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'Wandade' laat die wiel draai
SUlD-AFRIKA staan op die punt
om al die aans ien wat hy in Namib ia
verwerfhet - nadat Swapo die bepal 
inge v an die vredesplan gebreek het
• te verloor , deurdat getuienis van
oordadige geweld deur die veiligheids
magte tyde ns die laas te drie weke se
geveg te nou in die buit eland aan die
ligkom.

Die mees verdoe mende getuienis
is vervat in 'n T v-dokumenrer wat

Max du Preez

vandeesweek in Washington aan
senatore en kongreslede vertoon is.

Dit bevat afgry slike tonel e van
dosyne lyke wat onseremonieel in
massagrafte gegoo i wo rd; verhale
van guerrillas wat op kort afstand
tereggestel word ; die veiligheidsmagte

se weiering om ongewapende en
gewonde guerrillas gevange te neem;
en woeste optrede teen die plaaslike
bevolking.

Amerikaners watdie dokumenter
gesien het, se die tonele herinner
baie aan ou beeldmateriaal van Jode
wat deur die Nazi's tereggestel en in
massagrafte gegooi is.

Na bladsy 2

van

Trillende heldegedig vir
Groot Karwats - 12

Jacques Pauw

Na bladsy 2

ging is "Op pad na 'n oop Johan 
nesburg".

"Johannesburg is reeds 'n geinte
greerde stad. Die sowat 70 000 swart
en bruin inwoners in Jo hannesburg
glo dis is hul le goe ie reg om wettig
hier te woon en aile geriewe met
blanke inwoners te deel,' se Cas
Coovadia, publisiteitsekretaris van
Actstop.

Die beweging wi!veral die aandag
vestig op swart inwoners van Johan
nesburg wat dikwels gruwelik deur
huis- en woonstelblokeienaars
ui tgebui t word omdat hulle dan
"onwe uig" daar sou wees. Verder
verskaf dit hulle groot ongeri ef om
by "ge kle urde " geriewe soos hosp i
tale en skole in die sw art woon
gebiede uit te kom.

Gael Neke, publisiteitsekretaris
van die FFF, Sl: die beweging wil
sovee l wi t steun as moontlik mon 
ster. Daar sal byvoorbeeld van blankes
verwag word om saam met gekleurde
inwoners te gaan wanneer hulle die
apartheidswette uitdaag.

Neke se die beweging wi! veral
wys op die dubbele standaarde wat
deur die Nasionale Party-beheerde

verset
'N MASSIEWE verset
veldtog teen apartheid gaan
hierdie week in Johan
nesburg aangekondig word.
Die veldtog, wat talle or
ganisasies insluit en oar
rasgrense heengaan, kar
binnekort uitbrei na ander
groo t stede in Suid-Afrika.

Die veld tog is gemik teen aile
ins tellings in Johannesburg wat nog
apartheid toepas . Dit sluit skole,
hosp itale , ouetehuise, swembaddens
en ontspanningsgeriewe in.

Die veldtog,wargeorganiseer word
deur onder meer Acts top en die Five
FreedomsForum (FFF).woo gesteun
deur ondermeerdie UDF en Cosatu.

Intussen is die Five Freedoms
Forum in Kaapstad ook besig met 'n
veld tog om steun vir die afskaffing
van die Groepsgebiedewet te werf.
Daar word onder mee r 'n massa
optog beplan wat de ur verskillende
groepsgebiede gaan stap.

Die versctbew eging herinner sterk
aan die Defiance Campaig n van die
ANC en die Indian Con gress in 1952
toe duisende swartm ense hul teen
apartheidswetgewing en veral die
paswette verset het.

'n Komitee vergader volgende
week waar oor optrede besluit sal
word. Die tema van die versetbewe-

Foto: PaulWeillberglAfrapix

Uitskotmense!
\" Boesmanland se jagtertjies se dae is get~l. Een van

Afrika se grootste tragedies is besig om hom af te
speel in Namibia . Alkohol, die oorlog en

verwestering het sy tol geEHs onder Suider-Afrika se
oorspronklike inwoners. - 8,en 9
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'Wandade' in Namibialaat die wiel draai

Veldtog vanverset

Max du Preez
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hanteer en "aggressie" van die vei
ligheidsmagte te voorkom.

Duisende handtekeninge van
inwoners van Ow ambo is reeds ver
samel op 'n petisie waarin besker
ming teen die intimidasie en geweld
van die veiligheidsmagte gevra word.

'n Hoofartikel in die Windhoekse
koerant The Namibian het die week
dieopskrig gehad "Gemene alliansie
tussen Suid-Afrika, die buitelandse
pers en die VVO."

Swapo se sekretaris vir buitelandse
sake, Theo-Ben Gurirab, het gevra
dat die VVO se sekretaris-generaal,
Javier Perez de Cuellar, Namibia
self moet besoek om die VVO se
"slegte bee1d" te hers tel.

VryeWeekblad,21 April 1989
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Skermutsellnge in die noorde van Namibia duur voort, Die SAW word
. daarvan beskuldig dat hulle Swapo-gevangenes summier teregsteI: '

Die petrolprys word vir die derde maal sedert September verlede jaar
verhoog.

Dr Mangosuthu Buthelezi wys 'n uitnodiging om met die Minister van
Grondwetlike Ontwikkeling en Beplanning, dr Chris Heunis, samespre
kings te voer, van die hand.

Monde Mtanga, streeksdirekteur van Idasa in Oos-Kaapland, word
. vrygelaat na 14 maande in aanhouding.

Geweld in Natal eis minstens 14 lewens.

Kenneth Kaunda, president van Zambie, doen 'n beroep op alma1 in
Suider-Afrika om saam te werk vir 'n nuwe era van vrede by Koning
Mswati van Swaziland se mondigwording-feesvieringe.

Jan van Eck, onafhanklike LP vir Claremont, se aansoek om lidmaatskap
van die Demokratiese Party word afgekeur.

Van Zyl Slabbert ontken dat hy hom weer vir die parlement verkiesbaar
gaan stel.

Nog twee ministers bedank in Zimbabwe weens die Willowgate-rno
torskandaal. Dit bring die getal hoe amptenare wat al oor die skandaal
bedank het, op ses te staan,

Anglikaanse blskoppevra op huI sinode in Maputo vir samesprekings
met die NO Kerk.

Jackson Nksiyane, 'n 75-jarige Transkeise hoofman wat deurdie polisie
in Soweto doodgeskiet is, se begrafnis in Umtata word deur 5000 mense
bygewoon.

Jan Burger wordverkies tot leier van die Nasionale Party in die
Johannesburgsestadsraad. ' '

Louis Nel, geweseadjunk-minister van inIigting, wi! volgens gerugte tot
.die politiek terugkeer. '

Zola Budd trou sonder dat haar pa genooi word.

Natal word weer deur stormreengeteister.

Carletonvllle-sakemanne vra vir die ontbinding van die stadsraad in die
Hooggeregshof.

Mynwerkers by East Rand Proprietary Mines beweer hulle is afgedank
terwyl hulle metverI of was. ERPM-bestuur se die werkers het voldoende
kennis gekry..

OK Bazaars raak in 'n loondispuut met Ccawusa gewikkel.

'n Man van Boksburg word ondervra oor die moord op sy rna.

'n Maatskaplike werkervan Pretoria-Noord verskyn in die hof op
aanklagtevan onsedelike' aanranding en sodomie.

Stuart Pegg, een van die verdagtes in die R47 miljoen-bedrogsaak, se
kinders keer terug uit die buite1and.

Voormallgehoofregter Pierre Rabie kry ere-lidmaatskap van die Suid
Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns.

Ds GJJ Labuschagne van die Nederduits Hervormde gemeente Oostelike
Pietersburg bedank aspredikantnadathy 'n afkoopboete betaal het vir die
oortreding van art 23 van die Ontugwet (uitlokking tot 'n onsedelike
daad).

Transvalers koop die meeste wyn op die Nederburg-wynveiling,

'0 Swart vrou wordsonder provokasie deur 'n blanke man doodgeskiet
in 'n nagklub op Kemptonpark.

, -Fmgl'&fimmsleringsmaatskappy word gelikwideer,

Nelson Mandela kry die vryheid van KweKwe in Zimbabwe.

'n Rugby-toeskouer op Ellispark, Johan <iu Plessis, word gewond deur
'n geheimsinnige koeel,

Die pollsle ondersoek beweringe van marteling deurdie Brixton Moord-
en-roof-eenheid, '

Vier lugmaglede sterf in 'n vliegongeluk naby Montagu in die Kaap.

die beweringe van wandade te on
dersoek.

Die VV se spesialegesant, Martti
Ahtisaari, het ook 'n verslag van die
polisie aangevra na beweringe van
aanrandings in die noorde van die
land. Ahtisaari het reeds sy kommer
oor die beweringe teenoor Pienaar
uitgespreek.

Die VV en veral Ahtisaari en die
VV-vredesmag in Namibia, Untag,
kry al hoe meer druk van binne
Namibia, uit Swapo-geledere en uit
die buurslate om die situasie beter te

Aile politleke kommentaar In hierdleuitgawevanVryeWeekblad IsdeurMaxdu Preez,
en opskrllTlt "!eIlr Ayk Hattingh,AlbeIls van Br~straat 153, Newtown. Johannesburg,

VanbJadsy 1
Daar word verwag dat die

dokumenter wyd in die VSA vertoon
sal word en dan deur ander netwerke
in Europa aangekoop sal word. Dit
kan 'n sterk invloed op openbare
mening teen Suid-Afrika he.

Intussen het die Regshulpsentrum
in Namibiaook 'n briefmet getuienis
van wandade en intimidasie deur die
veiligheidsmagte aan die bevelvoer
der van die SWA.gebiedsmag, genl
Willie Meyer,gestuur. (Sien volle
dige berig op bladsy 7)

Die administrateur-generaal, Louis
Pienaar, het 'n ou kampvegter vir
menseregte in N amibia ,en 'n senior
lid van die Windhoekse Balie, ad
vokaat Bryan O'Linn, aangestel om

Twee gehang na
halssnoermoord

.Beverley Garson

TWEE mans van Addo wat skuldig
bevind is aan 'n halssnoermoord is
gister gehang. Twee mede~aan-'

geklaagdes is deur Staatspresident
PW Botha begenadig.

Die vier mans was sedert Janu
arie 1987, toehulle deurdie Hoogge
regshofop Humansdorp gevonnis is,
in die dodeselle.

SimoloLermox WoncienMziwox
010 Makeleni se doodsvonnisse is
versag na 25 jaar tronkstraf. Ndumiso
Siphenuka en Makwezena Menze is
ter dood veroordeel en gister ge
hang. Hulle is skuldig bevind aan die
moord van 'n boer, Koos de Jager,
72, en sy vrou Myrtle, 65, van 'die
Kirkwood-distrik in die Oos-Kaap.-
ANA . ,

-Swart rna's gaan ook daarop.aan
dring dat hul kinders in blanke sko1e
1oege1aat word. Talle skole in veral
woonbuurtes soos Mayfair en
Joubertpark, waar talle swartinwon
ers woon, staan leeg.

Coovadiase daaris neteenontspan
ningsentrum in Johannesburg wat,
vir aIle rasse oop is, en dit is in
Braamfontein. Hoewe1 aile parke oop
is, is daar nie 'n enkele sportve1d of
swembad waar swartmense . kan
ontspan nie.

"Ons gaan daarop aandring om
hierdie geriewe te gebruik. Ons sal
uiteraard in 'n groep by 'n plek opdaag.
Die stadsraad gaan baie negatiewe
publisiteit kryas hy sou weier om die
geriewe oop te ste!. '

"Die Johannesburgse stadsraad het
in die laaste jare geen vordering ,
gemaak na 'n oop en vryer stad nie,"
se Coovadia.

Van bladsy 1

pediatriese afdeling nie en moet siek
pasiente ver reis om by byvoorbeeld
Baragwanath uit te kom.

Daarteenoor staan die Johan
nesburg-hospitaal leeg, Verskeie sale
in die hospitaal isreeds gesluit.

Neke se gekleurde inwoners gaan
in die toekoms hulse1f by die hospi
taal aanmeld en daarop aandring om

, behande1 te word. Hulle sal hopelik
vergese1 wees van b1anke onder
steuners.

"Dit kan 'n groot verleentheid vir
. die hospitaalowerhede wees as hulle
'sou weierom siek mense te behandel .
bloot weens hulle velkleur. Uiteraard
salons probeer om sovee1 publisiteit
as moontlik 'hiervoor te kry," se
Coovadia.

DP-kiisis oor VanEck

DIE Demokratiese Party staar 'n emstige krisis in die gesig oor die leierskap
se weiering om die onafhanklike LP vir Claremont, Jan van Eck, tot die party
toe te laat.

Die leierskapskomitee van die party in Noord-Transvaal het Woensdagaand
in'n eenparige mosie geeisdat Van Eck toegelaat word. .'

DithetookaandieliggekomdatdiePFPsekiesafdelingsraadinClaremont
reeds voor die stigting van die DP skriftelik gevra word dat Van Eck tot die
DP toegelaat word.. ',.'

Die weiering om Van Eck toe te laat, het die DP klaar 'n knou gegee in die
oe van die buite-parlementere bewegings. Van Eck het deur sy werk in die
parlement en sy monitering van township-geweld groot aansien in die kringe
verwerf.

Die skerpste teenstand teen die DP-bes1uit in die Noord-Transvaalse
komitee het gekom van gewese swart PFP-Iede, en daar is aanduidinge dat die
nuwe party al sy swart lede kan verloor as Van Eck nie toegelaatword nie,

Die besluit om Van Eck nie toe te laat nie, is geneem as kompromis nadat
sy toelating deur die gewese Onafhanklike Party van Denis Worrall en
elemente van die PFP se auGarde teengestaan is, en die aansoek vandrie bruin
LP's om toelating weer deur.die gewese NDB-faksie van WynandMalan

. teengestaan is. , .' ' .' "

Afgrysllke tonele sobs die van die Iyke van Swapo·guerrlllas
wat In massa-qrafte gegoor word, het die week op Amerlkaanse

TV·skenns verskyn.
Foro:JohnLiebenberglAjrapix

stadsraad toegepas word. Aan die
een kant kritiseer hulle die stadsrade
van Car1etonville en Boksburg heftig
oordie herinstelling van klein-apart
heid, terwyl in hul eie stad rasse
diskriminasie steeds op groot skaal
toegepas word. ,

Coovadia se die beweging sal
passiewe verset toepas en baie ver
sigtig wees vir enige direkte kon
frontasie of geweld.

, Riglyne
Die .gedagte vir 'n versetbewe

ging het sowat twee weke gelede
ontstaan tydens 'n konferensie van
die Instituut vir 'n Demokratiese
Altematief (Idasa).

Coovadia se rig1yne Oar wat die
beweging kan doen, is reeds aan die'
komitee voorgele. Hy sal hom op
vier gebiede toespits: gesondheid,
behuising, opvoeding en ontspan
ning,

"Benvan dieeerste dinge wat ons
moet doen, is om b1ankesbloot te
stel aan die probleme wat swart
inwoners van Johannesburg on
dervind. Hulle is blootgestel aan
ontsettende intimidasie en swak
dienste.

"Daarom gaan onsblankes uitnooi
om vir 'n paar dae saam met swart
inwoners te woon en hulle beter te
leer ken. Ons hoop om op hierdie
manier 'n magtige drukgroep tot stand
te bring," se Coovadia.

InWOOD
Volgens Neke het blank~ inwo

ners van Pretoria en Pietennaritzburg
reeds vir 'n paar dae by swart inwo
nersgaan inwoon om hulle beter te
leer ken.

Daar is net eenhospitaal in Johan
nesburg watswartes behandel, en dit
is die Hillbrow-hospitaal. Benewens
die feit dat hy oorvol is, het hy nie 'n

2
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Nelsonmaak hom
reg vir vryheid

Max du Preez
NELSON MANDELAberei hom
aktiefvoorvir'nbelangrikerol in
die ontknoping vandie impasse
in die politiek in Suid-Afrika,

Dit het die week duidelik geword
uit nuwe inligtingoor die ANC-Ieier
wat by die Victor Verster-gevangenis
aangehou word.

