodleniging
am weduwees, 'weeskinders en
krankes.

Daar word van Moslems verwag
om die siekes gedurende Ramadan
te besoek en te troos,

Een van die doelstelJings van die
vas is om Moslems bewus te maak
van die gevolge van hongersnood,
nie net op die fisieke nie, maar ook
op die geestestoestand.

Dit is ook ~n tydperk waartydens
gelowiges van slegte gewoontes
ontslae moot raak en hulle drange in
toom moot hou - met ander woorde
om selfdissipline toe te pas en
sodoende karakter te bou,

Die korns van die nuwe maan
beteken die einde van die vas en
word die volgende dag met die Eid

, ul-Fitr-fees gevier.

DIE verspreiders van 'n Amerikaanse tydskrif waarin Suid-Afrika se voorste
anti-apartheid kerkleiers belaster word, het die week met stappe teen Vrye
Weekblad gedreig.

Die direkteurvan United Christian Action in Suid-Afrika, dr Edward Cain,
het sterk beswaar aangeteken weens beweerde "onakkuraathede" in die
artikel, wat geskryf is na 'n onderhoud met 'n UCA-woordvoerder in Pretoria,
Gunnar Wiebalck.

Cain, wat nou hoof is van UCA, was in die sewentigerjare verbonde aan die
Christian Action League.

Die organisasie is in onthullings rondom dieInligtingskandaal uitgewys as
'n propagandafront. '

Die hoof van die CAL was FredShaw en Caine was redakteur van die
'tydskrif Encounter waarin pro-Suid-Afrikaanse regeringspropaganda ver-
skynhet. .

UCA is gestig nadat die CAL ontbind is. Talle organisasies wat bekend is
vir hul propaganda teen die werksaarnhede van die anti-apartheidsbeweging
binne en buite Suid-Afrika is by UCA ingelyf.

ANC-teenstander
Cain is 'n uitgesproke teenstander van die ANC en is al dikwels in die pers

aangehaal weens sy sterk teenkantingteen die vrylating van Mandela en die
ontbanning van die ANC. .

Volgens Cain sou die artikel in Vrye Weekblad UCA se befondsing, wat
afhanklik is van bydraes, nadelig kon beinvloed,

Duisende kopiee van die tydskrif is deur UCA en sy affiliate aan Suid
Afrikaners, onder ander teoloe, politiciensakelui gepos. ProfWillem Joubert
van Unisa het van die aantygings wat teen die kerkleiers gemaak is as
"lasterlik" beskryf. '.

Die tydskrif, Family Protection Scoreboard, het in 'n "spesiale uitgawe"
oor bevrydingsteologie heftige aanvalle op drs Allan Boesak, Beyers Naude, •
Nico Smith, aartsbiskoppe Desmond Tutu en Denis Hurley en eerw Frank
Chikime gedoen, '

Tydens 'n onderhoudmet Wie-
balck in Pretoria het hy beklemtoon
dat UCA 'n Suid-Afrikaanse orga
nisasie is wat geen regeringskon
takte het rue en los staan van enige
poJitieke party.

Betreflende die organisasie se
. werksaamhede, het Wiebalck gese

hulle spits hulle toe daarop om die
befondsing van "radikale projekte"
in Suid-Afrika te verhoed deur in
Jigting 001' Suid-Afrika in die buite
land te versprei.

As voorbeeld het hy die koerant
New Nation genoem, wat hy as 'n
"mondstuk vir die comrades in die
townships" beskryf het.

Op 'nvraag oordie inhoudvan die
artikel het Wiebalck gese die UCA
ondersteun die "boodskap" van die
tydskrif, ondanks die feit dat Vrye
WeekbJad verskeie onakkuraathede
in die aantygings uitgewys het.

Hoewel Cain ontken dat UCA
enige bande met die Amerikaners
Don McAlvany en Howard Phillips
het, het Wiebalck tydens die onder
houd erkendat hulle weI kontak het
met McAlvany.

Daar WES ook 1:iewyse van briewe
~is~~!!E-.lt~~~C?J1 Phillips en UCA in
we kantoor,
, .In sy brief aan Vrye Weekblad

erken Caine self dat UCA met
McAlvany enPhillips korrespondeer.

Die twee, wat a1bei al verskeie
kere in Suid-Afrika was, tree as
sogenaamde "vriende van Suid-M
rika" in Washington op.

Die hoof van die Buro vir In
Jigting, Dave Steward, het die week
ontken dat McAlvany en Phillips
spesiale bande met die Buro het.

"Dievoorligtingsessies wathulle
van die Bum ontvang, kandeur enige
persoon aangevra word," het Ste
wardgese.
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Johannes Kerkorrel
Foto.: RuvanBoshoff

delklas "trendy-elite" so afhanklik
is) nou tot hortende brokkies futiele
neuroses versand het (phew!).

Selfs Andre Letoit het sy hare
geskeer en sy baard "getrim" vir die
Voelvry-toer, '

Maar hoewel die selfopgelegde
depressiewes en ander voltydse sinici
gou verveeldraak (voor hulle 'nnuwe
bewing kan vind om verveeld mee te
wees), bly die sale vol waar die GBB
en kie speel. En baie aanhangers LYK
nog dieselfde as in die Pool-klub se
dae. ' '

Die mluskierlgheid duur dus voort,

Die vraag of hierdie "opstand"
deel van 'n Suid-Afrikaanse musikale
erfenis gam word, of net weer in
obskuriteit gaan verkwyn, en of dit 'n
duik in die jong Suid-Afrikaner (en
spesifiek die Afrikaner) se klapper
dop gaan maak, of bloot in die kom
mersiele kelders van geld en roem
gaan werdwyn, kan eers later
beantwoord word.

Een feit bly staan: So lank die
"Whatever"-beweging in Afrikaanse
musiek nog 'n PLESIER is, sal mens
eenvoudig siinpel wees om dit nie te '
ondersteun nie.

9' .. '· '

Maxdu Preez

Miskien is
die verskil dat
die nuutste
klomp 'n groter
populere aan
slag het, en dat
hulle, in teen
stelling met die

.Marginales wat
nogal swaaruit
die' Franse,
Duitse en Oos
Eur'opese
versetkultuur
getap het, alles
uit eie bodem

, put
Ek wonder:

. Is daar nie dalk
ooreenkomste tussen ou oom Chris Blignaut, die Briel
susters en die Kerkorrels van vandag nie?

Waar oom Chris en die Briels destyds van die Afrikaner
se werklike sosiale probleme - veral armoede en verstede- '
liking - gesing het, sing die Kerkorrels vandag oordie land
se sosiale en politieke problematiek. Die Bridges'e en die
Keuzenkamps sing oor niemand se probleme nie!

Polities relevant? Ek dink so, maar in 'n bree en ietwat
ongesofistikeerde sin. .

Soos dit vir my klink, Ie die grootste waardedaarin dat
gesag - staats- en andersins - 'n slag deur Afrikaanse
musiek uitgedaag word; dat daarmet gemaklike minagting
van baie heilige koeie (en krokodille) gesing word; dat die
hele materlalistiese, rasse- en geweldsbasis van die bestel
bevraagteken word. Endft alles word met 'n suikerpil •
Rock 'n Roll - ingegee.

Is dit nie miskien 'n bietjie radical chic nie? Miskien,
maar in 'n etniese groep waar dit mode is om Nasionaal
(miskien so effens verlig) te wees, is ditgoed virdiebalans.

Dit is werklik opvallend dat die ¥lgst nogal eg is en uit
eie bodem en onderdrukte agtergrond kom. Dit spreek
duidelik uit Letoit se Boer in Beton.

Gaan dit oorwaai7 Dit gaan seker en hopelik' baie
verander in die maande en jare wat voorle.

Maar Afrikaanse musiek sal nooit weer dieselfde wees
nie.

Daar is reeds tekens dat van die '~establishment"-sangers

soos Anton Goosen hulle deur die Altematiewes laat
beuwloed. Ek is seker nog ander gaan volg.

Nou wag ons net vir Ble,s se weergawe van "Wat 'n
vriend het ons in PW..."

. ,
ues.

voer,
Kortliks: Kerkorrel, die GBB en

die "beweging" is bekend.
Ensoos altyddie gevalmet "nuwe

bewegings" wat uit die "volksmond"
ontstaan, sal die tonge van dieselfde
Yolk begin losraak sodra die bewe
ging in tweede rat oorgaan.

Die Britse pers het letterlik fees
gevier toe punk van die strate tot die
TV-skerms verhef is.

Toe al die swetsende, spoegende
voorstanders van die gefrustreerde,
werklose Britsejeug populergeword
het,

The Clash is deurTooy Tyler (New
Musical Express) tot The Cash her
doop en Johnny Rottenher sy regte
van, Lydon, begin gebruik,

Die oovermydelikeslaggatvirenige
vry-vloeiende neurose wat in 'n pop
ulere kollektiewe angs omskep word.

So ook word daarnou reeds op die
(Rockey?) straathoeke gemompel dat
Kerkorrel en kie "uitverkoop" het,

Dat hulle die yuppie-ryk betree
het.

Dat die angs en agressie, wat
oorspronklik die kern van hulle uitings
was, (en waarvan die stedelike mid-

werk,Gerrit Schoonhoven is ingeroep
om te redigeer. Met die hulp van
Kruik-akteurs soos Gustav Gel
denhuys, Marthinus Basson en Marion
Holm is die musiek met kragtige
tussenwerpsels en "protes-prosa"
bekroon.

Die Kerk, politici, ou tannies, die
ganse tradisionele Afrikaner-fonda
mente is in goeie ou Afrikaanse straat
taal gesatiriseer.

Piekniek was oomag 'n volsaal
sukses en het die Pick of the Fringe
toekenning maklik ingepalm.

Die opspraak in die Kaap het
voortgeduur. Die Piekniek is deur 'n
bewende Kruik-hierargie verbied. Met
die gevolg dat drama-hoof Johan
Esterhuizen uitloop en die Baxter dit
aanbied.

Die kollektiewe bewussyn van 'n
groterige groep Suid-Afrikaners is'
wel deur die "beweging" geraak,

Amper 'njaar later is die GBB nie
meer "die naam wat slegs gefluister
word" in goeie huise nie. Sedert die
Piekniek-dae wil almal - van die
Kanadese Uitsaaikorporasie en die
BBC tot Fanus Rautenbach en Pot
pourri - onderhoude met Kerkorrel

Oom Chris en die Briels
was 66k Kerkorrels
EK is nog 'nBob Dylan, Donovan, Doors
en Joan Baez-man. Die Travelling

Willbury's is die laaste plaat wat ek gekoop
het en die naaste wat ek aan kontemporere

Suid-Afrikaanse musiek gekom het, is Lady
smith Black Mambazo.
Die mees onlangse Afrikaanse musiek waama ek

geluister het, is David Kramer en daarvoor is ek lankal
moeg. Ek luistergladnienaSonjaHerholdtofBles Bridges
of Innes en Franna nie, Ook nie na my kinders se Kylie
Minogue nie,

Dis my (middeljarige) credentials sover dit musiek
aangaan.

En toe gaan ek verlede week na die nuwe lot Voelvry
mense luister.

Waar was die teeny-boppers? Die meeste mense was in
hul middel-twintigs tot vroeg veertigs en selfs 'n paar
bekende Johannesburgse sakemense, die mode-ontwerper
Marianne Fassler en die LP vir Johannesburg-Noord,Peter
Soal, was daar.

Die eerste mense met wie ek gesels het, was 'n paar
boepens-mannemet"EkverpesBles"-T-hemdeaan.Hulle
is van die Westonaria-goudmyn en se hulle mis nooit 'n
Kerkorrel-konsert nie. Toe die musiek begin, was hulle die
voorste jollers.

Toe val die musikante weg: Andre, Letoit met sy skerp
(plek-plek erg kru) lirieke en swak ghitaarspel; Bemoldus
Niemand,hoedoordieoe,enmetsekerdiemeesgeslaagde
anti-oorlogliedjie in Afrikaans, Houmy vas, korporaal; en
toe, onder groot gejuig, Johannes Kerkorrel en die Gere
formeerde Blues Band.

Intelligente woorde
Dit is lekker en goeie rnusiek, selfs (veral?) vir iemand

wie se oor in die sestigerjare gekondisioneer is. Maar die
lekke~te vir my was om na intelligente woorde te luister,
te luister na sosiale en politieke kommentaar in Afrikaans.

Ekhetvirmyselfgese: Dis nog rou en rof, maarmagtag,
lyk my ons en ons18alword nou mooi grootl

Toe wonder ek: Waar pas die nuwe "Altematiewe"
Afrikaanse musiek in? Waaruit spruit dit voort7 Wat,
indienenige, is diesosiale enpolitiekerelevansiedaarvan7
Kan dit 'n "beweging" genoem word?

Of is dit net 'n mode wat gaan oorwaai7
Wat oak al die antwoOrde op dievrae, een ding is seker:

Dit is vim onskatbare waarde vir die bevryding van Afri
kaans.

Dis darem ook nie die eerste keer dat die Boere se
kultuurboot 'n bietjie gerock word nie. Het onsdan al ver
geet van die sogenaamde Marginale Beweging met Dan
Roodt, Chris Pretorius, Neil Goedhals, Marcel Van Heer
den, Johan van Wyk en die Kabelkarnimfe so 'n paar jaar
gelede?

e_

wat nie in bot groepies om die kroeg
gestaan en dinge soos "Sheesh! the
sound is shit" kwytgeraak het niw,
het met neerbuigende trots gefluis
ter: "See not ALL Afrikaners are
psychopaths".

Teen die tyd wat 'n gechoreo
grafeerde weergawe van die GBB en
Boere Blues sematerlaal in die vorm
van Piekniek by Dingaan in Graham
stadop die plankegebring is, was die
woord uit: lets (whatever dit is) gebeur.

Hoewel die klomp musikale
"pioniers" self die skuld moet dra vir
die begrip "altematief',het die pers
LAWAAImet sinonieme om die nuwe
"tendens" ensy lede te beskryf: NEW
Afrikaners, PROGRESSIVE Afrika
ners, Avante-Garde Afrikaners, Front
line Afrikaners,.. selfs 'n neerhalende
THINKING Afrikaners het opgeduik
- so asof daar nog nooit vantevore
Afrikaners bestaan het wat nie prente
van Hitler agterhulle toiletdeure geplak
hetnie.

Piekniek by Dingaan is eers Kin
ders van Verwoerd genoem voordat
dit deur burokratiese paranoia afge
water is. Die ultra-karnp kabaretster
Nataniel het die musiek bietjie ver-
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onderdorp-neurose) gelewer.In Afri
kaans.

Dit mag miskien waar wees dat
mense soos die arm man se Andy
Capp, Anton Goosen, en Laurika RauclJ.
hulle om een of ander rede ook ver
eenselwig met Kerkorrel en Kie se
ANDERS Altematiewe musiek. Maar
die feit is dat daar v66r Boere Blues
en die GBB geen ernstige musikale
aantygings teenoor Afrikaners in
Afrikaans deur Afrikaners gemaak is
nie.

Die verskille eintlik in die HOU-
DING.1n die boodskap van die lir

, ieke en die kombinasie met herken
, bare jeug-musiek.lndie feitdat Afri
, kaners die eente keer in 'n lang tyd
wysvingers in hulle eie rigting swaai
en daaroor kan lag enlof hui!. Dan is
dit seker maar Alternatief. f:n heel
welkom.

e
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Gys de Vllllers van Koos - die enlgste groep ult die "A1ternatlewe"
kamp wat nle deur kommerslallserlng bedrelg word nle. Anti

muslek, anti-Ideo logie, bloot antle Pret, Maar mlsklen Is dlt omdat
hulle almal ander Jobs het. Olemeeste lede van Koos Is

professlonele akteurs

maar net weer toegelaat is om die
planke te betree, '

Die eerste werklike "deurbrake"
inAfrikaanse musiek hetironies gekOOl
van nie-Afrikaners: David Kramer,
'n vriendelike jong Joodjie van Wor
cester; en James Phillips, 'n briljante,
melankoliese rock-ghitaar-brein uit
Springs.

Hoewel Kramer in Afrikaans
vasgehaak het by satires van Roode
poort-"mechanics" en 'nromantise:ring
van die kleindorpse Afrikaner, en sy
werklike "protestogte" in Engels
(Baboondogs) aangepak het, het hy

. ten minste uitgelig dat daar min ver-
,skil is tussen Kwela en Boeremusiek.

Phillips hetsy naam na Bemoldus
Niemand verander en regstreekse,
tipies Suid-Afrikaanse sosiale kom
mentaar (met, brokkies angstige
nasleepsels van sy weermagdae en

Chris du Plessis

SOWAT twee en 'n half jaar ge
lede het twee skamerige nou
veau-stedelinge, Ralph Rabie
(Johannes Kerkorrel) en 'n

ongekamde Andre Letoit 'n
nuutgevonde rebelsheid onder
Afrikaners in musiek begin op
som. Hul melankoliese klaaglie
dere by die au Black Sun het
onder die banier Boere Blues
bekend gestaan.

Nie lank daama nie het die ople
wing van Afrikaanse musikale protes
in 'n onvoorsienbare orgie van Afri- '
kanargie (Afrikaner "anargie") by die
nou reeds ontbinde Pool-klub in
Markstraat ontaard.
, Die "Eerste Altematiewe Afri
kaanse Rock-konsert" het nie net die

Alles. ; .

(WlE?!), Jannie du Toit, Andre .~'
Schwartz en andere. :j

Die insluiting van mense soos".'
, Jennifer Ferguson en Nataniel wat :,

tradisioneelnie eintlikby dieander...eh'.
pas nie, het die verwarring vererger.
, Die plaat is geadverteer as Alter
natiewe Afrikaanse musiek en sou
"die gees van die tyd weergee". Laas
genoemde is waar. Die plaat weer- .>

spieel een groot sosiale iden
titeitskrisis. Amperasofdie POlpOurri!
Metronoom-span probeer het om,
"waaghalsig" te wees en dit net nie
gemaak het nie.

Chris du Plessis

Dit sluit alles in - van 'n nare
Afrikaanse disko-nasleepsel deur De
la Rocha, ietsie van die esoteriese
Afrikaanse kabaret-t'fringe". deur 
Elsabe "Lank leef die Weimar"
Zietzman, die REGTE "fringe" soos
voorgestel deur Ferguson, die regte"
kwasi-fringe soos voorgestel deur
Nataniel, die laaste patetiese stuip-,
trekkings van Musiek en Liriek soos ;

, in Jannie du Toit en 'n weermag-'
manne-kan-ook-sensitief-wees-tipe
gemorsie deur die armsalige Andre
Schwartz wat lyk of hy net uit die
bokskryt geklim het vir 'n vinnige ' '
"nommertjie".

Baie mense was nogal bly toe
Musiek en Liriek destyds verskyn
het. Dit was ten minste 'n stappie weg ",',
van die JARE se karakterswak soet
sappighede wat Afrikaanse musiek
so lank oorheers het (Bles en die'
manne hou nog vol, maar hartver~'

skeurende hartstog sal seker nooit op
Vereeniging sterf nie).

Niemand was egter regtig kwaad
nie. Niemand het opgestaan en die
basiese vrot in die Yolk aangepak
nie.

Slegs 'n paar van die simp tome is
in gekunstelde ''hole'' deur die kunsma-'
tige rook belig. Alles baie "gewaagd".

So gewaagd dat die ou orde van
oor-gegrimeerde "sangers" wat bars,
van menseliefde, in die vorm van
Cora Marie en Anneli, van, Rooyen, r

"
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FOKUS OP AFRII{AANSE MUSIEK

NET toe 'n mens begin dink veran
dering is besig om plaas te vind, duik
die woord "altematief" weer op om
in die drinkwater te dryf.

Hoewel die lede van die huidige
Voelvry-toeralgemeen bekend staan '
as die' Altematiewe beweging in
Afrikaanse musiek, is daar ander wat
nie met die begrip saamstem nie,

Selfs sonder om in die semantiek
te verval, kan ure lank gegis word of
die nuwebeweging "alternatief" is of
nie., '

Musikaal doen die Gereformeerde
Blues Band (GBB) niks nuuts nie.
Buiten die slepende ballades
(oorblyfsels van Kerkorrel se kabaret
dae), speel die groep basies net goeie
ou Rock 'n Roll en "twelve-bar blues".

Andre Letoit sal die eerste wees
om te erken dat hy omtrent net drie
akkoorde op die ghitaar - amper - ken
(watooreenstem metpunk - war kwalik
as nuut of alternatief beskou kanword).

. Ons eie intellektuele Houdini,
Pieter-Dirk Uys, het al in die ses
tigerjare saam met 'n jong Sybil
Coetzee (voor haar saligwording)
musikaal/liriese protes in Afrikaans
'gelewer...

Die geskil duur nou nog voort,
Altematief het BELANGRIK geword, ,

Nietemin is een van die eienaar
digste wendings in die loop van die
"Altematiewe" Afrikaanse musiek
geskiedenis die skielike verskyning
van ou "sterre" opdie toneel.

Die lawaaiwa-sindroom is deel
van die musiekwereld soos 'n Ivor
Powell-snor deel van Pikis. Net soos
aaklige verskynsels soos eVoid
(~olmaaktenaarn s6nder die preten
sleuse aanhangsel), HotlineenZiaop
die destydse golf van "etniese bewust
heid" gery het. het daar 'n hele klomp
"veterane"van Afrikaanse sang (sowel
as 'n klomp nuwes van wie weet
waar) weer kop uitgesteek met die
bekendstelling van die sogenaarnde

, nuwe beweging in Afrikaanse musiek.
Ietwat van 'n verwarring het

ontstaan met die onlangse uitreiking
van die Metronoom-Iangspeler na
Potpourri 'n musiekPfogram oor tien
weke uitgesaai het met onder meer
Sam Marais, Natalia de la Rocha

e
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Bles Bridges· in 'n rare oomblik van
hartstog. Is hy 'n bedreigde spesie?

Daar is deesdae baie kulturele en ander woelinge onder Afrikaner
geledere. Een..van die opwindendste hiervan is die nuwe

Afrlkaanse protesmusiek, soos verteenwoordig deur
Vrye Weekblad se VOEHvry-toer.

nuutgestigte Gerefonneerde Blues
Band onder leiding van Kerkorrel en
die steeds ongekamde troebadoer
Letoit op die verhoog gesien nie,
maar ander sogenaamde Alternatiewe
Afrikaanse musikante soos Koos, The
Genuines, Wat is die Nuus, en Ber
noldus Niemand (almal wat min of
meerverandering voorstaan en Afri
kaans kan sing).

Die Pool-klub was soos gewoon
likgevul met die skadu-linge van die
Hoeveldse straatkultuur. Die gewone
af-gedolliede nagwesens. Jonge knape
met hul geliefkoosde oorringe, pui

\ siebesmette dogters met pers hare en
blink 0<:, kaalvoet pseudo-etniese
aardbewoners met krale en kikois,
kwaaijongens met bovver-boots en
ander oorblyfsels van Brittanje circa
1978, Teds, Mods, Lefties - almal

, met rooierige oe.;
Met die verskil dat meeste Afri

kaans gepraat het, "Hallo, hoegaanit?"
en~ aan.

'n Dromerige atmosfeer van kul
turele revolusie het geheers. Die jong
Afrikaners het met trane in hulle oe
Letoit se weergawe van Die Stem
gesing. Die Engelssprekendes (die

en die verskietende sterre flikker saam• • •
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INTERNASIONALE EN AFRIKA-NUUS

Apokalips nOD vir 'Israeli's

Twee gode skeur
Nigerie in twee

VV-hupstoot vir Afrika

Links: Kelly Srown, ofte wei
Abdulkadir Mohamed

Alabakshl

Liefhebbers van Oos
Afrikaanse musiek /
was geskok om te

hoor van die
geheimsinnige dood
van een van Kenia se

skouspelagtigste
musiek

persoonlikhede, Kelly
Brown. 'n Vriend

bring hulde

mE geheimsinnige dood van een van Kenia se kleurrykste musikante,
Kelly Brown, het sy duisende aanhangers verslae gelaat.

Die 42-jarige Brown was reeds twee weke lank dood toe sy liggaam
gevind isin sy woonstel in Stuttgart,Wes-Duitsland.'n Lykskouinghetaan
die lig gebring dat hy aan 'n hartaanval dood is.

KellyBrown se lewensverhaal is 'n klassieke voorbeeld vandie kunste
naarwat ann beginenryk geeindighet. Sy pa was'n Asierensyma Swahili.
Hy is in Mombasa gebore. Sy pa is dood toe hy 10 jaar oud was en syma
is 10 dae na sy pa se begrafnis oorlede.

Brown (sy regte naam is Abdulkadir Mohamed Alabakshi)het 'n wilde
lewe as 'n weeskind gelei. Hy het gedurig in moskees in die ou stad van
Kibokonigeslaap en wasgereeldbetrokke in gevegtemet anderseuns indie
omgewing. Hy was vier jaar lank op skool by Sevani-laerskool in Mom
basa, en daama is hy na die Dr Livingstone-laerskool in Nairobi.

Baie vrypostig het hy sy naam too al na "Cally the Bushman" verander
- vasbeslote om 'n verlioogkunstenaar te word. Hy het gou gewild geword
in die rowwe woonbuurte van Nairobi.

Sy skoolvriende onthou hom nog as die trotse eienaar van 'n Fiat 600,
'n geskenk, so is geglo, van 'n Asiatiese vrou wat hom aangeneem het.

As student het hy Mombasa gereeld besoek en het sy basiese musiek
opleidingdaar ontvang. In die sestigerjare hei die toerismebedryf in Kenia
gebloei enhotelle is orallangs die kus gebou. Dit het 'n vraagna plaaslike
musikante - wat Westerse musiek kon speel-laat'ontstaan.

Kon nie in pas nie
Verskeie bekende groepe gedurende die tyd was onder meer die Vi

kings, dieDrifters en die Sharks,maar Kelly konnooit werklikby enigevan
hulle inpas nie, Sy sangstyl was te eiesoortig om te vermeng met die
"koolpapierkopiee" van die Westerse musiek wat die groepegespeelhet.

Keniaanse popmusiek het in die tyd 'n unieke styl begin ontwikkel.
Hoewel die formaat popmusiek was, was die verwerkings, sang en lirieke
Keniaans, Kelly het gepoog om die weergawe van popmusiek, waardie
sanger 'nopvoering gee eerder asdie blote herhalingvan Westersemusiek,
gewild temaak. Hy het grootliksgefaal, hoewelhy welslae gehad het indie
Florida-nagklub, Sy vertoning daar was deel van nagtelikse kabaretverto
nings: 'n ontklee- en 'n slangdans. Die hotelgangers het hom egter as "te
inheems" beskryf.

In Nairobi was dit 'n perd van 'n ander kleur. Plaaslike musiek is
gedurende die tyd ywerig aangemoedig. Gereelde nagklubbesoekers het
plaaslike jollers en oud-bannelinge ingesluit. The Equator, Hallians, Club
1900, The Small ,World Club en Starlite was die plekke om by gesien te
word, en waar jy enigiemand wat enigiets beteken kon ontrnoet.

Die tieners kon in die middae "boogie" en na disko-musiek luister of
optredes van orkeste bywoon. Dit is waar die seuns bymekaar gekom het
en meisiesontrnoet en dikwels oorhulle baklei het. Daar was so baie stok
kiesdraaiers datdie regering op 'n tyd gedreig het om die danssale toe te
maak.

Kelly Brownhet geleef in die tyd. Hy was mal daaroor om op te treeen
was seker die eerste Keniaanse musikant orn in leer en blinkertjies op te
tree.

Hy hetsaam met baie groepeopgetree: Air Fiesta, KenyaBlue Shades,
Superphonics, Ashantis, Conga Success en die legendariese Hodi Boys.

Meer as musikant
Maar Kelly was nog altyd 'n rebel, hy wou die wereld sien. Terwyl sy

mede-musikante tevrede met hulle lot was, wou Kelly meer as bloot
musikant wees. Hy wou 'n sterwees.

'n Kortreklameliedjie wat hy vir Sportsman-sigarette gesing het, het 'n
mate van nasionale roem tot gevolg gehad, maar hy het geweet dat hy
homself oorseesoumoes vestig omwerklike suksesen miskienroem indie
musiekwereld te behaal.

Hy is Engeland toe, maar die rnusiekwereld was te konserwatief omsy
eiesoortige talent te waardeer. Hy het na Wes-Duitsland verhuis waarhy
verskeie plategemaakheten waarhy voor aansienlikegehoreopgetreehet.

Sy suksesvolste plaat was miskien Let The Music Take You Higher
waarvan250000plate verkoop isenwaarmee hydie GoldDisc-toekenning
in 1985 verowerhet.

Netvoorsy doodhetKelly, watironies genoeginsy afwesigheid 'ngroot
ster in Kenia geword het, planne gehad om na sy lan_d terug te keer om 'n
nuwe plaat op te neem. .

Hy sou egter nooit die hartlike ontvangs ervaar wat sy mense vir hom. .

wetboeke te kry. Hulle pleit vir 'n
federale Sharia-appelhof.

. Die Christene, wat oor 'n skrale
meerderheid van50 in diewetgewende
vergadering beskik, was van plan
om om die Jihad te stuit. Hulle wou
selfsdie Sharia-voorsienings van1979
afskaf.

Die Yolk het sy asem opgehou
terwyl die sogenaamde nuwe geslag
politici in godsdienstige swaard
vegters veranderhet. Agt weke lank
wasdie vergadering een onophoude
like rumoer. Kort voordat die land in
algehele chaos gedompel is, het die
federaleregering, wat aanvanklik die
godsdienstige geskil vererger het,
tydelik totredding gekom. Hullehet
al die artikelsvan die grondwet,wat
betrekking het op godsdiens,
verwyder. Dieregering hetbeslisdat
slegs die Sharia-voorsienings van
1979 geldig is.

Tydelik
Hierdiemaatreel verskafegternet

tydelike verligting. Hoewel die de
bat rondom die Sharia verby is, het
die godsdienstige drif en onver
draagsaamheid tussendie tweegroepe
nog nie tot 'n einde gekom nie. Selfs
die regering se direktoraat vir die
massa-mobilisering vir ekonomiese
herstel en sosiale geregtigheid, wat
tot stand gebring is om Nigeriers-.
polities bewuste maak, het 'n slagof
fer van godsdienstige onver
draagsaamheidgeword en mag dalk
binnekort alle geloofwaardigheid
verloor.