Politieke ontleders en diplomate
glo Mandela se kommunikasie met
die Britse regering, sy brief aan
hoofman Mangosuthu Buthelezi en
deurlopende kommunikasie met
gemeenskapsleiers is betekenisvol,
enduidaaropdathygereedmaakom
binnekort 'n leidende rol te speel.

Maar sy prokureur, Ismail Ayob,
wat hom die week besoek het, se
Mandela heg geen waarde aan nuwe
spekulasie dat hy binnekort vryge
laat gaan word nie. Die spekulasie is
aangevuur deur Staatspresident PW
Botha se nuwe uitlatings oor sy
vrylating verlede week.

Briefaan Renwick
Dit het aan die lig gekom dat

Mandela wel uit sy eie 'n brief aan
die Britse regering geskryf het oor
Britanje se houding jeens Suid-Af
rika. Die brief was egter nie, soos in
Londen beweer, aan Margaret
Thatcher geadresseer nie, maar aan
die Britse ambassadeur in Suid-Af
rika, sir Robin Renwick.

Verlede week het hy weer 'n brief
aan Renwick gestuur en gevra datdit
openbaar gemaak word. In die brief
se hy dat hy nooit 'n brief aanThatcher
self gestuur het nie, maar hy vra
nogtans dat Renwick sy beste wense
aan haar moet oordra.

Die misverstand het blykbaar
ontstaan nadat Renwick in 'n voor
ligtingsessie, wat as agtergrond moes
dien vir Britse verslaggewers, van
die brief vertel het, 'n Londense
joemalis het dit aan haar koerant
gaan vertel en hulle het 'n skewe
berig daaroor geplaas.

Dat die Britte inderdaad beplan
om 'n bemiddelingsrol hier te speel,
is bevestig met die sterk-bewoorde
toespraak - een van die openlikste
toesprake oar die Suid-Afrikaanse

politiek n6g deur 'n buitelandse
ambassadeur - van Renwick tydens
die Graharnstadse gradeplegtigheid.

Renwick het gese wette
soos die Groepsgebiedewet, Be
volkingsregistrasiewet en wette oor
grondbesit moet afgeskaf word
en apartheid in onderwys moet
geskrap word. Segregasie is nie net
moreel onregverdigbaar nie, dit is

ook nie prakties moontlik om veel
langer in stand te hou nie.

"Die altematief tot geweld is
onderhandeling, en daardie alterna
tief is nooit meer noodsaaklik as
wanneer geweld aan die toeneem is
nie," het hy gese,

Dit het na Ayob se besoek aan die
lig gekom dat Mandela nou vryelik
toegang het tot koerante, tydskrifte,
radio en televisie en sy adviseurs,

prokureurs enfamilie. Ayob het hom
Woensdag twee uur lank gesien.

Ayob se Mandela is in 'n goeie
gemoedstemming. Hy mis die
geselskapvan mede-gevangenes, maar
hou hom besig met oefeninge in sy
eie gimnasium en lees baie.

In sy brief aan Buthelezi se
Mandela hy hoop om "die hartlike
verhouding" tussen Buthelezi en die
ANC-president Oliver Tambo, en

tussen Inkatha en die ANC soos dit
in die sewentigerjare was, ten volle
te herstel. (Volledige brief hiernaas.)

Die KwaZulu-regering het juis
verlede week onomwonde aan die
regering gese dat daar geen onder
handeling of indaba kan wees voor
dat Mandela vry is nie. Onderhande
linge tussen die twee regerings oor
sy vrylating sal binnekort voortgesit
word.

Werker doodgeslaan, skuIdiges betaaI Rl 200 elk

Lilly, Stephen Molonye se weduwee

VryeWeekblad, 21 April1989

TWEE boere wat 'n swart werker s6
aangerandhetdathydood is.Is tot'n
boete van Rl 200 of vier maande
gevangenisstraf elk gevonnis,

Louis Johannes Venter en Pieter
Marthinus Fouche is aangekla van
strafbare manslag weens die dood
van Stephen Molonye, 28, wat deur
die twee aangerand is. Hulle het
onskuldig gepleit op die klag, maar
skuldig op die mindere klag van
aanranding met die doel om ernstig
te beseer,

Die streekhof op Klerksdorp het
hulle verlede week op die mindere
klag skuldig bevind.

Parlement
Helen Suzman, die Demokratiese

Party se woordvoerder oor wet en
orde, het gese sy sal die uitspraak in
die parlement ophaal.

Vrye Weekblad hetdie week met
die oorledene se weduwee, Lilly, en
sy broer Isak op Klerksdorp gesels.

VolgensIsakhet Vc:ntervirStephen
daarvan beskuldig dat hy twee beeste
gesteel het,

"Baas Louis (Venter) en baas Piet
(Fouche) het ons ander werkers op
die plaas kom roep en gese ens moet
kom kyk hoe Iyk die skelm,

"Ons kom toe by die kamer van
Elias Ndaba en sien vir Stephen daar
op die grond sit.

"Sy hande en voete was vasge
maak, en hy was kaalgat behalwe vir
sy onderbroek.

"Ek het hom lank gekyk voor ek
hom ken, want sy gesig was baie
geswel en sy lip was stukkend. Daar
was bloed op sy bars." '

Anton Steenkamp

Venter het hom toe gevra: 'Ken
jy daai man?' en Isak het gese: "Ja,
dis my boetie,"

Volgens Isak is die twee boere
daar weg "om 'n bietjie te gaan drink".

Isak het vir Stephen uitgevra oor
die beeste, maar hy het ontken dat hy
dit gesteel het,

"Toe kom hulle weer terug, en
baas Louis skop vir Stephen in die
gesig, en baas Piet slaanhom metdie
seekoei (sambok) van agter,"

Isak se verder Stephen het op die
grond gele, maar Venter het hom
opgeruk en gese: "Staan op, jou f...
hond.jy's mos nie dood nie. Ek weet
hoe lyk 'n mens as hy dood is."

Isak is toe huis toe, en Venter en
Fouche is met Stephen op die bakkie
daar weg "om die beeste te gaan
sock".

Later die aand het hulle weer vir
Stephen by Isak se huis kom aflaai
en gess hulle het die beeste gekry.
"Jy sien, ek kan die beeste kry as ek
hom bietjie slaan,' het Venter vol
gens Isak gese.

Isak het toe vir Stephen die huis
in gehelp, "want hy kon nie loop
nie", en hom op die bed laat Ie.

"Ek wou hom pap gee, maar hy se
hy soek nie pap nie, net water. Ek
gooi die water so in sy mood in, want
hy kari nie die beker vashou nie."

Drie-uur die oggend het Venter
vir Isak kom haal om te gaan melk.
Toe Isak vir hom se dat Stephen nie
kan eet of loop nie,het hy gese: "Dis
oor sy stoutigheid."

Toe hy klaar gemelk her, het
Stephen vir hom gefluister: "Ouboet,
maak plan, ek moet hospitaal toe."

Isak het nie geld gehad vir 'n taxi"
nie, "toe leen ek David Olifant se
fiets om 'n ambulans te gaan soek in
die dorp, maar ek was net so by die

-Patensie-myn, hier's baas Louis met
die bakkie."

Volgens Isak se Venter toe:
"Stephen gaan net k.. praatas hy daar
by die hospitaal kom, ek het pynpille
vir hom."

Venter vat toe vir Isak terug huis
toe, gee vir Stephen twee pynpille en
se hy sal die dokter laat korn.

"Maar ons wag nog die dokter hy
moet kom, toe wotd daai Stephen
dood." _

Isak het toe 'n klag gele by die
polisie op Orkney en 'n verklaring
afgele,

Verlaat
Isak se verder: "Baas Louis het

gese ek en David en Elias meet vir
die polisie sa OIlS het a1mal vir Stephen
geslaan, maar ek het hulle vertel net
soos dit gebeur het.'

Isak het kart daama Venter se
diens verlaat en werk nou op 'Ii
buurplaas.

Stephen se weduwee, Lilly, werk
as bediende teen RSO per maand op
Orkney.

Sy het vier afhank1ike kinders
wat by hul oupa op 'n plaas woon,
"maarhy gaan volgende jaarop pen
sioen, dan moet hy trek."

"Stephen was 'n gesonde man,
hy't niks makeer nie," het Lilly
kopskuddend gese.

3



NUUS

Elsabe Wessels

geweier het om saam met swart sende1inge aan te sit
vir' ete .. "Dit was vir my 'n skending van die
apartheidsbeskouing wat ons teologies gefundeer het.

"Dit was soos 'n psigiese versperring. Ek kon nie
aan die tafel van 'n swartman eetnie."

'Met dieselfde hartstog, maar met 'n nuwe mens
likheidsoortuiging, het Smith Koinonia in 1986 ges

.tig. Juisom wit en swart saarn te laat aansit, saam te
laat bid, saam te laat leef - 'n praktiese versoeningsdaad '
waarin duisende Christene sedertdien die kleurgrens
oorgesteek het om "die ander wereld" te ontdek.

Smith het in 'n sterk NP-huis op.Kroonstad groot
geword. Van jongs af het hy geglo God het ver
skillende mense geskep wat onversoenbaar is. "Daarom
het ek in 1948 geglo die werklike vrede gaan aanbreek.
Eersheelwatlaterhethybesef"diehelis diehemel wat '
die mens vir homself probeer skep:"

Op 11 het hy by die Ossewa Brandwag aangesluit
"om die land van die Engelse te bevry",

As student op UP in die laat veertigerjare is die
, opwellende gevoel vir nasionalisme gesterk deur 'n

onverwagse NP oorwinning. Die liedvan 'n nuwe jong
Suid-Afrika was in sy hart. '

Vandag hoor die wit Afrikaan weer die lied van 'n
volkseontwaking -jong swartkinders wattoyi-toyien
Nkosi Sikelel'i Afrika sing.

"In 1948 het die Afrikaner die swart man wat hy
gekoloniseer het uit sy lewe verb an. Hy het homself
toegespin in'n kokon,

Kokon staalhard
"Vandag probeer die NP met sogenaamde her

vorming uitbreek, maar .die kokon het staalhard ge
word. Die binneste kern gaan om wit Afrikaner
oorheersing, want die Afrikaner glo as hy nie in beheer
is nie, alles in die'gutter' sal beland. Maar hoe langer
hulle uitstel om te onderhandel, hoe minder sal hul
aandeel in die toekomstige bedeling wees," se hy.

Smith is uitgesproke oor die Broederbond. Hy se
die geheime strategies politieke aard van die soge
naamde "diensorganisasie" hetdie eerste verwydering
tussen hom en sy tydgenote gebring. "Dit is binne die
Broederbond dat ek ontdek het ek is nie vry nie."

Smith is in 1963 toegelaat tot die eksklusiewe
Afrikaner-organisasie. Tien jaar later is hy daar uit,
omdathy nie 'n dokument wouonderteken waarin IOOe
hullojaliteitaan die NPverklaarnie. Hy het die hoofr
aadsbesluitbeskou as 'n teken van die gekonkel van die
"onheilige drie-eenheid'', Sy grootste teenkanting sou

, kom van mede-leraars.:
Vandag, na sewe jaar in Mamelodi, koester Smith

een droom: 'n Verenigde Gereformeerde Kerk van
Suidelike, Afrika. Die droom deel hy met Beyers
N aude, Allan Boesak en duisende ander Christene.

"Daar word al 25 jaar lank gepraat (rondom NP
ideologie) oor die probleme van eenwording. Maar
nou Iykdit moontlik. Die swart jong kerke staansaam,
Ons hoop dat daar teen die einde 'van 1990 een Gere
formeerde Kerk sal wees. "

. Oppad na die tuinhekkiebesin Smith steeds oordie
rol van die wit kerk: "Die kerkberaad by Vereeniging
het die naaktheid Vandie NGK ontbloot. Kerkleiers se
gebondenheid aan die Afrikanervolk en die NP was
pateties, Die wit kerk se isolasie is finaal," se Smith

, terwyl sy stem deel word van die straatklanke van
Mamelodi se U-blok. ;'"

Dr Nlco Smith· "Ole hells die hemel wat die mens vir homself probeer skep."
Foto:AnnaZieminski (Ajrapix)

INdiesomer van1951 hetdriejong mans, Nico
Smith, Johan Heyns en Carel Boshoff hul teolo-:
giese studies aan die Universiteit van Pretoria
voltooi. Die drie-maarveral SmithenBoshoff
was vriende, makkers watopgewonde die sege
togvan die Nasionale Partyin 1948 gevierhet.

Veertig jaar later is die drie tydgenote gedugte
opponente binne die NGK-familie.

Smith het hom in 1982 op dramatiese wyse 10sge-, ,
maak van die wit moederkerk toe hy as leraar van die
NG Kerk in Afrika in die Mamelodi-township in,
Pretoria gaan woon het. Boshoff, die vaderfiguur van
die jongste Volkstaat-voorstel, gee die toon aan in 'n
kooserwatiewe versetfrontbinne die NG Kerlc.Vasgevang
in die middel van die Afrikanerkonflik staan Johan
Heyns, moderator van die NGK, gebondene van die
regerende monoliet.

Dit is die krisis en konflik van wit Afrikaners,
verpersoonlik in die lewens van Smith en sy tydgenote,
wat die bewussynslae vorm in 'n gesprek met Marne
lodi se wit maruti.

Vandag sien Smith en sy vrou Ellen hulself as wit
Afrikane van die township - middelbewoners in Suid
Afrika se gedwonge twee werelde van wit en swart..

Insy huthuis irrMamelodi se U-blokstaan Smith se
meubels en boeke beknop langs mekaar. In sy ruim
huis in die boomryke Stellenbosch, waar hy jare lank
professor in die sendingwetenskap was, het die. inter
ieur en landskap 'n heeltemal ander prentjie gevorm.

Die stilte van Stellenbosch se eikelanings is in
geneem deur luidrugtige straatverkeer, die stemme
van kaa1voet kleuters en die dreunsang wat aangero1
kom van die nabyliggende trekarbeiderhostelle,

Smith 1yk en klink gelukkig. As hy praat oor die
"verskansing" van die Afrikaner is dit met 'n toon van
bevryding in sy stem. Voe1 hy bevry?

"Goddank ja, dis 'n wonderlike ding," roep hy uit.
Maar die pyn van worstel met sy eie mense slaan plek-
plekdeur. "

OpDinsdag.Ll April wasSmith60jaaroud. Sowat
veertig van die jare is binne die geborgenheid van die'
"onheilige drie-eenheid van mag" - die NGK, die NP
en die Broederbond - deurgebring..

"Die Afrikaner het 'n koue, harde kokon rondom
, homself gespin. Dit het gestalte gevind in die meer as
duisend apartheidsregulasies wat van betrekking is op
'n swartman wat in die straat af stap," se Smith.

Dromer en doener
. Die dubbele aanslag van dromer en doener is 'n

kenmerk van die gulhartige prediker. 'n Oud-student
van Smith het dit s6 opgesom: "By prof Nico het ens
geleerwanneerom die toga afte haal en die voorskoot .
aante sit."

Nadathy in 1956 'nkongres bygewoonhetwaardie
Tomlinson-verslag oor die..loeStandc..in-.dk..::luis.
lande" bespreek is, het hy die glans van 'n studente-

. gemeente verruil vir die sendingveld. .
Hy en sy vrou Ellen, 'n mediese dokter, was die

ideale paar om 'n sendingstasie opShilidzine te begin..
Maar dit was sy "geestelike vriend" Carel Boshoff

en die se vrou Anna, dogtervan HF Verwoerd, watdie
deurslag gegee het in die besluit,

"Ons was almal so oortuig daarvan dat Suid-Afrika
die regte pad gekies. Die doel van apartheid was juis
om vir jou naaste dieselfde te gee as wat jy het".

Smith was in die vyftigerjare nog so meegevoer
deur die apartheidsdroom dat hy by Tshilidzine (plek
vangenadej.iuitgenooi deur buitelandse sendelinge,
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MENSE

NOll kuier Russeglad in
SAWse basisse in Namibia

','

taak word."
Is swartmense gereed vir 'n proses

van glasnost? "
"Sedert 1910 al. Die probleem is

net dat van die jongeres al so ra
dikaal geword het soos die oplossing
uitgestel word, dat daar dalk 'n
probleem kan kom.'

En die witmense'i Is hulle ge-
reed? .

"As hulle meer blootgestel word
aan hulle landgenote, ja. Ek het 'n
groot vertroue in aile Suid-Afrika
ners. Die probleem isnet dat blankes
hulself so lank geisoleer het van die
werklikheidin Suid-Afrika. As hulle
weet wat aangaan om hulle, sal hulle
self begin vra vir glasnost en. 'n
openlike bespreking van vrese en
aspirasies.'

Mabuza se sy indruk was dat die
senior Sowjet-amptenare met wie
hulle beraadslaag het, uiters goed

, ingelig is, Dit is aan hulle duidelik
gemaak - en hy aanvaar dit so - dat
die Sowjet-Unie vir hulself geen
ekonomiese of strategiese belange

, in Suid-Afrikasien nie, en dus stel
-hulle, soos Amerika en Brittanje,
bloot in 'n vreedsamepolitieke
oplossing belang.

Maar dit beteken nie dat hulle hul
steun aan die ANC sal laat vaar of
selfs druk opsal toepasvirdie beein
diging van die gewapende stryd
voordat apartheid nie afgeskafis nie.

Daar is ook geen kans dat diplo
matieke bettekking met Pretoria
aangegaan sa1 word vOOrdat die wit
minderheidsregering nie beeindig is

Baas van
die plaas
.ofkroon
prins van:

. .
ons ele

", .."".piesang- .
republiek?
Met Hardy Botha
van Daljosafat se
Inskrywing vir' .
die Teken FW·
kompetlsie.
getitel Die baas'
van die plaas,
loop die
kompetlsie ten'
elnde. Vrye
Weekblad se
redaksle en die
spotprenttekenaar
Roger Tltley
beslult Vrydag op
die wenners en
hulle salin
volgende week
se ultgawe
bekend gemaak .
word.

word, en laastens 'n geloofwaardige
ondememing dat die mag sal ver
skuif van die wit minderheid na die
verteenwoordigers van die hele na
sie,

"Hierdie stappe sal die situasie
ontsluit, en dan kan ons vryelik oor
al ons probleme praat. Dan kan ons
begin beweeg na 'n regverdige poli
tieke en ekonomiese besteI."

Kan dit gebeur terwyl die gewa
pende stryd voortduur?

"Nee. Maar as daar 'n werklike
ondememing van die kant van die
regering is om met die proses van
gesprekvoering te begin, saldie geweld
verrninder en selfs heeltemal ges-

meeste Russe te hou.
Doubrofski sa die gewone werker

in Rusland endie top-amptenare steun
byna almal Gorbatsjof se nuwe eko- .
nomiese en politieke inisiatiewe. Die
probleem Ie by die burokrasie wat .
aan mag kleef en 'onwillig is om
nuwe beleidrigtings te implemen- .
teer,

Max du Preez
"Enas die Russeditkandoen,kan

ons ook," se Mabuza met geesdrif.
"Enniksis meer nodig as dit nie: om
'n klima at hier te skep waar ons
sonderinhibisies kan beginpraatoor
ons foute, ons probleme, ons aspira
sies, ons vrese."

Wat moet gebeur voor dit hier
kan gebeur? ,

"Die regering moet drie basiese
stappe neern. Die noodtoestand moet
heel eerste opgehef en leiers vryge
laat word. Dan moet ons 'n vaste
ondememing kry, miskien meer as
net 'n ondememing, dat wette soos '
die Groepsgebiedewet en Bevol-'
kingsregistrasiewet geskrap gaan

vandag vir Rusland se probleme
verantwoordelik is.

Die Russiese regering besef dat
hy in die huidige gees nie maklik die
koerant aan bande kan Ienie. Daarom
het hy 'n baie hoo belasting daarop
geplaas om hom buite bereik van die

Jacques Pauw en Gordon Killick

Ons soek Boere-gIasnost en
Pretoriastroika, se Mabuza
GEE vir ons ook glasnost en per
estroika, is die oproep waarmee die
hoofminister van Kangwane, Enos
Mabuza, die week uitMoskou terug
gekeerhet. .

Mabuza het sy besoek, saam met
Idasase VanZylSlabberten Stellen
bosse professor Johan Degenaar, as
'n "openbaring" beskryf.

"Man, jy moet self in die strate
van Moskou loop en-met die gewone
mense en die senior amptenare gesels
om te kan ervaar wat glasnost en
perestroika werklik beteken. Niemand
is apologeties oor hulle foute nie;
niemand kyk oor sy skouer na waar
die KGB dalk is nie. Dit is 'n eerlike,
openlike en diepgaande.selfonder
soek.

Boere-oorlog tot op hede.
"Ditis vera! verhale van die Boere

oorlog wat baie gewild is. Die jong
mense lees in boekevan dieBoerese
heldestryd teen die Britse kolonial
iste, Daar is selfs liedjies oor die
oorlog.

"Eenvan die beste kinderboeke is
Captain Brakle Meek deur Louis
Boussenar. Dit is die verhaal van 'n
jong Fransman wat na Suid-Afrika
gekom het om teen die Britte te veg,
Meek was 'n peletonbevelvoerderen
die hoek handel oor sy heldedade.
. "Vandagisblanke Suid-Afrika
ners nie meer helde in Rusland nie
omdat hulle almal dinkjulle veg teen
die swart rneerderheid," se hy.

Daarom, se hy, sal Rusland se
steun vir die ANe in die toekoms
voortduur. "Ons sal onder geen
omstandighede ons steun vir die
bevrydingsbewegings in Afrika
beeindig nie, Dit is ons beleid die
afgelope sewentig jaar en ons sal
daarmee voortgaan.'

Tog is Russiese denke besig om
te verander. Doubrofski se menslike
waardes is nou belangriker as die
klasseverskil of die stryd tussen
kapitalisme en komrnunisme.

"Onspraat nou met die hele wereld
en dink nie meer aan onsself en
andere as kommuniste ofkapitaliste
nie. Ons is nou realiste. Daarom sal
ons enige beweging steun wat 'n
vreedsame oplossing in Suid-Afrika
teweeg kan bring."

Die totale aanslag, sa Doubrofski,
is 'nmite. Hy seditsallogisties byna
onmoontlik wees om Suid-Afrika
binne te val.

"Daar is mense wat sa dat Rusland
baie graag die Kaapse seeroete wil
inpalm. Ons het egter vir baie jare
daarsonder klaargekom en sal dit in
die toekoms ook doen. Dit mag
goedkoper wees om die seeroete te
gebruik, maar vir 'n paar dollar sal
ons nie so 'n groot. intemasiona1e ...
insident veroorsaak nie.'

Die publikasie waarvoor
Doubrofski werk, Moscow Times, is
'n voorbeeld van die mate waarin
glasnost die Russiese lewenswyse
verander het, Dit word in Engels
vataal en by intemasimale lughawens
in Europa verkoop.

Moscow Times is 'n progressiewe
en bevryde koerant.Dit skroom nie
om die Russiese stelsel te kritiseer

. nie, Dit het byvoorbeeld al artikels
gepubliseer oordie mate waarin Stalin

Enos Mabuza

GLASNOST het ook sy weg na
Namibia gevind toe vier Russiese
joemaliste onlangs deur die weer
mag onthaal en op 'n begeleide toer
deur eenhede in die noordellkegebiede
van die land geneem is.

"'n Jaar gelede was so iets abso
luutondenkbaar. Toe wasons veron
derstel om vyande te wees, Nou is
ons met ope arms deur die Suid
Afrikaanse Weennag ontvang en soos
konings behandel," se Andrei
Doubrofski, een van die Afrika-ver
slaggewers van die Novosti-nuus
agentskap en die Moscow Times. .

Doubrofski is in Harare werlcsaam.
Saarn met hom op die toer was ver
slaggewers van onder meer Tass en
Pravda. '

Dieselfde joemaliste is tans ook
op 'n toer deur Suid-Afrika. Waar
hulle in Namibia 'n vrye hand gehad
het en kon kom en gaan soos hul
wou, word hulle in Suid-Afrika
vergesel deur 'n amptenaai van die
Buro vir Inligting.

Oor sy besoek aan weermageen
hede,sa Doubrofski: "Beis vanmening
dat die SAW 'n magtige oor
logsmasjien is. Die basisse wat ek
besoek het, was goed toegerus en tot
die tande bewapen.

"Die SAW word beskou as die
grootste in Afrika. Niemand uit die
buurstate gaanjulle egter aanvalnie.
Dit is nie die moeite werd om so 'n
groot weermag in stand te hou nie
omdat dit net die stabiliteit op die
sub-kontinent kan bedreig.

. "Die lande om julIe word bier
deur gedwing om al hoe meer geld
aan verdediging te bestee omdat hulle
'n aanval uit Suid-Afrika vrees. Nie
een van die frontlinie-state sal julIe
ooit aanval nie, Julle invalle in die
buurlande het julie egter 'n baie slegte
militere reputasie besorg," se hy. '

Doubrofski en sy kollegas het
oral groot belangstelling gaande
gemaakophul toer deur Namibia. 'n
Fotograafvan die Weermag het oral
saarngereis om die geskiedkundige
oomblikke op film vas te Ie.

Doubrofski glo dat Suid-Afrika
die groot destabiliserende faktor in
Narnibia is en dat die land a1lankal
uit die gebied moes padgee sodat die
inwoners oor hul eie toekoms kan
besluit.

Die inwonersvan Rusland toon in
. die laaste jare 'n baie groot belang

stelling in Suid-Afrika. Talle artikels
oor die land het onlangs verskyn wat
die verhaal van die Afrikaner vertel
vanaf die Groot Trek, die Anglo-
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FOKUS OP GEWELD IN NATAL

binneland

In teenstelllng met ultsprake van pres PW Botha dat geweld in Natal OOslg Is om af t~ ne~m, toon navorslng
deur die Unlversltelt van Natal dat dit nle die geval Is nle. Gevegte woed voort en polarlsasle verdiep. WILLIAM

HARPER van The New African, die nuwe Durbanse weekblad, doen verslag

gebied neem aanhoudend toe.
"Wat gebeur is dat die polaris

erende effek op die groepe ver
diep," het Aitchison gese,

Volgens Aitchinson het pres
PW Botha verlede maand gese
die geweldis besig om afte neem
- dit was gese in reaksie op 'n

,beroep deurbiskop Michael
Nuttall dat 'n kommissie van
ondersoek gelas moet word.

Volgens Aitchinson is dit 'n
bewys dat Botha "mislei" is.

"As 50 rnense per maandver
moor word om politieke redes,
kan jy nie die situasie as 'kaIm'
beskryf nie,' het hy gese.

per maand n6g sedert die bloe
dige gevegte 'n hoogtepunt bereik
het in 1987.

Tussen 31 Maarten13 April
nie eens tweeweke nie - is nege
mense vermoor en 32 beseerin
geweld in die gebied, meestal in
die Pietermaritzburg!Howick
distrik.

Volgensdienavorsing is 1300
mense sedert Januarie 1987 in
die binneland vermoor.

Duisende mense is dakloos
gelaat en miljoenerande in eien
dom vernietig.

John Aitchinson, die hoof van
die sentrum, se die geweld in die

POLITIEKE moorde in die
Pietermaritzburg-gebied
neem toe ongeag bewerings
yah die regering dat die
situasie onder beheer is.
, Volgens navorsing

gedoen deur die Centre for
Adult Education van die

Universiteit van Natal, is 168
mense sedert die begin van die

jaar tot die einde van Maart in
die Natalse binneland

vermoor.
In Desember

verlede jaar is 87
mense vermoor 
die, hoogste getal

beheer inNatalse
Situasie nie onder

Hoof
mini
ster.
Gatsha
Mango
suthu
Buthelezl·
"Hulle beplan
nle die mobill
serlng van tradl
slone Ie lelers
om enlge ander
rede as om my,
te verslaan nle".

FoIO.:
PaulWeinberg

{Afrapix)

'Alles begin by "noogvir 'n oog'
HOOFMAN Mhlabuzima Maphu
mulois 'n indrukwekkende man.Hy
straal 'n aura van uitgesproke dog
aardseselfvertroue uit, watbeide sy
skerpsinnigheid komplimenteer en
verdoesel.

Wanneerhypraat.Iuisterjyomdat
systandvastigheid en redelikheid al
beroemden beruggewordhet.

Hy is tersefdertyd gemaklik en
ernstig,'nmodieus-gekIedeman \ya,t
sytradisionelerolas "sambreel" van
symensein 'n baieernstig ligbeskou.

Hy het op baie tone getrapdeur
die werwing van rekrute vir poli
tieke organisasies in sy Maqongo-
gebiedte verbied. '

Nogtansbeweer hy dat hyonge
veer30000 volgelingeindiegebied
het,waarvan10000 vlugtelinge met
uiteenlopende politieke oortuigings
is. '

"Ek het geen beskerming nodig
nie,' se die 39-jarige leier, en voeg

bydathynie saltoelaatdatsygebied
in 'n moordsone ontwikkelnie,

"Baie mense bel my, en mense
watekin die strateontrnoetsealmal
•ons ondersteun jou een honderd
'persent, gaan so voort'. Die mense
het uiteenlopende politiekeoortuig-' '
ings,maarbeskoumyasdiemanwat
die geweldgaan beeindig."

Maphumulo sediesleutel totvrede
is neutraliteit. '

"Ek het vir my mense geseof jy
nou UDF of Azapo of Inkatha of
ANCof PAC is, moenieuitgaanen
andermense probeerdwingom aan
te sluitnie.Niemand wordtoegelaat

, omsnagsuitte gaanenbymenseaan
'te kIopom vir hulle te se hullemoet
nou aansluit nie - dit is waar die
geweldbegin het,

"Inmy gebiedis almal vryom te
doen wathulle wi!. As dit eldersdie
gevalwas,en diehoofmannehetnie
kant gekiesnie, souons sekerliknie

William Harper

die problemegehad het watons nou
her nie.

"'n Leierwat kant gekieshet kan
onmoontlikdiesituasiebeheer,want
hy is nie instaatdaartoeom 'nregver
dige oordeeluit te spreek nie.'

'Hy se die tuislandregerings het
hoofmanne in 'n posisiegeplaas waar
hulle nierneerneutraal kanweesnie,

Hy kIa dat Inkatha, ondanksdie
verbod op werwing,probeer het om
merise insy gebied te werf,maardat

, 10000 van sy volgelinge op 'n ver-
gaderinggestemhet om diewerwers
uit te hou. '

Maphumulo se hy het die reger
ing gevra om 'n kommissie van
ondersoek na die geweld in Kwa
Zulu in te stel, nadat Hoofminister
Mangosuthu Butheleziniedaarinkon
slaag omdieprobleme in die gebied

die hoof te bied nie, Buthelezi het
hom hieroor gekritisieer en na be
weringdiestaatspresident gevraom
Maphumulo se versoek te ignoreer.

Buthelezi het gese dat Maphu
mulo homeers in die verband moes
genaderhet,Maphumulobeweerdat

, hy reedsverskeie kere, sonderenige
welslae, Buthelezi daaroor wou

, spreek, maar dat hy nooit die kans
gegun is nie.

"Die hoofminister is in kennis
gestel van die geweld. Hy is bewus
daarvan.Hy se hy is die enigsteper

, soon wat toegang tot die staatspre
> sidenthetom diegeweld te beeindig,
maar hoekomdoen hy dit nie?

"Die hoofminister se hy kan nie
bydie geweldbaatvind nie, maarhy
hetal verskeiekeregesedat ledevan
Inkatha die reg het om hulle teen
ander te beskerm- 'n oog vir 'n oog,
'n tandvir 'n tand, 'n Verantwoorde
like leier praat nie so nie - asjy eers

so praat, se jy vir jou volgelingedat
hullemaarhul teenstanders kanaanval.