Twee Christelike musikante uit
die suide, Sonny Okusun en Fashek
Majek, wat deur die direktoraat in
hul nasionale mobiliseringsveldtog
gehuur is, is in die noordelike Mos
lem-statevanSokoto,Bauchi,Borno,
Kano en Katsina verbied. Die rede:
hulle skree altyd "halleluja" tydens
hulle vertonings! Dit het die gaping
tussen die tweegodsdienste net ver
der vererger. - New African

heeltemal ongegrond nie. Israel is
gelee op die Syro-Afrika-breuk, die
grootste terreininsinking ter wereld.
By die Dooie See is die grondop
pervlak tot 400 meter onder see
spieel,

"Ons: moet vir 'n aardbewing
voorberei soosvir 'n oorlog -nie een
kan voorspel word nie, maar albei
moet gekonfronteer word," het 'n
munisipale amptenaar tydens 'n
onlangse weermagsvergaderingvan
verskeiemunisipaliteite op diebreuk,
gese. - AFP

Godsdiensgeskille tussen Moslems en
Christene teister Nigeria, en die nuwe geslag
politici is grootliks verantwoordelik daarvoor.

PINI JASONdoen verslag

bushaltes skadu te soek. Die rede:
die haltes is koepelvormig.

Dieowerhede is ook nie juis van
groot hulp nie. Oral in die nuwe
hoofstad is Islamitiese simbole te
sien. Die presidensiele woning en
die van die inspekteur-generaal van
polisiehetalbei ingeboudemoskees,
wat dit laat lyk of die poste netdeur
Moslemsgevul kan word.

SheikAbubakarGumi, 'n Islami
tiese akademikus enwenner vandie
KingFaisal-prys, heteens,meegevoer
deur dienuwe pro-Khomeinifunda
mentalisme, gese dat Moslems on
der geenomstandighede'n Christen
president sal aanvaar nie. Volgens
hom moet Nigerie eerder verdeel
word.

Die opruiende uitlatings, tesame
met dieewe opruiendeuitsprakevan
die Rooms-Katolieke aartsbiskop van
Lagos, dr Anthony Okogie, het Ni
gerie byna tot 'n godsdienstige
burgeroorloggedryf.

Intussen,asof hullekon voorsien
datverhoudingeinNigerieasgevolg
van godsdiens sal verbrokkel, het
die weermagin die geheimdiejuris
diksie van die Shariauitgebrei deur
die woord "persoonlik" van diegrond
wet te skrap.

Vervals
Hierdeurworddie Sharia-hofop

kriminele sakevan toepassing. Hulle
het dit ooksoveranderdat Christene
met hulgeskrewetoestemming voor
'n Sharia-hofgedaag kan word. Die
probleem is egter dat, soos in die
verlede,toestemming vervals ofonder
dwang verkry kan word.

Dithetgelei tothewige debattein
die wetgewende vergaderingwaar
tydens daar byna bene gebreek en
KOppe gekneus is. Met die agbare
lede, gewapen met knopkieries en
messe,severtrekna Ahuja,washulle
reeds oortuig van alle 'denkbare
godsdienstige geskille. Die Moslems
was vasbesloteom die Sharia in die

Jacques Pinto

ADDISABBEBA - Die Verenigde Volkese Ontwikkelingsprogram (UNDP)
het 'n verdere 32 miljoen dollar goedgekeur om ontwikkeling in Afrika te
bevorder, volgens die adrninistrateurvan die UNDP, William Draper.

Diegeldsal aangewend wordom omgewingsagteruitgang te stuit,strukturele
aanpassingsprograrnme te bevorderen om ekonoiniese opnames in Namibia
tedoen.

Een miljoen dollargaan am 'n onafhanklike Namibia gegee word om die
nuwe regering te help om 'n toepaslikeekonomiese beleid te ontwikkel.

Die UNDPse hulpfondsaanAfrika van 1987 tot 1991 beloop 1.4 biljoen
dollar. - AFP .

die land vanaf Libanonnader na 'n .
olieterminusbrand in die land.

Lesers word ook getrakteer op
, spookbeelde van 'n polio- of ma

laria-epidemie en op 'n nagmerrie
van 'n sprinkaan-of muskietplaag.

Maar vir die afgelopepaar weke
is die vooruitsigvan'n groot aardbe
wing bo-aan die ranglys van die
apokalipsvrees.

Die nasionale besorgdheid is nie

VOLGENS artikellOvandieNi
geriese grondwet van 1979 sal
"die federale regering ofdie reger
ing van een van die state geen
godsdiens as amptelike
staatsgodsdiens instelnie."

Daarmeeis aanvaardatNigerie'n
sekulerestaat sal wees wat hom nie
met godsdiens sal inmeng nie..

Maar Nigerie is nie net 'n multi
etniese land nie. Daar word ook
verskeiegodsdienste beoefen.Mos
lems maak 40 persent van die be
volkinguit. Daar is in die grondwet
voorsiening gemaakvir Islamietewat
volgensSharia-wettewilleef. Sohet
Artikel240 van die grondwet voor
sieninggemaak vir "enige staat wat
'n Sharia-appelhof benodig dit daar
gestel sal word".

Veldtog
Artikel 242 het egter die magte

van die. Sharia-howe beperk tot
"burgerlike prosedure met betrek
kingtotpersoonlike Islamitiese wette".

Dietweebelangrikstegodsdiens
tehetmekaarverdraagsaam geakkorn
modeertotdat politici, ontneemvan
enigemakwaardige beginselprogram,
hul na godsdiens gekeer het vir.on
politieke veldtog. Die voormalige
leier, president Shagari, het met die
geskilbegin toe hy 4,7 miljoendol
lar van die regeringsgeld aan Mos
lems gegee het om 'n moskee in
Abuja te bou. Die Christene was
ontsteldhieroor en hy moes nog4,7
miljoendollar opdok.

Maar die onderduimse toetrede .
tot die Organisasie van die Islami-

" tieseLande(OIC)in 1985 wasems
tiger.Hierdieonbedagte daad bly 'n
onuitwisbare klad op presBabangida
se andersins voortreflike admini-

. strasie, '
Dit het Nigerie in twee geskeur 

'n Islamitiese en 'n Christelike Ni
gerie - 'n nasie met twee gode. .r :

, Godsdiens het begin-om Nigerye
se politieke spel te oorheers, karn
pusse te verdeel, en daar was al 'n
verlies aan lewens. 'n Godsdientige
burgero6rlog dreig. Mense sien nie
meer Nigeriers nie, maar Christene
of Moslems.

Christene in Abujasal eerderdeur
die sonverskroei word as om in die

JERUSALEM - 'n Volskaalse
chemiese wapenaanval, 'n
springkaanplaag, 'n polio-epidemie.
Israeli's,met genoeg werklikeredes
om bang te wees, dink gereeld aan
ramptonele,enmeeronlangsaandie

, gevaarvan 'ngeweldigeaardbewing,'
Sielkundiges verklaar die vrees

vir die apokalips aan die hand van
ongeneesde wonde in die kollektiewe
geheue van die Yolk as gevolg van
die Joodse vervolging tydens die
Tweede Wereldoorlog.

. Die morbiede bekoring met die
doodkanook verklaarworddeurdie
feit dat vanaf die ontstaan van die
staat Israel in 1948, die land deur-

·gaans in gevaar is. Hulle was al vyf
keerdieafgelope veertig jaar inoorloe
met hulle Arabiese buurlande be
trokke.

Wat dit ook al mag wees, die
Israeliese pers speel die rol van
magiese doemprofeetGedurende die
afgelopemaande word die gevolge
van 'nvolskaaisechemieseenbiolo
giese wapenaanval·luidkeels in die
media voorgestel terwyl die radio
waarskuteen 'ngiftigerookwolkwat

, ,
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MENINGS ,EN KOMPETISIE
\

,El'CIWalt '89

~-

Bo: Andries Gouws van Alberton se
Inskrywlng .

Heel links: FW op die afgrond deur Wynand
Malan-vanWaterkloofrift

Links: FW en Marike deur me] Evan der Walt
van Stellenbosch

Onder, links: FWIn 'n IIgte lulm, deur Martin
Back van Wynberg

Onder: FWdie fragmatis deur A Harrington
van Braamfonteln

VANDAG plaas ons die laaste
inskrywings in ons Teken FW

kompetisie. Inskrywings wat laat
ontvang word, sal nog vir publlkasla

oorweeg word.

Die oorspronklike Vaalseun het egter
nie net-spotprenttekenaars tot groot
hoogtes aangespoor nie, maar ons
het selfs 'n geraamde marionet van
die man ontvang! Ons oorweeg 'n

FW-beeldhoukompetisie.

Die wenners word teen die einde van
die maand aangekondig.

Vaalseun-kompetisie
loop ten einde

Totaleaanslag
teen makelaars?

I ~.' ••:~

neel afhanklik van hulle nie, en daar
is sekere dinge wat selfs 'n rotnie sal
doennie.

Ken dink die grap is in swak
smaak, maar hy besefdaar is seker 'n
rede daarvoor. ,

Hy vind 'n artikel in verlede week
seBusiness Times, wat vertel van 'n
ene Paul Ridgen wat blykbaaropsies
aan privaatkliente verkoop het teen
astronorniese pryse - nadat hy gese
het dat by net 'n fooi sal vra indien
die klient geld maak '. kommer
wekkend.

Blykbaar voorspel Ridgen ook
dat die rand binne die volgende jaar
een van die sterkste geldeenhede in
die wereld gaan wees.

Ken wonder wat sepoeierhy snuif,
want dit moet goed wees. Dis nie te
se dat Ridgen noodwendig verkeerd
is nie,Hy is dalk nettien jaarvoor sy ,
tyd.

Die oneerlikheid maak homneer
slagtig (hy betwis dikwels die mora
liteit van sy beroep). Dalk moet hy
maar sy klerkskap gaan voltooi, 'n
prokureur word en 'n eerlike beroep
volg. Maar dan, hy het reeds sy oor
sese reis bespreek vir volgende De-
sember. .

van Newtown waardeer nie,
Maar ek dwaal af. Hy vertel my

die lewe is nou swaar op die Beurs.
Onkostes het alweer gestyg omdat
die Beurs se adrninistratieweburokra- .
sie steeds groei en die makelaars so
besig is om geld temaakdathullenie
tyd het om te veg vir hul regte nie.

Wat hom egter die meeste pla, is
die onsekerheid. Daar is gerugte dat
een van die groter firmas op die
beurs hoop om 'n banklisensie te kry.
Dis nie juis 'n teken van groeiende
vertroue in die Beurs nie.

Indiendie lisensietoegestaanword,
is dit net 'n hanetreetjie voordat banke
hul eie makelaars op die vloer kan

.he. Ken se dit voel vir hom asof daar
'n "total onslaught" teen makelaars
gerig ward.

Neem byvoorbeeld die grap wat
nou die randle doen: Waarom ge
bruik wetenskaplikes makelaars in
plaas van rotte in hul eksperirnente?
Daar is meer makelaars verkrygbaar,
die wetenskaplikes raak nie emosio-

JULLE ken my nou lank genoeg om
my as vriend en informant te beskou..
Ken Wood is tot nou toe 'n makelaar
op die Effektebeurs, maar gerugte
wildit he dat by binnekort van werk
gaan verander. Hy se die werk is nie
skeppend genoegnie at sy geloofsoor
tuigings stemnie ooreenrnetdie van
sy firma nie.In elk geval is die geld
minder as wat hy verwag het.

Hy het tweejaar gelededie regspro
fessie verIaat orndatsy makelaars
vriende beter motors as hy bestuur
het. Noury hy ook 'nBMW325 cab
riolet, maar dit word eintlik eers oor
nog twee jaar syne. 'n Mens noemdit
blykbaar "gearing" wat, soos ek dit .
verstaan, bloot beteken dat jy op
geleende geld lewe omdatdie rand in
elk geval sy waarde gaan verloor.

Hoewel die motor'n goeie status
simbool is, besit Ken dit bloot om
finansieleredes • eintlik vind hy die
motor ietwat beperkend: toe hy my

, byvoorbeeldnou die aand Mark-tester
toe neem (n mens moet dit nou en
dan doen sodat jy iets kan be om by
skemerkelkpartytjies te bespreek),
moes ons in my motor ry omdat hy
bang wassy simbool van kapita
lisme word nie deur die bewoners

Proteasvoor
die swyne
NlKS is meer heilig nie. Terwyl Nadat die regse partye sedert 1948
onse Bles noord van die Apies en in die een na die ander Afrikaans vir
die omstreke van Boksburg die hulle eie kleinlike politiek ingepalrn
fliekvolk laathuil, rule "Alternatiewe het, was dit weer die Kaapse mense
Afrikaans"opomdieplattelandsuid wat besluit het hulle vat hulle taal
van Pretoria te laat sidder en beef. terug. Tot hiertoe Boere, en nie ver-

En voor die magtige dreuning der nie,
van Johannes Kerkorrel en trawante Maar binne die blanke opposisie-
word die grendels dig gegooi, die politiek het Afrikaans maar altyd 'n
luike gesluit en trek die leermagte treurige tweede viool gespeel, of ten
uit om hulle te verslaan, minste daardie beeld voorgehou.

En die oorwinnings vir die ou "Token Afrikaners" was die ding
garde lyk voorlopiggoed.RAU boikot waarrnee kongresse kon spog.
Letoit, Potchefstroom se PU virCHO Juis daarom w as die stigtingsver-
veto die Gerefonneerde Blues Band gadering van die Demokratiese Party
en die Vaaldriehoekse Technikonhet so lekker,

. reeds gese tot hiertoe en nie verder Daar is. skaamteloos Afrikaans
nie. En Roekelose Ralph het nog nie gepraat en gehoor, sonder dat iemand
eers sy proteas in die platteland begln---daarvoor gevra. het . of daarvan
uitstrooi nie en mense praat al klaar weggeskram het.
van perels voor die swyne. Dit was riuwe en bevrydende

Maar diegene wat gedink het dat . politiekwathoop kangee en watmet
die Alternatiewe Afrikaanse Lied net ewe veel oorgawe as die Voelvry-
tuisgebring word met die generaal . toer aangepak moet word.
DeWet-optrede van die tref-en-trap- Soos die Amerikaners moet hier-
persophul Voelvry-toer,hetlelikop die klomp mense nou op toer gaan
hulle neus gekyk toe daar van oorkant deur die Afrikaanse platteland om
die tweedegrensberig word: inLusaka aan hulle te wys dat die bevryding
kom die liedereskat van die FAK van ons gemeenskap in en deur Afri-
wyd oor die veld gesweef. kaans ook moet geskied.

Wat doen 'n mens met "Slaap Endatgewonemensedeelkanhe
rustig,dapperhelde" as die ANCdit aan hierdie nuwe gemeenskap wai
begin sing en as ander mense in die om onsgaan grr : i van Kaapland tot
veld 'n wandelstaf afpluk van die bo in die Noorde.
naaste doringboorn? .. Miskien is dit die heel grootste

Hierdie verbreking van die ou, ding wat nog met Afrikaans gebeur
~eykte en grys greep van die estab- het: dat hy werklik weer vry soos 'n
Iishment op Afrikaans het verlede voel geword het, en dat al die bleek
naweek dramaties ook op 'n ander geeste wat hom om hulle eie klein-
terrein gestalte gekry. Die Suid- like redes wou vasvat deur die taal
Afrikaanse wit partypolitiek. self voolvry verklaar is.
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MENINGS

Nag briewe - bladsy 14 I

Helderheid asseblief

nogmaals besig om ander van vergrype te
beskuldigwaaraan hy ook skuldig is.

Fnboa opopdieselfde bladisdit doktocan
dusWilhelm Liebenberg (Cliches vasgevang
in 'n geslote baan) wat die sweeping state
mentmaakdatekprosaskryfwatekinreels
opbreek. 'n Paragraafverder-ja, eenonder
toe - praat hy van die tweeheffmgsvers in
die bundel. Hoe rym dit dan. doktorandus
Liebenberg?

Die leser sien die cliches raak, geeselfs
toe dat daar "slimmet hullegespeel word".
en skryfhy: "kan'nmens immersnieanders
as om 'n postrnodemistiesekode te.herken
nie."

Tog so, Netjammerdathierdieleser- by
name Wilhelm Liebenberg - nie liewer
daardie kode verderontginhet nie. Dansou
hy moontlik agtergekomhetdie tongwasin
die kies.

Mbt my Insig-artikel vanFebruarie 1989.
Ek het 'n oplossing probeer soek jiiis vir
diegene soos Liebenbergwatmy striemoor
sogenaamde cliches in my poesie maar dit
vergewe in politieke verse. omdat dit oor
die stryd handel. Is dit 'n bewaring van
hegemonic? Nee,eerder 'nraaksien van die
verskillendedoelstellinge vandie "elitistiese
literatuur" en die "anti-hegemonieselitera
tuur".

Want soos Fanie Olivier nou onlangs in
'n radiopraatjie gese het: sy verklarings wil
as politieke vers primer polities kommuni
keer; en ander dan weer literer.

Kobus Faasen van Stellenbosch skryf: .
Vannie os oppie jas, het dr Fred du

Plessis nie miskien selfmoordgepleegnie?
Die Van der Spuy-man kan miskien groter
helderheid bied, Die vermoede het pos
gevat toe'k hoor van mnr Joe Taylor se
skielike bedanking.

Onder wie se . departement val die
Behuisingstrust en wat het nou daar skeef
geloop?Isditnog'nkorrupte (semi-)staatspo
jek?

Ag meneer,ek salditsowaardeerasu vir
ons so 'n kortloopbaangeskiedenis vanTayler
kan gee - hy is voorwaar 'n man van vele
talente.

virdie SOOft dingas die korter teksdomme).
Brink laat graag Marquez se naam val,

maar hy pluk die se romanuit 'n organiese
konteks. Marquez se kortverhalekom baie
na aan lang prosagedigte.En in die bundel
kortverhalevan Latyns-Amerikaanse vroue,
Other Fires, vindmens deurgaanspoesie in
prosa soos nog lank nie biernie.

Liewe vriende, 'n genre is 'n genre is 'n
genre. Vers is nie vanselfsprekend poesie,
die Roman nie, eweso Bulprosa nie. Laat
asseblief dieselfde fout nie weer gemaak
word nie! Maar as mense hul ideologiekri
tiek op Brink uittoets, sonder sy verlitera
tuurdekonsepsievan SKRYFteondersoek,
raak ek pessimisties aangetas.Hoe lank bly
skryf nog net genre-skryf?

Aan literatore Brink en Olivier: Julle
presumpsie is magnifikoos. Hoeveel publi
siteit wil julle nog he? Moetons belang stel
in te verskene replieke op aantygings wat
nog later verskyn? Moetons vra dat die De
Kat se Mei-nommer voor April s'n uitge
bring word?

Moetek julie teekom tussenglansomslae
in "v.,", die saakliker interieurs van "i..",
ewetuismetdie lunatic fringein.....'.' ennou
in VW nou strip my moer.

Staan tog assebliefopsydat onskan sien
wat aangaan, dankiel

Olivier speel Pilatus
Joan Hambldge van P1etersburg skryf:

In Vrye Weekblad van 10 Maart 1989
onder die opskrif "Debatte eerder as para
noiese reaksie" probeer die fyn beoefenaar
varidie literere fracas Pontius Pilatusspeel.
Dit alles, terwyl van die gemeenste per
soonlike reaksies uit sy pen verskyn het.
Wie onthou nog vir U Bertyn?

Soos altoos vergaap Olivier hom aan
anderse ge-"misdoen", terwylhyselfskuldig
is aan die laakbare optrede(s).
Vanselfsprekend is almal bewus van die
gepolitiseerde aard van die letterkunde en
hierdiesamelewing se vergrype. Literatore
wategter'nsoortobjclctiwiteit bepleit, probeer
eerder die reeds oor-emosionelegesprekke
enigsins "wetenskaplik"te maak.

Ek is ook nie seker dat Olivier net
standpunteaanvalnie; daarvoorhet ons net
te veel bewyse. En gepraat van 'n steriele
uitwisseling van beskuldigings: Olivier is

Vrye Weekblad plaas aile briewewat niedie wet
oortree of lasterlik is nie, mits die korrespondent
se naam en volledige adres bygevoeg word as In
skuilnaam gebruik word. Die redakteur behou die

reg voor om briewe te verkort. Skryf aan: Die
Redakteur, Vrye Weekblad, Posbus 42637,

Fordsburg 2033 .

...-----------((

Dirk Llgter van Stellenbosch skryf:
AP Brink en Gerrit Olivier se slepende

vete in VWen elders is somber en verbete
soos 'n HighNoon showdown, sonderder
gelike sprankel of spanning•.

Is ek te dig om die gewig te lig? Het ek
nie al die feite nie? Hoekom Iyk die twee
protagonistedan vir myso eenders?Terwyl
hullemekaar met stomp houe (waar's die
satiriese angel. waar'sdiepolemiese sprenk?)
in die openbaar afransel soos dit eerbare
gegriefde here betaam, wonder ek:

Kan die twee literatore aanvaardat ons
in hulle dialoog belang stel? Ek dink die'
sentraliteitvan die "Literere Figuur"is vir
albei ewe betwisbaar. Was die polemiese
prosaso geslaagd soos die literereloopbane,
kon die binnetwis tog breer relevansiever
kryhet.

Om soosAPB te se dat hy skryweris en
Olivier nie, is intellektueel eng en self
tevrede. Olivier is 'n essayis, joemalis en
polemikus, 31 drie prosavorme in eie reg.
Laasgenoemdelykmy sy forte. hoewelnog
nie op peil van 'n VZ Slabbert nie, Sy
polemiese subjek is nog te dikwels die
lettere (nes Brink), maar hy is 'n skrywer,
nie meer of minder gefrustreerd as Brink
ni~ .

Tog sien ek nie dat hy APB se skrif
fiksie-skryfaanname grondig kritiseernie.
Is dit nie swyend akkoord gaanmet die
Lettere se monopolie op SKRYF nie? 'n
Ernstige klag? So wil ek dit. Want veral
misken word (by name. GO se benefit) is
die joemalistiek.

Daar istekensdat die Heilige Houvas op
die Afrikaanse Vers verswak. Terselfder
tyd gedy die prosa (nie net fiksie nie), En
juis nou wil APB aan ons 'n Heilige Bul
verkoop: die Roman. Koop ons, kry hy
kommissie- 'n vemamer plek in die Litera
tuurgeskiedenis. Daar word allurerondom
poesie oorgedrana die roman.

Vers seVerheerlikinghet poesiealbyna
morsdood. Brink se bemarking van die
Bulromankan dieselfde vir prosa doen. So
help me. Eksien dit! Spaar ons togdie groot
"Oopskryf van die land onder die Son".
(Verklaardeetos van 'n jonger Brink. Kon
PWse dogterperser? Gelukkig biedkoning
Roman in sy bree ryk meer wegkruipplek

I

VOELVRY. IN DIE PLATTELAND

.Twee
protagoniste
Iyk SO

eenders

•••So Se hulle

ONSverwelkomdie stigting van die Demokratiese
Party. VIfte lank het die klem in die wit politiek op
diever-regse kantgeval endie helepolitiek daardeur
verwring. Diesamevoeging vandie drie gematigde
witpolitiekcgroeperinge toteenrnag behoort ver te
gaanom die balans te herstel. .

Die stigtingsvergadering van die DP was heel
indrukwekkend. Sulke entoesiasme het ons laas by
die Konserwatiewe Party gesien.

Diegehalteenvisie vandie leiers se redes, het 'n
mens weerhoop laat kry dat ons nader beweeg aan
normaliteiten weg van die retoriek en 'n wedywe
ringtussenpartye om te sien wie kan die witrnense
die bangstemaak.

Ons houvandieselfVeitroue watdie partyuitstraal,
soos duidelik geblyk het in die uitstekende verto
ningvanDenisWorrallop TV.Ditis reg engoeddat
dieDP-Ieierskap nie die belangrike kwessies en die
DPseposisie daaroor deur die NP en sy ondersteu
nendemediagaanlaat definieernie, maar rustigself
virdie wit kiesers gaan se wat hul perspektief is.

Betreffendedie "sag-op-veiligheid"-aanklaghet
Worrall reeds daarin geslaag. Die DP is sterk op
veiligheid,maardaarmee bedoelhy iets gansanders
asdieaankeer-en-opsluit, verbied-alles-wat-voorkom,
prop-die-townships-vol-troepe-metodesvan die
huidigeregering, het Worrall aangedui. r

Ons hoop die DP sal in die dae wat voorle hom
nogduidelikuitspreek teendienoodtoestand endie
vergrypewatnoodwendig daarmee saarngaan, teen
aanhouding sonder verhoor, teen die inperking van
en verbod op politieke leiers en organisasies en vir
'n terugkeerna beskaafde, demokratiese norme en
die soewereiniteitvan die reg. .

: Die DP sal vind dat hy baie begrip by die kieser
gaanlay vir sybeleid dat daarmet alle organisasies,
insluitend die ANC, in gesprek getree moet word
sodatapartheiden geweld gestaakkarl word en daar
tot werklikeonderhandeling oorgegaan kan word.

Dieregering ensyondersteuners in die mediahet
dieANC-spooknou flou gery.Wie kan iemandnog
glo wat vandag praat van Nelson Mandela vrylaat,
ennetmOre se die wathom vrygelaat wilhe, treenie
in landsbelangopnie; iemandwat vra vir gesprekke
met die ANC en selfs verslaggewers stuur om in

.Tanzaniemethulle te gesels,maar in dieselfde asem
burgerswatkontakmetdie ANCbepleit, asonpatri
otiesbeskryf; en mense wat in Lusaka besoek afle,
as "nuttige idiote" afmaak?

DieDPbehoortook genoegselfvertroue te heom
sensitiewesake soos die vlag en volkslied openlik
eneerlik tehanteer. Die verwerpingvan die simbole
deurdie meeste swart en bruin landsburgers as wit
en Afrikaner-simbole kan nie net geignoreer word
nie, Ons moet daaroor praat.

Die DP hoef ook nie daarvoor verskoning te
maakdat hy sensitief is vir die wense en begeertes
van die buite-parlementere groepe nie, en dat hy
hulle gereeld sal raadpleeg nie. Dft is juis die
bestaansreg vandie DP: om Suid-Afrika te lei op 'n
versoeningspadmet die burgersbuite die stelsel- 'n
padwatna 'n vreedsame skikking en voorspoed lei.

Die feit dat die DP 'ndriemanskap aan die spits
het, hoef die party se ondersteuners en potensiele
ondersteuners nie af te skriknie. Die drie here bring

. elkeensy eiebekwaarnheidenpersoonlikheidsaam,
enverteenwoordig boonopdriebelangrike elemente
watnienoodwendigonrniddelliksal saamsmeltnie.

Ons, wens die DP sterkte toe. .

• •
0ppOSISle

Nuwe

"Kyk net hoe trots is Sterk Hans nou.' • 'n Lid van
Swapol oor sy bevelvoerder, genl-maj Hans Dreyers •

nadat Swapol meer as 200 Swapo-insurgente afgemaai
het.« ,

"God sepad is die duur padvanplek maak vir anderom
vrede te bou,' - Dr Willem Nicol.

"Ek beskou dit asopvoedkundige leiding, nie strafnie."
- 'n Amptenaarvan die Departementvan Ontwikkeling
shulpwat sy driejarige seuntjiemet die agterkantvan 'n
staalborselgeslaan het.

"You're so thick. you don't even know I've got a bomb
in mybaggage." - Trevor Tutu aan 'n polisieman op Jan
Smuts-Iughawe, volgens getuienis voor die hof.

"Soossy voorgangers bied dieDemokratiese Partygeen
vastigheid vir die blankes en ander minderhede nie.' 
FWdeKlerk.

--
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Dit Iyk mos of PW tog
die laaste se gaan he!

Gedoente in Namibia 'n
newel in die woestyn

.\

-: /

" ,

Lood in sy pype
Weer eensoor Lood: die knaap het
toe 'nbekvol te se oarVrye Weekblad
wat aan 'n Nederlandse blad gesehet
onssal ook finansieleondersteuning
uit die Weste aanvaar en dat daar
gehoop word dat multi-nasionale
groepe ook by' ons, soos in ander
onafhanklike koerante, sal adverteer.

. En dan voeg Lood by: "Watter
vertroue kan jy in mense he wat hul
vaderland op sulke maniere wit 'red'?
Genadiglik het ons al baie sulke
"redders' sien kom en ewe vinnig
gaan. Lood weet van ander Suid
Afrikaanse publikasies wat eerder
deur hul base gesluit sal word voor
dat hulle hulself so vasknoop."

Gmnf, soos hulle in die strokies
prente se. Nou wie sou die "base"
wees waarvan LoOO praat? Dan nie
die N asionale Party in die geval van
Beeld en sy susters nie? Met sulke
base sou Vrye Weekblad se redaksie
liewer glad nie in die joemalistiek
wil wees nie,
*Die punt is juis dat Vrye Weekblad
nie base bet nie - die redaksie is sy
eie baas. Kyk maar weer oor die
laaste paar maande of ons na
enigiemand se pype gedans het. En
ons vra nie verskoning oarons nie 'n
miljoen rand in die bank het nie.

leedvermaak in sommige kringenou
dat Swapo wereldwyd gekritiseer
word, is ook darem aanstootlik. En
die voorspellinge oor wat dit inn ,
verkiesing gaan beteken, is heeltemal
oningelig.

Soos Beeld wat laasweek
selfvoldaan se as die groepe wat teen
Swapo gekant is net kan saarnstaan,
"moet hulle die verkiesing in No
vember wen".

Oat Beeld se Namibia-insigte
. effensverwyder is van die waklikheid,

blyk verder uit 'n opmerkinkie wat
die rubriekskrywer Lood maak.

Lood se soos die Amerikaners
Vietnam tot Nam verkort het, gaan
Namibia dalk ook nog Nam word.
Endan: "Lood glo ons sal met veel
meer trots en prestasie oor ons Nam
kan skryf as die Amerikaners wat
sonder ophou uitryg."
*Not bloody likely. Ons het ook die
oorlog verloor; onshet66kdie bloed
van 'n groot aantal Namibiers op ons
gewete; ons verlaatookdie gebied as
'n gehate, onderdrukkende beset
tingsmag.

.Onder ons intemasionale mandaat
het ons vir dekades lank ons eie
walglike apartheidstelsel op die mense
afgedwing; onder ons toesig is
Namibia gestroop van sy diamante '
en ander minerale,

Tertius se onderrok
Lood se woorde was kwalik koud of
die Sunday Tunes se Hogarth kom
ook met 'n aanmerkinkie oor Vrye
Weekblad se opmerkinge in die
Hollandse blad.
* Die arme mense het nou Urs
probleme met basel Hulle weet nie
aldag of hulle moet kies tussen hul .
geldbase ofhul ideologiese base nie,
maar dit wil tog lyk of die ideolo- .
giese base wen.

Base Deel3
Ten minst~ probeer die SAUK nie
eens voorgee hy word nie met 'n
ysterhand deur sy base beheer nie.
• Soos verlede week se onderhoud
wat Colleen Hendricks met Sam
Nujoma gevoer het. Die videoband
van die onderhoud moes eers Kaap
stad toe gevlieg word sodat Pik Botha
dit kon goedkeur voor dit verto011
kon word.

NPdoen.