"Hyprobeer nie die twee groepe
versoen nie.' ' ,

Sy sienswyses het hom al sedert
die vroee sewentigerjare in konflik
met Inkatha se leierskap gebring. ,

In 1978 het Inkatha sy leierskap
, opgeskort, maar hy het dit na die

Hooggeregshofgeneem en is weer
aangestel.In Oktober van dieselfde
jaaris hyindieuitvoerendevergade
ringvanKwaZuluaangerand. Hyhet
daamaopgehouom in die vergader
ing te dien, maar het sy setelhervat
na Roger Sishi, die burgemeester
van Mpumalanga,bedankhet,

"Die tuislandregerings gaan oor
'n jaar of twee iets van die verlede
wees-hulle besefdat die mensevan
Suid-Afrika een parlement wi! he.
Die tuislandeis 'n mors van geld en
tyd en verdeel die mense.' - The
New African

Die Suid-Afrikaanse I + -I
Raad van Kerke -¢....
'n Twee Jaar opleldlngsprogra'mIn
Ontwlkkellngword beoOg deur die VOA
Taakmag vandie SARK.(Ole vakleerllnge sal
nle werknemers van die SARKwees nle), Ole
Pfogram 881 foku8 op ontwlkkeJlngs
bekwaamheld In proJekorganlsasle. bestuur
en waardebepallng, f1nansllHe bestuur,
analiseen evaluasle,probleemoplosslng en
hoeom met gemeenskapsontwlkkellngs
p'rogramme 88amte werk.

Aansoekers, ongeag ras, geslag otgeloot, met
dievolgende kwalifikasles salvoorkeurgeniel:

Olenmlnsle matriek
o ondervinding Ingemoonskapsontwikkelings

programme
o gemaklik inminstens Engels en Insen'

anOOr laalkankommunikeer
• 'nbestuurderlisensie ,

, 0 bereldwoos omInSArend Ie reis
Vergoeding aanvakJeerlinge isonderhandelbaar.
Aansoeke moetdie VOA-taakmag Sameroeper,
Posbus 4921, Johannesburg 2000, berelkvoor
30April metdienaam, adres enteletoonnommer
vandrleverwysings.

DIE Kongres van
Suid-Afrikaanse'Ira
disionele Leiers
(Cotralesa) het 'n
"aansienlikehoeveel
heid" leiers in Natal
georganiseer en die
reaksie opdie organ
isasieis "oogelooflik", '
volgens 'n senior
amptenaarvandieor
ganisasie.

Cotralesa, wat
beoog om "tra
disionele leiers indie
bre~ demokratiese
beweging te vestig";
het teen dieeinde van
verlede jaar - toe ge- '

weldpleging in die
gebiedOIl sy ergsteWM

- op versoek van
hoofrnanne begin or-

,ganiseer.
Die hoofminister

van KwaZulu. Gatsha
Mangosuthu Buthe
lezi, het onlangs teen
die party-politisering
van tradisionele leiers
gewaarsku, en het gese
dat dit "emstige
bedreigings" vir al die
lede van die uitvoe-

Sipho Khumalo

rende vergadering in
hou,

OorCobalesa bet "
hy gese: "Huilebeplan
nie die mobilisering
van tradisioneleleiers
om enige ander rede
as om my te verslaan
nie.'

Hy het gese dat
Cotralesa deur die na
sionale uitvoerende
raad van die ANC in
1986 gestig is.

Hierdie aantygings

is deur Siphiwe Thusi,
een van die vier lede .
van Cotraiesa se sekre
tariaat, van die hand
gewys.

Hy het gese die de
mokratiese beweging
word nog altyd deur
Buthelezi as 'n bedrei
ging beskou.

"Ons organiseer net
tradisionele leiers en

, oos glo dit is 'n gewet
tigde Slap.

"Buthelezi val al-

tyddemokratiese bewe
gings soos UDF en
Cosatu aan as 'n front
vir die ANC."

Gebore ult 'n sterk
weersin in die onaf
hanklikheidvan Kwa
Ndebele in 1986 het
Cotralesaal uitgebrei
naVenda, Gazankulu,
Lebowa, KwaNgwane,
Transkei, . Ciskei,
Bophuthatswana' en,
meer onlangs, na Na
tal.

Die voorsitter is
ho~fman Kgaogelo
Maftri van Lebowa 
The New African
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6 Vrye Weekblad, 21Apri11989,
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NOG 'N INTERDIK DREIG' TEEN WEERMAG EN SWAPOL

Aanklagte teen soldate stapelop

Anton steenkamp

"MYNWERKERS liet 'n besluit aangeneem om drie afgevaardi
gdes na Landen, Washington en Bonn te stuur ornn beroep te
doen op Margaret Thatcher, George Bush en Helmut Kohl om
nie die Suid-Afrikaanse regering en die "wette wat werkers on-
derdruk" te ondersteun nie. " ' , , ,

Werkerseenheid was die sentrale tema van die National
" Union of Mineworkers (NUM) se sesde nasionale kongres wat

verlede naweek in Johannesburg gehou is. ' '
Resolusies oor die ANC se nuwe grondwetlike voorstelle,

gegrond op die Vryheidsmanifes, diensvoorwaardes, lone,
opvoeding, gesondheid en veiligheid op die myne is aanvaar.

James Motlatsi, president van.Nlllvl, het in sy opening
, stoespraak gese die afgevaardigdes moet 'n strategic uitwerk om

toenemende onderdrukking op die myne te bekamp. '
NUM sevoortgesette steun aanSwapo en die National Union

of Namibian Workers (NUN\Y) is deur Motlatsi herbevestig.

Beroep om te verenig
Die algemene sekretaris van Cosatu, Jay Naidoo, het 'n 0

beroep op werkers gedoen om te verenig in die bree dernokra-
, tiese beweging se stryd ,teen apartheid. ~. ,'0 ,

, Harry Gwala, 'noud-Ieiervandie ANC wat saam met Nelson ,
Maridela tronkstraf uitgedien het op Robbeneiland, het as le- ,
wenslange ere-president van NUM 'n openingstoespraak ge·
lewer, ' , 0

Hyo mag egter nie aangehaal word nie.
oDie ANC se grondwetlike voorstelle sal in NUM-strukture

.bespreek word, en hulle gaan 'n beroep op Cosatu doen om 'n
konferensie oor die onderwerp te reel.. ,

'n Resolusie is aanvaar dat Cosatu en die UDP die leidende rol
moet speel in 'n bree anti-apartheidskoalisie,

'n Nasionale minimumloon vir alle mynwerkers gaan deur
NUMbeding word. Die kongres het sy solidariteit uitgespreek '
met mynwerkers by Rustenburg Platinummyn; wat al50 dae'
lank staak vir hoer lone. , '
, NUM beplan 'n bloudruk oor die toekomsvan die mynbedryf,
wat in I99i aan dienasionale kongres voorgele sal word.-,

, : "', ,- _ . "'-', •• ~", .. ~I • <'.'... - ""~." ': :,' - ;Sl~

Afgevaardlgdes by die sesde naslonale NUM-kongres ,
• 0' ",'" , ,,'. 0 , Foro: Cedric Nunn (A[rapix)

Foto:RobertMagwaza

Besluit

Bataljon Swapo-ondersteuners
uit en molesteer hulle. Die
weermagontvangook daagliks
verslae oor wie in Ovarnbo
land Swapo ondersteun.

Die Regsliulpraad het ver
skeie klagtes ontvang van
inwoners wat beweer hu1
Swapo-klere is deur lede van
101 Bataljon van hul Iywe
afgeskeur. Daar was ook
gevalle van Swapo-vergader
ings wat opgebreek is en selfs
mense se klere wat aan die
brand gesteek is.

Smuts se die weermaghelp
die DTA met sy verkie
singsveldtog deur mense te
dwing om DTA-klere te dra
en hulle te ontmoedig om vir
Swapo te stem.

Smuts het bevestig dat hy
'nbrief aan Meyer gestuur het
waarin hy met verdere stappe
dreig as die intimidasieveldtog
nie beeindigword nie. Hy wou
egter nie die inhoud van die
brief bekend maak nie.

Na vemeem word het die'
weermag nog nie op die brief
geantwoord nie. '

Die Regshulpraad het ver
lede maand 'n hofmterdik teen
Swapol en die' weermag
aangevra om intimidasie te
beeindig. Die aansoekisgeskik
toe Meyer en die bevelvoer
der van die polisie, genl Dolf
Gouws, ondemeem het om
nie verdere intimidasie toe te
laat nie.

, Vrye Weekblad vemeem
dat die Raad besig is om ver
dere dokumente voor te berei
vir nog 'n interdik teen die
weermag en polisie. '

getuienis ontoelaatbaar was. • wetlik verskanste handvesvan
In 1984' is hy aangestel as .: menseregte die beste waar- ,
Hoofregter. ' " borg dat die individu se regte

Wanneer die uitVoerendedeur 'n' onafhanklike
gesag die onafhanklikheidvan .: , regsprekende gesag beskerm
die regbanksprobeer- inkort.vv- kanworde- '
moet regteri dit teenstaan.' ,';' In Zimbabwe dien dit as

Toe IariSmith eensydige' '0' versekering dat die Rule of
oriafhanklikheidverklaar hetLaw beskerm word, se Dum
- en van regters vereis het om,' butshena.

, lojaliteit teenoor die' nuwe Aangehoudenes is byvoor-
"grondwet" te sweeren 'n nuwe beeld geregtig op die redes vir
regterlike eed afte16- met die, .Jml aanhouding, hersiening en
dreigement van ontslag son- regsverteenwoordiging.
der vergoeding - het hulle Die howe het self die be-
geweier. ginsels uitgebrei om te

voorkom dat mense aange
hou word sonder 'n geldige '

As'nregimeverander,moo rede. '
'n regter besluit of hy steeds Die howe hei ook sekere ,
aan alle mense reg kan laat: basiese regte in 'aanhouding
geskiedsonder benadeling. So uiteengesit, soos behoorlike
nie, moet hy of sy bedank., huisvesting en kleding,

As die uitvoering van die voldoendekos enmediesehulp,
regering se prerogatiewe pri- beskerming teen aanranding, .:
vate regte, belange en die 'n verbod op eensame opslui-
regmatige verwagtings van ting en die reg tot voldoende
burgers' bemvIoed, kan die' oefening.
jurisdiksie van die howe nie Die sosialeen ekonomiese
uitgesluit word nie en is die, regte van die meerderheid van '
regering se dade onderworpe, die Zimbabwiese bevolking .
aan geregtelike hersiening. ,het baie verbeter sedert

In 'nnuwestaat is'ngrond- 'onafhanklikheid.

Jacques Pauw

Enoch Durnbutshena het verlede week by die
kongres van die Regshulpsentrum gepraat oor

regsoewerelniteit In 'n demokrasie. Ondanks die
sterkkritiek wat hy teen die Zimbabwiese regering
uitgespreek het, Is hy aangestel as die hoofregter.

ANTON STEENKAMP doen verslag.

Swapo het onder meer ver
lede maand op 'n perskonfe
rensie in Windhoek gese dat
hy nog moet besluit wat om'
met die SA spioene in aan
houding te doen.

Swapo word op sy beurt
ook deur die Weermag van
intimidasiebeskuldig. Volgens
verslae word mense.in veral
die noorde van die land met
die dood gedreig as hulle nie
vir Swapo sou stem nie, en

okinders by sko1e word glo ge
dwing om Swapo-liedjies te
sing.

Geskiet
Die Weermag beweer dat

'n dokter in die Kavango
onlangs moes bedank nadat
sy deur haar kollegas geinti
mideer is toe sy Weermag
dokters gehelp het om 'n kind
te behandel wat deur die vei
ligheidsmagte geskiet is.

KIagtes oar intimidasie deur
101 Bataljon stroom in by die

, Regshulpraad.
AdvokaatDavid Smuts,di

rekteur van die Raad, s6:
"Intimidasie deur die weer
mag het nou 'n hoogtepunt
'bereik. Dit is hee1temal in stryd
met die gees van die skikp1an."

Die inwoners vra onder
, meer in die petisie datdie VV '
, oruniddellik 'n skakelkantoor

in Ovambolandmoet open om
na mense se klagtes te luister
en om hulle te adviseer oor
hul regte as kiesers.

Volgens Smuts soek101

DIEpropaganda-oorlog in
Namibia tussen die SA
Weermag en Swapo het 'n
hoogtepunt bereik met
verhale vanwinkeleienaars
in die noorde vandie land
wat na intimidasie deur
soldate hul winkels moos
sluit en Swapo-klere wat
van mense se lywe afge
skeurword.

Die Regshulpsentrum in
Windhoek het op 4 April
vanjaar 'n brief geskryf aan
die bevelvoerdervandieSWA
gebiedsmag, genl Willie
Meyer, om weer eens beswaar
te maak teen die intimidasie.

Die hemieude vlaag van
intimidasie volg nadat die,
Spesiale Gesant van die VV,
Martti Ahtisaari, op 1 April
toestemminggegeehet dat 101
Bataljon weer in Ovamboland
aangewend mag word.

Inwoners van Ovamboland
is besig om 'n petisie saam te
stel om die VV te vra om
tussenbeide te tree en hulle te
beskerm teen intimidasie en
aanranding deur die weermag
en polisie (Swapol). Daaris al
byna 5 000 handtekeninge
ingesamel.

Maar intussen het Swapo
se reeds geskade rekord 'n
verdere knou gekry toe 'n
petisie met byna 100
handtekeningevan Swapo-Iede
uit die Mboroma-vlugte
lingkamp in Zambiena die
buitewereld gesmokkel is.

Die lede, wat almal aange
hou word omdat hulle Suid- "
Afrikaanse spioene sou wees,
s6 hul vrees vir :hul Iewens,

, 0

Geen demokrasiesonder
onafhanklikeregbank

-----:...-_--'---'------'---'-~---'-'----....L_._:.._..:___'_'__'_'__'_.'""--, NuMstoDr '. .;;
gesante naBush
eo'Thatcher:

DIE beste waarborg vir die
beskerming van persoonlike
vryheid, glo Enoch Dumbut
shena, die hoofregtervan Zim
babwe, is 'n verligte demokra- . '
sie met 'n 'onafhanklike'
regbank.

'n . Verteenwoordigende,'
demokraties verkose parle-Zimbabwebestaan di~ regbank
ment, openbare bespreking, uit 'n allegaartjie van voor-
'n vrye pers en 'n ingeligte malige ondersteuners van Ian
openbare mening iskenmerke Smith, biskop Muzorewa en
van 'n demokrasie, maar selfs ander, Hulle word nie aan-
in so 'n stelsel misbruik die gestel deurdie regering 6f die,
uitvoerende gesag en par1e-' president nie, maar deur die
ment soms sy mag. 'Judicial Service Commission,

am dit te verhoed, is 'n ,bestaande uit die Hoofregter, "
onafhanklike en dapper:'" die Regterpresident, die
regbank noodsaaklik, tesame 'Prokureur-Generaal, die voor-
met grondwetlike beskerming sitter van die Staatsdienskom- ,
vir die regte van die individu, missie en nog regskenners,"

Politieke onafhanklikheid
, In gevaar is 'n belangrike vereiste vir

Tensy die regbank duide- regspraak.
lik verwyderd "is van<die Kortnaonafhanklikheidis
wetgewende en uitvoerende Dumbutshena,'nZimbabwiese '
gesag, en beskerm word teen advokaat wat nog nooit lid
politieke en ekonomiese was van die regerende Zanu
invloed, word die voorwaarde ,(PF) nie, aangestel as regter.
vironafhanklikheidin gevaar -In die saak York teen die
gestel, seDumbutshena. Minister van BinnelandseSake

am ekonomiese onafhan- het Dumbutshena uitspraak
, klikheid teverseker.moetdie gegee teen die regering. In

regsprekende gesag verkies- 1983ishy aangeste\as Regter-
1ik sy eie begroting he. Dit is president, onder meer weens
onge1ukkig nie die 'geval in dieonpartydigheid watuitdie
Zimbabwe en in baie ander York-saak geblyk het,
lande nie." Kort daarna het Dumbut-'
. Regters moet nooit aang- shenavier lugmagoffisiere, wat
estel word' op grond van hul weenssabotasie aangeklawas,
politiekeverbint~ru.ssenie.In, vrygespreek omdat hill
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Joernalis
Dit is interessant dat 'n Russiese

joernalis tydens 'n onlangse toerdeur
weermageenhede in die noorde van
Nambia opgemerk het: "Wat ek die
ontstellendste gevind het, was die
gebruik van die Boesman in 'n
gevegsrol.

"Hulle is 'n bedreigde ras. Hoewel
die weermag baie gedoen het in terme
van welsyn, mediese dienste en po
gings om hullewenstandaard te ver
beter, is dit moreel onregverdigbaar
omhulle uit te stuuromdoodgemaak
te word.

Kollega Anton Steenkamp skryf
s6 oor sy besoek aan Omega as lid
van 'n studentegroep van Maties: "Na
die potjiekos kom die grootste deel
van die basispersoneel in die kroeg
bymekaar - drie Boesmans uit An
gola, met identiese dasse en truie
aan, inkluis.

"EIc dink terug aan die bevelvoer
der, kmdt Pattison, se woorde vroeer
die middag: "Hier leer ons die Boes
mans drink...'

9

"Kamp Omega is 'n ware lewende
monument vir die SA Weermag wat
hier gemoeid is met een van die
uniekste projekte nog in die ophef
fing van die mens."

In die dieselfde artikel se ene kmdt
Hall: "Mens kry nie diefstal onder
die Boesmans nie.

"EIc is sekerdie hele biervoorraad .
kan oopgelos word ennikssal wegraak
nie.".

Bewyse
"Daarvan het ons genoeg bewyse

gesien by die basis. 'n Boesmanman
in uniform het rondgestrompel en
iets onhoorbaar aanhou skree, terwyl
die vroue en kinders in die agter
grond uit hul krotte na hom loer,'

Vir baie jare het die weermag
trots vertel dat 'n Boesmandie Hono
ris Crux-medalje vir dapperheid
ontvang het,

Vandag is die drankwinkel op
Tsurnkwe 'n lewende monument

seuns koop pyl en hoe in die winkels
en moet van die blankes leer om met
stokkies vuur te rnaak."

Die laaste bevelvoerder van die
Boesmanbataljon, kmdt Seholtz van
Wyk, het by die demobilisasieparade
gese: "Die moontlikheid bestaan
ongelukkig dat hul lewenstandaard
sal daalwanneer die weermag onttrek.
Hulle is baie skaam en vredeliewend.

"Dis juisdie eienskappe wat dikwels
deur ander misbruik. word om hulle
cit te buit en hullevatbaar te maakvir
die aanleer van slegte gewoontes.
Hulle wys nie graag en maklik hul
gevoelens nie, maar hulle het laat
blyk dat hulle bekommerd is," het
Van Wyk gese,

Aanmoediging
Hy het afgesluit: "Ons bejarnmer

hulle nie, want dan begin hulle hulself
bejammer. Ons moedig hulle aan om
hul tradisies te behou, selfs wanneer
daar vreemde elemente in hul midde
is."

Vir jare is die Omega-basis voor
gehou as een van die modeleenhede
van die weermag. Dis hier waar twee
predikerif"diCeeitS dorre geestelike
aarde omskep het in 'n vrugbare een
wat hulle onverpoosd en toegewyd
bearbei",

So byvoorbeeld skryf 'n bekende
Afrikaanse joemalis oor die Boes
manseverwestering: "DieBoesman
gesinne is innetjiese hoothuisiesgeves
tig en ontvang alIebenodigdhede gratis
van die weermag.

"Ander artikels is teen kosprys in
die winkel beskikbaar. Elke soldaat
in die basis ry op sy eie dikwielfiets.
Sonbrille, horlosies en radio's word
hier tot statussimbool verhef.

volle aandag kon wy aan die poli
tieke, sosiale en kulturele ontwikke
ling van die Boesman.

Hulle motiveer verder: "Hulle is
so verwesters dat hulle nie eens meer
tradisionele klere wil he nie. Die jong

was daar net twee Swapo-insype
lings in Boesmanland.

Tog hou die weermag vol: Die,
doel van die Boesmansoldaatwas om
'n stabiele veiligheidsituasie te hand
haaf sodat die politieke leiers hulle

Vrye Weekblad, 21 April 1989

by die weermag.
Vandag, meernog as ooit tevore,

kan mens die vraag vra oor hoekom
dit vir die weermag nodig was om
soldate van die mense te maak. In die
hele geskiedenis van die bosoorlog

die weermag het al erken dat
alkoholisme 'n ernstige probleem in
sy basisse is.

Op die voorstoep van die
drankwinkelop Tsumkwe Ie dronk·
mense en slaap.

Hiervoor kry sy verwestering die
skuld. Die mense is verveeld. Omdat
hulle nie jag nie, is hulle verveeld. En
omdat hulle verveeld is, drink hulle.

Kashe se die dae is verby van die
Boesmans wat van nerens af erens .
heen getrek het en onder die hemel .
geslaaphet.

Vir so baie is son nie meer hul pa
en die maan hul ma nie. Die wind is
nie meer hul boodskapper nie, die ' ,
laatreen nie meer hul broernie en die
vroee reens nie meer hulsuster nie, :

In ruil daarvoor bet hy die Chris- .
ten-godsdiens aangeneem en tra- .. ·
disionele gesinne is verskeur en eeue
se gebruike en tradisies het verval.

Daar word verwag dat drankmis
bruik nou nog verder gaan toeneem.'
Die Boesman-soldate het almal.
uitbetalings van die weermag ontvang. ~'

Hulle is nou werkloos en verveeld en "i"
gaan nog meer drink. 'i

"Wat nou, waarheen en hoe met l
my 45 000 mense? Ek gaan my pad'
loop en dink soos 'n jagter om my
mense en my land te red," se Kashe.

Boesmanland is besig om die graf te word vir
die uniekeen mees bedreigde groep op aarde

VryeWeekblad, 21 April 1989

". Om alles te vererger, vrees die
Boesmans die komende verkiesing.
DIe Boesmans was nog altyd onder
steuners van die DT A. Baie vrees 'n
moontlike Swapo-oorwinning en s
weerwraak weens hul betrokkenheid

.'Gewaarsku
Jeregelede al het Stroh die ower

hede gewaarskti dat die Boesmans se
voortbestaan bedreig word en dat die
weermag nie die enigste instansie
moot wees wat na sy welsyn omsien
nie.

Hy se die groot probleemis dat
die weermag se dienste so omvattend
was. Hullehetkos,k1ereen huise aan
diesoldate gegee, hul medies ver
sorg en werle verskaf.

"In Windhoek is daar nou 'n hele
paar mense wat met rooi gesigte
rondloop," se StrOh. .

Die Boesman het nie net op kul
tuurvlak 'n bitter duur prys vir sy
verwestering betaal nie. 'n Studie
verlede jaar deur die mediese fakul-.
teit van die Universiteit van Pretoria
het getoon dat 'n beduidende persen
tasie van die inwooers van die Omega
basis aan hoe bloeddruk en vetsug ly.

Dranksug is al lankal 'n emstige
probleernonder die Boesmans. Selfs

Boesmanland: hongersnood.
Want die weermag het padgegee,

Magnus Malan se vleispotte en bier
bekers is weg.

Die weermag het pas gedernobi
liseer in Boesmanland. Die basi sse
by Mangetti-duin, LehubuenM'Kata
is reeds ontruim, By Omega is die
weermag ook besig om die bekende
basis te ontruim.

Die duisende Boesmans wat vir
soveel jare afhanklik was van die

,weermag, is nou op hulle eie. Die
skikplan vir die onafhanklikwording
van Namibia verplig die weermag
om sy basisse te ontruirn.

Die weermag was sedert 1974die
grootste en byna enigste werkgewer
in Boesmanland. "

Kunsmatig
Die kinders van die veld moet nou '

,kunsmatig aan die lewe gehou word,
want hulle kan nie meer jag nie en
kan nie meer op hul eie oorleef nie.

Vir jareal vertel weermaglede dat
die enigste pyl en hoein Boesmanland
teen hul sitkamermurehang.

In Windhoek is die Red-n-Boes
manstigting pas gestig om die mense

. van Boesmanland aan die lewe te
hou.

,"DieBoesmans is ontredderd. Die
weermag het 'n vakuum gelaat wat '
nie nou gevul kan word nie. Dis nou
'n geval van lewe en dood. OIls moet
die mense aan die lewe hou," se

, Francois Strohvan die Stigting. Hy is
'n man wat tussen die Boesmaris
grootgeword het en hul kliktaal vlot
praat

Hoofman Geelbooi Kashe se sy
mense se totale voortbestaan word
bedreig. Hulle beskik oor geen

. noemenswaardige opleiding om
selfvoorsienend te wees nie. InBoes
manland is geen infrastruktuur om
die bevolking van werk te voorsien
nie.

veldkos teversamel en te jag, iets van
die verlede.

Daarvoor het die weermag vyf
tienjaar gelede gesorg toe hy vir die
Boesman 'n uniform aangetrek het,
hom gekersten het en drank en tabak
teen kosprys aan hom verkwansel
het,

Maar nou is daar 'n nuwe gesig in

, Een van Afrika se grootste tragedies is beslqcm hom af te speel in
Boesmanland. Die Boesman, wat al 40 000 duisend jaar lank die konlinent

bewoon, is nle nou ~rens besig om die eland te bekruip of legendes van die
maan om die vuur te vertel nie. Hy I~ nou sy roes en atslaap op die

drankwinkel se stoep. Die SA Weermag, alkohol, tabak en die Christendom
het s'y tol geEHs. JACQUES PAUW vertel meer. PAUL WEINBERG van Afrapix

het die foto's geneem

hartseer. Hy huil.
Hy huil oor die Boesman wat

, beneweld op die voorstoep van die
drankwinkel op Tsumkwe Ieen slaap,

Hy huil oor die mensies vangister
wat die uitskot van vandag geword
het.

Vir jare al is die dae toe die Boes
man nog sy bestaan gemaakhet deur

. "'.. '.enSles .vangister
vandag se. uitskot
BOESMANLAND is 'n let! w&'eld
- 'n uitgestrekte landvandoring
bos ensandduin. Van manjifieke
sonsondergange en droeomaram
bas(rivierlope) wat paadjies deur
grasvelde kerf.

Maar Boesmanland is siek,Hier
die stuk land sonder teerpaaie,
grensdrade of telefoonpale wat vir
soveel dekades deur ontdekkings-.
reisigers deurkruis en deur digters
besing is, is besig om dood te bloei,

Een van die Afrika se grootste
tragedies is besig om hom hier te
ontvou,

Boesmanland is besig om die graf
te word vir die unieke en mees
bedreigde ras op aarde,

In Boesmanland sa die toordokters
lankal dat die son elke oggend sukkel
om uitdie ooste opte kom. Want hy's

'.
~.-



AFRIKA.

MaryAkatsa (onder) maak daarop aanspraak datsy 'n visioen van Jesus
gehad heten dat sy al in die hemel was. Volgenshaar Iyk dit baie 5005

hier op die aarde. 'n Joernalis van NEW AFRICAN doen verslag

ketting hemel toe
Profetes met

Op 13-jarige ouderdom is sy get
roud met Francis Akatsa. Hulle het
tot verlede jaar saamgewoon toe die
huwelik amptelik in die kerk beves
tig is deur een van haar getroue vol
gelinge, Fred Ornido, die minister
van opvoeding.

Een dag het iemand haar probeer
vergiftig deur gif in 'n glas lemoen
sap te gooi.

"Nadat ek dit gedrink het, het ek
baie siek gevoel," se sy. "Ek kon nie
eet of drink nie en is na hospitale in
Kakamegaen Kisumu geneem, maar
hulle kon nie uitvind wat my makeer
nie en ek is terug huis toe gestuur om
dood te gaan."

Sy se sy bet gesterfin Maart 1983
en het reguit hemel toe gegaan.
Volgens haar lyk dit baie soos die
aarde, met pragtige stede, wolkekrab
bers en gelukkige mense wat almal
in wit geklee is. Sy was "dood'' vir
drie dae.

Sy se sy kon hoor wat die mense
wat haar wou begrawe gese het, maar
sy kon hulle nie antwoord nie. Sy se
sy het heme! toe gegaan aan 'n ket
ting wat iemand stadig opgetrek het.

Verwyder
In die heme! was daar 'n lang tou

mense wat gewag het om geweeg te
word. "As die persoon die regte gewig
was, het hy 'n wit kleed gekry, maar
enigiemand wat nie genoeg geweeg
het nie, is onrniddellik deur Satan
verwyder. Daar was baie mense wat
geskree het omdat hulle hel toe moes
gaan."

Daar was 'n man wat sy as Jesus
herken het, want sy het hom al
voorheen gesien. Hyhet vir haar
gese sy sal nie geweeg word nie
omdat sy terug aarde toe gestuur sal
word om haar sending te voltooi.

Mary se sy het beswaar gemaak,
maar die man in wit het net stil
gebly. "Toeek wakker word, het
alma! behalwe my man en my ouma
so geskrik dathulle opdie vlug geslaan
het."

Sy is na 'n hospitaal in Kisumu
geneem waar sy 'n operasie moes
ondergaan. Maar.met haar terugkeer
na haar tuisdorpie was sy so onge
wild .omdat sy die mense se sondes
openbaargemaakhet, dat syna Nairobi
moes vlug.

.Sy het haar in Kawangware geves
tig om voort te gaan met haar won
derwerke.

'n

Bybel in die hand. gesien het, San
goro het al tevore dieselfde visioen
gesien en daar isaan haar gese dat sy
nie moet vrees nie, haar kleindogter
"is gekies om die Woord van God op
aarde te verkondig".

Hoewel sygoedoer die weg gekcm
het met haar pa en haar ouma, het
haar stiefrna's haar gereeld geslaan
en die lewe vir haar baie moeilik
gemaak. Een aand is sy verskriklik
geslaan en uit die huis gegooi. Sy
wou haarselfverdrink - maar skielik
het syhaarouma se stern gehoor wat
gese sy moot dit nie doen nie. Sy is
terug huis toe. Haar pa het haar weer
geslaan, maar sy hetvir hom gese sy
vergewe hom want sy is besig met

.die werk van God. '

, Sy het saam met haar pa, Stahley.
Jogoo, wat reeds 23 vroue en dosyne
kinders gehad het, grootgeword. Hy
was 'n polisieman. ,

Haar ouma, Lorna Sangoro, het
haar opgepas tot sy vyf jaar oud was
en daama is na 'n kleuterskool ge-
stuur. .

"Sy het suikerriet verkoop en my
kleuterskool toe gestuur met die min
geld wat sy verdien het." .

Sangoro het reeds 'n gevoel vir
herlewingsgodsdiens gehad en het
vankleins af gereeld dienste by die
Isirongo-Pinkstergemeentes van GOd
bygewoon.

Een aand het sy wakker geword
en na buite gegaan waar sy 'n boot
vol mense in wit klere, een met 'n

SENAIDA MARY AKATSA, die
Keniaanse profetes en helerwat
verlede jaar vir Jesus in die
krotbuurte van Nairobi "gesien"
het, beoefen steeds haar beroep.
Duisende gelowiges vergader elke
dag in die klein moslemdorpie
Kawangware met die hoop dat
hulle haar sal siene , , ,. .

Somtyds is daar tot 5 000mense .
by haar opelug-biddienste. Duisende
vroue met kinders op hulle skote sit
opdie klipperige grond met die hoop
dat hulle net 'n vlugtige blik van
Mary Akatsa kan kry. Van hulle het
al die vorige dag daar aangekom,
maar sy het nie opgedaag nie, Hulle
het net daar in die ysige koue geslaap
met die hoop dat hulle die volgende
dag gelukkiger sal wees,

In die voorpleinvan diekampong
is al die beskikbare parkeerplekke
reeds teen, middagete geneem -

. weelderige en ou motors, donkie
karre en fietse. Die gelowiges is
afkomstig uit alle klasse en inkom
stegroepe.