Liewe Heunis se groot
skrik

So van verkiesings gepraat, 'n mooi
storietjie in die onlangse Laughing
Stock. Van Chris Heunis wat in die
haarkapperstoel sit. Terwyl hy knip,
vra die barbier hom wanneer die
verkiesings dan kom,

"W anneerdie tydryp is,' se Chris
nors. .

, Maar die barbier wit nie laat los
nie. "Maar wanneer sal dit wees 
hou julIe dit nie te gou nie?" ,

"Net as die tyd ryp is," se Chris
weer.

Maar die haarkapper hou vol, en
na nog twee vrae oor die verkiesing
bars Chris uit: "Hoekom vra jy my
die hele tyd uit oor verkiesings?"
..."Kalm word.maatjie," se die man,
"di,~ net dat elke keer as ek oor 'n
verkiesing praat jou hare so lekker
regop staan."

Don't play it again, Sam
'n Roekelose, onverantwoordelike en
dom ding wat SwaposeSam Nujoma
gedoen het om sy troepe inhul hon
derde na hul dood te stuur en die
vredesplan in gevaar te stel. Wan
neer raak Swapo van hom ontslae?

Maar die oordrewe, bloeddorstige

Maak reg!
Hoe weet jy dat die AWBjou reke
naar gebruik het? Daar is Tippex op
die skerm,

ner. Iedergeval, as julle nie van die
Klaagvoortse Protokol hou nie, is
daar nog Egbertus se new year's
resolution 435, dis nou nll.die ophou
rook en die sokkies op die vloer
neersmyt.

Volgens die ou resolusietjie mag
'n mens histeries te kere gaan. as
enigeen Namibia uit Angola betree, .

, maar mag jy nie kritiseer nie wan
neer jou eie demokratiese welwillende
meesterlike staatspresident snags
stilletjies 'n ander land se integriteit
skend deur onwettiglik sy gebied
binne te gaan om by die troepies te
wees. Soos 'n express SuiderkrWs
fonds-pakketaflewering.

Spreekbeurte onder die leierskap
van die Nuwe Party word glo deur
die trek van lootjies bepaal. Dis
natuurlik 'n ou Nasionale Party-ge
bruik wat Vyand Malan en dr Wobble
nou met hulle saamgebring heL

Moet wees, hoe anders verklaar
jy die jare lange onlogiese ad hoc
besluite van ons heersers?

So het dit gegaan: "Pik, ek het 'n
. steak nOOig of 'n skermutseling. My
tande jeuk."

"OK Magnus ou bees, trek jy die
langetjie dan val jy Angola binne,
trek jy die kortetjie, dan is dit
Botswana."

"Ag Pik, verduidelik net weer die
middelste deel."

"Lank is Angola,kort Botswana."
Dan val Magnus Lesotho binne.

uit lnnesdal - want daar is mos in
verkiesing op pad.
* Daar gaan geen rus vir jou siel
wees in Den Haag nie, Albert. Tot
nou toe kon jy dalk probeer het om
"van binne te verander", maar van
nou af moetjy alles verdedig watdie

Moeder meen mos amelee dat
charity begins at home. Wat 'n mens
nou nie kan verstaan nie, is waarom
daar so ver gesoek moet word na 'n
bruikbare protokol. Dis die Geneefse
Protokol, lyk dit my, wat nou
vasgesteek het in die muf van die ou
spul se verstande, Maar wat dan van
die Klaagvoortse Protokol?

Hiervolgens is vrede maar 'n
hanetreetjie van ons af, om van free
and fair elections nie te praat nie.

Sien, dit werk so: Niemand word
suid van die sestiende breedtegraad
toegelaat nie, Ontug monitor dan die
besigheid, al selfs Pile ensy Volksheld
mag nie in stryd met internasionale
reg hul voete oor die streep sit nie.
Dan is die land mos weersoos hy was
voordat onse Jan van Riebeeck hier
aangeland het met sy boontjiesade
en koolkoppe: leeg.

Wantg'nmenshetmosvoorditin
bierdie geweste gewoon nie. Hiervoor
is ons dankbaar, en het ons verlede
week om die vlag getoyi-toyi totdat
die blanje oranje geword het en ons
blouin die gesig was. "Onsweet hy's
die setH van ons vryheid en reg! vir
naaste en vreemde, vir oorman en
kneg."

Suiderkruis
express

Ek dog ek sou julIe maar herin- .

Ole egpaar Prins van Silverton skryf dut hulle aan die Teken
FW-kompetlsle wou deelneem, maar rH:> elntllk kan teken nle.
Hulle stuur toe die moo I beeldjie van de aanhanger van die

Groot Indaba saam

Egbert~~1«aagvoort'

Albert die LeeuehartJle (Deelll)
Endaar trek die dappere rebel Albert
Nothnagel toe Nederland toe as
ambassadeur. En almal is tevrede:
die party, vir wie Albert 'n verleent
heid is met sy verligte uitsprake, en
vir Albert self,wat eintlikmaar weghol

Klaagvoortse
Protokol

van daar glo onweerlegbare getuienis
was, het nooit plaasgevind nie. Het
die sogenaarnde Swapo-inval werklik
gebeur?

Ek dink Pik het sovee1 draaie om
die wereld se toeskouers gepraat,
selfs stomme Magnus wonder of dit
alles 'n sappige militere droom was.,

Verkiesingstyd is gewoonlik 'n ver
skriklike vervelige tyd in Suid-Af
rika, Dis wanneer Afrikaanse dagkoe
rante nog onleesbaarder as gewoon
lik word soos hulle oor hul voete val
om die party te dien enjy nie jou TV
stel kan aanskakel sonder om in die
een of ander NP-politikus se gesig
vas te kyk wat of dreig of 'n valse
belofte maak nie,

Die jaar gaandie Nasionale Party
en sy mondstukke dit dalk nie so
maklik he nie.

HulIe gaan hul kiesers moet vra
om vir 'n party te stem sonder om te
weet wie oomiddellik d.aaIruidie leisels
gaan oomeem. Die man, en nie die
NP-koukus nie - PW Botha het dit
bewys- sal bepaal wat werklik indie
land gaan gebeur. '

PW loop eers nll. die verkiesing.
Dit beteken dat FW de Klerk eers 'n
verkiesing moet gaan veg op Van
derbijlpark. Daar is 'n goeie kans dat
hy teen die KP kan verloor, veral as
die DP ook 'n kandidaat stel.

Kan die NP regtig iemand tot
Staatspresident verkies wat deur sy
eie kiesafdeling van baie jare ver
werp is?

'n Mens kan seker aanvaar dat
Barend du Plessis, wat laas vir die
verkiesing om hoofleierskap met net
agt stemme verloor het, hom beskik
baar gaan stel vir die presidentsver- '
kiesing. Dalk maak hy dit die keer,
veral as FW in Vanderbijlpark ver
loor.
... Dit lykmos asofPW tog uiteinde
lik die vete teen FW kan wen!

DAAR sit ek toe en praat met my- " __I!II"''-,
self, vrinde, soos Bieljam met sy '~ ~~~~""'O':f~»:: ~p'~HOPf \ ... ~~
donkie, toe die gedagte hier op my .'/ g" \. .. I f .....,~·~
skouers kom sit soos 'n budgie. En ••y /' .~l.._~l~¥',

. ' /: '" ~CI'('~'1).\- 01'/ )"l~" ~\,\
dit spreek, kompleet soos Broeder ...... \ . \. ~~~~ '-"" \\
Heyns, wantpraatis te eenvoudig vir ..-'" --.-~ " .......~,.
s6 'n gedagte: Die hele Namibiese
gedoente is 'n verbeeldingsvlug van
PikBotha, nounieopvrind Vermaas
se vliegtuig nie, maar beslis met
Magnus PI in tow, asof aan 'n lei
riem.

Dagnadagbekykonsdienimlike
Staatmaker van BuitelandseGekon
kel wat towerwebbe spin om sy
gevange, of is dit nou bevange, ge
hoor. Terwyl Magnus PI met onbe
grip toekyk, die gesiggie sommer so
opgeskroef soos dit probeerverstaan.

En dit gaan maar swaar. Het die
hele droom nie begin met Swapo se
manne wat by strategiesepunte hulself
by die monitors van Ontug woo skaar
nie? En het dit nie so te se geeindig
met Swapo se manne wat hulle by
strategiese punte by die monitors
van Ontug skaar nie? Nou ja, dan
was die middelste gedeelte mos net
'n skim, so 'n soort newel in die
Namib.

Intussen kry Pik Both natuurlik
emmersvol publisiteit met die oog
op die komende verkiesing effens
suid van die sestiende breedtegraad.
Met die vorige verkiesing was ditdie
spook van die bloeddorstige ANC
wathom op die loop gejaag het, maar
al die invalle en verwoesting waar-

• ~ .. ~ ~ ~ ~ ~. ~. ~ - _ _ _ * - .. -.~ - -' - -
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Nuus te reaktief
Mauritz Moolman van Troyevllle
skryf: \

Lou-MarieKruger se kritiekoor
Vrye Weekblad se redaksionele
inhoud (Briewe, VWB 23/3189)is
mynsinsicns nie ongegrond nie,Ek
weet dit is redaksionele beleid om
nie 'nspreekbuis vir die linksepoli
tieke drukgroepe te wees nie - 'n
prysenswaardigestandpuntindieIig
van, geskiedkundig, die nasionaal
propagandistieseaard van die Afri
kaansejoemalistiek. In die opsig is
Vrye Weekblad die belangrikste
ontwikkelingsedert Di Patriot(nee,
nie die lady van die Britse konings
huis of die KPse blaadjie niel)

Maarmyprobleem is dit(eksluit
VryDag uit): In pleks daarvan om
die agenda vir gesprekvocring te
bepaal, bevat Vrye Weekblad se
nuuskolomme soms te veel reaktiewe
nuus.Ek bedoel hiennee die belang
Ie dikwels oorwegend by die be
kende.

PW, Roz Both die fliekmaker,.
Rozanne die digteres, Rozanne die
musiekmaker en Rozanne die ru
briekpleegster, kry meer aandag as
die alledaagse, onbekende bestaans
krisisse en aspirasies van vervreemde,
Afrikaanssprekende, Iandgenote.

Dit is Vrye Weekblad se on
benydenswaardige maar grootste taak
om Afrikaanssprekende Doringro-

. sies, gesus deur dekades van rna
nipulasie deur Afrikaanse kocrante
en die SAVK, te ontwaak, in te lig
deur vervreemdeste betrek.

Maar, soos Lou-Marie se brief
tereg impliseer, die permissiewe
AWB-bierbul se eskapades met 'n
blonde geelpers joemalis word tot
Nasionale Belang, Prioriteit:
Hoofnuus,verhefen die swanemeer
en neutekr~er-wiegeliedjie vanslegs-

blanke (Afrikaner?) belang, duur
voort, Die agenda is deur die han
delspers bepaal.

Eksenie VryeWeekbladisdeur
gaans skuldig nie - die deurbraakis
daar -maarAfrikaanssprekendes, en
veral Suid-Afrika, sal gedien word
deur prioriteite met groter
omsigtigheid te bepaal en nie op
loop te gaan met dit wat deur die
handelspersopgediswordnie- tensy
Vrye Weekblad sirkulasiegewys met
die establishmentwil meeding.

Maardanmoo redaksionele beleid
dit duidelik as doelwit stel.

Skietvingers moet
rus
Djastls van Stellenbosch skryf:

As die ANCnou geweld afsweer
(sondervoorwaardes) Ie daar 'n groot
kopseervoorvirSuid-Afrika senuwe
president. .

Dieouwereldhetjare geledeso 'n
vlaag van vrede en versoening be
leefsoosnou, Wiehetooitkondroom
dat Suid-Afrikaanse afgevaardigdes
saam met Castro om 'n eettafel sou .
sit in Havana? Wat dan nog van
Tambo en De Klerk oor 'n bord
potjiekos in Harare...

Gorbatsjofhet die wiel vanvrede
aan die rolgesit - in so 'nmate datdie
opstellers vandieHATdaarvan kennis
moo neem, Dieglasnost enperestroika
moet egter nie net leenwoorde uit
Russies bly rue, dit moet gerealiseer
word, ook hier in Afrika.

In 'nonlangse Huisgenootis berig
dat die wittes (sic) so lekker leef in
Zimbabwe. Was die jarelange bos
oorlog met al sy pyn en leed dan
werklik nodig? In Namibia word
Resolusie 435 nou uiteindelik
geimplimenteer,maar indie wapen
stryd van dekades was die mens en
die natuur ondergeskik aan die hei
lige beginsel van mag.

Oorlog is teenproduktief omdat
dit 'nmensvangeregtigheid vavreem.
Dit is ook veelgoedkoper vir die be
lastingbetalerom in vrede en gereg
tigheid te leef.Inso 'n milieukan die
mens weerallesin die stryd werpom
reg te laat geskiedaan sy omgewing.

Naruurllefdeen die integrasie
daarvan in die opvoeding is baie
bevorderlik vir demokrasie, en
omgekeerd. DieWesterse beskawing
het nie juis harmonie met die natuur
bevorder in die Derde Wereld nie.
Onshoornounetinpleknamehoe dit
vroeer moes gelyk het hier in die
Suiderland. Talle spesies kom nou
net in boeke voor er, ander staan op
dierand vanuitwissing, Hoeveel diere
sterf nie as gevolg van teiken
ocfeninge, trofeejagters, landmyne
en geelektrifiseerde drade nie?

Is dieeinnelose uitroeiing en
verwoesting werklik nodig? Die
Rambo's se skietvingers moet nou
rus kry.

Daarsalweervredekom inSuider
Afrika, dis 'n voldonge feit, nes ge
regtigheid,Maarhoe gaan die natuur
lykas al die oorloeuiteindelik verby
is, sal daar nog vir ons kinders iets .

oorweesan tebewam en tebewaar?
As ons mekaar beveg oor ge

meenskaplike geboortegrond, is dit
eintlikfutiel en selfvemietigend, want
net eiebelang en selfsug word dan
gedien. 'n Gemeenskaplike erfenis
word s6 vernietig, dis 'n onherstel
bare verlies vir ons nageslag.

Dit isnoudie tydom bymekaar te
kom en sakeuit tepraat, nou meeras
ooit. Ons krag Ie ineenheid, as Afri
kane met realistiese planne vir die
toekoms. .

Foto's van
vingernaels
Bev Davie van Sandton skryf:

Hoe tipies oud-Suid-Afrikaans,
Hoeontipiesvan die "nuwe stemvir
die nuwe Suid-Afrika".

'n Omvattende stamregister en
familiegeskiedenis vir Pretoriusse
wordsaamgestel (VW23Maart 1989),
maar dis SLEGS VIR BLANKES.
Mens wonder of die wat inskryf
kleurfoto's van hul vingemaels sal
moet saamstuur?

*(Die korrespondent verwys IUl

'n brief wat in VW geplaas is. Die
redaksiehettog geenbeheer oordie
inhoudvan briewe roe. Red.)

Praat soos jy skryf
Ethne Clarke van Tokal skryf:

Dr BC Donaldson het in sy brief
(VW 31/3/1989) alle taalversorgers
darem 1elik in die gesig gevat. Ek
dink nie ons is almal boosaardige

agente van die Nat-pers nie. Het
glasnost die Kommunisme dan so
afgewater dat ons nou 'n Nat-kom
plot agter elke bossie soek?

Miskien vcrstaan hyniediefunksie
van 'n taalversorger nie. Die eerste
vereiste vir 'n goeie taalversorger is
'n "oop gemoed", en hy mag nie 'n
skrywer se styl verander nie. Nie
mand sou byvoorbeeld droom om
aan 'n rubriekskrywerse styl te peu
ter nie, En hier stem ek met hom
saam,Vrye Weekbladse rubriekeis
juis vanwee hul taal treffend en
genotvol om te lees.

Watdie berigte betref,isdit egter
'n ander storie. Elke taal het tog sy
standaard spelreels ensinskonstruksie,
en ditverbreek 'nmenssekonsentra
sie wanneerjy telkensoorongewone
spelling of konstruksie struikel, As_
Donaldsonse briefbyvoorbeeldver
sorg was, sou 'n mens die volgende
sin nie twee maal moes lees nie:

"...watnet so veel die besitis van
derduisendenie-blankes is aswatdit
die besit van die Afrikaner is."

Verder wil ek net vra of hy 'n
Engelse kocrantmetonortodokse spel
en taalgebruikeook sou gelukwens?
Waarommoet Afrikaans noodwendig
feitlik na ongeletterdheidoorhe1 om
aanvaar te word?

Daar is 'n verskil tussen swak
taalgebruik en 'ngemaklike enmaklik
verstaanbare skryfwyse. Taal is net
soos 'n mens se klerekas, daar is
verskillende style vir verskillende
geleenthede, en ek sou eerder wou
sien dat mense probeer praat soos
hulle skryf -dansaldaardalkminder
misverstand wees, Endit geld alle
tale, nie net Afrikaansnie.

Daar is reeds 'n verlaging van
standaardeopfeitlik elkegebiedvan
die modeme samelewing.

KLEINADVERTENSIES

Om 'n advertensle In hlerdle kolomme fe plaas,
bel virGwynne of Karlen (011)836-7236,fax (011 )
836-7230, of skryf aan Posbus 42637, Fordsburg
2033. Die spertyd vlrklelnadvenensles Is 5 nm
~P die Dlnsdag voor publikasle.
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Third World Spectator in
Melville verkoop dieprag
tigste handgemaakte
vroue- en mansklere indie

.hele wt'lreld. Skakel Mur
rayby(011) 7266615

Vietor soek 'n betroubare
tweedehandse was

. masjien. Skake/ (011)
4871433

Stuur R20(AVainges/uit) vir 30 kapsules, saam
met die koepon hieronder, aan: EMCOR,
Posbus 582, Milnerton 7435. Tel (021) 551-4360

HELP OM VERLORE
ENERGIE TERUG TE PLAAS
DEUR DIE VOEDINGS
VITAMINES WAT VIR
NORMALE L1GGAAMLIKE
FUNKSIES VEREIS WORD, TE
VERVANG

Te koop: Opreggeteelde
Duilse herdershondjies
(ongeregistreer), ingeElnt
en ontwurm. Alstamme
Iinge van nie-rokende,
progressiewe reun en teel
met uilstekende tempera
mente. R225. Skakel'
(011 )-403 3600x 246 (w)
017263797(h)

Ondersteun

\m~

Adverteer!

r-----------~---------,

I Naam: ; I
I II Adres: : :: , :....... I
I I
I ~, ..: ; Pookode: ; : :.. I
I Te/eloon: ;.................. I
~ J

. OOK VERKRVGBAAR BY JOU NAASTE APTEEK

Yeoville BoOk Stall, Ca
vendishstraat 36, Bellvue.
Tel: 648 2002. Die vol
gende misdaadskrywers
nou in voorraad: Ray
mond Chandler, Leslie
Charteris, Agatha
Christie, Dick Francis,
Dashiel Hammett, Ellery

, Queenen andere .

ZONA - in Norwood
verkoop eksklusiewe in
heemse handwerk en
kuns

KASHGAR Hand
geweefde dhurries
(gestreepte ka
toensakke) en
silwer juweliers
ware van Nepal,
Indle en Thailand
takoep. Winkel 68,
The Firs, Rose- .
bank. Tel:' (011)
8803566

Gesoek: Yamaha XT250
01 XT5oo. Be/ Anton by
(011) 726 1764 01 836
7236

Irmasoek 'nkap vir 'n 851
86 VW bakkie. Skakel
(0171) 27241 bedags 01
(0171) 71713 saans

MARK

Enige asplrant-kunste
naars, skrywers en rnu
sikante wat van die'
geleentheid wil gebruik
maak, moet Debbie Bat
zolin skakel by (011) 805
280516

POWA is op soek na 'n
deeltydse koOrdineerder.

_Aansoeke sluit op 15
April. Skakel (011) 642
4345

Die Leonard Rayne-laat
aandvertoonkas se
doelwit is om aan jong
kunstenaars en skrywers
diegeleentheid te gee om
hultalente ten toon teste!.

WERK

Die V~lvry·konsert Is
Vrydag- enSaterdagaand .
in die Hooistad, en
Dinsdag op Potchel
stroom

Die Leonard Rayne-Ia
ataandvertoonkas: eerste
vertoning"Jo'burg Follies".
vanal 5'- 28 April op
Woensdae, Donderdae
en Vrydae om 10.45 nm.
'Toegan9: Rl0. Skakel
-(011) 805 280516

Kry jy gereeld jou Vrye
Wet . 'ad? Indien nie,
skakel Jan van den Bos
(011) 8367236

GEBEURE

,NelspruiVWitrivier: De
mokratlese Party se
stigtingsvergadering 17
April. Navrae: J Bramley
(01311) 33841

Die NP van Wyk Louw
klub vergader elke

. Dinsdagaand in die
Skilpadsaal. Eersko
mende Dinsdag om 7.00
nm word die naakte slel
bespreek

dersteuning- en in-
. Iigtingsdiens vir mishan
de/deen verkragte vroue.
Vir meer inligting skakel
(011) 6424345

Eva soek 'n woonste/ in
Johannesburg, verkieslik
noordwestelike voor
stede. Skakel (012)
432586 of (011)7252544
x1707 .

POWA (People Opposing
Women Abuse) is 'n on-

Jacob Regop-kapsules:
Help om verlore energie
terug te plaas door die
voedingsvitamines watvir
normale Iiggaamlike
lunksies vereis word, te
verskal. Stuur R20 (AVa
ingesluit) vir 'n maandse
voorraad aan: Emcor,
Posous 582, Milnerton
7435. Te/: (021)5514360.
Ook verkrygbaar'by jou
naasteapteek

Diensplig A~v/esd/ens:

Vir gratis en onalhanklike
advles openige dienspllg
navrae. Skakel Durban
(031) 301 5663 Richard
(w), Pletermaritzburg
(0331) 944079 Mark (h),
Kaapstad (021)689 1194
(5.30 nm tot 7.30 nm),
Grahamstad (0461)
26067 Rudi (h),Cos-Lon
den (0431) 27713, Port
Elizabeth (041) 561483,
Pretoria (012) 322 7670
Jackie(w), Johannesburg
(011) 6148106 Neil (h)01
gaan na die Methodiste
Kerk, Pritchardstraat 79
op Dinsdae van 4.30 nm
tot7.00nm .

DIENSTE

Pro~leme met rumatiek
.(artritis)? Skryl aan Rael
Simanowitz, Delklool
Mansions 1, Klool
nekstraat, . 'Tamboers-

. klool, Kaapstad8001

Super M: DieNamib, kan
toor en kussings sal nooit
weer dlesellde wees nle.
SuperC

Flippie:Dankiedatjytwee
en twee bymekaar gesit
het. Wat uiteindelik tel is
moo maar trust. En die
totaal isnogdielekkerste

Die Takhare virVrede sA
die marnpoerbeperklngs
is kultuurmoord '.

Bles, vramooi enonsgee
jou'n gratis kaarijie vir die
V~lvry·konsert

WOONPLEK

Barbara Bamett: Die
uilstalling Iyk pragtig. Hou
vol en hou aan. MetIielde
van ons

Hillbrow: Luukse-woon
ste/ met een en 'n hall
slaapkamers en een en 'n
hall badkamers. Noord
aansig, sekuriteit en par
kering. R45 000. Skake/
Janetby(011 )648677801
~805707

Tarief: R10 vir 25
woordeof'n
gedeelte daarvan

PERSOONLIK

Sonneblom van Stellen
bosch soek 'n man wat
hou van perdry, dans en
die buitelewe. Net rokers
en drinkers kan aansoek
doen. Mans met bale en
ergiesalvoorkeur genlet.
Tel: 2789

14.
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Gevaartes brul more op Zwartkops

Totsiens Suid-Afrika,
hallo Olimpiese Spele

'Toetie'

-

....

haar te klop."
B uiteperde is waarskynlik Moila

en Scheepers, aangesien Laxton op
41-jarige ouderdom dalk net nie die
spoed oor die korter wedlope het om
die jonger atlete tot die uiterste te
beproef nie.

'n Verbasende inskrywing vir
Salerdag is die van Frith van der
Merwe, wat egter aangedui het dat
sy slegs vir 'n tyd van ongeveer 40
min mik en nie voluit sal hardloop s6
onlangs na haar oorwinning in die
Twee Oseane-marathon me.

beheerliggaam in Afrika (Caf),'
Die N amibiesekrieketspelers het

reeds 'n brief aan die Internasionale
Krieketkonferensie (IKK) geskryf
waarin hulle vir die vereistes vir
intemasionale toelatingvra•.

"Hoewel ons nie die hand byt wat
ons voed nie, sal ons bande verbreek
met die Suid-Afrikaanse moederlig-,
gaam as die IKK dit vereis,' se die
bestuurder van Namibiese krieket,
Louis van Reenen.

Hulle het reeds baie positiewe
terugvoer uit Afrika gekry.

Politiek kan nie van sport geskei
word nie en daarom vergeet politici
nie van die rol van sport in 'n nuwe
Namibia nie.

'n Swapo-regering sal hom hou
by wat die intemasionale gemeenskap
vereis wanneer Namibia tot die
gemeenskap toegelaat word.

"Die tyd sal egter leer," se woord
voerder Anton Lubowski.

Kontak met Suid-Afrikaanse sport
sal dan afhang van die land se poli
tiek, se hy.

Len Wagenaar

PADWEDLOPE:

Budd se rekord
kan more spat

Met onafhanklikheid voor die deur, jeuk sportmense in
Namibia se voete al om op internasionale sportvelde mee

te ding. Wedstryde teen die wereld se beste en die
Olimpiese Spele, wat voorheen net op sportblaaie

verskyn en op TV-skerms geflikker het, Ieom die draai.

Tog is daar struikelblokke wat Namibies~ sportmense
moet oorkorn voor hul dag van glorie aanbreek.

CHARLES LEONARD het met sportbase in Namibia
. gesels.

teen die einde van die jaar geneem
moet word omdat die posisie op die
oomblik so vloeibaar is.

"As Namibia aanvaarbaar is vir
die intemasionalc politieke ge
meenskap, glo ek ons sal ook aan
vaarbaar wees,' .,

Intussen bly hulle geaffilieer by
die Suid-Afrikaanse Amateur
atletiekunie en neem more aan die
0/21 Suid-Afrikaanse kampioenskap
op Kimberley deel,

Namibiese sokkerhet geenbande
met Suid-Afrika nie,

Wat getalle betref issokker die
gewildste sport in Namibia. Die
belangrikste sokkerliggaam in die
land is die Namibia Nasionale Sok
kerliga (NNSL). Hulle is ten opsigte
van intemasionale deelname nog in .
die beplanningstadiurn, se hul presi
dent Elliot Hiskia.

"Ons: siening is dat dit goed vir
Namibia sal wees om internasionaal
mee te ding," se Hiskia, "Ons sal
weldrakontak maak met die Intema- .
sionale Sokkerfederasie (Fifa)en die

De Reuck het verlede Saterdag se
Kaapstad-been gemaklik in 34 min
16 sek gewen en na die wedloop
aangedui dat die oorwinning haar
weer baie selfvertroue gegee het na
haar onlangse terugslae.

Hoewel De Reuck se beste tyd
oor 10 km beter as VanZyl s'n is, en

. sy baie moeilik in Durban gekIop
word, erken sy sy is skrikkerig vir
Van Zyl: "Elana is op die oomblik
top-fiks en lewer die.een goeie ver
toning na die ander.

"Dit sal maar moeilik gaan om

krap vir die ander spanne. "o..~~ 0'" •
In Klas B kan 'n groot stryd tussen die Nissan Skylines van Johan Coetzee

en Dick Sorensen ontwikkel. Tot dusver het Coetzee die beste daarvan
afgekom, maar Sorensen sal sekerlik die bordjies wil verhang.

Wedrenne op Zwartkops word net beter; moet dus nie die aksie misloop
niel

*En daar doen die ou strydros Serge Damseaux dit weer in die Nissan
tydren! Endie keer somrnerin 'n Klas C-Toyota Conquest. ..

Damseaux se Klas A vierwielaangedrewe Conquest is kort voor die tydren
beskadig. Die enjin hetopgeblaas enhy hetsonder 'nmotor gesit. Die Toyota
basehetbesluithy moetinBen en Isebel vanderWesthuizense Klas C-motor
deelneem.

Endaar wen hy toe nadat al die groot kanorme in Klas A en B uitgesak het.

Ockie Dupper

ZOLA BUDD se Suid-Afrikaanse
rekord oor 10 km kan Saterdag in
Durban in die slag bly wanneer van
die land se top-vroue-atlete aantree
vir die fmale been van Clicks en
Femina se reeks padwedlope.

Elana van Zyl,Springbok van die
Maties, het aangedui dat indien die
toestande meewerk en sy goed voel,
sy 'n aanslag op Budd se rekord, wat
op 32 minute 10 sekondes staan, sal
maak.

Toeskouers kan hulle lippe aflek
vir 'n reuse-stryd aangesien RIO 000
op die spel is vir enige atleer wat die
Suid-Afrikaanse rekord verbeter,

Van Zyl, wat die eerste been van
die wedloop verlede maand in Johan
nesburg in 'n tyd van 34 min 36 sek
gewen het, kan egter sterk teenstand
van atlete soos Colleen de Reuck
(Lindeque), Blanche Moila, Ronel
Scheepers en Sonja Laxton verwag.

KOMPETISIE teen Suid-Afrikaanse
spanne het die Suidwes Rugby-unie
die krag gemaakwathyvandag is.se
die sekretaris van die unie, Henk
Cloete.

"Na onafhanklikheid is die laaste
ding wat ons wil doen om bande met
Suid-Afrika te verbreek," se Cloete.
"As ons nie meer in die Republiek

\speel nie salons minder kompetisie
~.II •

Tog is die Biltongboere opge
wonde oor die vooruitsig vanrnoont
like intemasionale mededinging wat
onafhanklikheid kan besorg.

"Ons gaan nie skroom om inter
nasionalekontak temaaknie," sehy.

Hulle sal weldra hul naam van
Suidwes-Afrika Rugby-unie na
Namibia Rugby-unie moet veran
der, se Cloete.

Bande verbreek
As die nuwe regering dit vereis

sal die nie-rassige Namibia Nasio
nale Rugby-unie (Nanru) bande met
die moederliggaam, die Suid-Afri
kaanse Rugby-unie (Saru), verbreek,
se hul president John Walters. Nanru,
wat die seisoen promosie na 'n hoer
afdeling in die SA Beker-kompetisie
gekry het, speelmOrein 'n vriendskap
like wedstryd teen Noordwes-Kaap
land.

Die atletiekbase "wag-en-kyk"
nog. Geen amptelike besluit is nog
op bestuursvlak 6f op 'n jaarverga
dering geneem nie.

Die President van die atletiekunie,
Gerhard Lourens, se 'n besluit sal

MOTORSPORr.

GROOT opwinding word more op die Zwartkops-renbaan naby Pretoria
verwag wanneer die brullende WesBank-gevaartes mekaar die stryd aanse op
die kort, draaierige baan.

.Dit is die eerste keer dat die WesBank-wedren vir veranderde sedanmotors
op Zwartkops plaasvind en dit kan vir heelwat verrassings sorgoSarel van der
Merwe in die Audi SportTurbo is weereens die gunsteling, maar hy kan kwaai
teenstand van die klein Mazda RX7 van Ben Morgenrood, Hennie van der
Linde se Nissan 300ZX en Tony Viana se BMW 3-reeks verwag.

. Willie Hepburn in sy monsteragtige Opel Rekord V8 gaan ook daar wees,
maar sy motor behoort hom redelike hoofbrekens op die vinnige, maar
draaierige baan te besorg.

SuperSarel sal hier die voordeel he omdat symotorvierwielaandrywing het
en dus beter om die draaie behoort te hanteer. Maar top-snelheid gaan nie
soveelsaakmaakopdiekortbaannie,enditkandiekleiner,ratsermotorssoos
die Mazda en BMW tot groot voordeel strek. .

Dit is nog onseker ofeenvan die Ford Sapphires gereed sal wees virdie ren.
As die Ford-ingenieurs egter daarin slaag, kan hulle sake lelik deurmekaar

Allister Coetzee
Foto: Saru-jaarboek

begin met voorbereidings vir die Top
Agt,

Sommige mense sien maar swa
righeid. vir die OP in vanjaar se SA

. Beker-kompetisie sonder Allister,
maar hy stem nie daarmee saam nie.

"Ek sal nooit die OP afskryf nie,
want hy beskik oar genoeg poten
siaal. Die man wat waarskynlik in
my plek gaan speel, Appolis Janu
ary, beskik oar heelwat provinsiale
ervaring."

Die skrumskakel wat hy altyd sal
beskou as 'n gedugte teenstander, is
die SWD-skrumskakel, Willie Booy
sen. Hy het nog nie juis veel teen
Ronnie Korkee van Uitenhage, vir
wie hy uit die Sam-span gelig het,
gespeel nie en kan dus min oor hom
se.

Allister is ook 'n uithaler-.
krieketspeleren het die OPse Howa
bekerspan vanjaar as paaltjiewagter
enkolwerverteenwoordig. Hy gaan
ook - "as ek diekans kry" - krieket in
Australis speel.
. Hy weet nog niein watter liga die

universiteit se rugbyspan speel nie,
maar hoop om teen van die groat
name in Australie te speel.

RUGBY:

Coetzee
oppad na
Australie

Andre van Wyk
EEN van die veelsydigste sport
manne in die South African
Councilon Sport (Sacos), Allis
ter Coetzee, sal nie vanjaar op
die rugby- en krieketvelde van
ons landinaksiegesienwordnie.

Die 25-jarige Allister, of Toetie
soos hy onder liefhebbers van nie
rassige rugby bekend staan, vertrek
binnekort na Australie. Hy gaan by
die Universiteitvan Wollagang,suid
van Sydney, werk. Ennatuurlik sy
gunsteling-sport, rugby, beoefen.

Die besoek is moontlik gemaak
deur die Suid-Afrikaanse Rugby-unie
(Saru). Hy sal 'njaardaar bly. Hy sou
aanvanklik studeer het, maar weens
probleme met sy reisdokumente het
die planne deur die mat geval.

Allister se omdatditreeds diep in
die Australiese akademiese jaar is, .
gaan hy nou administratiewe werk
verrig.

Allister is die liefling van die
skares bySuid-AfrlkaanSe rugbyvelde.
Sy sekure aangee, sy slim en blitsige
breekslae om die skrum en dodelike
skopvoet het van hom 'n groot
trekpleister gemaak.

Sy briljante vertoning op die
onlangse Top Agt-toemooi van die
City and Suburban-rugby-unie in
Kaapstad sal nie gou vergeet word
me. Hy is as Speiervan die Toemooi

.aangewys en het sy span, Wallabies,
virdie tweede agtereenvolgendejaar
tot 'n oorwinning gelei.

Loopbaan
Allister se rugbyloopbaan het op

laerskool op Grahamstad begin. Hy
het sy debuut op provinisiale vlak
gemaak as hoerskoolleerling in 1978
toe hy Suidoostelike Distrikte-rug
byunie (Sedru) in 'n toemooi in
Kaapstad as skrumskakel verteen
woardig het,

Hy het oak in die jaar vir die OP
se hoerskolespan gespeel.

Hy het Sedru van 1978 tot 1981 .
verteenwoordig. In 1982 is hy na die
Dower-Opleidingskollege om hom
as onderwyser te bekwaam. Hy het
onmiddellik die OP se SA Beker-'
span gehaal en is sedertdien 'n ger
eelde speler.

"My grootste oomblik op die
rugbyveld sal altyd die SA Beker
eindstryd in 1987 teen Tygerberg in
die Athlone-stadion wees. Dit was
die eerste keer dat ek 'n lid van 'n SA
Beker-kampioen was. .

"Nog 'n hoogtepunt was my de
buut vir Sam in 1985. 'nAnder ligpunt
was toe ek die nasionale span teen
Namibia in Namibia verteenwoor
dig het," het Allister gese,

Oor sy klubspan, Wallabies, se
uitstekende vertoning op die nasion
ale klubtoemooi kon Allister nie
uitgepraat raak nie. Hy is oak heel
tevrede met sy eie vertoning en se
hulle het reeds verlede November

.,.

VryeWeekblad wordultgegee deur Wending Publlkasles Beperk van Breestraat 153,Newtown. Johannesburg. Oletelefoonnommer Is 8367236.Oleposadres Is Posbus 42637, Fordsburg 2033.
Olebladwordgedrukdeur ExcelsiorDrukkers(Edms) BpkvanLautreweg 2, Slormill.Dltwordversprel deurAllied Uitgewers Bpkvan Wepenerstraat 32,Booysens, Johannesburg. .
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ATLETIEK:

LangasernMachelm gaan die driekuns jaag
WANNEER die Suid-Afrik aans e
amateur-atletiekraad (SAAAB) - wat
by die South African Council on
Sport (Sacos ) geaffilieer is - die
naweek sy j aarlike pres tige 
byeenkoms hou, sal dit die 1aaste
keer vir die top -deelnemers van nie
rass ige atletiek wees om hul presta
sies te verbeter en die seisoen op 'n
hoe noot af te sluit,

Die byeenkoms word more op
Worcester gehou en die land se beste
nie-rass ige atlete sal in aks ie wees.
Die baan is egter in 'n swak toes tand

en die plaaslike owerhede behoort
dringend aandag daaraan te gee. Die
baan kan daartoe bydra dat die atle te
swak vertonings lewer.

Twee nasional e spanne sal aan
die kampioenskappe dee lneem - die
South African Senior Schools Sport
Associa tion (SA SSSA ), wat deur 'n
span van 51 verteenwoordig word,
en die SAAAB met 33 atlete wat
gekies is na sy nasionale byeenkoms
twee weke gelede in Port Elizabeth.

Die SAAAB-span het meer on
dervinding en daar word verw ag dat

Cheryl Roberts

hulle die titels voor hul jonger teen 
standers sal wegraap, maar groot
wedywering word verwag voordat
die wenners aangewys sal word.

Die ster-atleet van die W est elike
Provinsie, Owen Mac helm, in die
kleure van die SA~.SSA, sal daarop
ui t wees om 'n driek IDS van nasiona
Ie tite ls in die 5000 meter te behaal.

In die Paasnaweek het Machelrn
die SASSSA se 1500 meter -titel

ingep alm en in die proses byna die
skolerekord - met 'n s terk wind van
voor - gebreek. 'n Week later het hy
die senior skole-tite l gewen . Die
naweek sal hy daarop uit wees om
die eerste nie-rassige atleet te word
wat die "groot drie " kan inpalm.

Na 'n teleurstellende wedloop op
die senior nasionale byeenkorns, waar
An ita Witbooi die 800 en 1500 m e
ter-wedlope verloor het, sal sy vas 
berad e wees om te wys waarom sy
die nasionale skolerekordhouer is en
SA skolekleure gekry het, Sy kom te

staan teen haar aartsopponent Valda
Booysen. Booysen is kaptein van die
SAAAB-span en sal soveel moont
lik titels vir haar span wil wen.

Met die naelloop-ster ShaunVesta
buite aksie weens 'n besering, sal die
kollig val op Clint Cloete om die 200
en 400 meter-titels in te palm.

Die byeenkoms bring 'neinde aan
'n suksesvolle seisoen vir die SAAAB ,
wa t nou nog groter moontlikhede vir
nie-rassig e atlete in die vooruits ig
stel weens hul skakeling met ander
Afrika-Iande,

e Noorde moet

Chris van Vuuren

persent beter moet speel teen
OP as hy enigsins 'n kans wil
staan om die wedstryd ie wen
en sy ondersteuners hoop te
gee vir die res van die seisoen
te gee.

Garth Wrig ht (links), een v an Transvaal se
staatmakers

Foto: Ken Oosterbroek

Indien hy stewig onder druk
geplaas word. bestaan die
moontlikheid dat hy kan swig
en sodoende die res van die
agterlyn kan ontwrig,

Transvaal sal egter 200

Of die Blou Bulle sonder
Naas Botha vir Transvaal sal
laat moed skep, weet 'n mens
nie. Sanda Botha het die ander
Bulle die motivering om te
wys dat hy nie die alfa en
omega van Noord-Transvaal
rugby is nie en dat hull e goed
sond er ho m kan klaarkorn,

Die "nuwe" Rooi bontspan
- na 'n klomp veranderinge
die week - kan moontlik Ellis
park se toeskouers laat moed
skep vir die seisoen. Die on
beholpenheid en herder
loosheid teen OP sal moo plek
maak vir meer durf en vuur
voorlangs en meer planma
tigheid onder die driekwarte,

Transvaal moe t die feit dat
ditNoord-Transvaal se eerste
wedstryd is, en dat samespel
kan ontbreek, uitbuit. Tjaart
Marais op losskakel kan 'n
kwesplek in die Bloues se
mondering wees en Transvaal
se losvoorspelers moe t daar
van gebruik maak.

der 'n paar staatmakers Iyk
die WP te goed toegerus vir.
die Piesangboere.

In Carel en Mich ael du
Plessis, Kobus Burger. Schalk
Burger en Tiaan Strauss het
die Kapenaars weds trydw en
ners watNatal se verdediging
deeglik op die proef sal stel ,

Indien Natal egter
voorlangs sy man in die
Iynstane en skrurns kan staan,
kan die losmanne Graham
Hefer en die skitterende
Andrew Aitken saam met
Henry Coxwell. Tony Wai
son en Hugh Reece-Edwards
dalk net vir 'nverrassing sorgo

In die hoofwedstryd het
Transvaal die onbenydens
waardige taak om uit die stof
op te staan na sy onlangse
nederlaag teen OP - en dit
nogal teen die konings van
SA rugby, Noord-Transvaal.

en wys
vaste spe l,

Die stryd om die losbal
kan beslissend wees, OP het
in Tobie Oos thuizen, Robert
Blignaut en Jan Serfontein 'n
woelige lostrio wat die pap
dik kan aanmaak. Vry staat se
Frikkie Botha, Andre Cloete
en Rooibal Pretorius is egter
ewe bedrewe in die kuns om
eerste by die afbreekpunt te
kom.

OP het opwindende snel
lers in Danie Gerber en Jac
ques du Plessis terwyl Vrys
taat se Stornpie Foorie, Helgard
Muller, Eben Scheepers, Chris
Badenhorst en Andre Joubert
nie skaam is om rieme neer te
Ie doellyn toe nie.

WP wil die seisoen ver
goed vir die glips in die Cur 
riebeker-fmaal verlede seisoen
en kan op 'n hoe noot afskop
teen die Natallers. Selfs son-

uithaal

RUGBY:

Naas

DIE naweek se toetsunie
dag opEllispark sal 'n goeie
aanduiding gee van wat
vanjaar indieCurriebeker
stryd verwag lean word.

Al ses die toetsunies is hier
in aksie en 'n deeglike waarde
bepaling kan gemaak word
van die room van Suid-Afrika
se spe1ers. In die eerste wed
stryd om twaalfuur kom OP
teen die Vrystaat te staan,
waama WP teen Natal sal
kragte meet. In die hoofwed
stryd kom die gasheer,
Transvaal, teen die Cur
riebeker-kampioen, Noord
Transvaal, te staan.

Die VrystaatlOP-wedstry d
kan vir heerlike hardlooprugby
sorg, aangesien albei spanne
'n voorliefde het om die bal
lustig rond te gooi. Die vr aag
is egter waiter span die skoon
ste besit gaankry. Beide spanne
se voorspelers voldoen nie aan
verwagtinge nie, veral in die

SoKKER:

'People's Clubs' se dae getel na uitspraak
Dan Pienaar

'N ONGEMAKLIKE kalmte het oor
die Natalse sokkerwereld neergedaal
na die arbitrere besluit wat 'n e inde
gebring het aan die voortslepende
drama random die regmatige eienaar
skap van die Amandhla AmaZulu
sokkerklub.

Die regsgeding, wat me er as 'n
jaar geduur en aan die eind e van
verlede seisoen in die Hooggeregshof
beland het, is eindelik geskik met 'n
beslu it wat verreikende gev olge vir
die struk tuur van professi onele sok
ker in Suid-Afrika kan inhou.

David Dlam ini , voorsitter van
AmaZulu, se aanspraak op eienaar
skap v an die klub is deur 'n onder
steuningskomitee onder leiding van
Albert Masinga teengestaan.

Dlamini beweer hy is die wettige

direkteur van die klub en die enigste
ander wettige aandeelhouer in die
klub was die boedel van sy voor
malige vennoot, KE Mathe. Aan die
ander kant beweer die onder
steuningskomitee dat AmaZulu die
geboortereg van die Zoeloevolk is
en dat niemand as sulks 'n aanspraak .
op eienaarskap kan maak nie .

Terwyl heelwat professionele
sokkerklubs in Suid-Afrika as pri 
vate m aatskappye bedryf word, is
daar nog 'n paar wat as gewone
sportklubs deur 'n komitee beheer
word. Dit is juis laasgenoemde klubs
wat bedreig kan word vanwee die

groot geldelike inkomste wat deur
die sokkerbedryf gegenereer word.
Dit laat die klub wawyd oop vir 'n
paleisrevolusie. _

Verlede week het die arbiter,
Archibald Findl ay , egter d ie laaste
spyker in die doodskis van "people's
clubs" geslaan deur te beslis dat
Dlamini die enigste eienaar van
AmaZulu is en dat die onder
steuningskomitee geen aanspraak
daarop het nie.

Die onm iddellike gevolg van die
besluit was datDlamini weer in beheer
van die klub geplaas is, waarvan hy
in elk geval di e afgelope drie jaar

adm inistrateur was.
Dit sal egterook torgevolg he dat

die druk verlig word op klubs soos
Bush Bucks , en Transvaa1se kIubs
soos Orlando Pirates , Moroka Swal
lows en SuperKurl Aces, wat ook
van tyd tot tyd deur "coups" van hul
ond ersteuners bedre ig word .

Die rebellespan v an Am aZulu,
wat deurdie ondersteuningskomitee
begin is, het ontbind en 'n paar van
die ou sta atmakers soos Joel Fire het
hom weer by Dlarnini se span aan 
gesluit. Sy span word deur die plaas
like held Gordon Igesund afgerig.

"Ek weet daar Ie 'n lang pad voor

om die span te herbou,' het Dlamini
vandeesweek gese. "Die hofsaak het
die ordelike beheer van die klub oar
die afgelope twee seisoene in die
wiele gery, maar noudat 'n paar
reg spunte uitgeklaar is, kanons soos
'n behoorlike sokkerklub begin werle.

"AmaZulu gaan 'n opdraande stryd
he om relegasie vanjaar te vermy,
maar as ons oorleef, sal ons vol 
gende jaar 'n span he waarmee reke
ning gehou moet word," het hy gese,

Vrye Weekblad worduitgegeedoorWen
ding Publlkasles Beperk van BreAstraat
153 , Newtown, Johannesburg. Ole tele
roonnommerIs836 7236 . Die posadres Is
Posbus 42637, Fordsburg 2033.
Ole blad word gedruk deur Excelsior
Drukkers (Edms) Bpk van Lautreweg 2,
Stormlll. · Dlt word versprel cl'ur Allied
Ultgewers Bpk van Weper"'- siraat 32,
Booysens, Johannesburg.
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John Hurt

Marius Weyers

gebruik, Dit is 'n fiktie we
storie, gegrond op 'n ware
insidenL

"Nhadiep het nooit 'n
witmens verrnoor nie, net
Nam a's. Niemand kon ooit
vasstel waarom hy dit
gedoen het nie, Ons het
aangeneem dit was die
frustrasies van die koloniale

. ~ --be$tel wat hom daartoe .
gedryf her," se Michael
Games. Oit is Games se
eerste prent as vervaardiger.

Die prent sal versprei
word deur die Britse
maatskappy Virgin .

Felice Orsini

DIS nie aldag dat die plaaslike rolprentbedryf
kan spog met 'n eietydse inheemse verhaal vol
egte karakters nie.

Na jare se geduldige
onderhandelinge en
voorbereidings het die Suid
Afrikaanse regisseur David
Wicht sy eerste vollengte
speelprent, Wind Prints, in
Namibia voltooi.

Wicht het die draaiboek
gegrond op die legende van
'n Nama wat onder sy eie
mense begin moor het en
uiteindelik - oor drie jaar 
tot die dood gejag is: .

Wind Prints is in die
foto-joemalistieke genre van
prente soos The Year of
Living Dangerously en
Under Fire.

Die Britse akteur Sean
Bean speel die rol van 'n
televisiekarneraman, Anton
van Heerden, wat tydens die -"
onrus in Suid-Afrika deur.
die Suid-Afrikaanse veilig
heidspolisie gesoek word.
Hy soek skuiling in Namibia
waar hy help met die ver
filming van die verh aal van
'n Nama-rower, Nhadiep.

Charl es Ruth erford , 'n
Bri tse filmlmaker wat
Nhadiep se verhaal op film
vasle, word deur John Hun
gespeel.

Van Heerden raak
betrokke by Nhadiep 
vertolk deur die Suid 
Afri kaanse akteur Leslie
Foni:se veHCn~ing en

.. ontmoet sy vyande, mense
soos Henning (Marius

'Weyers) en sersan t Platvoe t
(Eric Nobbsj. :

"Ons het probeer om die
legende in st and te hou. Ons
het die plaas waar Nhadiep
gebore is en grootgeword
het, vir sekere tooele

ama-Iegende
verfilm

>.D!."Mamu Players en die Mar1deater58 ko-produksle TownshIp Boy het gl5ter na Dultsland en BrlttanJe
....vertl'8k.Hulle gaan optr&e In Berlyn, Birmingham, Londen en by die feeste van Glasgow en Brighton.

Township Boy Is geskep deur John Ledwaba en Chris to Leach. Op die foto verskyn (vlnr) Petunia
Maboe, John Morapama, John Ledwaba en Tonny Nene In 'n toneel ult die stuk,

Eietyd

Pot-Pourri: Program,gids en resensies · 6en 7



MUSIEK

HAAKVAS!
Plateresensies deur

Charles Leonard .'
(op 'n skaal van een tot tlen) .

Slaan jou
tande in
The Raw
and The
Cooked

Dis pure plesier.
Roddy Frame en sy groep Aztec

Camera doen 'n arnper
onherkenbaar akoestiese Jump,
maar eindig hoog in die lug met 'n
psigedeliese ghitaarsolo.

Ander interessante snitte is
Strawberry Switchblade se Jolene,
oorspronklik van die vrou met die
groot treffers, Dolly Parton; die
Pretenders met The Small Faces se
1965-treffer Watcha Gorma Do
About It; We've Got A Fuzz Box
and We're Gonna Use It met die.
treffer Spirit in the Sky, wat deur
Norman Greenbaum bekend .
gemaak is; en die Skotte, The ;
Associates, wat Diana Ross se
Love Hangover nuwe lewe gee.

Hierdie plaat kan nie langer
bedek bly nie. Koop dit voor dit in
'n skandaal ontaard.

Fine Young Cannibals sit koppe bymekaar.

People Are Strange doen, of Aztec
Camera wat Van Halen se-Jurnp
sing, of The Jesus and Mary Chain
wat die Beach Boys se Surfin' USA

. ' spee!.
Dit klink miskien heel absurd,

maar dit het rerig gebeur. Soos die
sub-titel aandui is Under the
Covers 'n samestellingvan "cover
versions".

Echo and the Bunnymen speel
saam met The Doors se klawer- .
bordspeler, Ray, Manzarek, 'n baie
eerbiedige weergawe van die '
Doors "classic".

Dieselfde kan nie van die Chain
se weergawevan die brander
planktreffer gese word nie. Op
tipiese Chain-wyse, met feedback
ghitare en toegedrukteneus
vokale, doen die Glasgowiane 'ri
vars tong-innie-kiesSurfin' USA.

UNDER THE COVERS:
OTHER PEOPLE SING
OTHER PEOPLES' SONGS 
VERSKEIE KUNSTENAARS
(WEA IMPORT) (9)

Stel jouvoor: Echo and the
Bunnymen wat The Doors se

Look Back waarop Andy Cox 'n
witwarm Mellencamp-ghitaar
speel, Goeie pop is 'n groot kuns
en hier vervolmaak FYC dit,

Verdere plesiertjies is She
Drives Me Crazyen die Buzzcocks
se Ever Fallen In Love.

Gift, Cox en klawerbordspeler
. David Steele se The Raw and the .
Cooked het die regte bestanddele
om 'n reusetreffer te word. Ek kan
dit verstaan. Slaan jou tande .
daarin. Veral die rou dele is 'n
gastronomiese heerlikheid.

langspeler. Koos verkies sy .
groente eerder te rou as te gaar

.(VW 23/3/89).
Die beter snitte ophierdie plaat

is die soulnommers.Op I'm Not
the Man I UsedTo Be, As Hard
As It Is en Tell Me What bewys

'hoekom Ronald
Gift een van die
opwindendste .
stemme op die
poptoneel is.

Die dans
nommers is nie
afstootlik nie,
Al is jy nie'n

di~OjOllernie,
rna die snitte
nog teeds jou
sk iere los..
Die ste van ...-;..
die lot is Don't

i

THE RAW AND THE COOKED
• FINE YOUNG CANNIBALS
(TEAL RECORDS) (7)

Die drie kannibale maaksoet
soul en dansbare disko-musiek,

.Die eerste 500rtis die rou
bestanddele en laasgenoemde die
gekooktes, Soos Vrye Weekblad se
koskenner, Koos Coetzee, oor
groente voel, voel ek oor Fine
Young Cannibals se kraaknuwe. .

TilE GOLDEN AGE OF
SWING - VERSKEIE
KUNSTENAARS(TEAL
RECORDS) (10)

Toe ek na hierdie plaat luister
het ek aan die verskil tussen
wyngommetjies en wyn gedink,
_ So 'n paar jaar gelede is ons met

. die HookedOn-monstrositeite
gestraf. Daar was selfs 'n Hooked'
on Swing.

Dit het my aan wyngommetjies
laat dink. Dit proe effens so, maar
dit is nog steeds ver van die ware
jakob af.

Nou het die wyn verskyn: Die
beste kultivar uit die beste oesjaar
gemaak deur die oorspronklike
kunstenaars.

Glenn Miller, Louis Armstrong,
Benny Goodman, Duke Ellington,
Count Basie,Ella Fitzgerald en
talle andermeesters se
oorspronklike treffers verskyn op
hierdie dubbellangspeler.

Dit is musiek wat jy kan proe
en weet, dit is die ware jakob, .

SHifTY RECORDS· & VRYE WEEKBLAD
'.

~/(J;;
~~II:

. ~;

*:A
A
A
A
A

. Shifty Records! Vrye Weekblad Vo~lvry toer

Toerdatums
Vandag Vrydag 7 April· Wits St,:,dente Unle· 9nm. Woensdag 12 April- RAU. i)-lab'_ snm, Donderdag 13 Aprli - Vaaldrlehoek Technlk'on - Glmsaal· 8nm. Vrydag 14

April - Tuks • Maskerteater - 9nm. Saterdag 15 April. Tuks - Maskerteater _9nm. Donderdag 20 April _potchefstroom • Hotel Eigro • 8nm. Vrydag 21 April· Bethlehem
- Voortrekker H06rakool Saal- 8nm. Saterdag 22 April- Welkom • Heavenly Bodies Gymnasium. 8nm. Vry~8g 28 Aprll- Bloemfontein - Frans Cron]6 Saal·

• skougronde· 9nm. Saterdag 29 April- Kroonstad. Alan Rautenbach Saal. 8nm. Woensdag 10 Mel. Unlversltelt van Wes-Kaap' Main Hall- 9nm. Vrydag 12 Mel·
Unlversltelt van Stellenbosch • Ole Gat - 9nm. Saterdag 13 Mel. 3 Arts Theatre. Plumstead, Kqpstad _9nm. Woensdag 17 Mel - George Stad~al • 9nm. Vrydag 19

Mel • Port Elizabeth - The Fe~her Market Hall- 9nm. Saterdag 20 Mel. Grahamstown _Stadsaal _9nm. Vrydeg 26 Mitl- Durban - Metho.dlst4P 'Kerksaal - 9M:'. Saterdag
27 Mel· Pletemiarltzburg University. Students Union Hall. 9nm. Vrydag 2 Junle _Windhoek _Windhoek Teater _9nm. saterdag 3 Junle -'Windhoek - Windhoek Teater

. Toegang • Ra. T·hemde, plakkers, plate '~I:Pelwapenssal by die deUrverkoop word.:
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NUUS

Onave~oop
die allerbeste

Inheem..
."andwerk en

kUIlL .

Ons rare
.artlkels Is.
'n fees vir

': die oog en
die sak

. i

B3 '

h<Jm S8cklt-Galery
IHk Cavendish· &

IFrances-atrut
Bellevue, Johannesburg
Telefoon 648 610719204

Jaar van die
buffel

." VIR al die laatslapers het die Natuurlewevereniging
.'n almanakwar van Maart 1989 tot einde Februarie
1990 strek. ., .
" . Kleurfoto's van 'n buffel en 'n witwanguil

verskyn opdie dubbelbladsy-almanak. Dit kos RS,
(saam met belasting en posgeld) en kan bestel word'
by die Natuurlewe- .
vereniging, Posbus
44344,Linden, 2104.

. Van 20 tot 22 'April .
bied die vereniging in
samewerking met
OOGSA(die
omgewingsopvoedings
genootskap)"n

. werkswinkelaan vir
mense wat by

. omgewingsonderrig ,
betrokke is. ,

Die gasspreker is dr
David Uzzel van die
universiteit van Surrey.
Hy sal praat oor die
teorie van omgewings-:
interpretasie en
praktiese betrokkenheid
by vertolkende
ondervindings. ,

. Dit kos R60 per, " .
persoon en vind plaas
by die Natuurbewaring
sentrumin Deltapark,
Johannesburg.
.... KontakLinda
Paxtonby782-1934/
1531 of Frances
Gamble by 640-4394,
albc:i in Johannesburg.

.Bring tarnatlessaarnl
PaJI Savage 5005 hy'verskyn In Pleter-Dlrk Uys se 'Just Like'

Home (tot Saterdag by die Markteater). Hy speel ook saam met
Sean Higgs, Lesley Rochat en Llam Cundillin die tulsgemaakte
Schltz·are-free-ln-here. Die snaakse stuk Is nog net vanaand en

Sondag-aand 10.30 In die Black Sun. Antl-teater. ~ "

Anlen Marais in haar
Waenhuiskrans-stuk Witakker se
Laaste Trippie. Twee oumense vir
wie die dood nader kom (die visser '
Voeltjies se oorlede rna verskyn
een nag in die buite-toilet vir "nie
blankes"), ontdek rondom die dood
van die gemeenskaplike
Ingelsmanvriend en die verkoop
van die visserskuit "Sweet
Caroline" hulle werklike
verkno-itheidaanmekaar.

Dis 'n stuk met aangrypende
moontlikhede, met 'n "haunting,
whistful quality" het iemand dit
omskryf, en met dialoog wat die
Kaapse kus laat lewe.

Maar wat die sterkste uit
hierdie drama gekom het, is dat
daar tog iewers, erens mooi dinge
was in ons verlede, ten spyte van .
die aparte toilette wat soos sere op ,
die verhoog bly staan,

Op die oomblik.egter, is dit net
die mense van Namibia wat glo dat
daar water in ons dorstigedeel van
die wereld gaan kom. . '

Fanie Olivier skryf oor die ATKV-kampustoneel

. (in al sy ontugtige Suid-Afrikaanse
betekenis) dogter is van die Oupa
wat sy so bewonder het, die
enigste persoon wat werklik vir
haar lewe betekenisvol was.

"Moenie jou murg afsteek nie,"
is die refrein in hierdie drama,
maar die boodskap bly staan dat
ons dit eintlik reeds gedoen het,

Hierdie twee stukke was die .
enigste direkte politieke teater by
Kampus. En tog het 'n mens die
gevoel gekry dat die verwerping ,
van die verlede in dinge soos
Stellenbosch se Hier Begin Ons en
selfs Ada van Tukkies binne 'n
groot metafoor geskryf is: daar is
uit die verlede maar min te neem
om die toekoms op te hierdie bou!

Die verhoudings tussen die
karakters, geskets teen die
agtergrond van 'n lee kapitalisme, .
verloop almal in steriele uiteindes

. en vemietiging. In die eerste
drama kan 'n hele aantal karakters ;
se lewe uitloop op die selfmoord
waarrnee die stuk begin; in die
tweede (deur Louw Odendaal) isal
wraakwat die kind op haar moeder
kan neem om haar fisiek te skend.

Binne hierdie ondersoek van
verlede-hede staan Abri Ie Roux .
seBalkon vir Twee as ligte
ontspanning, Op die vooraand van .
hul agste huweliksherdenking
verken 'n skerpbekkige egpaar
hulle verhouding oor die jare, met ,
'n soort swart korniese besef dat .
die skip nooit gaan kom nie.· q •

Maar alles in die verlede is . i

darem nie so sleg nie, protesteer

DIE Handspring
Puppet Company

stal die poppe wat
hulle tussen 1981

en 1988 geskep het,
In die Markgalery
uit. Die ultstalling

(van 16 April tot 13 .
Mei) val saam met
die multi-media
produksle van

Shakespeare sa A
Midsummer Night's

Dream Indle
Markteater.

Die poppe word In
die komedle

gebrulk.
Op die foto verskyn

Basil Jones en
Adrian Kohler by
hulle handewerk•.

Geraamtesvan

Sewe
•jaar se
poppe

die verlede
DIS nienetop diepolitieke
frontwaarNamibia toon
aangee nie. Vanjaar se ATKV
kampustoneel se grootste wins
het ookvanoorkant diegrens
gekom metdieUniversiteit van .
Namibia se Skeleton.