'Wonderwerke,
Mary het Kawangware interna

sionaal bekend gemaak. Van haar
volgelingekom van so ver as Mwanza
in Tanzanie en kamp dan daar vir'n
paar dae om haar preke en "wonder
werke" tesien. Daar is Arabiere,
Asiers en Europeers, maar die meeste .
is vroue met kinders van Afrika. .

In 'n klein tydelikekerkie - wat sy
die Kerk van'Bethlehem noem - Ie
daar hope krukke, stutte en rolstoele
wat volgens haareers aan gebreklike
en siek mense behoort het, Sy se dit
is net die gevolg van die afgelope maar stil daaroor. Maar Job Ma-
twee genesingsdienste. tungi, die besturende redakteur van

Hoewel die Asiatiese gemeenskap die Swahili-koerant Kenya Leo, se
dit nie openlik verkondig nie, is een hy het dit ook gesien.·

.van Mary se getrouste volgelinge .Hy is nou op toer in Denemarke
Surgit Singh, 'n garage-eienaar, en waar hy sy storie aandieDene verkon-
sy vrou Yasmin. dig.

Diepaartjiebeweer dat Mary hulle Wie is MaryAkatsa? Sy is klein,
sewejarige dogtertjie, Sunita, van 'n broos, aantreklik en baie jonk, nie
vreemde velsiekte, waarvoorheden-' die afgeleefde heks wat baie wil glo
daagse medici geen genesing kon nie. Syis in Desember 1964 in die
vind nie; gesond gemaak het. Be- weste van Kenia in Ebisiralo,
soeke aan dokters in Kenia, Indie en Kakamega gebore. Haar moeder,
die VSAwas vergeefs;"Ml.lar Mary Veronica'Akoya is dood met haar
segebedehetkleinSunilllgougenees," geboorte. Volgens Mary het die
het Singh gese, dokters gese haar moeder was reeds

Die "verskyning" van Jesus het dood toe hulle haar as sewe rnaande
slegs een keer in Junie verlede jaar :"oue babatjie in die baarmoeder ge- .
gebeur en die gevestigde kerke bly vind her, '. . . .

I

ONS STEEK NIKS WEG NIE"

. . .

Is jy die soort wat alles sluk wat vir jon gevoerword?
Is jy tevrede dat ander mense namens jou besluit wat jy moetglo?
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As jou antwoord "ja" is, moetjy assebliefnie die vonn hieronderinvul nie. Dit sal jou
baie ongelukkigmaakom elke week VryeWeekblad te lees. . . . .

Om seker te maak jy lay Vrye Weekbladelke ~eek,
stuur die vonn aan onsen ons gee jousommer 15%
afslag.Dit saljou R52 (AVB ingesluit) kos om vir '0

jaar in te teken, en R28 (AVB ingesluit) vir ses
maande. Stuurditaan: VryeWeekblad,Posbus42637,
Fordsburg 2033.
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MENINGS

wortel van die kwaad
destruktieweRassisme:

, 1

wees.
As groepsregte egter verwys na

kulturele regte, soos 'n eie taal of
godsdiens, is daarniks verkeerd mee
nie. Dis eintlik nie groepsregte nie,
maar individuele regte wat in 'n
handves vir menseregte beskermkan
word.

Ons moet dink aan die bou van
een verenigde Suid-Afrikaanse na
sie, in plaas vandie beskerming van
groepe. Kulturele verskille is be
langrikenkan 'naanwins wees.maar
dit moet ondergeskik wees aan grater
eenheid.

Ons het oak nie net 'n suiwer,
regverdigeregstelsel nodig nie, maar
nuwe sirnbolevaneenheid, vertroue,
inspirasieen hoop- selfsnuwemites.

Vrees lei tot 'n bekornmernis oor
groepsregte. Mense moet dus
opgevoed word, deur aan hulle iets'
te gee omna uit te sienindie bouwerk
aan 'n nuwe Suid-Afrika.

moet ook nie ontaard in blote vyan
digheid teenoor die sakesektornie. ' .

As groepsregte verwys na die
grondwetlike beskerming vandiepoli
tieke regte van minderheids-etniese
of rassegroepe, moetdit verwerp word
- dit sou apartheid in 'n andergedaante

stelle genoem nie. Die Regskom
missie het ook bevind dat 'n
regstellingsklousule in 'n handves
vir menseregte ingesluit kan word
om die wetgewer toe te laat om
wette te maak wat op 'n tydelike

,grondslag dieposisie vangeskiedkun
dig benadeelde persone en groepe
sal verbeter.

Watdieherverdeling vanrykdom
betref, moet daar nie beloftes ge
maak wat nie nagekom kan word' '
nie. 'n Geldige eis tot herverdeling

By die Konferensie oor die Reg in 'n
.veranderende Suid-Afrika wat deur die
Regshulpsentrum aangebied is, het prof

Johann van der Westhuizen van die UP se
regsfakulteit gepraat oor groepsregte,

regstellingsaksie en algeinene stemreg. ANTON
STEENKAMP doen verslag

probleme nie, maar dis 'n noodsaak
like voorvereiste,

Die verwydering van apartheids
wette sal nie die hele stelsel laat .
inmekaartuimel nle, maar ons moet
nogtans die onderbou verwyder om
te verhoed dat die apartheidsgebou
al hoer verrys, soos in Boksburg.

Regstellingsaksies en 'n herver
deling van rykdom sal noodwendig
moet plaasvind.

Regstellingsaksies word nie net
in die ANC se grondwetlike voor-

RASSISME is, volgens Vander
Weslhuizen, nog steeds die
besmetlikste enmees destruktiewe
enkele invloed opons regstelsel.

SoosAllanBoesakonlangsopge
merk het: "Natuurlik is daar ander
dinge as apartheid in ons land - in
sluitend goeie dinge. Apartheid is
nie alles nie. Maar apartheid vet
giftig alles."

Virdie regering,byvoorbeeld,is
rassismeduideliknogbelangrikeras
ander faktore soos emstige ideolo
giese verskille.

Toemensemetbevrydingsbewe
gings in ballingskapbegin praathet,
was die histeriese teenstand daar
teenonder meergegrond daaropdat
diemensekommuniste en marionette
van die Kremlin is.

Nou onderhandel die regering
openlik met kommuniste terwyl
geweldnoggepleegword-enonder
houde met verteenwoordigers van
die Kremlinverskynselfs op TV.

Intussenisditsteedsverkeerdom
met Suid-Afrikaners in ballingskap
te praat,

Die gevolgtrekking is blykbaar
dat dit so is, nie omdat hulle kom
muniste is nie, maaromdat hulle
swart is en swartpolitieke aspirasies
en mag verteenwoordig, '

Algemene stemreg en die
verwydering van diskriminerende
wette is nie die oplossing vanal ons

-

Vakbond en bestuurvier saam fees!
Arbeidsrubriek deur THEO
HEFFER, 'n konsultant in
nywerheidsverhoudinge

MAKLIKER GESE •..'Jacques Pauw
Onsbegin die week met 'n nuwe geselsrubriek,
Makliker gese ••• Elke week sal 'n redakslelld of

, gasskrywer die rubriek behartig

., ',\

tot opvoeding en opleiding in ny
werheidsbetrekkinge,

Blykbaar is daar redelike sukses
in hierdie strewesbehaal. OpMaan
dagaandse geselligheid het 'n bestuur
der aan my verduidelik hoeveel hy
geleer het van die "shop steward"
watsaammethomin 'nsindikaatgroep
op 'n projek gewerkhet,

Etlike minute later het 'n ampte
naar van die grootste vakbondfed
erasie indie landaanmy verduidelik
hoe"selfsdie rightwing mynbestuur
der" hom iets geleer het,
, -In 'n landwaargeestelikc enfisieke

skeidings ons van mekaar af weg
hou, en die vrye verdeling van in
ligting vexhinder word, isdit lewensbe
langrik dat ons geleenthede van die
aard benut.om mekaar beter te leer
ken.

Batzofm het nee gese en is ver
lede week agtien maande tronk toe.

Voor hom het David Bruce en
Charles Besternee gese en is ses jaar '
tronk toe.

Enna hulle gaandaar weer jong- '
manne nee se endie staat gaan hulle
weer opsluit.

Ek het diedrie se hofsake byge
woon. Nie een van hulk is 'n krim

, ineel nie. Hulle hoort nie een in die
tronknie.

Net soos die duisendes wat voor
hulleopgesluitisomdathullegeweier
het om passe te dra, groepsgebiede
onwettig binnegegaanhet of iemand

-van 'n ander kleur liefgehad het.
Ek doen steeds kampe. Ek doen

dit teen my sin.
Ek wil ook nie langer deel wees

van die SAW nie.
Ek voelek hetwaaragtigklaarmy

"deel" gedoen,
Ek voel skaamom aan my rnede

iandgenote en vriende wat nie stemreg
het nie, te erken dat ek nog diens in
die weermag doen,

Ek dink nie dit is die moeite werd
omtronk toe te gaannie. Ek het aldie
binnckantvandieSenIrale Gevangcnis
inPretoria en Zonderwater byCulli
nangesientoe ekartikels vir 'n tydskrif
gedoenhet. ' '

Dis 'n harde, ongenaakbare plek
met wrede, vreemde rnense.

Ek hoopBester en Bruce kom na
ses jaar heel anderkant uit.

Ek hoop nie die mense met hul
geelblommetjieswatNkqsi Sikelel'i
Afrika by hul verhore gesing het,
vergeet hulle nie.

Ek weet ek sal nie. '

problemeoorkomen 'n deurbraakna
suksesvolle , .bilaterale opleiding
gemaak. Deur -die konflikterende
belange van bestuur en werkers te
erken en te aanvaar,is die onafhank
likheid van die tweepartye beklem
toon en gerespekteer.

Leemtes
Die leemtes in die beskerming

van basiese menseregteword erken,
maar die program dui aan hoedat
onderhandeling slegskan bydraejot
die aanvaarding en onderskrywing
van vrye, demokratiesebeginsels.

'n Onderleggende grondslag van
dieprogram is 'n onornwondeonder
skrywingvan kollektiewebedinging
tussen werkgewersen onafhanklike
vakbonde. Daar word aanvaar dat
albeipartye 'nbydraehetom telewer

En die staat antwoord deur die
seuns watweiersummierindie tronk
te smyt. Tot ses jaar lank. Die von
nisse word letterlik met rekenaars
uitgewerk,

Ek het self tweejaar in die weer
mag deurgeslyt.

Ek was gelukkig by 'n weer
magtydskrif ingedeel en het nooit
geveg of 'n geweergedra nie.

Maarek hetook,soosgewetensbe
swaarde Saul Batzofin, gesien hoe
Swapo-Iykevan 'n trokafgelaaiword
en op 'n paradegronduitgestal word
om die jong dienspligtiges se bloedlus
aan te wakker.

Ek vra ook dieselfde vraag as hy:
is dit nog enigsins moreel regver
digbaar om verder indie weermagte
dien?

bestuur, deurdat hy die sterker en
meer bevoorregteparty is, die vak
bonddeelnemers kan koopteer, en
hul onafhanklikheid in die gevaar
stel. '

Arbeidsverhoudinge het temake
met 'n voortdurende proses van'
beheer. Waar beheer in baie
werkplekke nog eerder afgedwing
as onderhandelword, is kooptering
'n werklike moontlikheid.

In diederdeplek worddaar gere
deneer dat vakbondleiers beter
geskool kan word in die moeilike
werklikhede van die praktyk, as in
.die somskunsmatige, ietwat ideale
omgewingvan 'n lesingsaal.

Die Sertifikaatprogram in Ny
wexheidsbetrekkinge op Wits-be
sigheidskoolhet die besware erken
en aangepak. Geleidelik word die

land? ,
Niemand glo meer die snert van

'n totale aanslagnie.
En ,waarom moes minstens 'n

duisend jong Suid-Afrikaners die
afgelope 25 jaar in die noorde van
Namibia sterf?

Magnus Malan het vir jare gese
hysal oar sy dooieliggaamdie Rooi
Vlag in Windhoeklaat wapper.

Nouskielik aanvaarhygelatedat
Swapo heelmoontlikdieverkiesing
kan wen.

Wat het verander, Malan?
Een ding het, en dit is dat al hoe

meer jongmannevrae begin vra oor
hoekom hulle in die SA Weermag
moetdien.

Ma's begin vrae vra oor wat hul
seuns in die townshipsdoen.

MY identiteitsdokument se ek. is
"blank", Dit beteken my haarvorm
is rond, my oogkleur blou, grys,
groen of bruin, en my velkleur lig.

My ouers kon my grootrnaak in
'n woonbuurt met golwende gras
perke en hoe borne. Ek kon na 'n
skoal toe gaanwaarhandboeke verniet
uitgedeel is, en ek is in my moeder
taal onderrig.

In ons huis het 'n swartvrou ge
werk wat agter my moes skoon
maak. Haarseunmoes saam metmy
cowboys en crooks speel, As hy dit
sou durf waag om my ook te skiet,
het ek hom met geweld gedreig.

Kortweg, ek is een van die vyf
miljoen bevoorregtes in die land.
Die regering beskerm my wit vel
deur die ander dertig miljoen met
wette te onderdruk, toe te sluit en
eenkant in lokasies te hou.

Maarditbetekenoak datekdiens
plig moet doen, Die staatse. daar is
'n totale aanslagen die Russewilons
mooi land he.

Om die magte van die antichris
uit te hoa, rnoetelkejongbevoorregte
twee jaar "aanvanklike" diensplig
verrig endaamaskuldhynog 'npaar
honderd dae in allerhande vreemde
en onverstaanbare siklusse.

Di6 dat die staat praat van 'n
mens se "militere loopbaan".

Kom jy in di6 loopbaan van jou
tot sterwe, se hulle "dit was nie
vemiet nie'" want sien, jy het jou
bloed gestort vir Yolk en Vader
land.

Maar nou is daar 'n probleem,
want al meer jong manne wil weet:
vir watter Volk en watter Vader-

hul bevind.'n Gesamentlikeprogram
in arbeidsvexhoudinge is slegsmoont
lik as die partye elk dieselfde regte,
beskermings en voordele in die bree ,
samelewing geniet. Dit is duidelik
nie die geval in Suid-Afrika nie,

Tweedens bestaan die vrees dat

Wantroue
Dit is dikwels 'n gesukkelomdie

bydraeendeelnamevan albeipartye
te kry. Uit diestaanspoor was'daar'
min ondersteuningvirdie ideevan'n
gesamentlikeprogramvir vakbond
leiers en bestuurders. Wantroue is
nog 'n kenmerk van verhoudinge
tussen werkgewers en vakbonde ill'
Suid-Afrika.

Dienuwe,onafhanklike vakbonde
was veral sterk gekantteen die idee,
en die redes hiervoorkan uitgeson
der word.

Eerstensis daardie argumentdat
normaleopvoedingsprogramme, ook
en miskien veral in nywerheidsbe
trekkinge, onmoontlik is in die ab
normale same1ewing waarin diepartye

GELEENTHEDE waarverteenwoor-:
digers en hul gades uit sowel die
swart vakbonde as myn- en nywer
heidsbestuurskringe saam feesvier
is maar skaars in Suid-Afrika.

Dit is uitsonderlikgenoeg as die
twee groepe mekaar om die onder
handelingstafel aandurf, soos ver
lede jaar toe werkgewers en vak
bonde die omstrede wysigings tot
die Wet op Arbeidsvexhoudinge
bespreek het.

Program
So 'n geleentheid het nietemin

vroeer vandeesweekplaasgevind in
die Linder-gehoorsaal, toe studente
van die Wits-besigheidskoolhul '
sertifikateontvanghetna voltooiing
van die Sertifikaatprogram in Ny
wexheidsbetrekkinge. Sowat 50per
sonehet diekursussuksesvol voltooi,
waarvan twaalf vakbondamptenare
of "shop stewards" was.