. Oit was 'n stuk teater wat
geborrel het van lewe binne 'n
redelike droe program. In 'n
verrnenging van allerlei tradisies
het skrywer Dorian Haarhoff en
regisseur Gerrit Schoonhovenvir
die "geleerde" studente van die vyf
Suid-Afrikaanse universiteite wat
kom deelneem het, gewys hoe Iyk
'n teater vir die nuwe Suid-Afrika.

Sender respekte vir heilige
koeie het hierdie nuwe bure van
ons die geskiedenis van hulland
uitgespeel en uitgesing en gewys
op die uitbuiting en verwoesting
van die begin af. Moraliserend
maar nooit prekerig nie. Enmet 'n
produksie wat die tale van die land
laat klink het,

Anderkant die geraamtes van
die verlede het Skeleton gewys hoe .
soet en ryk die toekoms lyk,

Die geraamtes van die verlede:
dit is miskien die beste
.samevatting van die tematiese
onderbou van Kampustoneel '89.
Naas die mense van Namibia was
dit die Ikeys wat aangegryp het
met Murg, die debuutdrama van 'n
jong Kapenaar Kobus Geldenhuys.

In hierdie drama word daar
binne die kader van die
tradisionele teater gekyk na die'
sondes van dievaders. Letterlik.
Die jong Linda ontdek met 'n skok
dat haar"orige" woonstelmaat,
Beverley, eintlik die buite-egtelike

VryDagl, 1.4 April 1989

. ' . Kom roei op' die . r;Ul-;:rm-:o~;;;pragtige:;k;:r~s;e:o:;;:"::~11
bruisende Vaalrivierl Naam: i~

met IAdres: : ;........... i~':

SONWA VENTURES : : ~ :.: :........... !I!
.1elefoon Poskode. :;~:;

", PRO RAFTING TOURS I Ofskakel (011) 726.7251/2 {\
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CJ Hollenbach

Azarla Mbatha se linosnee:
Reconciliation, 1968

Be:deesde.stem
blyspook

. .

CJHOLLENBACH se gedigte is
ongekompliseerde versewat die tradisie
weerspieelwaarbinne hy skryf: dis die
Dertigers en die werk van PI Philander en
SV Petersen.

Die onerkende, treffende tekening op die
voorblad yang die atmosfeer van hierdie
dertig gedigtegoed vas: die arbeider binne
'n grou milieu, op die voorgrond uitdagend,
maar agter kop-onderstebo,

Hoewel die bundel in vyf afdelings verdeel word, kry ons dit nie in die
tipografiese versorging van die bundel nie, Daar is, terloops, 'n bepaalde
slordigheid in hierdie bundel: set-, taal- en spelfoute wat darem reggesien
moes geword het. .

Die eerste afdeling met sy agtgedigte Is 'n voorstelling van die .
onvergenoegdheid van die bestaan, van die menslike toestand.Tekenend
hiervan is die kwatryn"Narre" uitdie siklus "Sirkus": In die grote ring wat
aarde heet! speel ODSdie harlekyn maar weet/ agter elke spot en lagl skuil
daar gryser vreugde... gryser Iced Dis verse oor maatskaplike euwels soos
dronkenskap en oor die ouderdom en aftakeling.,

Die tweede 'afdeling is voorstellings van die arbeiders. Uit hierdie .' .
gedigte blyk daar geen teken van die vreugde van die arbeid nie en in .
feitlik almal staan armoede en die werk om den brode sentraal,

Die werk van twee digters wat • weens hul
rasse-klassifikasie • 'n w~reld deel, word

bespreek deur FANIE OLiVIER~.pie predikant
Patrick Petersen skryf strydpoesie, terwyl die
onderwyser CJ Hollenbach dig in die tradisie
van die Dertigers.Albei digters, wat ook saam
gepubliseer het in die bundel Aankoms ult die

~ skemer van die swart uitgewery Prog, vind op 'n
besondere manier aanknoping by"gevestigde"

Afrikaans. (Prog se adres.is Posbus 72, St
Helenabaai 7390, Pryse nie vermeld nle.)

Onder redaksie van
VICTOR MUNNIK

Patrick J Petersen

'il Goeie hoekis
die enigste sleutel .
watdiedeur van

vrye gedagte .
oophou, .

"Ons vindwatu soek"

Langstraat 257 - 261 ••• Kaapstad ••• Tel: 244970

Bloedkreet ..

Vuurperdewa na die
belofteland Azania

Die naam verwys binne die
Christelike tradisiena die koms of

· aankoms van Christus, maar word
binne die bundel 'n veel ruimer
aankoms: die aankoms van
bevryding, Die eerste strofe van

·die titelgedig (uit die laaste van
seweafdelings) spel dit ..
ondubbelsinnig uit; .

DIElojaliteite van die
predikant-digter Patrick
Petersen het vandie beginaf
uit sydebuutbundel Amandla
Ngawethu! duidelikgelyk: 'n .
kompromislose toewyding aan
die strydom bevryding.

. As deel hiervan was hy ook
•verantwoordelik vir die oprigting
van die onafhanldike swart Kaapse
uitgewery, Prog. Hier het sy

'tweede bundel dan ook verskyn: .
· Advent. .

r:--:--"::':""-:--:-----:---~~--...;..,-------...., .DAAR is 'nernstige tekonaan omvattende en op daturn ..
kunshistoriese dokurnentasie in die Suid-Afrikaanse kimswereld. The
Dictionary of South African Painters and Sculptors, wat uitgegee.

. word deur Everard Read (1988) probeer daardie gaping vul. .
Die ensiklopedie, wat saamgestel is deur Grania Ogilvie ('n Skotse

kunshistorikus wat seden 1982 in Suid-Afrika woon) en Carol Graff,
bevat alfabetiese inligting oor meeras 1 800 Suid-Afrikaanse en ..
Namibiese skilders, beeldhouers en grafiese kunstenaars,

Soos dit 'n woordeboek betaam, word gestrewe na objektiwiteit i~
die seleksie en beskrywing van kunstenaars, Twee dinge help baie om
die hoek te laat slaag: die lys van mteria vir insluiting wat voor in die
hoek gegee word, en die biografiese - eerder as venolkende - aard van
die inligting oor die kunstenaars. ' .

Daar is 84 kleur-reproduksies van 'n hoe gehalte, 'n bibliografie en
'n adreslys vir verdere verwysing, 'n Aanwins teen R95 (plus
belasting), '

"

verwysing na Afrikaanse gedigte,
liedjies en meer volksedinge.

Hier leer ken ons Afrikaans dan
waarlik as taal van die bevryding .
in die bree volksmond, o.a, in die Daar kom 'n bloedkreet uitdie aarde
nou reeds bekende liedjie op:
"Cosatu": Klim op die waf Klim op ONS ISDIE TOEKOMSI
Cosatu se waf Almal wat die BRING AZANIA NA HMRMA
werkersliefhet! Klimop Cosatu se' TERUGI .

Die muur wirld moet val! Die waJfDis 'n vuurperdewa/ Dit is ek nMa walaanmekaar harde brood
reenboog moet nou kom,! Die voor op die waf heen na die melk knaag
heilhoringnou blaasJ Die orkes . " en heuning! Na die belofteland . met kinders wal pyn van blare in die.

. moet kom speelkom/ daris bly dag ·Azania. . .' . . maag '. .' . . .
·langann.vrye stondJ Komi komi. . Van bier af worddi~ toon es een ding .... .

.' hullegehoringde manneJ Lusaka' "ernre'tig di.o replie'Ie'
· .steeds bitterder, Die afdeling"Ons" .., "

vlug so en so. ervaring kan geen mag ter wereld skiet hulle soos honde; .
En die slotgedig van die bundel ons ontneem" is 'n voorstelling van hou 'nb1oedparade.

is inderdaadwat dit wi} wees: "'n . . 'n kIompie gebeurewaarindie " . Hulle wat ons wou doodmaak,
· bloedkreet uit di~ aarde" (Gedig"'. . .. 1X:lewing van apartheid ("die. . . het ens voorwaarts marsjeergemaak.
· wordhiemais afgedruk.)· . uitgediende droom") sentraal ONS ISDIE VUURHOUTJIES VAN

MANDELA WAT BRAND
Die 69 gedigte iri die bundel .staan. DIE LEM VAN DIE SPIES VAN DIE. '. Ongeregtlgheid

word deur motto's by die ifdelings Die afdelingmet hierdienaam .. VOLK Inbierdie opsigis die gedigte allermins gestaltes van gister, maar staan
·en die name in gedigte vierkant in '. bevat 'n ontstellende tiental' .' '•. DIE DROOM VAN ROBERT dit vierkant in die voorstelling van die maatskaplike ongeregtigheid
diebeVJ')'dingstrydgeplaas. . .gedigte, Van meelewing en . MANGAUSOSOBUKWE .. ' ., waardeur mense verdoem word tot 'n sukkelbestaan. Dis "Kleinboere" wat

D' 'oOrt Afrik' .' lh" .' vergifnis is daar inderdaad nie DIE PUNTE KOMMA'S WOORDE kom.eet: Soutl~e mie~iepap, die ete wat! lewensmoe hande, tam en flou,
ie s . A ~ wa. ~er , . :" sprake nie, en die volkorne ' SINNE BOEKEVAN,' ,<, ' .•..' r." berei en voortslt sodatn blinknat man sy hande samevou,

geSkryABfts: dit ~k: ,dit lSd' , ,afwesigheidvan die Christelike' BESSIE HEAD OSWALD MTSHALI'., .. Aan. die.eiri?ev~ bier~e afde~ing.vra~ie ~ker in "Godse wea'~: Wie
. ..' . ,geen, ~ ~ aans me, ~aar ie . 'spreek uit die lI;edig "Ra hared'-' MONGANE SEROTE." "": ~moet;vrr.wle bier dien?WI~het di~ bltter,~eskink?';, ... '..

. .' taal van die mense van diestryd.".: 'ouse1f' ." . , '" . ,SIPHO SEPAMLA NADINE" ;;:' ". ~IerdteYl'~g staanm~r:k~~van:die:vertwyfeling m die geloof.
· ~:g"kreet'nt~~Ons~'kryfnadiseoosou.ons·:.~·' 'C, J., ,: _ .:.~ -: . .' :,.' GORDIMER AOAM SMALL c
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Siovo:
-FILM

'As my rna DOg geleef het'
, Shawn Siovo het onlangs

die prys vir die Beste
Draaiboek in die Britse

Rolpprenttoekennings vir
"A World Apart" gewen.
Verlede jaar het die drie
hoofspelers - Barbara

Hershey, Jodhi May en
Linda Mvusi - Cannes se

prys vir Beste Aktrise
gedeel. Die regisseur,

Chris Menses, is met die
Spesiale Jurie-prys

bekroon. "A World Apart"
is deel van die Standard

Bank Internasionale
Rolprentfees en word twee
keer elk in Johannesburg,

Kaapstad en Durban
vertoon. ANDREA

VINASSA het met die
draaiboekskrywer gepraat

Barbara Hershey (as Diana Roth) In aanhouding, In Shawn Siovo se prent A World Apart

Die revolusionere heldin,
bedeel met 'n boesem wat dikwels
tesiene is, en met 'n vlees like

.aptyt wat die plot vinnig laat
vorder, stry ook 'n ander stryd:
teen Oos-Europese machismo.

Die prent.is 'nmoet vir almal
wat te emstigstruggle, Die
erotiese sy van die revolusie word
baie bekoorlik uitgebeeld, en.
tussen die grapples deurwoed
kommentaar gelewer,opmaIJeling
in aanhouding, fascisme en die, "
oorwinning van ,di~' mooi in gie
lewe 001'die lelike. '

Ben waarskuwing: in die~

rolprent sien 'n'mens 'n vlakvan
organiese struggle waarvan wit
radicals hier nog net kan droom.

Maar gam kyk, en gaan geniet
ook die sorg waarmee die prent
gemaak is. Hoe op aarde koln dit
uit die Cannon-stal?

Shelley se teorie van inherente ,
goedheid verkeerd te bewys. Hy
"trunk" 'n bedwelmde Shelley om
die donker kant van sy vrou Mary
te sien.

Shelley en sy positiwiteit bons
egter terug. Selfs sy toestemming
dat Mary fisies uiting gee aan haar
fassinering met Byron, doen die
ongelooflike rapport tussen die
twee geen skade aannie. Amdie
einde van die fliek, SOOS in311e
tradisionelefeeverhale, seevier
goed oor kwaad... (In werklikheid
is Shelley en MarY later van, ,
rnekaar verVreCm nadat.sy,die " ,
oorspronklike klassieke verhaal .'
Frankenstein - moontlik met Byron
in gedagte - uit haar agterkop . :' ,
opgediep het. Byron en Shell¢y is .
altwee -op 29jaar- 'n paar jaar Ila '
die Somer oorlede), '

. Haunted Summer (VSA 1988).
Regie: rvan Passer. Met Alice
Krlge, Phillip Angllm en Laura
Dern. By die Johannesburgse

Filmfees - 7 Arts. Resensie·
deur CHRIS DU PLESSIS

Vrolike revolusie

die gebreklike, gefolterde Byron.
,Hy is 'n hedendaagse Ariel wat glo
die mens word goed gebore en , .
boos gemaak. Mary se sustel' wat
eel's Byron se grootste "groupie"
(intelekrueel en seksueel) is, word"
die ergste slagoffer vim Byron se .
swartgalligheid waneer sy
verwagtend raak en deur die digter
gedwing word om te kies tussen
die Byron-naam en die kind.

Die hele "vakansie" word
gevier in 'n wolk vanopium.en
seksue1e aggressie, Byron lei die

. groep na 'n grot in 'n poging om

DUSAN MAKEJEV, die Joego
Slaafse regisseur van Montenegro,
het in Manifesto 'n baie vrolike
prent gemaak 001'revolusie en
roomys: ,

Die arme Joego-Slawe was nog
amper altyd dee1 van die een of ,"
ander empire. Geen wonder nie dat '
hulle mijarre se onderdrukking en '
revolusionere aktiwiteite, dinge ~
met 'n stewige knypie humor vat. .,;.:"

So ook,in diefilm., ., ',',
'Wanneer die nuwe koning, 'n. ,

regte aap, 'n klein dorpiekom" ' ,
besoek, is dit die revoluSionerese
kans om iets ('n koe~l)in sy kop i~!'
probeer kry.

Die polisiemanne is 'n klomp
innemende bobbejane, onder
aanvoeJing van 'n geslepe veilig
heidspolisieman wat vreeslik van
kinders hou, veral van die roomys

.verkoopstertjie, 'n arme wesie.

Manifesto (Joego-Slawie ;.
1988) by die filmfees In '

Johannesburg (7 Arts) en In
Kaapstad (Labia). Resensle '

deur VICTOR MUNNIK

Digterssebose somer
PASSER beeld met Haunted
Summer dieselfde tema uit as Ken '
Russel se "Gothic" en Suarez se
"Rowing to the WiIid": 'n Somer
van self-ontdekking 'am die oewers
van die Geneefse meer met die
digtersShelley en Byron, 'Shelley
se vrou Mary(Alice Krige) en haar
suster Claire (Oem).' ., ' '

Die vier (en Byron se
persoonlike "kneg") se
wedervaringe word mettyevisueel .
oor-poeties uitgebeeld maardit
breek nie af.aan die spanning wat :
veroorsaak word deur die groepie
se uitdaging van die bose nie, -,

Anglim, in die 1'01van Byron, "
kom voor as 'n Romantieke Jim
Morrison wat, soos die "Great
Lizard" self, die inherente '
boosheid in.homself en ander ,
ontgun.Shelley is die antitese van", ,

Camilla Soeberg speel die rol
van die moole Svetlana,
r~woluslonAre heldln

"AS myrnanoggeleefhet, sou
ek niedie soortdraaiboek
geskryfhet nie," seShawn
Slovo, draaiboekskrywer en
dogtervan JoeSlovo, die
algemene sekretaris vandie
Suid-Afrikaanse
Kommunistiese Party.

Slovo lyk meer na haar pa as na
haar rna. Ruth First, wat in 1982 in
'n briefbom-ontploffing by die
Eduardo Mondlane Universiteit in
Maputo dood is.

'n Jaar gelede het ek op 'n skoon
strand in die suide van Frankryk
met Slovo gesels, Sy was kil en
professioneel in haar houding
teenoor 'n lid van die Suid
Afrikaanse pers.

Hoewel sy toe heeltemaal
oortuig was dat die sensors haar
prent nie in Suid-Afrika sou toelaat
nie, kon ek sien sy wou graag, soos
aIle bannelinge, kommunikeer met
die mense wat sy 'n kwarteeu laas
gesien het. "

Dat die dodelike brief nie aan praat. Die gevoelens was daar en ,
haar rna geadresseer was nie, en sy was nie en daarom het ek die
dus.nie vir haar bedoel was nie, draaiboek toe begin skryf, Dit is 'n
gaan haar nie aan nie. Die drama, riie 'n dokurnentere prent
briefbom was gerig aan Professor, ' nie. Dit is nie 'n prent 001' my
Aquino de Braganca, die direkteur ouers nie. Dit is 'n prent 001''n
van die Sentrum vir Afrikastudies, ,dertienjarige meisie en haar
volgens 'n verklaring wat hy in " verhouding met haar rna.
1982 in die Portugese weekblad "Ons het nooit eintlik politieke
Expresso gemaak het. gesprekke gehad nie. My ouers het

De Braganca het aan Expresso probeer omons te beskerm van .: ,
gese dat hy "bewus geraak het van' hulle politiek. Ek ken die kinders
iets abnormaals toe hy die koevert van aktiviste wat teen hul ouers
oopgemaak het, "Ek het dit op die gerebelleer het, maar ek het nie en
lessenaar laat val, naby Ruth First, my susters het nie."
wat op slag dood is." De Braganca, Ondanks die kulturele boikot
een van Samora Machel se ,,' het Slovo besluit om toe te laat dat
adviseurs, was saam met hom op , haar prent hier vertoon word.. ,
die vliegtuigwat in 1986 geval het. • Slovo is 'n sterk aanhangervan die

boikot, tog kon sy me die
,,Versoening , " ', teenstrydighede raaksien in haar

Wat vir Slovo'belangrik is; is ' ", besluit om die prent hier te laat " ,
dat Ruth First deur.l'dieagente van' , vertoon nie, , ' , '.. ,','"
die Suid-Afrikaanse regering" om. ' ; "Diekulturele boikot is nie in
die lewe gebring is in 'ntyd toerna ,ooikoepelende amg nie,' het sy
en dogter besig was met 'n ' 'destyds gese, "maar as jy die '
tentatiewe versoening. vryheidstryd daar steun, ' , .

Nog die sensasionele , ondersteun jy die ANC wat die,: .
besonderhede van haar rna se , ' verteenwoordlgersvan die mense
dood, nog die dramatiese daar is. Dit is net een van die dinge
omstandighede 'van haar pa se waarna jy moet luister.' ,
ontvlugting is die tema van Slovo "Ek meen Paul Simon en die ,
se prent. Die politieke klimaat van , hele Gracelands-affere het baie
die jare sestig is die agtergrond vir verwarring veroorsaak en ek dink'
die verhral van die "intense en hy het dit met soveelarrogansie en'
onstuimige verhouding" tussen onkundegehanteer dat dit op die
Slovo en haar rna. ' ou einde baie skade gedoen het."

First 'vas die eerste Suid- '001' Richard Attenborough se
Afrikaner wat onder die 90-dae prent Cry Freedom het Slovoook.
sonder verhoor-wet aangehou is. ' 'n paarwoorde te se: "dit het nie as ,
Sy het 117dae in 'n gevangenis ' drama gewerk nie.maar by baie
deurgebr ing, Slovo is toe reeds die ,mense wat niks geweet het van '
land uit I n die egpaar se drie Suid-Afrika nie, het dit 'n goeie '
kinders I;et "weeskinders van die propaganda-doe] gedien. Dit het ',J'.

struggle" geword. die Iidmaatskap vandie Anti- , '
Sentn al a;prdiepretiiis Slovo .Apartheidbewegingin Engeland ,J'.

se gegriefdheid dat haarma haar ,met deriig persent laat styg.':· , ,"
geen aan lag segee het nie, haar ,', Slovo werk al tien jaar in die ..
beg rip vi ~ die politiek Qnderskai , rolpreniJ>edryf en wil graag ripg'" .,',
het en half ptobeer beskerm het. piente 001' Suid-Afrika skry'f; "
Terwyl First haar in die struggle "Daar is nog die swart'verhaal '
verdiep l:et, ~et Slovo 'n politieke, " ",<, om,te vertel,Ek hoop OlJltef\l.g.le
bewustheid vim: haar eie ontwikkel . . gaan. Maar ek "dirik nie (die
en polititke saamtrekke saam mel '"regering) sou my toelaat om die·
hul huisbedie/lde bygewoon. , land binn£:Ie gaan me, veral rue

"In die laaste jare voor haar ' met my van nie. Ek is Joe Slovo se
dood he~ons eers regtig begin, dogter." '

Gone Beer vir die'reenmanPeter Bonsen '

BERLYN. - Die Berlynse filmfees
is vanjaar oorheers deur
Amerikaanse prente. Drie van die
vier Amerikaanse inskrywings het
toekennirgs verower.

Aeeus':d, met Jodie Foster, het
dit nie re!:gekry nie, maar Gene
Hackman het weggestap met 'n
Silwer Beer vir sy vertolking van
'n FBI-agent in Mississippi .
Burning. Eric Bogosian het een
verower vir sy draaiboek en spel in
Oliver St'me se Talk Radio. Barry

Levinson se Rain Man het die
Goue Beer gewen.

Die prent - met Tom Cruise en
DustinHoffman - is vir agt Oscars
genomineer. En Hoffman het 'n
spesiale prys geken vir sy 1'01 as
die outistiese "reenman".

Tradisionele rolprentvermaak,
ryk dekor en kostuurns en goeie
spel was die dinge wat getel het by
die fees. Maar die ander films het

ook heelwat gehad om te bied.
Dis nie meer nuus dat rekords

op die Berlynse fiImfees gebreek
word nie. Meer as 3 500
geakkrediteerde gaste en meer as 1
700joemaliste het vanjaar se fees
bygewoon. Vier-en-twintig
vollengte-prente en 15 kort films
was die amptelike inskrywings wat
meegeding het om die gesogte
Silwer en Goue Beer-toekennings.

Prente met sosiale en politieke
, botone is in 'n eie afdeling vertoon.
Terugskoue het ingesluit die
Amerikaans-Duitse vervaardiger
Erich Pommer, wat in 1966 dood
is, en Europa in 1939. 'n Dosyn
prente 001'die Franse Revolusie is
vertoon om die tweehonderdjarige
herdenking van die gebeurtenis te
vier. , '.

Sake van die dag en 'n kritiese

houding was opvallend in die 55
prente wat by die Internasionale
Jong Filmforum vertoon is, waar 'n
paar juwele ontdek is wat deur die
amptelike program gei'gnoreer is.
Onder hulle was Spur, wat Caligari

. se eerste prys ontvang het. Die
prent van die Tunisier Nejia Ben
Mabrouk is 'n sensitiewe
ondersoek na die rol van vrouens
in Islamitiese gemeenskappe.

Dis egter onwaarskynlik dat
hierdie prente gou weer gesien sal,
word.· DaD/AP .
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, daarvan maak wat hulle
wil. Die menslike
kondisie word baie
realisties en
onsensasioneel
uitgebeeld. "Dit is
eerstens teater oor
mense en tweedens oor
gays," beklemioon sy
weer.

Megan dring daarop
aan dat sy nie 'n
openbare figuur wi!
wees nie. Maar soos
baie ander mense in die
teaterbedryf kan sy ook
nie se waarom sy nou
juis die beroep gekies
het nie.

"Miskien is dit '
omdat ek nog,sterk
self-vemietigende
eienskappe het," se sy
na 'n rule voor sy
verduidelik. "Die groot
probleem vir akteurs in
Suid-Afrika is die
gedurige keuse tussen
geldmaak en goeie
werk. Daar is nie 'n
middeweg nie. As .'
mens werkvan
kwaliteit wi! doen moet
jy bereid wees om
swak betaling te kry.
Aan die ander kant
betaal die werk van
swak gehalte baie
goed."

skets oor Jason se versaking van
Medea vir 'n jong vrou te veel van 'n
verandering in stemming, vanaf
Italiaanse kmedie na Griekse tragedie,
Dit pas ietwat ongemaklik by die
atmosfeer van die ander sketse,

Mens sou graag wou dink dat
vrouens in sommige ander lande 'n
minder gebonde lewe lei as wat blyk
uit Fo en Rame se visie van die'
Italianers.

Nietemin is daar genoeg universele
aspekte van vrouens se lewe - en mans
se houding teenoor hulle - wat
nitgebeeld word om orals van
toepassing te wees.

Die feministiese debat is nog lank
nie verby nie, en Dario Fo se
uitgesproke bydrae gee beslis stof tot
nadenke.

saak geken is) se storie word
gestruktureer op die versoekings uit .
TS Elliot se Murder in the
Cathedral. Shakespeare se Richard
III se patriotisme-in-4ie-aangesig·.
van-die-vyand kom uit die mond van
'n sanunajoor. Die literere grepe
verdun die impak van die stuk.

Maar die boeiendste • en
ontstellendste - is die wriemelende
aanklaer. vertolk deur Judy-Lee
Vivier. Want sy verteenwoordig die
ontoegeeflike en vreesbevange
gemeenskap wat Bruce se
martelaarskap nodig gemaak het.

Gaankykl

Sunday School for Rottwellers,
by die Pot·Pourrl-fees. Geskryf
en gereglsseer deur Graham
Hopkins. Met Jacqui Singer,
Christopher Wells, Hannes ,

Muller, Dan Sebogodl en Judy
Lee Vivier. Resensle deur

VICTOR MUNNIK

Rottweilers
'boei, ontstel

wetekom wat hulle
nooit van geweet het
nie, se Megan.

Die meeste van die
rents hou blykbaar vol
dat hulle nie gay is nie.
Hulle verkies
heteroseksuele
verhoudings. maar as
hulle nie deur 'n vrou
genader word nie sal
hulle 'n man vergesel.
Megan dien in Score
Me The Ages ook as
simbool van hierdie
voorkeur.

'Skets
Sy is die metgesel

van die broer Vaneen
van die rents. Terwyl
sy broer in die tronk is,
woon Megan by die
rent en 'n "vemouding"
("wat nie seksueel is
nie hoewel die seksuele
spanning merkbaar is")
ontwikkel tussen die
twee.

Daar word dus nie
, gemoraliseer oor die
regte van gays as
regmatige lede van die
samelewing nie. Score
Me The Ages skets net
die situasie. Diegene

, wat hulle nie kan
weerhou daarvan om
oordele te vel nie, kan

DIENSPUG in die huidige
omstandighede bly aan ons almal se
siele knaag: of 'n mens dit nou doen,
ontduik of tromp-op teenstaan soos ,
David Bruce, Charles Bester en Ivan
Toms gedoen het.

Dis dus moeilik om te se of die
ietwat onafgeronde stuk Sunday
School for Rottweilers sy krag put
uit sy konteks, of uit die teks.

Die Rottweiler-klas is 'n
metafoor in die hart van die stuk.
Die rassisme • wat Bruce se
weiering ten grondslag Ie • word
snydend geparadeer in 'n les oor
swakgeteelde honde. '

Hof-uitsprake, pamflette en ~

koerantknipsels herleef in die ,
opvoering. Dis veral die woorde van
Bruce se rna, oortuigend verlolk
deur Jacqui Singer, wat uitgestaan
het. En natuurlik die vreemd liriese
uitspraak van die appelregter, dat
die ses jaar tronkstraf nie op ,
regsbeginsels nie, maar met 'n
sakrekenaar deur 'n amptenaar
opgele behoort te word.

Die weieraar self (die
programnotas beklemtoon dat dit net
losweg op Bruce se ervaring ,
gegrond is, hoewel sy familie in die

Michele Maxwell se hoogtepunt is
die heeleerste skets, wanneer sy 'n
fabriekswerker uitbeeld wat desperaat
probeer om,sin en genot in haar lewe
te vind terwyl sy koorsagtig skarrel
om werk, man. kind en huishouding
aan die gang te hou, David Alcock se
regie sorg dat die pas deurgaans
gehandhaaf word.

AIgaande verrninder die humor in
die opeenvolgende sketse en verskerp
die bitterheid. Nogtans is die laaste

hoofstroom-produksie
vandat sy verlede jaar
haardramagraad by
Wits voltooi het.

"Die stuk is
essensieel oor die stryd
om te kommunikeer,"
verduidelik Megan.
"Die feit dat dit
toevallig uit 'n gay
perspektief geskets
word is van sekondere
belang."

Die lUliversele
drama van
verhoudings, die wees
vir verwerping, die
gevaar wat met
seksuele opwinding
gepaard gaan, is die
hooftemas. Die pyn wat
gays ervaar as gevolg
van sosiale vooroordele
word egter wei belig.

Die stuk se spelers
het meer as ses maande
lank navorsing gedoen,
oor manlike prostitute.
Hulle het by stasies
met die "rents" gaan
praat om uit te vind
hoe vind die
transaksies plaas en
waar word dit beklink.

Die stuk kan dus as
'n soort doku-drarna
beskryf word. Die
gehoor sal dinge oor
die lewe van rents te

"rents" of manlike
prostitute. Megan speel
die enigste woulike rol
in die stuk.

Dit is haar eerste

aan en voor jy kan se Mamma Mia!
het sy 'n kind in die lewe gebring en
dan is sy eers in sy ondankbare kloue
vasgevang,

In tipiese Fo-stylis die humor
aards en menslik. Amanda Strydom en
Michele Maxwell is albei uitstekend
in hulle vertolkings van die Italiaanse
vrou, Amanda Strydom se skets as die
signorita wat haar kerel verkul sodat
sy ook kans kan kry om die gebeure in
die bed te beheer, is veral geslaagd .

.Vrouewerkers se lot
in die bed geskets

Aucamp se verwerking betrek ook
Aspoestertjie en haar prins se
huweliksprobleme en hul talryke
kroos. Dit klink eintlik na Aucarnp se
eie vrees vir oudword; want dis sy ,
siening van "vir altyd gelukkig
saamleef' waarmee ons gekonfronteer
word.

Aucamp kon ook nie die
versoeking weerstaan om van
Sneeuwitjie 'n aanval op die
Groepsgebiedewet te maak nie. Hoe
wit was Sneeuwitjie?

Sneeuwitjie beken teenoor haai'
prins op 'n wit perd wat nou 'n
benoude monarg geword het; dat sy
eintlik van Windermere af kom en dus
nie heeltemal wit is nie. Gaap, gaap.

Gelukkig word ons die
besonderhede van haar verhoudings
met die dwerge gespaar.

TRITS by die Pot-Pourrl·fees.
leks van Hennle Aucamp, regie
deur Johan van Rooyen. Met die

Pretorlase Toneelspelers
Organlsasle. Resensle deur

FELICE ORSINI,

dit NIE een nie.
Die vier

hoofkarakters bestaan
nit twee middeljarige
gay mans en twee

Megan Willson, van 17 April In Barney Simon
se Score Me The Ages

,Orgasmo Adulto Escapes from
the Zoo: deur Darlo Fo en Franca

Rame. Met Michele Maxwell en
Amanda Strydom. Regie: David
Alcock. In die Baxter-Studio tot

29 April. Resensle deur
CATHERINE DU PLESSIS

Chris du
Plessis

MEGAN WILLSON
sien toneelspel as
psigoanalise. Met
elkenuwe karakter
word'n mens
gedwing om 'n ander
deelvan jouselfte
ontdek.

(In Suid-Afrika, met
die belaglike salarisse
wat akteurs en aktrises
verdien, is toneelspel
net duurder).

"Die kommunikasie
tussen akteurs op die
verhoog is meer intens
as in die meeste ander
situasies tussen mense
(in die wereld
daarbuite)," se sy.

Die volgende vraag
iaat Megan haar
skouers optrek, maar
uiteindelik stem sy
saam.

Okay, Bamey
Simon se nuwe
teaterstuk Score Me
The Ages wat 17 April
by die Markteater
opgevoer word sal in
elk geval seker as 'n
"gay-play" deur die
media beskryf word.
Maar volgens haar is'

DARIO FO se naam is sinoniem met
die stryd van die werkersklas in teater
en in hierdie stuk is dit spesifiek die
lot van die vrouewerker op wie hy sy
aandag toespits.

Die vier sketse deur hom en sy
vrou, aktrise Franca Rarne, beeld uit
die onderworpenheid van die vrou aan
die manlike geslag. Basies kom dit
daarop neer dat dit die man se
gslagsdeel is wat hom hierdie mag oor

. vrouens gee. Hy wend dit na willekeur

Min ontsag vir sprokies

Megan debuteer stil-stil
in Barneyse 'gay'stuk

DIE drie oU-Oli sprokies wat Hennie
Aucamp aangepas het vir die verhoog,
Rooikappie, Aspoestertjie en
Sneeuwitjie, is met baie min ontsag
behandel deur regisseur Johan van
Rooyen. '

Dit was dalk nie baie wys van Van
Rooyen om sy amateurspelers bloot te
stel aan die intellektuele toertjies van
Aucamp se skryfwerk nie.

Die sprokies is nie juis geskik vir
die teater nie. Die konsepte is te dig
en verweefd om op die verhoog
voorgestel te word, veral as onervare
spelers daannee vertrou word. Die
sprokies behrort egter boeiend te wees
Om te lees.

Die produksie se beligting. kitsch
kostuums en uiters ongeinspireerde
regie het enige genot onmoontlik
gemaak.

Die sprokies is vol tipies
Aucamperige seksuele sinspelings: hy
het al die psigies-seksuele verwysings
van die oorspronklike verhale
uitgetrek. Rooikappie gee aan haar
verborge begeertes toe; sy word onder
die kombers verlei nadat haar ouma in

, 'n wolf verander het.
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, Staatsteater: Drama
Foyer

, Hokus enPokusom 12vm:
_ Salerdag 15April,
.iSaterdag 22 Aprilen
..Saterdag 29 April

'Jazzplus
:Dln~ag 25 April

':,.,6.3Onm: DieCrazer
~ '8.l5nm: DieCrazer
'·'Woensdag 26 April

'2.3Onm: Avontuurdeur
,Droomland
. 6.3Onm: Dancing 'round

'thefire
~'8.l5nm: 1RITS
,Donderdag 27 April

•. ;6.3Onm: DieCrazer
,,:8.l5nm: Pierrot '
..,Vrydag 28April
;'6.3Onm: Dancing 'round
;;-:the fire
" 8.l5nm:TRITS
;::Saterdag29 April '
3,IOvm: Avontuur deur

~ 'lCDroomland
, '.52.3Onm: Avontuurdeur

TCDroomland
'6.3Onm: CarolCoetseese

~: Jazzplus
.,.8.l5nm:DieCrazer

Sien ook
bladsy 10 vir

gereelde
l teater-gids

.~---_...

~ r Staatsteater: TransvaIla
r, Vrydag14April
'; 9.05nm: Canvas
i Saterdag15 April

6.3Onm: Canvas
.9.l5nm: Summerwith

,Monika
';'Dinsdag 18 April
;~ 7.45nm: ThreeNewSongs

Donderdag20 April
,,6.3Onm: DubPoetry

9.3Onm: Gunfightat
;.Carnegie Hall
Wrydag 21April

, 7.15nm: DubPoetry
9.3Onm: Gunfight at

--Carnegie Hall
siSaterdag22 April
: 7.3Onm: DubPoetry
· Dlnsdag 25 April
, 1.J5nm: ThreeNewSongs
: 9.15nm: Canvas

" Vrydag28 April
..; 7.15nm: DubPoetry

, 9.15nm: Canvas
'.' Saterdag29 April
, 6.3Onm: DubPoetry
· 9nm: SteamDrivenSound
· '89

Jeanette Glnslov In Blossoming

SecondRise
Donderdag20April
8.l5nm: Composers off
Campus'
Vrydag 21April
6.3Onm: TheRipples of the
SecondRise
8.l5nm:Sunday School
for Rottweilers
Maandag 24April
8.15nm: TheRipples ofthe
SecondRise
Woensdag26April
8.l5nm:DieLaaste Supper
in Marabastad
Donderdag27April
6.3Onm: A LeIter to my
Love
8.15nm: MyFather's
House
Vrydag 28 April
6.3Onrn: A Leuer to my
Love
8.15nm: DieLaaste Supper
in Marabastad
Saterdag 29 April
1O.15nm: DieLaaste
Supper in Marabastad

TEATER

GwynethLong stelvyfvan haarryklikversieredeminiature
in dieVictcriaansestyltentoon.Saam methaar is Wendy
Elliottseminiatuur amper-Ikone watfynenpresiesmetgoud
en silwer versier is. (Net in Pretoria.)
Thomas Motswal, dieontvanger.van 'n aantal belangrike
toekennings, stal sy kleurvolle,figuratiewe pasteltekeninge
UiL (Netin Johannesburg.)
DewaldtSeemlse SIal tienskilderye optradisionele stam-
temas uit. (Net in Pretoria.) ,
DonaldMoshuoa SIal sesskilderye - olieopkarton - uit saam
metvierbeeldhouwerke. (Net inPretoria.)
PhilipCloetehet'n uitstalling saamgestel van werke vanOtto
Klar, ClaerhouI, Pearl Pols,ChrisTugwell,Buchner, Wessel
Marais, Jeanette Dykman, ColinWilkinson, Pierrede Villiers,
Francois Badenhorst en MarieVermeulen.

Staatsteater: Momentum
Vrydag 14April
6.3Onm: Pierrot
8.l5nm:DieCrazer
Saterdag 15April
1O.00vm: Avontuur deur
Droomland
2.3Onm: Avontuur deur
Droomland
6.3Onm: Carol Coetsee's
Jazzplus
8.15nm: TheCar
Maandag 17April
6.3Onm: lRITS
8.15nm: Carol Coetsee se
Jazzplus
Dinsdag18 April
6.3Onm: ManindieBlou
Maan
8.l5nm: Blossoming
Woensdag19April
2.3Onm: Avontuur deur
Droomland
6.3Onm: lRITS
8.l5nm:Carol Coetsee se
Jazzplus
Donderdag20April
8.l5nm:Manindie Blou
Maan
Vrydag 21 April
6.3Onm: Dancing 'round
thefire
8.l5nm:lRITS
Saterdag 22April
IOvm: Avonluur deur
Droomland
2.3Onm: Avontuur de~r
Droomland
6.3Onm: Blossoming
8.l5nm:Manindie Blou
Maan
Maandag 24April
8.l5nm:Carol Coetsee se

VryDagl 14April 1989

In Windybrowse kroeg:
Dinsdag18 April
9.l5nm: Summerwith
Monika
Donderdag20 April
9.15nm: Summerwith
Monika
Saterdag 22 April
9.15nm: Summerwith
Monika

Staatsteater: StudIo
Vrydag 14April
8.l5nm:MyFather's
House
Saterdag 15 April
8.l5m: DieLaaste Supper
in Marabaslad
Woensdag19 April '
6.3Onm: SundaySchool
for Rouweilers
8.l5nm:TheRipplesof the

, 8.15nm: Blossoming
10.00nm: lRITS
Saterdag 15 April
6.3Onm: Fragments
8.l5nm:Manin die Blou
Maan
Maandag17 April
6.3Onm: Pierrot
8.l5nm:DieCrazer
D1nsdag 18 April
6.3Onm: The Car
8.l5nm:Fragments
Woensdag 19 April ,
6.3Onm: IngabiseCultural
Group,
8.l5rim: DieCrazer
Donderdag20 April
6.3Onm: Pantsula-Disco
Jive

" 8.l5nm:The Car
Vrydag 21April
6.3Onm: Pierrot

'8.l5nm: Fragments
Saterciag 22 April
6.3Onm: DieCrazer
8.15nm: The Car
Maandag24 April
6.3Onm: IngabiseCultural
Group
8.l5nm:The Car
Dinsdag25 April
6.3Onm: Pantsula-Disco
Jive
Woensdag 26 April
6.3Onm: Manin die Blou
Maan
8.l5nm:Fragments
Donderdag27 April
6.3Onm: TheCar
8.15nm: MrMrs

, Vrydag 28 April
6.3Onm: Blossoming
8.l5nm:Manin die Blou
Maan
Saterdag 29 April
6.3Onm: MrMrs
8.l5nm:The Car
IOnm: Manin die Blou
Maan

DUB POETRY
DieRastafariese digter JabRootsman (Johnny Mash)bieddie
werk vanLinton Kwesi Johnson aan. Ja, reggae vibes iskoel,

Meryl Sue OppenheImer plakselfgemaakte papier, vere, '
krale en kalligrafie om abstrakte werkeen landskappe te skep

'.1 Versameling liefdesgedigte van die "Liverpool Poets",
Adrian Henri, Roger McGough en BrianPatten.wat deelwas
vandie"popdigters" van diejare sestig.MetMichaelRichard,
JAmes Borthwick en Christopher Wells.

I WROTE A LETTER TO MY LOVE...

Henk Vos, Mari vanNiekerken Chanel Marais lees briewe.
Briewe aandie redakteur,aan die sielkundige en briewewat
teruggestuur word poskantoor toe. Metgedeeltesuit Alice
Walker se Colour Purpleen Jhan van Pletzen se KIeinjan
briewe.

EN VIR DIE KINDERS VAN PRETORIA •••

Twee produksies kindertoneel wordnet inPretoriaaangebied.
Natania vanHeerden,watdiekinders verlede jaar so ophoi
gehad metDries endie Dwarrelskat is aan die spitsvan
Avontuurdeur Droomland.Symoedighierdie keer die
kinders aanomin te meng in bekendesprokies.Die spelers is
JanSteyn, JudyJooste, NanaStapelberg, JulianMunroeen
Lani Lombard. Hokusen Pokus, ookvirkinders van drietot
tien,word aangebied deurtwee narre- gespeel deur Sarina
Donges enRethaKok- watonderwerpe soos padveiligheid
enmusiekinstrurnente aanraak.

'n Mimiekstuk deurMarie-Anne Verhaeghe,onder
spelleiding vanKatia Coppola. Dit gaanoor'n werklose
aktrise watomdiewereld reis,

PIERROT

Kuns

Windybrow: Dalro
Vrydag14April
6.3Onm: TheRipples of the
Second Rise
8.15nm: Sunday School
forRottweilers .
10.00nm: DubPoetry
Saterdag15 April
6.3Onm: PW hasstroke,
Mandela has Pany!
8.15nm: DubPoetry
10.00nm: Gunfight at
Carnegie Hall
Maandag17April
8.15nm: MyFather's
House
Dinsdag 18 April '
6.3Onm: ALettertoMy
Love
8.l5nm:DieLaaste Supper
inMarabastad
Woensdag 19April
8.l5nm:MyFather's
House
Donderdag 20April
6.3Onm: ALeuertomy
Love
8.l5nm:DieLaaste Supper
in Marabastad
IOnm:-Canvas
Vrtdag 21April
6.3Onm: MyFather's
House
8.l5nm:SteamDriven
Sound
Saterdag22 April
8.l5nm:DieLaaste Supper
in Marabastad •
IOnm: Canvas
Maandag24 April .
6.30DubPoetry
8.15nm: PWhasStroke.
Mandela has Panyl
Dinsdag 25 April
6.3Onm: Sunday School
forRouweilers
8.l5nm:My Falher's
House
Woensdag 26April
6.3Onm: DubPoetry
8.l5nm:Sunday School' '
forRouweilers
Donderdag27April
8.15nm: PWhasSTroke,
Mandela hasPanyl
Vrydag28 April
6.3Onm: TheRipples of the
Second Rise
8.15nm: PWhasStroke,
Mandela has Party I
Saterdag 29 April
6.3Onm: Sunday School
forRottweilers
8.l5nm:Canvas
IOnm: Gunfight at
CamegieHall

Windybrow: Adcock.
Ingram
Vrydag 14April
6.3Onm: Ingabise Cultural
Group

CAROL COETSEE'S JAZZPLUS

Opmaat vanonder andere PinkFloyd,David Foster, Allthat
Jazz, biedCoetsec 'n "merkwaardige aand vanjazz en
konlemporere dans" aan.

Musiek

COMPOSERS OFF CAMPUS
Komposisies virstemdeurkomponiste MartinScherzinger,
Hendrik van Blerk, JohnCoulter, CarlvanWyken Ivan

,Melman. Witssekamerkoor treeop.

STEAM DRIVEN SOUND '89
Blues; soulen folk watnieopelck:troniese musiekinstrumente
gespeel wordnie. Aangebied deurdie Buskers AcousticlFolk .
Music Club,wat laasjaar baiegewildwas.

GUNFIGHT AT CARNEGIE HALL

Colin Shamley sehuldeblyk aanPhilOchs, die sanger!
musiekskrywer wat'n groot invloed gehad hetop Bob Dylan,
Tom Paxtonenandere.

Dans

BLOSSOMING

THE SHATTERED VISAGE

Gesneuwelde helde en afgode in die popmusiekwereld, indie
polilick, en orals, word onderdie loepgeneem deur Merle
Bracher, JulieBrash, Marieltie Oosthuizen, Dorothee
Hanmann en Diane Southey.

PANTSULA • DISCO TOWNSHIP JIVE

Ratse danseenvlugtige voetewerk vandie Initiators Dance
Group (ouderdomme Vlll) vyftien tot agtien) van Katlehong,
onder leiding van JacobMotjoi en JohnMpotoane.

Marionette, poesie; mimiek

THE ALL-STAR MARIONElTES

LesSubkleve en
Antoinette Snymanmet'n
kort,nuwerwetse dog
nostalgiese voorstelling
vansterre soosElvis
Presley, JimmyDurante,
Barbara Streisanden
Liberace asook 'n
ONTKLEEDANS

SUMMER WITH
MONIKA

INGABISE • PRIDE OF THE NATION
Agtmeisies tussen denienenvyftienbesing die liefde.die
huwelik, hofmakery enfeesviering, en klaoorhongersnood,
swaarlcry endiereeowatwegbly. Onderleiding van Aniki
Mokoena. '

DANCING 'ROUND THE FIRE

Lulu TSheola gee 'n oorsig oordie geskiedenis van dans in
Afrika. PaulNdlovu enTsheola skep'n Vollenweider-agtige
klank met perkussie, fluitenstem,waarop LydiaMdawoin
konternporere slyl dans.

THREE NEW SONGS

liseSmith, matriekleerlmg vanHelpmekaar, vaer haareie
semi·klassieke komposisies uit. 'n Liefdeslied "Why",'n
vermaaklike "Rooi Volksie" en 'n toonsetting van Ingrid
Jonker se "DieKind".

Jah Rootsman dra Linton Kwesl Johnson se
dub-poetry voor

Fourie en 'n troebadoer.

Jeanette Ginslov seuitdagende, absurde dansteaterwysons'n
nuwe wereldbewustheid. OpmusiekvanRalph Rabie, Linda
Muller, William NelenMartin Scherzinger.

CUT THE CAKE

,'n Feministiese ondersoek vanmansenvrouens ~e selfbeelde
deurdiedanser enchoreograaf Yda Walt. Saammet Barry
Burke, Michelle Constant. Dorothee Hartmann, Jane Ross,
lrit Noble en Debra Watson.

MY FATHER'S HOUSE
, Diestukspeelnadie revolusie af in 'n witghetto wat deur

wagte gepatrolleer word. Dieseunkeerterug van diensplig na
'n verlamde vader en 'n swanger suster, Geskryf deur Ian
Bruce (oud-Suid-Mrikaner watin Amsterdam woon),met
TjaanPotgieter,lise van Hemerten Andre Odendaalonder
spelleiding vanFrancois Swart..

THE RIPPLES OF THE SECOND RISE

Michael McCabe se wetenskapsfiskieverhaal oor 'n
ruimtevaarder wat medisyne na 'n verafgeleeplaneet moet
neem, Felicity, die rekenaar, raakop hom verlief. (As
radiodrama deurdieSAUK uitgesaai in 1988, maar
sedendien aangepas virdieverhoog.) MetMichael McCabe .
enSusan Danford, onderspelleiding vanPeterTerry.

G U L L S
deurRobert Hewett

mel RONSMERCZAK
WENNER Yin 8

TEATERTOEKENNINGSI I
..................ltll.m.

Bespreek by Compulicket I

"Disdie absurde entragiese verhaalvan'n man op sock: nasy
muse,maar sy drasoveel maskers dathyhaarmiskien
miskykl" sedie programnotas vanlisevanHemert enhaar
topspan seunbieding."Parades, danse enmusiek, fotografie
en speletjies" word gebruikom te sorg vir"vinnig
opeenvolgende beeldeenpersepsies",
Musiek van DidiKriel,lirieke vanPieterBrandchoreografie
van Andre Odendaal.
MetSandra Prinsloo, Marcel van Heerden, MichaelMcCabe,
JacquiSinger, NomhleNkonyeni, Ronel Kriel, Susan
Danford, Hannes Muller, AndreOdendaal, MeganChoritz en
JulianaVenter

lets van alles by Pot-Pourri

DIE WAREHOUSE

PW HAS STROKE, MANDELA HAS PARTY

Dielekkertitel isgelnspireerdeurtwee koerant-opskriftewat
langs mekaarverskynhet,Die stukspeel af in die chaosvan
'nnuuskantoor van'n koerant, ofteweI diechaosvan 'n
subredakteur se gedagtes, 'n Revue wathomselfsal update '
soos dinge inons landgebeur.
DeurGarth vanderWalten ColinWilliams.

~il',~.;, 1\ '''''';i',' Maan - Vry 8.15nm'''S>~f''-I'~~,!i~~
.,%~", Sat 2 vertonlngs: 6.15nm & 9.15nm~~,
Openlngsaand: Woensdag 19!4 om 8.00 nm
·.THE LAST.TREK,..A FANTASY.i'

DIE LAAGER

i&'~~<" ">1'1":. Maan-Vry8.30nm .,-,,, .•,.~,~.~.
~~. Sat 2 vertonlngs: 6.15nm & 9.15nm .>~>.:'
SCORE ME THE AGES (Tell me'thetime')
~~..:n Traglese komedie van die strate;'

UPSTAIRS-TEATER

Drama

THE CAR
'n Manisnet'n manashy'n sponmotor besit, glo diemense
indie kantoor waardievaalseun Norman werle. Hykry'n
Alfagekoop maar... Hierdieondersoek na statussimboleen'n
man se beheptheid met'n droomisgeskryf deur Jonathan
Barrett,geregisseer deurMichael Richard. Die spelers is

, JamesBorthwick, Graham Hopkins, Chris Wells, Denise
Stock enJudy-Lee Vivier.

DIE LAASTE SUPPER IN MARABASTAD
Disoujaar. DieresvanMarabastad sekleurlinggemeenskap
is aI in hul huiseinEersterust,oosvan Pretoria. MaarBobby
Lewis. sendervriende of gesin - eet'n laaste supperen drink
sytwaalfjaarouewhisky. Hy dinkterug aandie vriendelike
kleingemeenskappie wat noutot nietis.
Geskryfenafgerig deurRobertPierce, gespeel deurAnthony
"Speedo"Wilson.

MAN IN DIE BLOU MAAN

DIECRAZER
Bekroonde toneelskrywer Clarles Fourie beskryfsy stuk•
oordiekaal keiserWI Andersen sesprokie se terugkecr nadat

, diekindhom "ontmasker" het - as 'n "spannende
subconscious pop-video sprokie". MetPieter Brand,Clarles

[
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BJ LANKWARDEN skryf oor die verskll
tussen wynboere en drulweboere

volk dit waarskynlik pomografie
noem. '

My apologie aan die lesers wat
wei Leipoldt se oskop-resep gelees
het, Ek moes die ander egter inlig
oor een van die mees
merkwaardige resepte wat hierdie
land opgelewer het.

Nooi my asseblief wanneer jy 'n
oskop gaarmaak.

KOOS COETZEE

Bergkelder betaal
baie vir goeie druiwe

DIE BERGKELDER het begin met 'n nuwe prysstelsel vir druiwe van
topgehalte wat nog die geskiedenis van ons wingerde kan verander.

Dis 'n feit dat die wingerde in ons land slegs gedeeltelik geplant word
deur mense wat ook die wyn maak.

'n Mens hoor dikwels dat iemand 'n wynboer genoem word, terwyl hy
eintlik net 'n druiweboer is met waarskynlik geen benul van wynmaak nie,

Ek het allappe wingerd reg langs wynlandgoedere gesien waar die
wingerde heeltemal anders gelyk het, met heeltemal te veel druiwe aan.

Die grond het behoort aan "n druiweboer wat glad nie belang gestel het
in die kwaliteit van die druiwe nie, maar in die kwantiteit,

Sulke boere verkoop hul oes aan 'n plaaslike kooperasie eri word per ton
betaal.

ETE EN DRINKE'~, . ~ .

Adverteerl

Ondersteun

Vrye
Weekblad

Meer aantreklik

Bel vir Gwynne: (011) 836-7236

oskop die van 'n Afrikaner-os is
kan die horings die hele lengte van
die tafel strek, terwyl die gebakte
oe na jou staar met 'n uitdrukking
wat lagwekkend sowel as
onheilspellend is - is een van
uiterste skok,

. Op die eerste geleentheid toe ek
as gas van generaal Botha gehelp
het tydens 'n dinee waar hierdie
afskuwelike gereg die hoof- en
enigste gereg op die spyskaart was,
is twee van my mede-gourmets so
deur die gesig oorval dat hulle die
tafel moes verlaat,

Tog, gaargemaak op die manier,
is die vlesige deel van die kop
wonderlik sag, so smaaklik soos
die vleis van 'njong patrys, met 'n
geur wat deur geen ander beesvleis
oortref word nie.

Aangesien geen smaakmiddels
hoegenaamd in die bereiding van
die vleis gebruik is nie, sout en
peper die gaste hul porsies na
smaak. Jy is veronderstel om dit

. met "nat" rys te eet, maar enige
groente gaan goed daarmee saam.
Ek het dit heerlik gevind saam met
'n eenvoudige slaai., , .

self met die slagpale moes ek
'uitvind 'n heel kalfskop is nie
beskikbaar nie, Die tong word
uitgesny en selfs die vel word van
die kop afgeslag. Ditis nie my
idee van 'n elegante kalfskop nie.

Die afgelope paar weke het ek
'n klompie resepte verskaf
waarmee ons lesers besig kan bly..
Vandag wil ek 'n resep vir 'n
beeskop gee, wat baie min van ons
kan volg omdat heel beeskoppe nie
beskikbaar is nie, behalwe vir die
van ons wat famille op plase het.

Die resep kom uit die kookboek
Leipoldt's Cape Cookery. Ditklink
so:

"'n Beeskop, netjies afgesny
sodat dit op die nek kan staan,
word gewas en geskrop sonder om
enige van die hare te verwyder.
Besondere aandag moet gegee
word aan die skoonmaak van die
neusgate, ore en ooglede. Die
horings moet nie verwyder word
nie,

'By ail Mart'Teater

' .. '.

By di/3 Mark-teater
Breestraat, Newtown

Tel: 838-6960

Kom kuier by ons vir
huiskos, goeie wyn
en lekker mense

• Die ideale pick vir u runksies
Bapreek vandag: 836-6611/2 t

: \ t' , , • , ( , ! , , , .

AL ooit '0 oskop geeet?
Ekook nie. Maar in die ou dae

was dit blykbaar 'n lekkemy in
Suid-Afrika- 'n eerste minister van
die land het dit selfs as enigste
hoofgereg voorgesit.

Ekhoor die mense in Texas
begrawe vandag nog oskop tussen
kole onder die grond - daar isdie
storie van 'n Suid-Afrikaanse toeris
wat flou geval het toe sewe of agt
oskoppe uit die grond gehaal is en
die boonste gedeeltes een na die
ander met 'n kettingsaag afgesaag
is om by die brein uit te kom.

Texas moet dinge altyd
oordoen.

'n Paar jaar gelede het ek
probeer om 'n kalfskop in die
hande te kry. Ek het 'n groot ou
Fridgidaire-stoof gehad: 'n soliede
stoof uit die vyftiger-jare en so
swaar soos 'n os. Die oond was
groot genoeg vir 'n kalfskop, maar
nie vir 'n oskop nie.

NA gesprekke met slagters en

Bak '0 oskop en val flon!

Die helekop
word in 'n groot
broodoond
geplaas waar dit
'n dag en 'n nag
lank bak. Dit
word dan Dit-is natuurlik 'n gereg wat
afgekoel en weer gewoon, aangebied kan word en ek
lank in die oond .sien geen rede waarom dit nie
geplaas. W anneer .' meer aantreklik, indien minder

. dit sag is, word indrukwekkend, gemaak kan word
dit uitgehaal, deur die horings af te sny, die

regop op 'n ', ' ooglede en lippe toe te werk, en ? Moet s.waa.. rkry
skinkbord geplaas . die hare af te krap voordat dit- .. '
en bediennet:.gebak ward nie. ',"' . Nou moet 'n mens verstaan dat 'n wingerd eintlik moet swaarkry en 'n
soos dit uit die ..,,' . Maardie ~adis~e dring daarop klein oes moet lewer om goeie wyndruiwe te gee.
oond uit'kom. . aan dat die manier hierbo beskryf In sommige streke van Frankryk is daar dan ook beperkings op die

Die vleissnyer die enigste regte manier is waarop druifproduksie, party .
sny die vel van. dit gaargemaak,bedien en geeet plekke so laag as vier-
die voorkop en moet word..«: . ton per hektaar. In
wange af en gee As jy dit ~n keer geproe het, ons land word wyn

. elke gas 'n sal die herinnering van die gemaak uii . .
'\ stukkie van die ongeewenaarde sappigheid jou -; opbrengste van tot 25

==:..:..:===-=== .oIiderliggende -bybly - soos die herinnering ~3Ii 'ton per hektaar..
Louis Batha. Hy het'n oskop as enlgste' vet, 'n stukkie .,,- . die geur, aroma en smaak van '11 """"" . T~ri. einde l>ot:ie'~~:' .

" hoofgereg voorgeslt . tong, verhemelte, . "voorrreflikewyn deur die jlU"e'by aan te moedig om
'of watmense ook jou draai en die verlange vir 'n .. 'gesogtevarieteite aan
.al wil he." herhaling van so 'n volmaakte te plant, het Die

~g
Mi. ".~ftRR''IDftnS'~g~,~/."g':O-~/, -;: 'Joueerste~smaak:ondervindingbyjou' Bergkelderri nuwe,",v/ :o-v/ emosie wanneer "stimuleer." . ·prysstruICtuur ,.

jy hierdie .Oubaas Leipoldt kon lines raak vasgestel waarby
~ 'J:\. '.i:\ . onsaglike en oor kos, selfs oor 'n oskop.Herjy , stewig verhoogde".

~ ~.. ,RfSTftURftnT .~v.~v~ skrikwekkende al gelees wat hy oor speenvarkies-: .•pryse betaal word vir"
JANET TELIAN .stuk roostervleis':· .' in Polfyntjies Vir Die Proe slqyf? ' top varieteite wat aan <

. " JACQU I CRAIG sien - as die . " .:Vandag sou die sensors van ons sekere' ~"
. kwaliteitstaridaarde

voldoen,
Dit is duidelik dat

Die Bergkelder sov~1
vertroue in die mark

LONDEN. - 'n Britse mediese verslag het bier gevoeg by vir wyn van gehalte ...•
die,lysvan voedsel en drank watkanker kan veroorsaak, het dat hy bereid is : '~.

Die Imperial Cancer Research Fund (ICRF) se dat die om tot R1600 per ton ••"
, inneem van 3,5'liter.bier' per weekdie risiko vankanker vir sekere '.

~ ~~~~:;:£~=~~:£~~:~~~~~:e~~~~~~~t 'n ;~~::t=::\;~:;~'~
mense wat ly aan kanker van diepankreas, en 'n . betaal hulle ajt vir ':.; :>:;,
kontrolegroep van 279 mense van verskillende geslagte .druifsoorte waaraan' .. 'Goele,wyn.vloe·1 reeds u it Ole Bergkelder
en ouderdomme."; . .daar 'n tekort is, venil se eksperlment, soos hlerdle Chardonnay
.;, Die studie dui op 'n "duidelike.verband" tlissen die" ". Chardonnay en , ,::'. '. be~.ys

, siekte en bierdrink. Maar daar is nie'n verband gevind c;abemet Sauvignon. . . ". , c',". ';:', '

tussen die kanker en die drink van wyn of whiskY nie -,' .:..:>/Hulle glo dUs dWdeiik dat.die huidige'Vrllllg narooiwyn en duur .
• behalwe vir moutwhisky. ' ,. .~itwyn s~1 v~ort'!uw:. Hier moet e~ byvoeg dat 'n goeie CJ1ard~ayaltyd

. , Die navorsers se die"" . In nuwe eikehoutmoet verouder (of ten minste grotendeels) wat tot R45
oorsaak kan Ie by nitrosa- . per kas kan koso
mien, 'n stof wat net ~.bier, Dit maak die wyn byna R4 per bottel,duurder. , ' , ', ."
mout en sigarette aangetref .. . , ,. Ek dink sulkc;Wyliesalverkoop. maar as 'n mens die mark oorstroom
word. Die IRCF se ook met duur wyne. sal die hele bedryf daa.ronder ly. ':,
mense watmeer as 20 siga- Ons hetook goedkoop wyn nodig. Maar kyk 'n meiiS'iiaaieA'7" .: .. ,.

rette per dag rook. se kanse minimumprys wat die KWV gestel het (sowat R580 per ton) is dit duidelik
om kanker van die pankreas '.veels te hoog. , "
te kry, is vier keer groter as ~ie,te,?in, dr Julius Lasz~o, hooflceldermeester van Die Bergkelder het
nie-rokers s'n. - AFP beshs n mteressante ekspenment ondemeem en net goeie dinge kan'

daaruit voortvloei. Oit wys reeds in die nuwe Fleurdu Cap,Chardonnay
1988.