Die groep het oak mannekrags
pesialiste, Iynbestuurders, 'n joer
nalis, prokureurs en 'n advokaat
ingesluitHullewasdiesewende groep
wat dieeenjaarkursusop dieuniver
siteit se besigheidskool afgels het,
Drieen twintig vakbondleiers tesame
met 42bestuurdershet reedsmet die
volgende jaarprogrambegin.

Diekursusiseievaardig,veralop
die besigheidskool van 'n univer
siteit, in die sin dat sowel vakbonde

.as werkgewers betrokke is by die
beplanning en aanbieding daarvan,
asook in die deelname.
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MENINGS'

Nam?

Mooi dinkl

persoonlikheid te voer en te se jy haat die
persoon nie.

("Besefhy ditis juis die positiwiteit wat
maak dat mense hom soveel haat"). As Du
Plessis bedoel het om Bles se sang te kri
tiseer, wat het sy kleredrag en voorkoms
met die prys van eiers te doen?

Die snedige trant van die stuk en die
"Chris du Plessis-eieek"watuiteIkesinsnede
straal, laat my sy integriteit as joemalis
sterk in twyfel trek. Joueie voor- enafkeure
behoort nie so sterk deur te skemer nie. Ek
is as joemalis opgelei, dus weet ek wat die
reels is.

As VryeWeekblad bedoel omvreesloos
ALLE reels van die joemalistiek op die
afstootlike wyse te verbreek, weet ek nie so
mooi nie.Om met mense (of dit nou Bles of
PW of FW is) op so 'n kinderagtige en erg
persoonlike manier te spot..is anders as om
satiries die draak te steek. Knap 'n bietjie
die styl op, toe, manne! Anders "gaan net
julie (nie Bles & PW & FW nie) aan die
einde van die dag die verloorder wees.

(Door is 'n tyd vir satire en 'n tyd vir...
Chris du Plessis)

Sterkte Saul!
Wilhelm L1ebenbergvan Yeoville skryf:
Namenslede van die 143dienspligweieraars
wil ek graag Saul Batzofinsterkte toewens
vir die 18 maande troJikstraf waartoe hy
gevonnis is. .

Saul was een van die 143 wat verlede
jaar 'nstandpunt ingeneemhet vanweiering
om militere diensplig Indie Suid-Afrikaanse
Weermag te doen. Nadat hy verseg het om
vanjaar -n kamp by te woon, het die hof
besluit dat die wet nie voorsieningmaak vir
altematiewe diensplig vir iemandsoosSaul
nie, en hom tronk toe gestuur.

Ditis 'njarnmerlike toestand as iemand,
wat wil help bou aan 'n demokratiese, nie
rassige Suid-Afrika, soos 'n krimineel be
handel word. Wat Saul gedoen het, wasom

. te staan by sy oortuigings en te loon dat dit
sy . ems is om nie deel te he aan die
apartheidsbestel en gewelddadige onder
drukking van ons mede-Iandsburgersnie.

Daarin verteenwoordig Saul die sen
tirnente van 'n menigte dienspligtiges. Sy
dapperheid sal veren wyd bewonderword.
Ons is met hom in die moeilike tye wat vir
hom voorle, ' . .. . ",

.•....J;fAA/lI-IYMOETEER5
GEW£/.D AFSW£ER.

Vrye Weekblad'plaas allebrlewe.wat nie die wet
oortree of lasterlik is nie, mits die korrespondent
se naam en volledige adres bygevoeg word as 'n

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

Fordsburg 2033.

N4 doeltreffend maar 'n
tolplaza?

A Keyser,President: Kamer vanKoophan
delen Nywerheld van Nelsprult,ln 'n ope
brier aan die LP vir Nelsprult, .skryf:
Die Kamer van Koophandel en Nywerheid
praatsekernamens almalwat indieLaeveld
woon of wat hierheen reis, wanneer daar
tevredenheid uitgespreek word met die
doeltreffende N4-pad wat nou so 'n gevor
derde stadium bereik het.

OnIangsis daar deurdie sakegemeenskap
met kommer gelet hoe tolplazasooral indie
land verrys,

Enige verhoging in vervoertariewesal 'n
uiters negatiewe effek op die ekonomievan
die Laeveld he. Dit sal veroorsaak word
deur die verhoging in die prys van verbrui
kersgoedere indie Laeveld,en ookdie effek
he dat goedere wat hier geproduseer word
minder prysmededingendelders in die land
en in die buiteland sal wees, omdat dit

.vanselfsprekend duurder sal wees by die
mark te kry,

Die Laeveldwordook toenemend afhank
lik van die toerismebedryf en om toeriste te
beswaarmetenigetolgelde, moetnoodwendig

. die gevolg he dathulle voorkeursalgee aan
ander bestemmings,

Daarwordgevoel datdiepersentasievan
toelaag wat by die petrolprys ingebouisom
voorsiening te maak vir die konstroksieen
instandhouding van paaie, die aanle van
enige tolhekke behoort uit te skakel.

Die Kamer van Koophandelen Nywer
heid van Nelspruit versoek u dus dringend
om namens die Laeveldse gemeenskap
ondersoek in te stel en terapporteerof enige
tolhekke vir dieN4 beplanword,'n verseker- .
ing te verkrydatdie lasvantolhekkenieook
op ons gele gaan word nie, en om ons te
verseker dat ons op u kan staatrnaakom die
konstruksie van enige tolhekke op die N4
teen te staan.

Ek weet nie SOmooi nie
W Martin van Heidelberg skryf:
"I abhor apartheid, but...", het hulle die
afgelope drie dekades in toesprakegese,Ek

. is nie 'n aanhanger van Bles Bridges nie,
maar die siekheid van Chris du Plessis het
myopgeval.

Dis net nie goeie joemalistiek om 'n
onderhoud met skadelose (6f 'n skadelike)

Karwats

Trillende

Johan Strydom van Pretoria skryf:
As vurige leser vanu blad (maar nog nie 'n .
intekenaar nie), vergun my die volgende
"opgradering"van Annetjie van Rensburg
se sensitiewe, trillende stukkie rymelary,
opgedra aan haar groteske leier, Eugene
Terre'Blance:
Was ooit al 'n groter leier gewees
as jy boerseun van Wes-Transvaal
man gekerf uit graniet en staal
wys aan PW/FW (enJani?) jou perk .
enjou paal. ..
Met jou BMW, uiteie fonds betaal
jaag jy deur die ou republieke '
van Vrystaat, Stellaland, Noord-Natal en
Transvaal.
Jy stuit voor geen heknie: dis 'n woer en 'n
warts .
en jy's binne, my held, my groot karwats
met 'n wuif van jou hand vir 'n slot en
gesag -
niks stuit my held by die skoner geslag.
Dit griefjou te sien jou land word gesteel
en aan diekoeliesen hotnotstotaaluitgedeel. .
Maar jy, man van stank vir dank
praat dat die spoeg spat vir suiwerblank.
Voor die rnagtige skaar op Donkerhoekie, .

. ge-rapporten gekiekdeur 'nIngelse koekie,
beweeg jy jou nasie tot massahisterie
- hoe vaal klink hiema ou Dries se misere,
Eenvoudig is jy (net figuurlik gesproke)
soos
die veld en die bos
in kakie en koedoestewels gedos
en 'n drie-hake-kruisop jou arm geklamp.
Ons wagnou netop jou boekie:My Kamp.
(Ek sien bogemeldeIngelse koekie,
dra, net soos jy, 'n kakiekleur broekie.)
Begelei word jy immer deur Aquilla se
vente
behalwe nou mags na ou monumente
CnMan is geregtig op 'n bietjie privaatheid
maar hou soms nie rekening met polisie-
paraatheidl) . .
Gaan steeds so voort, my held wonderbaar
en onssluk nog die KP met huidjie en haar,
Ons verdra mos geen teenstem en sal
hulle uitskop, al is dit met rolstoel en all

.heldegedlg ,
virGroot

•••So se hulle

DIE uitspraakvan die Streekhof op Klerksdorp wat
twee boere weens aanranding skuldig bevind en 'n
boetevan RI 200 elk opgele het, nadatdie aangerande
persoonbeswykhet, is kommerwekkend.

Dit is uitsprake soos die wat ons regstelsel onder
verdenkingplaas. .

Dit skep die indruk dat boere kanvoortgaan om hul
werkerste mishandel,gerus in die geloofdat hulle byna
skotvrydaarvansal afkom.

.Asregtersen landdrostedie geloofwaardigheidvan
onsregstelsel wi!herstel, moet regvetdigheid geskied
endie inwonersvan die land moet dit kan sien ..

Hopelik is uitsprake soos hierdie die uitsondering
eerderas diereel. Maar die geloofwaardigheid van ons
hele regstelsel.word daardeur aangetas.

.Die erfeniswat onssal wi!oordra na 'n toekomstige
Suid-Afrika, saleerderdieweesvan 'n vreeslose regbank
watregverdigheidsonder vooroordeel nastreef.

Uitspraak
kommerwekkend

"DieSuid-Afrikaanse Polisie word asbewaarder van die
vrede aanvaar deur die swart gemeenskap." - Leon
Wessels, adjunk-minlstervan Wet en Orde,

"Dit is duidelik dat die SAP en ander veiligheidsmagte
daarin geslaaghet om die sogenaamde militere aanslag
vanrevolusionereorganisasies af teweer."- genl Hermie
de Witt, kommissarisvan die SAP.

Verskeie mense en instansies, insluitend VryeWeekblad,
het vroeg vandeesmaandal gewaarsku dat die Suid
Afrikaanse selfvoldaanheid met en oorreaksie op Swapo
se verbreking van die bepalinge van die skikplan in
Namibia gevaarlikis.

Vrye Weekblad is erg verkwalik omdat hy geskryf
het oor die veiligheidsmagtese oorhaastigeoptrede in
die'noorde van die land.

Nou begin verhale van 'n wilde geskietery en 'n
traagheid om gevangeneste neem na die buitewereld
deursypel, enPik Botha en sy span is besig om al die
geloofwaardigheid wat hulle deur hulkorrekte optrede
verwerf het, te verloor.

Die hartseerste deel van enige oorlog is die laaste
mense wat sterf voor vrede gemaak word.

Dii is nou tyd vir menslike en gedissiplineerde
optrede. . .

Die Demokratiese Party word oral baie geesdriftig
verwelkom.Berigte van oral oor lui dat mense vanuit
onverwagteoorde begin belang stel in die nuwe alter
natief wat vir wit kiesers gebied word.

Diedriemanskapaandie spits vandieDP kwyt hulle
ook sever goed van hul taak.

Maar daaris 'n versigtigheid omnie aanstoot te gee
aanpotensielekiesers watgevare kaninhounie, Dit Iyk
asof elemente van die nuwe party dalks6 behep is met
vordering by die stembus dat hulle die party se groter
perspektief - en uiteindelik sy grootstebestaansrede 
uitdieoog verloor:naamlik om dieimpassein die Suid
Afrikaanse politiek te help breek en parlementere en
buite-parlernentere groepe byeen te bring sodat dat
daar na 'n oop, nie-rassige demokrasie beweeg kan
word.

Dis blykbaardie versigtigheid wat gelei het tot die
besluit om nie die onafhankIike LPvir Claremont, Jan
van Eck, totdie party toe te laat nie,

Ons is baiejammer daaroor.
In 'n parlementwat grotendeels 'npraathuis geword

het omdat die werklike besluite deur die Staatsveil
igheidsraaden die kabinet geneem word,het Van Eck

. dierol van wareopposisie gespeel: oopgevlek, gekon-
fronteer, antwoordegeeis,

Daar is grootwaarderingvir VanEckse werk onder
die buite-parlementere groepe, OIlshoopdie DP gaan
hom binnekortvra om by hulle aan te sluit, Dit sal die

. party se verlies wees as hulle dit nie doen nie.

"Opdie oomblik isons die goeie ouens; 'n lekker posisie
om in te wees vir 'n slag." - genl MagnusMalan.

"Ekgaan my lewenou aannatuurbewaring wy," - Paul
Osborne,voormaligeingenieur, watsestiendae in 'n hok
in die Johannesburgse dieretuin deurgebring het om
mense se aandag op omgewingsbewaring te vestig,

"Die Universiteit van St~lIenbosch is die tuiste van die
Afrikaner-Iiberalis.' - Andrew Gerber, KP-LP vir Brits.

l~
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MENINGS

En wat hetvan die blerrie
kommuniste geword?

,...-------.....;.,.--..., ,

Geloofwaardigheid: 'n
moee ou simboliese os

'l. i

Opdie trant van die Boer, Skoten
Engelsman die volgende verhaaltjie:
Maggie, Mikhail en PW sit en praat.
Maggie se sy weet sy het'n homo-

, seksueel in haar kabinet, sy weet net
nie wie nie.

Ma22ie, Mikhail en
ffi

* Toe se PW hy weet hy het 'n
slim man in sy kabinet, hy weet net
nie wienie.

Mikhail se, hy weet hy het 'n
kapitalis in sy leierskap, hy weet net
nie wie nie,

, 'n Simptoom van die afgeleefdheid
van die Nasionale Party is dat hulle
'n vaal, verkrampte 67-jarige Jan
Burger bo 'n 36-jarige, lewenslus
tige Marietta Marx verkies as baas
van Johannesburgse stadsraad.

Die LP vir Turffontein, Andre
Fourie, het glo vir die raadslede gese
Pik Botha verkies oom Jan. En Bit
tergal het dan gehoor Pik het so 'n

.goeie oog vir 'n mooi vrou!

Rosettenville se LP, Sheila
Camerer, het glo ook agter oom Jan
gaan staan. Is jy, bang jy word up
stage as dieNP se glamour girl,
Sheila?

'* Soos die Yeoville-graffiti se:
Voorwaarts Marx!

Viva Marx!

Uit2evan2!
Brolloks se broer se vrou se oom

(hierdie soort stories begin gewoon
lik so, maar hierdie een is wasr) se
dogter het nou diedag getrou. Die
bruid se pa het vir die kroegman gese
hy moet die kroeg oophou tot R2 000
se drank opgedrink is, dan moet hy
toemaak en die kontant gaan haal.

Die kroegrnan maak toe so, maar
toe die bruid se pa sy band in sy
baadjiesak steek om di~ kontant uit
te haal, toe's daar niks, Konsterna
sie, en die pa moet toe hier en daar
geld en tjeks leen, , '

'n Paar weke later kom die ouers
van die bruid en die ouers van die
bruidegom weer bymekaar om na 'n

-video-opname te kyk wat 'n vriend
van die familie gemaak het,

En wat sou hulle sien? Die vi
deokamera swaai stadig oor al die
gaste en siedaarl Dit wys die brui
degom se pa wat links en regs kyk en
dan sy hand in syswaer se sak steek
en suutjies die R2 000 uithaal...

• Met modeme tegnologie kan 'n
man ook nie eens meer waag om 'n
lening by die skoonfamilie te maak

, nie., ,

"Former PFP members of DP close
to revolt," se Business Day se opskrif
die week.

(As hulle minder ruirnte gehad
het, sou hulle dalk geskryf het "For
mer PFP members revolting"?)

Ja, smaak Brolloks dis nog maar
'n bra onrustige vrede onder die
Demokrate,

MaarprotesteerBusiness Day nie
'n bietjie te veel nie? Hoe is dit dat
die mondstuk van die liberals dan
nie opgewonde kan raak oor die DP
se verklaarde voomemens om brfie
na die buite-parlementere groepe te
bou nie? '

Die koerant skryf dat die PFP
lede glo "the DP had been hijacked
by the former NDM and that Lusaka
was dictating the terms."

Die komprornis om die aansoeke
om lidmaatskapvan vier LPs te weier,
"meant that the PFP, which contrib
uted the wealth, MPs and the organ
isation to the union, was solidly
snubbed."

,* Sort dit uit,kere1s. Brolloks
hoor juis gister sy kollega se ouma,
'n Boeretannie van 82, het midekades
haar NP-lidmaatskap opgese om by
die DP aan te sluit.