Hierdie. wyn.word h~fs~akl!k ~emaak van druiwe wat gekweek is in
onbesproelde wmgerde In die dlStrik Durbanville. Lae opbrengste. hoe .
pryse, maar 'n fantastiese wyn.

Dit sal seker nooit gebeur nie, maar die ideaal is dat sekere druifsoorte
beperkin~sop produksie behoort te kry en dus teen 'n hoer prys van die
hand ~eslt moet word. Terselfte.rtyd, behoort die minimumprys ten minste
met die helfte gesny te word. Dlt sal g9Cd wees vir die wynbedryf. Dit
maak dalk selfs van ons 'n nasie van wyndrinkers.

DB
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bottels goeie rooiwyn is
reeds oopgemaak.

En toe die etc.
Nie sommer 'n gewone

vleisbraaiery nie, 'n ,
Mongoolse roerbraai was
ons voorland, met seekos,
steak, hoender, .
sampioene, groente, en 'n
stuk of sewe verskillende
souse.

Die meeste roeiers was
aansienlik meer beskeie as
die vorige aand, maar die
grappies het saam met die
bonhomieen rooiwyn
gevloei, en party ouens wat

, .ietwat meer tyd in die water .
as in die kano deurgebring

, het, moes dit nog 'n keer
, ontgeld. Wat 'n Manier om
,jou verjaardag te vier...

...;',' , .
" 'n Ruskansle op die stll watervlrons verslaggewer,Anton Steenkamp

. . '. . ~

AL JULLE macho-manne
en WalterMitties watdie
Paul Revere-advertensie
so bekyk en heimlik die
ouens benywatso in hul
opblaasbote die
Colorado-rivier se
bruisendewaters aandurf,
nou is jullekans.

Selfs die vrouens (en ek
is nie seksisties nie) en die
minder-macho-ouens het
nou die kans om iets van die
opwinding te aanvaar. En
julIe hoef nie al die pad
Amerika toe te sukkel agter
die Paul Revere-yuppies aan
nie,

Die riviere om te tern, Ie
en wag sommer net hier om
die draai - die Vaalrivier
(vir die Transvalers) en die
Breerivier en die Sederberge
se Doringrivier (vir die
Kapenaars). Endie
Transvalers wat in
Desember en Januarie op
Plett vakansie hou, kan
wegkom van die neon
sonbrandolie en ontwerpers
baaikostuums en 'n draai
maakopdie
Keurboomsrivier.

Stewigeontbyt
Soos ek gese het, dis nie

'n oorlewingskursus die nie.
Vroegopstaan is vir die
voels en die wurms. Op 'n

. beskaafde tyd, so tienuur se
kant, is ons die volgende .
oggend vort na 'n stewige
ontbyt. .

Die rivier. is goed beplan
'vir 'n Sondagoggend-vaart.·.·

Wegbreek . kl ' I d .dl It t 't . III So een of twee matigeSo s et n amateur-roe er eur e w wa er van n s roomversne ng stroomversnellings aan die

Ekhet die afgelope begin, net om jou wakker en

. =;:::~=:::eedae R - I-er vat J-ou weg ':f~~=:~t::7~:S~:· .. lank uit Johannesburg uit IV . die riete deur..· . .

~:g~:;:i~ne~~i:selend - . .' . vir:::~:~::.:~~~~~
opwinding van die die wal en geniet nog 'n
Vaalrivierteervaar. - d-.,.'. ." '. k.' lekkermiddagete op die

sel:;nv~~=~~~::~kwat ,vlr· . Ie···· ·····0·". aw.ee ". '.~" kli~~sdassieshetahnalop.· .. ·
. na 'nweennag-,... die klippe gaan Ie, en .

corlewingskursus op 'n vlot nuutgevonde vriende het..
op die Bergrivier gedink het kopstukke gesels mssen.
'n rivier sien my nie weer . '. . . . _.' slukkies DonPedrodeur. .
nie, . . An.ton Steenkam'p'. , .... ·.Toeonsdiepadvat,·.,

Hierdie is nie 'n ". , , , ., '- ... Johannesbura toe.b
___....,-,:-'-_--"_'-- '-- -,- ~----.:....;.;..:"'-'-..;;;..._;.o_.:._':_"___'_"___.:..___'_'____.:._~.w·' terug ohannesburg toe, et

oorlewingskursus nie. Dis 'n .. , , < , " •• -edit my gevoel ek was 'n . .

~e:~=:k:~:el~~. :,' ...•. -,vasgegespei)~~~~" • -pax;,~ (Vry~~t)~pd.'" '. .; rivier), .. '. . ,.",,'. ,-'.\V~troOin)firial!.~~~:::.·;·,:~.:e~,~ene:t twcc«iaei!
,.'!beskawing~en.ui~tby'n· ,,. enop die-stilwater terugte- . ',Dievolgend~ oggendtieL '! ,Tweemenseroeisaanim~:;,\lII1derkant.1JJtskopt':--.:~:": ' ASJy weCrmoeg word .

. luukse~restaurant.,c/:: .;;..' ~. ,leun met 'n yskauebier.' die.groi:pie voomemende ' ,,'n opblaas-~An?Nie~!e ~pe -"';.: ,En na ~e o~windingVlll\:, "vir die lewe indie stad, ,_,
...£n:as jy deur,so !flIekleer' ~ " ·."~fLekkerder:as'nplat klip "'" .. roeiers,VIJl wie party maar", wwmee die kinders m die ;;:;~ ~ n stukkieWl;t;water,~ ~< beererus.die rlvier;'>'

'~:.[ wilde.-stroomyerstelling,,-.;',.,',:':::onder.jou bal voete.v-' ,- " ::- 'lugtig gelykhet, 'n'lekker '. 'sweinbad sPecl nie, ma.'n: '.> 'JY agteroorleun; ontspan, die' "pro , g " :.,: ... ,. -r. '

,,' ,",,' " geskiethet.is ditte heerlik,,'_ ,"", Die,tog'op die ,Vaalrivier, .: groat hotel-ontbyt en. _' wi "krokodil"wamn'nie"':",:'" tiuwemetodeswat jy " '" .' ,.,'- .
om VOOI09f1e leun, die" ,'het Vrydagaand met 'n braaivonkelwyn geniet, en toe vat >eeIS 'n boorriStOmp sommer;~:~; ~tgevind het metjou m~-.. . ::J~~~te

,koeJhoUi:f.(geed .v: 'i,' <:<,bydie'Riviera hotel op' ",' '" -ons die Pad (ofliewer, die: r- 'n ~atniaalcnie.,~~:." . ··.·~',roeiers.bc:~k en )ou. .,'~ .~:: 'n Naweek oP die VaAI-,'
:,' n Mens km.n~erbasend ,·,/erl~g.~ di~;~,t1gh~~" ,_'. Doring- of Breenvier kos' :

gou reg met die '. , ":;,van dl~ nVler.,. <";';" sowat R295 perpersoon, '.
,.sp~~~eer,alwasJ~nog,,-: " As~yso~dle., ".:alleetesirigesluit.Asjyin" '.
nooltm.JO~}e~~op die ,}: tt:eurwl1gers verbydryf: v~l die hotel wil oomag en van •-;>.
wat~r~e,enna npaaruur ,;.;·/ditasof~oh~es~~mn;, 'KaapstadofJohaimesburg '~.; . ". _.'
~gmJY Ius v()CI,o.m trow '::,anderw~ld IS,rue~ uUI'.-,· ,', afvervOer wit word, betaal ..,;.
wt te haa1 . ' , .' : ' ~et:et ~~ ~0!Orme.,' jy R40 ekstra. '

;<, '" .gs Ie nVler, ,OP n Dit klink 'n bietjie rof vir

.Bravado ,.
.'O?!' k.lipplaat, stop enseers'n arm joernalis of iets .
. .Vlrrruddagete - koue ' ", . . 1"

, ' .....··'h de' I' l' I' . dergeliks, maar dis seker ik
. Dis nou totditjy bydi~.<:o;,:"oen r,s &al, v elSfO. - n . ,nie teduurvirmense wat

eerste stroomvmnellfng .. , .~: malensdkan s~aars glo dis' sommer maklik RIOO of . , .
kom. Ekhet lanklaas 56'n . ::' les. eur die . ., _' .meer 'n nag betaal net om in
mengsel van,bravado eJ\. ,', ' '.' stroomversnellmgs, omval, . ', , .

';.';' 'al di I k uk'. 0 n hotel te slaap !'ue.
banggeit tussen'n klomp, . " en en t y -ensm- D' T aal'

. di" ..i /:'nog ~gOed,'" : '. : "'. '.'.' Ie • ransv se ," ; '..
'0 mense geslen, en e - ',>.. Maar die'eiritlikc onth~·' nVlerselSOenduur.van .• :-
'. roomyse(ofbiervirDUtch "" d' S -:..1_ d"'; SeptembertotJume,endie ,

Courage)het gaedafgegaan '" v.:llg Ie, at".',wogaan.op ,. . .. Kaapse riviere is van Junie",
terwyl almal die stOii~ staan ::;.ons. Nases ure se roe,::~ ',~.' tot einde Augustus vol"
en bekyk-en lyne'beplm. '. '.\ ' ons lekker-Iyfs~.~ e " genoeg omtc genie~

Nie dat die~l~g ': " •••• kampplek op die nvlCroewer Vurte op die Zambesi en '
, . veel gehelp het me; Ditwas '", un. . ' " " ..;" . ·di· Oran" 'v'er'word ,c·,".' ..••.• ', ....... , -'- ..' ·· ..•.. '··..H···· 'di'" e ~enl op, ..

",': inaarvaskl<;Nendeurhou,;- ,",' lCrstaan e~ann .. ' versoekgereeL "
·.'maarhel,dislekkeras.d&al.-:·'koffieenprut,~,~paar,., :.' ,

t ,:B9

: " " \

Skeletvangrootkopseeskllpad

"".

ook onwettig.): . ': ..' .' ~:.',.-:"
, Enmoenie uitheemse

skilpaaitjies as .:' .
troeteldiertjies koop nie.

Die goed is besig om in'
plaaslike water te vervuil en
hou 'n groatbedreiging in
vir ons insekte, paddas en
voels, asook vir die .
inheemse skilpaaie wat deur
hulle verswelg word.

.. ' 'Die tweeplakkate (en
ander interessante publika
sies)kan bestel word van
die Transvaaltak, Natuur
lewevereniging, Posbus
44344, Linden, 21M.

Die plakkate kos R4,50
elk. '

dienatuur is, te verstaan
te waardeer."
'n Skilpadplakkaat (met

foto's van dertig lando,
varswater- ~o-Seeskilpaaie

m 'n interessante opstel oar
hullewenswyses) bevat oak
'n paar moets en moenies.

Duisende skilpaaie sterf
jaarliks'in veldbrande, wees
dus asseblief versigtig met
vure. Moet asseblief nie
skilpaaie Yangen huistoe
vat en hulle slaaiblare in die
agterplaas voer nie. (Dis.

, • ~ • .. • • • • .,,' • • • • • • • • ••••••••• ~ .. , • , ..... 'I ~ ..

Bang'vir ,,~, lange?,
huishoudelike pestete
beheer. Die gevaarlike
spesies gebruik hulle gif
hoofsaaklik om hulle prooi
mee te Yang. Wanneer hulle
gekonfronteer word, verkies
hulle om na 'n veilige plek
te seil eerder as om
aggressie te toon.

"Oeur in ons slange
belang te stel, sal u nie net
besef hoe baie van hulle
eintlik skadeloos is nie,
maar sal u begin Om hierdie
diere wat 'n integrale deel

VryDagl14 Aprill~89: ••••• , •.•• " .,

IS jy icmand wat 'n slang'
die kop vermorsel voor hy
jou in die hakskeen byt?

. Dan is die Natuurlewe
vereniging se (Transvaalse)
slangplakkaat vir jou
bedoel. Saam met sowat .
tagtig slangfoto's en 'n
klassiflkasie van giftig/
onskadelik en skaars/volop,
verskyn die volgende
boodskap: "Min is gevaar
lik, maar duisende van ens
bondgenote word jaarliks
deur onkunde vemietig.
Slange vorm 'n belangrike
skakel in die natuurlike
voedselketting en help om
baie landbou- en
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IKaapstad
Baxter-teater,
Mainstraat,Ronde
bosch: Studio: Orgasmo :;:
Adulto (oor vroue se :ii!

sDe~suKele frusdtrasieS). !:.ii

re aapsta se .

~~:~~~~~~ in die :/..:r.:
Emperor'sNightingale :
open 25 April. iii

~~:~~n~~~ots in die il

~§,I
is die balletopvoering ~~

Spartacuste sien. In die ,:::

~~~I
~ha::b;:~ ~~~~ir II
g~:~~: met Jeremy II
!::::::::~~~~:s:;;:::::::::::::::k.:;::::'::::;;':;::'~:;:~~~::-~~::$i~::::~

African Magic: Inheemse
handwerken kunsartikels.
Ongewoonen outentiek.
(Mordechaiis die week
terug uit Zoeloeland.)
Rockeystraat20, Bellevue,
Johannesburg, en 9a
Milkwoodsentrum,
Plettenbergbaai.

Zona. Naiewe Afrika-kuns
en -appliek;inheemse
handwerken kuns.
Grantlaan64, Norwood,
Johannesburg•

en modernemeesters.Tot
28 April.

. '-. Kaapstad
Baxter-kunsgalery: Houtsneewerke, tapisseries,
potte en beeldhouwerlce. Tot 6 Mei..

Villa Revue: Workforce speelhier,Saterdagmiddaeis
daar 'n paar emstige jazz-sessies.

Romple's Rhythm Bar, Regency Hotel: Die groep
Loco is elkeaandhier met weergawesvan bekende
kommersiele musiek.

The Base: Die reggae-groepThe Regulars is
Woensdag-aandbier te sien,

Artles Cellar Pub, Riebeeckstraat34: Verskeiejazz
groepe tree elke Saterdagmiddag tussen 2 en 6 hier op;

Idols, Loopstraat:Verskeie musieksmakekan, so Iyk
dit, hier bevredigword. Van acid house, funk en old
soul tot dienuuste treffers word gespeel.

Tatler's, Silversands:Dinsdae tot Donderdaetree die
Tony Schilder-trioop, Vrydagaandkan liefhebbersvan
laserstrale,John Travolta en aUes wat met disko te
make het, die groep Collage gaan geniet en
Sondagaandis dit jazz met Jeff Weiner en Mainstream.

:ii~
.i~
~m
::?,

Gallery 709, Adderlystraat:Collagesdeur die r.,~.:
Is.raelse kunstenarea NaamaNothmann. Tot 16 April•

Cape Gallery i Kerkstraat60: Nuwe werke deur " II
Pieter van der Westhuizen,George,JlptM.~j,co .Jl' ".",:t,
Verboom ell Ruth Squibb. Tot 15 Mei. . .' :i~. . I
Kunskam~, Bergstraat 14:Suid-Afrikaanse iil

.kunstenaarssoos Piemeef, MaudSumner,Maggie ;~

Laubser,Irma Stem, Preller,Well, Kibei,Caldecon :i::.1:.\..i
en Boonzaaier.Tot einde Mei. . .-

Artscene, St Andrewslaan,Seepunt:Olieverfwerke 111
deur AnneWells: BeyondEarth and Water. Tot 23 ::~

~

Pot-Pourrt- bl6 & 7,

I Regulars speel reggae

VryDagl 14April 1989

Casslrer-galery, Mutual
plein, Rosebank: 'n
Uitstallingvan ballet, teater
en film kostuums, ontwerp
deur bekendeFranse,
Engelse en Suid,
Afrikaanse ontwerpers
open 24 April. .
Tot 6 Mei.

Gulls, Alexander-tester,
Braamfontein.Met Ron
Smerczak en Jeremy
Taylor. .

Everard Read-galery:
Kunswerkedeur Karin 
JaroszYnska. Tot 3 Mei..

The Last Trek - A
Fantasy is by Upstairs van
die Mark-tester te sien.

Natalie Knlght-galery:
Verjaardag-herdenkings-'
uitstalling. lntemasionale
k<;>ntemporere. kun stenaars

Whale Nation met Dawid
Minnaarby The Black Sun,
262 Louis Bothalaan,
Orange Grove:Dinsdag tot
Sondag om8.30. Die groep
Peto kan Dinsdag,
Donderdagen Saterdag om
10.30 beluisterword. 'n
Opvoering genaamd
Schttz-are-free-In-here

,met Sean Higgs,Liam
Cundill, LesleyRochat en
Paul Savage is Woensdag,
Vrydag en Sondagaande
om 10.30 aan die beurt,

Nunsense, Alhambra,
Doomfontein: Die groep

. jolige nonneis terug in
Johannesburg. Met onder
andere KateNormington,
Gaby Lombergen Natalie
Gamsu.

Idols, bokantvan
Endstraat:Lang toue van
BAIEentoesiastiese jollers
buite,Vir tiener-yuppies.

tusseneen- en vyfuur. Die
WaldorfStririgBand is
Sondaeaan die beurt,

Sarafina, Warehouseby
die Markteater: Dietweede
rolverdeling van Mbongeni
Ngemase Broadway
treffer,'n Vemuftige
bemarking van die
revolusie ala ChorusLine.
Blinken oppervl~kkig.

King of Cubs, h/vMark
en VonWieUighstraat: Hi
NRGgemorsop boonste
verdiepingop Woensdae,
Donderdae, Vrydae,
SaterdaeenSondae. Disko
mbaqangaop die onderste
verdieping. .

Scorched Earth deur
Pieter-Dirk Uys, wysby
die Markse Hoofteater.

Tom Foolery, Leonard
Rayne-tearer, Doom
fontein:Musikalerevuena
die musieken Iiriekevan
TomLehrer.Met Richard
Loring,MalcolmTerrey,
MarkRichardson en
·CelesteLitkie..

Beyond Reasonable
·Doubt, AndreHuguenet-.
teater,Hillbrow:'n Hof
dramagegrondop die .
JeffreyArcher-verhaal...

-MetRex Gamer, John
Husseyen VanessaCooke:

Capone's, LouisBothalaan
440: Restaurantmet orkes,
Dinsdag:Brynn.
Woensdag:AlanGold.
Donderdag: Largesse.
Vrydag:AlanGold.

· Saterdag:TarnMinter.
· Sondag:Largesse.

Just like Home, Laager,
Markteater, 'n Opvoering
deurPieter Dirk Uys.Met

. ShaleenSuttee-Richards.

Markteater-fotogalery,
NewtoWn: GideonMendel
se omstredefotografiese
uitstalling, BeloofdeLand,
saammet 'n satiriese
beelde-uitstalling deur
BrenMurray.Totl5 April.

Galery 21: Etswerkedeur
GiulioTambellinien Sonja
Strafellatot 20 ApriI.

Johannesburgse Kuns
museum, Jouberlpark,
Kleinstraat: Kaapstadse
Driejaarlikse uitstalling
van diebeste plaaslike
kunswerkevan 1988•.

Les Art International:
.Werke vanDufy.Matisse,
Pissarro,Signac and
Vlaminck. Tot eindeApril.

Goodman-galery:
Waterverfwerke en
tekeningedeur Walter
Banis en Max Wolpe.Van
15 Apriltot 6 MeL

Kim Sacks-galery,
Cavendishstraat, Bellevue:.:
Die galeryen pottebakker-..·
sentrurn spog metverskeie
soortehandwerlc 
keramiek,houtwerk,
tekstieleen juwele.Suid
Afrikaansemandjiesen

. Suid-en Sentraal
Amerikaanse handwerke

,wordtAns uitgestal.
Handgemaakte porselein
deur Kim Sacks en 'n
versameling Pedi-poneis
ookte sien:

1: 41

'I

I 'I

I I :1, 11

'I

'1

TWINS

• 1

Rumours, Rockeystraat:'n
Tipiese Rockeystraat
laataand "joint"vir mense
wat soms werkook.

van Wyk, Barbara
Tellinger,MarilynTaylor
en The Boysin the Band 
Garth Vietor,Reuben
Sameuls en Kai.

, ' I' III

Late Nlte Duke's,
MelviUe: Laatnag
altematief vir
Rockeystraat,Oop van
vyfuur tot baie laat saans
en Saterdaevir middagete,
Etes wordsewedae van
die weektot laataand
bedien.

Rake's Wine Bar,
Ridgestraat20, Parktown:
In 'n ou huismet 'n groot
tuin. Ligteetes op die'
grondvloeren steak op die
boonste verdieping.
Vrydagaand:Roots en die
eenmanvertoningNebbon.
Dixieland-jazz deur die
Jazz Acesop Saterdae

DANGEROUS UAISONS
Glenn Close,John Malkovlch (2-16)

DAilY:945. 1215,2 30, 515, 7.45, 10.00

PlATOON LEADER
Michael DUdlkoff, Wilham Smith (2-18)

DAILY; 9.45, 12.15, 2.30, 5.15,7.45,10.00

The Thunderdome, h/v
Claim- en Noordstraat:

·"Mega"-disko, kroee en
groepe,Baiespieth en hoe
hakke. Oopvan Dinsdae
tot Saterdae,Die nuwe
gereelde orkesis Cinema,
wat met lasers,ligte en
video's vennaak verskaf.

FORCED VENGEANCE
Chuck Norris (2-18)

OAllY:10.00, 230.5.30.8.30

.RAIN MAN
. Dustin Hoffman, Tom Cruise (2-16)
DAllY. 9 30, 1215, 2.45, 5.15,7.45,10.15

• 1 I PlATOON LEADE
MIchael Dudlkoff, William Smlth.i2-18)

. MON·SAT:6.00. 8.30

THE ACCUSED
Jodie Foster (Oscar 'Best Actress') (2-18)

DAILY 9,45,1215,245,5.15,7.45, lOt!)

THE ACCUSED
Jodie Foster (Oscar 'Best Actress, (2-18)

DAllY.9.45,12.15,2.45,5.15,745,10.15

1'1 'I I

JOHANNESBUR INTERNATIONA
. FILM FESTIVAL
. See 'What's On" for details
DAILY: 200,6 QO, 8.00, 10.00

1 -I

II" I: ",

RAIN MAN
Dustin Hoffman, TomCruise (2-16)

DAILY: 930, 12.15,245,515,7.45. 10.15,
SAT. 9.45 KlddlesShow

I,

PLATOON LEADER
Michael Dudlkoff.WIlliam Smith (2-18)

DAilY 9 45, '2'~. 2.30, 51~, 7.45. '000

PlATOON LEADER
Michael DUdlkoff,Wilham Smith (2-18)

DAILY:9 45,12.15.2 ;30,5.15.745, 1000

THE NAKED GUN
leslie Nielsen, PnscutaPresley (2-10PG)
DAILY: 9 45, 1215,230,5.15.7.45, 10.00

Roxy Rhythm Bar;
Mainstraat, Melville:
Vanaand:AfricanJazz
Pioneers.Saterdagmiddag:
Ron SchneiderandCity
Genu, Unle Sister. .
Saterdagaand:TheJive,'
Maandagmiddag: -aand:
Fat City.Dinsdag: Little
Sister.Woensdag:The
Party. Donderdag:Rush
Hour,Vrydagmiddag: Tam
Minter,-aand: African Jazz
Pioneers.

Saterdagen Sondag:Larry
Amosand The Naughty
Boys.Dinsdag:RushHour,
Woensdag:Peto,
Donderdag:Seth.

THEACCUSED' : MY AFRICAN ADVENTURE i
odie Foster (Osca, 'sest Act,...') (2a18) Dom Delul ... David Mendenhall (A)
DAllY 9.45, 12.15,2.30.515,7.45,1000 DAILY: 9 45,1215,2.30,515,745, 10.00

The Junction, h/vBree- en
Claimstrsat:Dieouer rock
en newwave walhier
gespeelword, is 'n
welkomeafwisseling van
die disko-twakopander
plekke.Chris Prioren Neil
Johnsonis soms op
Saterdagaandedie
platejoggies.

Klpples:Mark-tearer,
Newtown: Township-jive
se meervoorstedelike
gelyke.ThembiMtshali
singdie blues.

No 58,Hillbrow: Bring
BackThat Lovin'Feeling.
Met AnnePowers,Edwin

THE NAKED
GUN

Panama Reds, Crossroads
Sentrurn, Randburg. Die
nuwe"in" eetplekwat
wonderlike Mexikaanse
kosmaaken boonop goeie
lewendige musiek verskaf.
Vrydag: Mac the Nite•.

PLATOON
LEADER

Dan/lcrous
Liaisons

Jameson's Bar,
. Commissionerstraat: 'n
Wyeverskeidenheidvan
SAmusiek:van mbaqanga
tot pseudo-samba.Jazz by
dieSaterdagmiddagete,
geentoegangsge1d.
Vrydag- en Saterdagaand
DFusion.Dinsdag-,
Woensdag- en Donderdag
aandis dit Jahnito,

. WarAction (2-18)
/" MichaelOUdlkotf,Wililam Smith.

. MON-SAT:6.00. 830

-~---------===============:--

TWINS
Arnold Schwarzenegger,Danny Devito (A)

DAllY:9.45, 1215, 230, 5.15,7.45, 10.00

KAAPSTAD',

CADDYSHACK
Comedy (AI

_' Chevy Cha~t8lan Cannon Illm7r---------t,

Gorillas in the Mist ~P~I~fitj~IIIII...~~H.lA Stirring Dram. (A)

MON.~~o~3~e~ ~e~~~'s~7~~:~~3~ 800

Saton'sBed
Thrill.. (AI

AllStarCast

'fi PWSMagui cent Warrior
A,,~OBast (AI

MON-FAI 930.2.00.730 SAT:" 00. 330. 800

GIDSE -

_ BIO



(AI

I,'

1'1
IAI

(2·101

12·111

.. ,1,'

COMINO AnRACTIOti
21Apt_ MIS$ISSIPPlBURHIHG

• , '1: •

,; ,
PRETORIA

Nabladsy 12

nydige baas en haar
sekretaresse en hulle
veldtog om die manvan
hulle drome vas te trek.
Wenner van vier Golden
Globe-toekenningsen
genomineer vir ses
Academy-toekennings
maak die f1iek 'n moet, Met
Sigourney Weaver.
Harrison Ford en Melanie
Griffith. SK:PWV.K

"THE ACCUSED· Jodie
Foster is Sarah Tobias.Sy
word deur drie mans.

Dally:I'DII,U.15,Z31I,5.1,11I,11.15"
TNUCCIDmAL TIlUIllST 1'1
STlIlRltlGACAOfMYAWARDWINH£RGfENA
DAVISI

PRETORIA
COMPUTICKET

ENQUIRIES (012)322-7460

Dilly: 11IO.U8.5.30.'., 18,1S".
GORILLAS INTHE MIST (AI

0.11y:1D 1I6,t3l,S 38,1.•. 11.211 JIll

~:~I~m~~AHANDTOMCAUISEINM~161
MULTIPlE·OSCAfl-NOMINATIONfILMI

DllIr1'.111. 12.15.238. UI, US, 11.• ,.
DANGEROUS LIAISONS 12·'61

DalIr II,•• fZ.15,231,531,U5. 11.• ,..
DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS IA)
LAUGHTIAAND AOVf.NTUREwrrnSTEVE
MARTIN &M1CHAELCAlNEJ

THE NAKED GUN 12·'01
COMING ATTRACTION
5 M.y_ FOREVER FRlEJilOS

PUBLIC SKATING
'. MllIIDAYS-'SATURDAYS ..

1st sealon: 10.116-12.38 pm
21dSmton: 2.DD-6.DII pm

Surl.2.110·5.00 1Iftl-!.311-10.3G pM

1 I ':11

DANNY DE VITO INT1iE HILARIOUS COMEDY'

TWINS (A)
TUCKfR ("
Zt.IIU:W.OW.TllEESCAPl

PLENTY ACTION INTHIS SUPER DOUBlE!

PlATOON LEADER (2-11)
NERO 12·111
21"" .................1

~ IlIlARlOUS COMtDY WlTll STM MARTI. &
MIOOELCAlN[1

DlRTYRmOSCOOIlIIlBS (A)
SWEETHEARTS DANCE (2·1'1
~~OEYllIlll"I_11I_Of

1'1

12'·11.

BLES8RIOGES'TAU£UfESTORYI

,.·t" 11IEDEYIL AIID THE SOIIl lA'
SKDLUE ("

THE ACCUSEO (2·1"
5at15"Pnl to001m.12.fS pm PLWErttOIIEClllElIAfOROETAlLS
GREIIlIN& (AI FILM FESTIVAL

COMING ATTRACTIOHI

211~~~~s~a;~:~~:'NG

III' •

WORKING GIRL (2·")

COMING ATTRAcnoN
21~r - PLATOON LEADER

'2·'01

seer wange.Wanda isdie
vis... en die seksiestevrou
watCleese se hy ooit •
gesienhet,SK: PWV.K.

Saamgestel deur DEBBIE AMOS

"WORKING GIRL- Die
verhaalvan twee vroue: 'n

·'GORILLAS IN THE
MIST- Gegrond op Dian
Fosseyse stryd om die
berggorillas van uitwissing
te red. SigourneyWeaver
speeldie hoofrol in die
rolprentwat al twee
GoldenGlobe-toekennings
losgeslaan het. Ook met
BryanBrownen Julie
Harris. M. SK: PWV.K

COMINCAnRACT10NI

211:A:~~~s~:S:~~~ING
2eA ,-lTlMEOfDESTINY

MOVIES
EAST WEST

01IlytDIII,lzn,231.5311,7,45,11l1l,m Dilly 101ll,tZt5,Z.3II.531,7.45,11,.flIl
COCOON 2- THE RETURN ('1 DIRTY RDTTEN SCOUNDRELS 1'1
THE MYSTERY, THE fANTA$Y. THE AHllARlOUSCOMEQYSTARRINGSTEVE
ADvt.NTURE. CONTINUES' MARTIN &MICHAEL CAIN[I O.1Iy: 11110. 12.15. Z.31, ua, 7.45, 1UI ""

THE NAKED GUN

WORKING GIRL 12·1"

(A) Dailr1UlI,1l.15,m
LAOY& THETRAMP

(AI ~1~~~·=iN30,'·OlI, 11.28 'Ill

DANGEROUS LIAISONS

van die Communard
opstand in Parys (en
spesifiekhaar kookkuns)
het op 'n klein dorpie op
die Jutlandse kus in
Denemarke.Gegrond op 'n
roman van Isak Denisen.
SK:PWV.K

...A FISH CALLED
WANDA- Cleese en Palin
van die Monty Python
span saammet Jamie Lee
Curtis (as stomme femme
fatale wat uiteindelik
verlief raak) en Kevin
Kline in 'n juweeldiefstal
avontuur.So snaaks dat
almal huis toe gaan met

NORTH

DANGEROUS LIAISONS

D'lly:10.lIII,12,15Jm
LADY& THETRAMP
Oilly: 230,5.3lI,UII. 1021'I'll
RAINMAN

TWINS
WORKING GIRL

, SANDTONCITY 1-7,
- 783-4430/1 '

STER-KINEKOR
t. APRIL - 20 APRIL

.ADVANCE BOOKINGS AT COMPunCKET
ENQUIRIES(011128-3040- ALLWELCOME

AMERICA 1964 .
ATIME OFVIOLENCE, RAGE, HATRED!

WHEN AMERICAWAS ATWAR WITH ITSEI.J'! 1--:::;::;;;;::::;;:;;;='::;:"'-- Ool~.10~. ".1l.1~.'lD.I.6.".'.
r-:::=.::=.:::s===-.J::!..j DANGEROUS LIAISONS 12·161

MISSISSIPPI BURN'ING' ~WI~"EAi'JjOFIli~RH¥.¥/t)JJ~'""ffJ1W'ROS~';=lo~."y:~.ID.•ifi.1I~15.fi2lD~.S."~,,,=""'='''1
FIIw.~~m~'~~~~EEI~IliIS 1'1 LAOY &THE TRAMP

STARRING GENE HACKMAN &.WlLLEM DAFOE LAUGH·.·.INUTICO.£O,' D.IIy:I.... 1D....

COCOON2-THERETURN ('1 COCKTAIL (2·111
OPENS FRIDAY21 APRIL AO"NTUR!& INTRlGU!'1HEMUST-SEE COIIIIIQATT1IAcnON

SEQUEL! 21Apt_ THE EMISSARY
TWINS

DII1y:1D.l1l1.1t15,Z3G.S.3lI.a,III.1115pm DIIIy.111DO,12.15,230.530.llIlI.111f5pm

THEACCIDEIITALTOURIST 1'1 THEACCIDEIITALTOURIST 1'1
AROMANTIC COMEDY STARRING ACADEt.lY AWARD WINNERGHNA DAVIS STARS
ACADEMY AWARO WINNER GEENA DAVISI WITH WILLIAM HURT IN THE ROMANTIC COt.lEl}YI

COCKTAIL 12'1'1
Dilly: 10.00. Z.31,530,UO,10 za,II
RAINMAN 12-16)~==-----=-j

DIIIy:11ao. U.t5.Z31,5.30, 1.45. t, II Jill

COCOON 2-THE RETURN IAI

OIRTY ROTTEN SCDUNDRELS IA)

TWINS IAI

DANGEROUS LIAISONS (2'161

WORKING GIRL 12"61

AFISH CALLEO WANOA 12·1.)

THEACCUSED 12·1&)

MARRIEDTDTHEMOB 12·161

THEDEVILINDTHESONG (AI

WORKING GIRL' . (2·111

IMAGINE JOHN LENNON 1"'21

DaiIy:18.0I,UlI,S.30.1.0t5,1191,1I'I
MIDNIGHT RUN 12·1&1

DIlly: 1I..,Z.3D,5.30, •.•• f•.15'III
GORILLAS IN THE MIST

word 'n mensteruggeneem
na die Beatle-era, Johnse
kinderjareen sy lewesaam
met Yoko. Sy seuns, Sean
en Julian lewerook
kommentaaroor hullepa.
'n Meer konserwatiewe
Yokomet korthare vertel
ook hoekomsy besluithet
om van die meer private
beeldmateriaal aan die
publiekte vertoon. SK:
PWV.

·"BABETIE'S FEAST
Die film. wat'n Oscaras
die beste buitelandse prent
gewen het,handeloor die
invloed wat'n vlugteling

Monte Carlo

Elite Sea Point

Somerset West

DAILY: 10.2.30.5 15,1.45,11.15pili
DUSTINHOFFMAN. TOMCRUISE

RAIN MAN
BrWlllnl'rlm, l"'c.dlmYllomln.llolll 12-1111

• ADORAPHICS •

DEVLANDTtESONQ
IUSIRIDGU HI'sl•..,.Mlllltlllc,II'''''r'fIII'

INTtE NAMEOfBLOOD
TEDll'LAI.1ANDllA'1lINSLOO DIIAM" 12.12'1

1 O'

DIRTY ROTTEN SCOUNDRELSWATERn.,••IItTftI tMte., Ilill

Mlt""UtAINE COllltdyl"")

"TWINS
..'"ol.Sc.... ,r""'g9t'Dlllny..... tt... "IAll\

SCROOGED
11UMUlllllr KYIleIK.lt'III," 11111

TygerValley

CITY, TEL.25·2720
DAllY '.5,12.2.30.5.30.'.00, 10.15,m

MAIN ROAD,TEl. 761.Q131 DONAMECHE. STEVEOUTTENBEAG

~~1~~~~':;'s1i~E~~h~~3~RO ~OCOON - r"REtURN

COCOON - n-. REtURN O"L':, .... 11.2.30.'.30,' 00.10." ,_
lllli . MICHAELCAINE,STEVEMARTIN••

OAIL': 10.2.30. "'.U5. 10.",. DIRTY ROTTEN
DUSTIN HOFFMAN • TOM CRUISE SCOUNDRELS
RAIN MAN. '..,,,......,.,,..... 1""'
B'''"I'''III'.lblhlllfllO'Itl,''1101'12,'11
DAILY:14S.12,23D.530.I.OO,10.15plll
JODIEFOSTER. KELLYMcGILLIS

THE ACCUSED
r.-,IwlCHr1",III'IIllIII2'·ll)

$I'ECIAlSATUROAY: 945.12.2.30pm

LADY AND THE TRAMP
WIIlDIPIf'.Inn,ll8d1uk: tAlI)

OAILY:t45, 12.2.30.5.30.'00, 1015'111
• LESLIENIELSEN •

THE NAKED GUN
wgh"-lIIlnul,ttm.dyhll.12·IDI

Steve Guttenberg en Courteney Cox In
Cocoon: The Return

MAINROAD,TEL.81·7979 MON.THUR· 103t t 30 5 30 • 31J 11111
MON·FIII: 11.31. 2.311. 5,30.' 00.10.15'11 FRI: 11.30.2.30,5.30. i to. 10.15 pill
SAT: us. 12.UO.5 30.s,00.10.15p.. SAT: US, 12.2.30,5.30.'.00.10.15pm
0W~~~t~~oiiT~~g~':J::~~:'R GLENN CLDSE • MICHELLE PFEIFFER

W'LllAMHURT.KATHlEENrURNER DANGEROUS
ACCl>ENTAL TOURIST LIAISONS
DIIIII'.IUI LUSl,Sldutllon.lltv.1l1ft -Alllu.III.'12·111

MON-FRI: 1030.2 30.5.30,1.00.fO.15'1111
SAT: 12,2.30.530.1.00.10.15 pm
MELANIEGRIFfITK. "ARRISOMFORD SEAPOINT,TEL. 44·8941
WORKINGGIRL 0"LY'l.30.'.30,m
.. M'IIllllIlUCOIM AMlklHlclloflrlllll.t2.tll MELANIE GRIFfITH. HARRISON FORD

• SATURDAYoll0am. WORKING GIRL
DIRTY DANCING DAI~~~~:;~~:':MIIl'Nltllol·IIIIII.'2-1I1

MOM-FRI: 10.30. 2 311, 5.30.1.00.10.15 pm Tanlalizlng ... Wlr-DI-Ihe·seus-comldyl
SAT: US, 12.2.30.S30.a00.10" ,m WOMAN ON Tt£VERGEOF
MICHAElCAINE,STEVEMARTlN•• ANERVOUSB EA
DIRTY ROTTEN R KDOWN
SCOUNDRELS ,w":·~~~~~~1Y'll0.30.m>
""cOIl.com.dy.IUlilfar IAn) LICENSE TO DRIVE

***************
14 15 APRIL 1989

***************

Die Afrikaanse weergawe van Kinekor se filrngids korn ongelukkig te laat om te plaas

STER.KINEKOR ".,,"01\,""

IVIOVIES

TEl. (0223114464
MON·FRI:2 00,4.30.7.00,1.30,",
SAT' 2 00.4.30.1.00,1.30pm
DUSTIN HOFFMAN. roM CRUISE
RAIN MAN

I-:OA"',"L';:;:,"'.'5"'."'2"'.2"=.3"'0."'s.:';30::'••;:;.0""0.""10"'.""',-m-lBIMnln:dr~~~~~~Y':;~~~n;:.:J
GLENN CLOSE' MICHEllE PFEIFFER BLACKEAGLE
DANGEROUS MON·FRll.00."5,6.3D.9.00,_

LIAISONS ~~~m~~J'.'S~OE~:~~'hENBERO
l~sl.S.dIlClltIll.R...n" -AmuIIst., 12-111 COCOON _THERETURN
DAILY: 10.2.30.515,1.45.10.15pm An

DUSTINHOFFMAN • TOMCRUISEIlMroOlrN.<OFR1"'I.2;;.0;;0-••-;,,'.',.3;';O'.'.""S'::m,....-~
RAIN MAN S.1.1030.2.00.'.15.'30,'.'S,_
IrlUlInUr.m. IAc'~emyllomln.flon. (!·161' MICHAELCAINE.STEVEMARTlNas

DIRTY ROTTEN
Ty,erV.".,C.n'".B.,,,,,,.T.1. 9T.'ll0 SCOUNDRELS
~I~~~'lsb~v~i~5J~~:~ =I~~~R ~~~~;;:~~:.·~~~·t;~4~~~.00 pm

'BESTSUPPORTINGACTRESS' $AT, 11,2.15,430,6.45.9.00 pm
WllLIAMHURT.KATHlEENTURNER LEGRAND CHEMIN
ACCIDENTAL TOURIST ''''''·'''''''''''''''''''''''1
Dllm'IAIl)

1;'J~:~~~~nDsN~E~~hm:RO1El(024)2SS&1

COCOON_n-.REtURN ~R~Nil~U::a3::~~:0~,.'·
lAnl $AT:. 30,1 45,1.00p",
DAILY:U5, 12.2.30, 5.30,1 00,1015pm MElANIE GfllFflTH • HAJlIIISONFO"D
M'CHAElCA'NE,STEVEMARTlN.. WORKING GIRL
DIRTY ROTTEN ....,,,..,..,,....,,.....,,••".",
SCOUNDRELS S'EC'AlSA1URO": 10.10, 1I1S.2'S,m

T"'"~"'..II"... '""' LADY AND THE TRAMP
SPECIAL SATUftDAY t.45, 12.2.30'Ill W,1l0ll"" • lMtI,bd.ulc 11011

LADY AND THE TRAMP ~~~i:~.~3i~~:O~ili~"'·
WIllDlIlllY·......dmlc IAll) SAT: 10.:10, z.oO••. 30.1.00.1,15II'"
OAILY: 1.30,2.30,7.5 pm Arnold 5chwlfun,gl", Din", ,.Vltt ..
DUSTIN HOFFMAN. roM CRUISE TWINS
RAIN MAN ......."•••, "'1
.'lIIIflI ..."'.IAud.""MllIlIl........ 12...'· I-:=:=:-::~=:-,::::-::=-I
OAIL': 12.S30,1015,. DRIVE-INS
Atnold 5thWllun,,,,r. DlllRY dl vnlll NIGHT' vTWINS . * ... AT 8.00 pm *

"brIMIWIII" IMI RUO,It tit, tombl,,, l.a.'. 'It I fllml

S.nl.m Cent,.. P.tOWTIL12·5121
MON·1NUR: 11.31.1.30.1.30.1.30,.
FRI: 10.30. 2311.S30. 1 ltII.1015'l1li
SAT: 1 .5. 12.2 311,5.30.1 GO, 1t1 15'l1li

• BLES BRIDGES.

THE DEVIL AND
THE SONG
HI.I1I1'. HIIIlI.Ill: .........,....tAlI

* SATURDAYIIt.CS.m *
BIG
MON·THUR 10.30,2.30.530,130pl1l

Kaapstad

"·DEARAMERICA:
LETIERS FROM
VIETNAM- 'n Rolprent
wat fokus op dieonreg wat

.aan die Amerikaanse
soldate gedoen is
gedurende die oorlog.
Briewe deur soldate, ouers
en meisies word
voorgelees deur akteurs
met reputasies vir
rebelsheid soos Sean Penn.
Michael j Fox en Robert de
Niro. Die klankbaanis
genoeg rede omdie
rolprent te gaansienmet
onder andere Alice
Cooper, Bob Dylanen The
Doors. SK: PWV.

"·DIRTY ROTIEN
SCOUNDRELS- Steve
Martin en MichaelCaine
speel die hoofrolie in die
histeriese komedie, losweg
gegrond op die swart
komedie BedtimeStory,
oor twee maltrappewat
ontmoet en besefdat een
dorp nie groot genoeg is
vir twee skelmsnie, SK:
'PWV.K.

... Sterk aanbeveel
•• Sien gerus
• Vermy as jy nugter is
Prente sonder sterretjies is
neg nie beoordeel nie
SK - Ster IGnekor
M-Metro
K- Kaapstad
PWV- Pretoria.
Witwatersrand.
Vereeniging

"·HIGH TIDE- Die
bekende Australiese aktrise
Judy Davis en regisseuse
Gillian Armstrong werkvir
die eerste keer weer saam
sedert My BrilliantCareer.
High Tide handeloor
verlore liefde tussen
moeder en dogter, die
oorsaak en die gevolge
daarvan. Ookmet Jan
Adele en ColinFriels.SK:
PWV

••..DANGEROUS
LIAISONS - 'n Briljante
rolprent wat beslis
aanbeveel word.Glenn
Close. MichellePfeiffer en
die sjarmante John
Malkovich lewer
uitstekendevertonings in
die rolprent waaarin
seksuele en emosionele
speletjies tot tragedieslei.
SK:PWV.K.

COCOON:TIIE RETURN
- Die klompie senior
burgers wat in Cocoondie
geleentheid gekry het om
die buiteruim te gaan
verken, moet in hierdie
vervolgrolprent besluitof
hulle weer aardbewoners
wil word of nie. Met onder
andere Don Ameche,
Wilford Brimley.Hume
Cronyn en Maureen
Stapleton. SK: PWV.K.

"·RAINMAN - Dustin
Hoffman en TomCruise
vertolk die rollevan twee
broers wat weerontmoet
na hul pa se dood.Charlie
(Cruise) wi!uitvind
hoekom hy net 'n motor en
'n klomp roosbomege!rf
het en wie die anderdrie
miljoen dollar ryker
geword het, SK:PWV.K.

".WOMEN ON THE
VERGE OF NNERVOt1S''''~'
BREAKDOWN - Dit Iyk
of vroue tot vervelenstOe
gaan kla oor die feit dat die
wereld deurmans aan die.
draai gehou word.Die
lekkerkykstoriehandeloor
'n paar vroue wie se mans
hulle op een of ander
manier bedrieghet en hul
oorwinning oor smart.SK:
PWV.K -"

".IMAGINE: JOHN
LENNON - 'n Moetvir
Lennon-liefhebbers.In die
dokurnenterehuldeblyk
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DIE WEEK SE TV

VRVDAG14 Hoogtepunte op TV

9.56 Cheers
10.26 Oubaas Koster
11.27Ripley's Believe It or
Not

M-NET
10.30Silent Movie
12.15 West 57th: Dr Death
3.30 Blue Ligluning
5.00 Last Ditch Defence
5.25 Dr Snuggles
5.50 Inspector Gadget
OopTyd
6.15 Loving
6.50 Designing Women
7.20 Empty Nest
7.45 Revue Plus
Intekenare
8.00 Revue Plus.- vervolg
8.30 Diamonds are Forever
10.30 Deliverance
12.00 Carte Blanche

Van bladsy 11

TV4
6.03 TV4 Top 20
6.30 Muzik A La Carte
9.03 Life's Most
Embarrassing Moments

3.00 Teleskool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Swartwoudkliniek
5.00 Niklaas
5.25 Tekkies
5.57 Kompas
6.00 Nuus
6.15 Uit en Tuis
7.05 Arende - kyk onder
hoogtepunte
8.00 Network
9.00 Hill Street Blues
10.00 Topsport
11.00 Trapped in Silence
kyk onder hoogtepunte
12.35 Face to Face

FILMS

aangehits deur toeskouers, in 'n kroeg verkrag en haar stryd
teen die skuldiges begin. Haar prokureur (Kelly McGillis) is
huiwerig oor die hele aangeleentheid en Sarah beskuldig
haar daarvan dat sy aan haar twyfel as gevolg van haar
agtergrond. SK, M: PWV, K

Johannesburg
4AD FILM SOCIETY - Corlett City, Louis Botha.
Sondag-aand: The Sorrow and the Pity. 'n Dokumenter oar
Frankryk tydens die Eerste Wereld-oorlog.

MINI CINE - Pretoriastraal 49, Hillbrow.
Woody Allen se Everything you always want • 10 know
about sex, but were afraid to ask, wys vanaandcn Saterdag·
aand. Maandag, Dinsdag en Woensdag.aand wvs die Ilick
Hair en Donderdag-aand begin Pretty Baby' IT . , r\Joke
Shieds as 'n II .jarige prostituut.

DIE baie gewilde en geliefde karakterjie Webster maak
weer sy verskyning op TV I Maandagmiddag om 4.30. In
die eerste episode trou Webster as deel van 'n klasprojek om
menseverhoudinge beter te verstaan en word die vader van
'n eier wat hy Ches ter noem. George bak die eier per
ongeluk vir ontbyt en Webster beskuldig hom van moord op
sy kind.

WHEN TIME RAN OUT is 'n spannende drama met Paul
Newman en Jacqueline Bisset in die hoofrolle. Die twee
bevind hulle op 'n erotiese eiland waar hulle betrokke raak
by 'n liefdesdriehoek en boonop 'n vulkaan op die drumpel
van uitbarsting in die gesig moet staar.
Die flick wys Maandag-aand op M·net. Ook met William

.Holden.

"COCKTAIL - Tom Cruise is Brian Flanagan, 'n
. ambisieuse jong man wat aan die hand van die ervare Doug

Coughlin (Brian Brown) die beste kroegman in Manhattan
word . 'n Rornanse met 'n pragtige kunstenares bring nuwe
perspektief in Brian se lewe. SK: PWV.

*TW1NS - DannyDeVito en Arnold Schwartzenegger speel
die hoofrolle as tweeling broers wat nie van mekaarse
bestaan geweet het nie. Julius (Schwartzenegger) se soektog
na sy tweelingbroer is skreeusnaaks. SK: PWV, K

wat Sondag-aand op M-Net vertoon word. 'n Rondloper is 'n
ooggetuie van die nadraai van 'n moord en hy besluit om

.met behulp van 'n vricnd (John Heard) ondersoek in te stel,
Ook met Stephen Elliot en Lisa Eichhorn.

*THE DEAb POOL - Dirty Harry is terug, en hierdie keer
(soos al die vorige kere) speel hy nie toneel nie. Harry
Callahan se naam verskyn op 'n moordlys, wat bom die
vervolgde maak pleks van die vervolger. Clint Eastwood,
burgemeester van Carmel, is in die hoofrol. M, SK: PWV,K '"

Onafhanklike bioskope .
.': '...·.Kaapstad -. :

LABIA· 68 ~jestra~t ,,'. • > . .. ' ", ,::

.. Filmfees'
.Vanaand: 6.00 The Cry of Reason. 8.15 Manifesto. 10.00
Death of a Son. . ~I

Saterdag: 6.00 Haunted Summer. 8.15 The Lair of the White
Worm. 10.15 I've Heard the MermaidsSinging.
Maandag: 5.45 The South. 8.00 The Rainbow. 10.15
Manifesto.
Dinsdag: 6.00 Brightness. 8.00 Haunted Summer. 10.15
Mascara.
Woensdag: 6.00 Death of a Son. 8.00 Buming Secret 10.00
The South.
Donderdag: 6.00 Vincent . 8.00 Love and Fear. 10.15 Shot
Down.

WOENSOAG q

TV4
6.03 Day by Day
6.30 Topsport
9.03 The Colbys
9.56 Misdaad
11.28 My Two Dads

DONDERDAG 20

TV4
6.00 Fame
9.03 Zeppelin
10.50Easy Street
11.17Gunsmoke

TV!
6.00 Goeiemore SA
3.00 Teleschool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Silhouette
5.ooMio Mao
5.10TheTrap~r -v.
5.15 Tele 6 ~~\ r '. \ . ' ~

5.25 The Boy ariih!Je ". ;
Book
5.30 Sea Hunt
6.00 News
6.15 No Jacket Required
7.00 The Cavanaughs
7.30 Louis Motors
8.00 Netwerk
9.05 Cui DeSac III
9.35 Diagonal Street
10.00 Topsport
11.00 Die goeie aarde
11.30 Oordenking

M·NET
10.30 Goodbye Supermom
12.05 In Shape '89 Health
Club Challenge
3.30 Silent Movie
5.00 The Underworld
5.25 The Real
Ghostbusters
5.50 GI Joe
OopTyd
6.15 Loving
6.50 China Beach
7.45 Atletiek
Intekenare
8.00 Hollywood Squares
8.30 Up the Creek
10.15 Cinema Wars
10.30Girls just want to
have fun

M·NET -
10.30 I, The Jury ..
12.15 Vidcofashion
Monthly
3.30 Robin Hood
5.00 The Adventures of
Teddy Ruxpin
5.25 The Flintstone Kids
5.50 The Adventures of the
Galaxy Rangers
OopTyd
6.15 Loving
6.50 The Oldest Rookie
7.45 Sokker
Intekenare
8.00 Sokker
8.30 Journey into Space:
UFO Cover-up? • kyk
onder hoogtepunte
10.30 Cutter's Way

TV!
6.00 Goeiemore SA

M-NE T
10.30 Emma's War
12.05 Mississipi Burning 
'n Kykie agter die skerms
by die vervaardiging van
die rolprent.
3.30 And now for
something completely
different
5.00 Costa Rica is different
5.25 The Spiral Zone
5.50 The Smurfs
Oop Tyd
6.15 Loving
6.50 Murphy's Law
7.45 Rugby
Intekenare
8.00 Rugby
8.30 When Time Ran Out 
kyk onder hoogtepunte
10.15 West 57th: Paul
Harvey - .
10.30 Over the Top .

TV4
6.03 Butterfly Island
6.30 Topsport
9.00 Family Ties
9.~0 Dynasty
10.24 Wiseguy
11.15 The Beam

JEFF BRIDGES speel die hoofrol in die riller Cutter's Way

3.00 Teleschool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Another Life
4.30 Webster - kyk onder
hoogtepunte
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 Goldengirl - kyk
onder hoogtepunte
8.00 Netwerk
9.00 Skoppensboer
(heruitsending) - Die eerste
van tien aflewerings
waarin Iiefdeen
internasionale spioenasie
hoogty vier. Met Anneline
Kriel en HansStrydom in
die hoofrolle.
9.40 Roep
10.00 Topsport
11.00 St Eligius
I 1.55 Oordenking

mAPPED IN SILENCE wys Dondcrdagaand l l-uur op
TV I. Dis 'n spanncnde drama oor 'n stil, agressiewe
tienerseun en 'n sielkundige se stryd om homte help. Die
rolprent is op 'n ware verhaal gebaseer (na die boek
Murphy's Boy). Met Marsha Mason, Kiefer Sutherland en
Ron Silver.

ontseuing van 10~ gyselaars deur Israeliese kommando's
voorafgegaan h'.;t. Die drama speel hom op Uganda se
Entebbe-Iughawe af, Met Peter Finch, Martin Balsamen
Charles Bronson. .

'n Nuwe reeks, GOLDENGIRL, vervang Murder She Wrote
Maandagaandc op TVI. Susan Anton (sy was op 'n stadium
aan Dudley Moore se sy) speel die hoofrol in 'n reeks van
vier aflewerings oor 'n liellike sesvoet blondinc watbeslis
drie goue medaljes in die Olimpiese Spele behoort te
verower, Ook met James Coburn en Robert Culp.

TV!
6.00 Goeiemore SA
3.00 Teleskool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Die Swartwoudkliniek
5.00 f anjan, die towenaar
van Drakenstein
5.10 Wielie Walie
5.30 Koning Arthur
5.57 Kompas
6.00 Die Nuus
6.15 Potpourri
7.05 Jakkalsstreke
8.00 Network
8.30 You Be The Judge
10.00 Topsport
11.00 Educational - Open
University
11.55 Evening Prayer

TV!
6.00 Goeiemore SA

9.04 Highway to Heaven
9.57 Kate and Allie
10.25Sing Country. Hei
hei hei.
11 ~00 Topsport

MAANDAG17

M·NET
5.20 Boks
10.30 Portugese tier open

" 10.32Sunday Meditation
10.36 0 Romance da
Raposa
10.50 Duarte E Ca - Twee
speurders en hul
sekreiaresse probeer om 'n
intemasionale skurk vas te
trek. Met Rui Mendes,
Antoneo Assuncao en
Paula Mora.
11.20Os Amigos de
Gaspar - Portugese
weergawevan The
Muppets
11.55 Fim de Semana 
Joemaalprogram
12.00 Programa Musical
12.25 HaPetroli:oNo-

- Beato
Intekenare
1.30 Badminton
3.30 On her Majesty's
Secret Service
5.25 The Adventures of
Teddy Ruxpin
5.50 Raggedy Ann and
Andy
Oop Tyd
6.15 Heartbeat
7.05 Carte Blanche
Intekenare
8.00 Wildlifeon One:
Shipwreck
8.30 Cutter's Way . kyk
onder hoogtepunte hierbo
10.12 Newsnight:
Multinational Mafia
10.30 I, The Jury

BAlE aardbewoncrs vind dit mocilik om te begryp dat hulle
n ie die enigste lewende wesens in die heelal is nie. Dit is
hulle probleem, maar die bewering dat die Amerikaanse
regering ongelooflike feite oor besoeke uit die buiteruim
van die wereld weerhou is 'n emstige saak. Journey into
Space: UFO Cover -Up handel oor hierdie onsrellende
moontlikheid (met die Amerikaners is alles moontlik) en
word Woensdagaand op M-Net vertoon.

Lieg die Yanks oor besoeke uit die buiteruim?

Ole oullke Disney-karakter, Robin Hood

ARENDE is die verhaal van die Boerekrygsgevangenes se
hopelose: stryd op die onherbergsameeiland van St. Helena
en een man se onvermoe om sy lot te aanvaar. In die drama
beleef die families van die barmelinge trauma en frustrasie
en die Britse troepe raak betro kke by die gevangenes se
lewens. Met Ian Roberts, Andre Roodtrnan en Gert van
Niekerk. 'n Dokumenter oor die reeks wat 27 April begin,
kan Donderdag-aand om 7-uur op TVI gesien word.

TV I se /liek vir Saterdag-aand, Raid on Entebbe, is die
dramatiese voorstelling van die spannende gebeure wat die

beeldskone rooikopvroue.
2.30 Mistral's Daugh ter 
deel 2
4.00 Sokker
OopTyd
6.15 In Shape '89 Health
Club Challange
6.35 Hot Hits
7'()()Beauty and the Beast
Intekenare
8.00 Fame, Fortune and
Romance
8.30 Diamonds are Forever
- In die agtste Jam es Bond
fl iek oormeester agent 001
(Sean Connery) die wulpse
Tiffany Case (Jill St, John)
wat vir 'n bende
internasionale
diamantsmokkelaars werk.
Oak met Charles Gray en
Bruce Cabot.
10.30 Sokker

TV! _
1.30 Pinocchio
1.55ZETI
2.05 Storybook
International
2.30 Ourselves and Other
Animals
3.00 Francois Alwyn
Venter: Hunkering en
Verbetering
3.30 Anne of Green Gables
4.30 Collage
5.20 The Wonderful World
of Disney
6.10 50/50
6.50 Built for Life
7.05 Life Slyle
7.30 Thy Kingdom Come
8.00 Netwerk
9.00 Ludwig
9.45 Simfonie nr I :
Schumann
10.20 Perspektief

TV4
6.03 Treasure Hunt

M-NET
12.30 Mistral's Daughter
deel I : 'n Mini·reeks in vier
dele gegrond op die
trefferverhaal van Judith
Kranz oor drie geslagte

TV4
6.03 Me and Mom
9,03 A DifferentWorld
9.30 Hooperman
9.58 That's Hollywood
10,25The Tracy Ullman
Show
10.51 Man sonder naarn

TV4
6.03 Topsport
9.03 Posse '
10.39 Frank's Place
11.04 The Television
Academy Hall of Fame

M·NET
10.30 Goodbye Supermom
12.10 In Shape '89 Health
Club Challenge - deeI 2
3.30 Eye on the Sparrow
5.06 Videofashion
Monthly
5.25 Transformers
5.50 Care Bears
OopTy d
6.15 Loving
6.50 Amen
7.15 Annie McGuire - Die
begin van 'n nuwe reeks
oor 'n liefdesverhouding
tussen lwee mensemet
teen strydige
persoonlikhede. Met Mary
Tyler Moore en Denis
Arndt.
7.45 Motorsport en sokke r
Intekenare
8.00 Supersport vervolg
8.30 Deliverance - Vier
stadsjapies tel problerne op
toe huJlebesluit om die
gevaarlike Chattanooga
rivier in 'n kano aante
durf. Met Burt Reynolds,
Jon Voight,Ned Beatty en
Ronny Cox.
10.15 West 57th: Tracey
Ullman
10.30 Blue Lightning
12.00Hot HilS

TV!
6.00 Goeierndre SA
3.30 Take a Break
4.00 Another Life
4.30 Fast Forward
5.00 Adventures of the
Gummi Bears
5.25 The Boy and the
Book
5.30 Topsport
6.00 News
6.15 Sundowner
7,00 MacGyver
8.00 Netwerk
8.45 Police File
9.00 Derrick
10.00 Spies en Plessie
11.00 Neon en Beton
11.5000rdenking

TV!
5.57 Oggendboodskap
6.00 Opvoedkundige TV
6.30 Agriforum:88
7.00 GoeiernoreSA
9.00 Opvoedkundige TV
11.00 Beyond 2000 (3)
I 1.50The Pink Panther
and Sons (3) .
12.00 Beyond 2000 (4)
12.50 The 'Pink Panther
and Sons (4)
1.00Sakkie en Thomas
1.05 Amigo >

1.10Skane-eiland
1.35Bloedbroers
2.00Topsport
5.57 Kampas
6.00 Nuus

. 6.15 Jazz-Technikon - Die
. .Fretoria.Tegnikon seeerste

Jazz·groep se vertoning by
die PretoriaStaatsteater.
7.05 BuckJames
8.00 News
8.35 Magnum(slot)
9.30 Raid on Enlebbe- kyk
onder hooglepUnle
12.05 Late Night Live
01.10 Epilogue:

Alternatiewe 'Afrikaanse musiek - 8 & 9 van hoofkoerant
. BI2 VryDag! 14 April 19i> •
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