Lykasofdie geesdrifvirdie nuwe
party veel groter buite die Parlement
as binne is.

maar hoor wat se Robin: "The alter
native to violence is negotiation and
that altemative never is moreneeded
than when violence is increasing or
taking place." Inderdaad.

Skermutselin2s

S6 werk demokrasie
Nou is daar, noodgedwonge, ook

Jan van Eck. Die agbare lid kan nie
die DP haal nie; daarvoor is hy te
links, (dis tog beter as slinks?), en is
hy te rof met Sy Hoogdrawenheid
Veldmaarskalk Buthelezi. Nou dat
hy 'n beslissing maak, sal by homself
dus eers raadpleeg. Dis hoe ware
demokrasie werk,

oor die manne van 32 Bataljon:
"Destyds was die soldate hoofsaak
lik Portugeessprekende swartmense,
maar hulle is gou tot 'n gedugte
vegeenheid gesmee onder bekwame
leiers soos kmdt Jan Hougaard..."

*Selfs in die heldeverering Ie die
rassisrne maar vlak.

Hoy vir Robin dop!

Sy Edele A Ragsbansjo geneem het
om al sy wandade in die getuiebank
optenoem.

Straks kry hulle so saam-saam 'n
plekkie in die Book of Records. .

Credibility crisis
Nog 'n ougroepie met 'n credibil

ity crisis is ons 0 so verligte sakelui.
Dit gons en dit klop die eie bors dat
dit sommer tot in Tuynhuys weer
ga1m oor die eie liberale denke.

Maar waar is die ondersteuning
vir die verslende koerante? Soos 'n

wyse ou Komrnunis dit eendag gestel
het: hulle hou nie werklik van die
insigte watdie anti-apartheidspers
verkonding nie - the truth is bad for
business.

Niemand kan se dat onse parle
ment nie vermaaklik is nie, Endit is

SAUK se orakels nieminagtingvandieparlementnie,
Brand Fourie, verbeeldingryke want jy kan tog seker skaars iets

meestervan die dubbelsinnige woord -mooiers daarvan se as dat dit die
en sometime hoofleier van onse onderdane vermaak?
SAUl(, dreig dat die regering se mees Nou is daar ewe skielik 'n hele
getroue spreekbuis naas Die Burger' falanks van agbare lede.wat aan hul -
"sal voortgaan om die hoe peil van eie partytjies vaskleef, al het die
geloofwaardigheid te handhaaf'.Maar partye self verdwyn. Die lid vir Mooi-
so moet 'n bek praatl " rivier is nie meer alleeri is syeksen-

Ons kan mos nie genoeg kry vail ' , ,trieke lidmaatskap van die nie-
die onbesproke objektiwiteitvan Cliff bestaande nie. Hyis nou in die '

, Saunders.Chris Olckers.Al J'Venter geselskap van die lid vir Parktown,
en die klas orakels nie. Selfs Bishop wat sweer hy is 'n li~ van die PFP. '
se bisarre beledigingsveldtog teen " Kom nuus dan sostadig by Parktown.
Dr Wobble Iyk skoon onpariydig" ·"oit?-<un-..nn ~ : '
teen die skeppings van die siele.

Toekennin2s

Hartseer, hartseer

Onsmaaklikheid

Tyd vir TV-toekenings. 'n Roos
vir Betsi Grabe vir haar Netwerk
program oor Afrikaanse musiek. Ons
het meer sulke TV nodig: intelligent
(behalwevirBleswatopsynaam bly

,sit het) en gebalanseerd.

'nKakiebos vir die "opnarne"onder
die bevolking van Ovambo oor hul
houding jeens die oorlog, ook op
Netwerk. Ons het haar met omtrent
drie mense sien praat, en nie een van
hulle se stemrne gehoor nie.

* Sulke TV wil ons saam met
Johannes, Kerkorrellaat sing: Sit dit
afl Sit dit af!

Hartseer storie van die Angolese
soldate van 32 Bataljon, meestal oud
FNLA-vegters, wat jare lank die
kastaiings vir Suid-Afrika in Angola
uit die vuur moes krap en nou n6g
verder van hul vaderland na noord
Kaapland verskuif word.

Ewe hartseer van die Boesmans
'watdeur die Weermaguithul wereld
geruk is, gemilitariseer is met ge
sinne en al, en nou soos warm patats
gelos word om te sien en kom klaar.

Envan die swart staandemaglede
van Namibia watnou ookna Pretoria
imrnigeer,

*Dit was voorwaar nie 'n oorlog
waarop Suid-Afrika trots kan wees
nie.

Robin Renwick, Haar Majesteit
se ambassadeur in Suid-Afrika en
die man vir wie Nelson Mandela
briefies skryf, is nie vemiet vlotin
Afrikaans nie. Lyk vir Bittergal hy
verstaan nogal wat hier te lande aan
die gang is, En dit lyk al meer of hy
toenemend 'nbelangrike rol hier kan
spee!.

Hoor hoe hard en duidelik praat
hy nou die dag op Grahamstad oor
die oorblywende pilare van apart
heid, die Groepsgebiedewet, die
Bevolkingsregistrasiewet en die wene
op grondbesit: "Does anyone seri
ously believe that they can be main
tained? It is simply not going to be
possible to deal with the problems of
urbanisation on this scale on the
basis ofthe old divisions and restric- ,
tions;or to educate the mass of people
on the basis of segregated school

, systems. If land is not made, avail
able, it will simply be occupied, as '
we have seen already.· .

In cold economic terms, the main- <.

tenance of apartheid will be simply
unaffordable and South Africa is
indeed going tohave to adaptordie."

*Maar dit Iyk tog asof Robin vir
Maggie 'n ding of wat moet vertel, ,

Die onsmaaklikheid van die week " , Sy hou vol die mc moet eers ge-
, kom uit die Spieel van, Verligtheid, weld afsweer voor sy met hulle praat,

Beeld. Symilitere verslaggewer skryf

Egbertus meen Van Eck se ge
loofwaardigheid loop punte hoer as
die van kolone!. Die blote feitdat die
ou spul in die Huis so te kere gaan
wanneer hy 'n onthulling maak, is
genoeg bewys daarvan. Deur Van'
Eck uit te sluit, is die DP armer aan
geloofwaardigheid, Hoe rym dit dan?

Dis toe vir Harty
wat die DP marry
en vir VanEck
wat hy rejeck
Sit DrWobble
agter die trobble?

Koos se oskop
Geloofwaardigste vent van die

, week is Voelvrye Weekblad se chef,
Koos Coetzee. Sy resep vir gebakte
oskop is 'n gruweldaad. Endie waar
skuwing dat die aangesig van die
skrikwekkende dis mens kan flou
laat, is raak.

MiesiesKlaagvoort berei toe die
afgryslikheid voor, terwyl sy satanies
neurie uit Psalm 75: "Wees niet boos,
dat gij hoomen, sterk van kracht,
woedende naarhoven steektJenmet
stijven halze spreektl"

En toe stort die ou siel neer. Eers
dag ons dis die yuppie-griep, maar
nee, die stomme Miesies K is flou,
En sy bly flou, amper so lank as wat

Is ditnounie 'n wonderlike woord
vir dit wat so nodig is in Suid -Afrika
nie - Pretoriastroika?

* En a1 wat FW nodig het om
boonop nog soos Gorbatsjof te Iyk,
is 'n tattoo op sy bles. (Solank dit net
nie 'n kruithoring is nie.)

TOG te wonderlik hoedie Rooi
Beersoskielik kosjergeword het
onderdie Boere.

Anne Brolloks kan kwalik by
hou: hy dag nog dis die Satang agter
die Totale Aanslag, toe is Russiese
joemaliste (is hulle dan nie almal
KGB nie?) die eregaste van onse
weermag en besoek hulle ons mil-:
itere kampe; ons volksleiers praa.t
met hulle (oor die afsweer van ge
weld?); ons vlieg vanhulleministers
met helikopters oor die Rand rond;
Pik en Magnus en die boys hou groot
paartie met hulle by Berg Etjo.

Nee, maar dis reg. Die Boere en
die Bolsjewiste het nog altyd baie
gemeen gehad.

Maar dit laat Brolloks dink aan
die storie van Koos wat 'n besoe-.
kende Rus in sy fabriek rondgewys
het, "Lyk wonderlik," se die Rus,
"maar hoe is dit dat jou produktiwiteit
so gedaal het die laaste jaar?"

"Die blerrie stakings, man, ons
het vyf daarvan gehad die laaste jaar,"
se Koos.

"Ons het nie stakings nie,' se die
Rus ewe trots. "Ons werkers is goed
gedissiplineerd."

"Ja,"se Koos,"maar julIe het nie
te doen met al hierdie blerrie kom
muniste nie."

Boere-perestroika

Egbert~~laaagvoort

VANDAG, vrinde, het die goeie
Klaagvoort dit oor geloofwaardigheid.

Kyk, as daar 'n woord is wat kan
meeding met legitimiteit, persepsie
en gesprekvoering (die Broeder
Heyns-trilogie),dan is dit geloofwaar
digheid. Holrug gery en afgerem,
soos 'n moee ou sirnboliese os.

Ewenwel, julle moet nou'n spe
letjie speel: van wie sal julIe eerder
'n tweedehandse Casspir koop, Pik
of Sam? Pasop vir 'n kat in die sak.

En .van wie koop 'n mens 'n
tweedehandese setel, Harry-you
know-who, bekende voonnalige Sap,
Reformis, PRP enPFP, nou heime
lik hunkerend na 'n kabinetspos,
verkieslikoorlogvoering -ofJanvan
Eck? Kolonel Schwartz maak die
regte knorgeluide oor veiligheid, 'n
kragdadigheid wat suur afgaan by
buite-parlementariers, ,
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BRIEWE

Verdraaidekemgegewe

' ..

P1eter Conradle van Rondebosch
skryr
Genit Olivier se aanmerkings oor
sekere begrippe in die inleiding tot
SAin Poesie/SA in Poetry is raaisel
agtig.Hy bepleitenkelekwalifikasies
en in dieproses vankonigeringontken
hy heelwaten verdraai kerngegewe,

Hy kasty ons vir 'n omskrywing
soos "menslike aandeel" en vra of
die geskiedenis ooit daarsonder
moontlik is.

Puntis ons ontken dit nie en haal
selfsvirMarx breedvoerig daar aan.
Dit volgonmiddellik op ons stelling
dat poesie ideologies van aard is.
Olivier moet asseblief kennis neem
dat menslike aandeel veel inge
wikkelder is as sy veronderstelling.

Die idees van menswees word
sosiaal bepaal en kan 'n reele of
illus~mere uitdrukking vandie praktyk
wees. Maw jy mag 'n aandeel he,
maargeensins inbeheervanjou waeld
wees nie.Hiervolgens is ideologie 'n
resolusie in diedenkevan teenstellings
wat nie in die praktyk opgelos word
nie.

Oliviergee voorts 'n groteskever
draaiing van poesie as sou dit die
werklikheiddaar buite verdraai, Dit
staan eenvoudignie in ons inleiding
nie. Soos aile redelike akademici
onderlein die begrippernateriaalvan
ideologie, is ditpureonsinom poesie
en werldikheid totabsolutes te verklaar
en des te meer teenoor mekaar te
ste!. Ons sa niepoesie verdraai eiehan
dig die werklikheidnie,

HierverwringOlivierhornself en
raak sy apologie vir ideologie 'n
ontmaskeringdaarvan. Hy vermoed .
nou sekere grade van ideologie vir
afsonderlike gedigte, Oat verwrin
ging en valsheid verskillende mo
mente verteenwoordig in die proses

van 'n geinventeerde realiteit gaan
Olivier Yerby.

Oat die inversie van sosiale
praktyke op verwringing neerkom
wat lei tot alienasie en dat ideologie
hierdie alienasievalslikinverteertot

. werklikheid en "normaliteit", word
deur Olivier verswyg.

Kortom: ideologie se grondslag
. is die realiteit.

Of alle poesie ideologie is? la,
die outonome vertoon van poesie is
slegs skyn, Poesie is in sy represen
tasievorme ideologies. En die
materiele bestaanvanpoesie wordin
die groter diskoers van die sosiale
formasie histories gedefinieer. Die
distorsie in die sosialepraktykeword
in die ideologiesevormesoos poesie
voortdurend gereproduseer.

Die doel met SA in Poesie/ SAin
Poetry is om poesie se ideologiese
apatie teontmasker.Letwei Olivier,
poesie skepnie ideologienie; dit is'n
effek en nie 'n punt van oorsprong
nie. Ons poog om die sosiale en
politieke realiteit te agterhaal aan
die hand van tekste wat die illusie
van bewussyn voorhou.

Dit sou juis laasgenoemde wees
wat 'n werklikheid veronderstel
waaraan poesie beslag moet gee.
Daardie valsheid geskoei op die
verwringing vanmateriele toestande
is ons terrein van ondersoek.

Olivier se dilemma is syne, nie
. myne nie. Sy opponering van poesie
. en werklikheid is nie ons s'n nie. Sy
poging tot fyner nuansering van die
beg rip ideologie verlei hom. Van-

daar sy drogbeelde soos .....nie alle
gedigte is in dieselfde mate dus
'ideologies' nie",

En helaas die verwysing dat ons
versamelbundel nie juis beter
materiaal as Groot Verseboek be
hoort te wees nie word deur ons
geloenstraf as ons Opperman se
modernisering van"De Lady Roberts"
van Reitz vervang met die
oorspronklike Reitz-teks. .

Ekbly ten slotte daarvan oortuig
dat 'n glossarium by Olivier se
aanmerkings hoort en nie by ons
inleiding nie.

Adam sonder Eden
Lisle Estment writes from Ger
miston and Andre Mouton and
Andre Bester write from West·
dene:
ADAM BUT NO EDEN..

.What a disappointment! Vrye
Weekblad (23 March 1989) and
Harridans. The former dishes up
secondhand untruths and the latter
secondrate lamb.

On Saturday, 18 February, the
three of us were invited by Mr Ie
Roux, in his private capacity, as his
guests at Harridans. A restaurant which
had been highly recommended to
him.

What a let-down it proved to be.
The starters, chosen from an inade
quate menu, weremediocre. Two of
us ordered lamb as our main course.
We were amazed to find it both
tasteless and tough. Perhaps as one

of our company remarked, ;'Being
Capetonians we are a little spoilt
when it comes to decent restaurants."

What we find perturbing is the
accusation thateither Mr le Roux or
one of us claimed to be the food
critic from the Vrye Weekblad. Not
exactly the glamour position of the
year, particularly as he can't tell a
good restaurant from a bad and uses
questionablejournalistic techniques.
Asforhis styleusing the word "paar"
twice inone sentence, putting paren
thisis (sic) in the wrong place???

Equally disturbing is the fact that
not only does Harridans serve unsat
isfactory food (their puddings ex
cluded), buthave waiters who repeat
the conversations of their patrons to
the press, unethical to say the least.

Our final question is, what on
earth does all thishave to do with the
ATKV? Exceptfor Adam,the waiter
who should consider seeking their
assistance, for by his own admis
sion, "Ek praat nie baie goed Afri
kaans."

With their help he may be able to
make more sense of his eaves-drop
pings.

(E~ en die DinersCluh van Suid
Afrika salons sieninge oor Harri
dansmoetheroorweeg in die Jig van
diedrie briefskrywersse superieure
smaak.

En aangesien hulle my aanvat
oor my skryfstyl. kan hulle gerus
"parenthisis" regspel.Hulle Kaapse
snobisme beindruk my ook nie 
kosredakteur) .

Onregverdige regsreels
betreur

. Die Durgerregteverenlglng skryf
ult Claremont:
Onsprotesteer ten sterkste teen die
onregverdige regsreels wat toelaat
datiemandaangehou kanword(terwyl
daar moontlike vergissing oor sy of
haar identiteit kan wees), sonder die
reg op toegang tot 'n regsverteen
woordiger, priester, dokter of fa
milie, en sonder enige reg om in die
hof te verskyn om op 'n duidelike
aanklag te antwoord.

Voorts betreur ons die feit datdie
besluit of so 'n aangehoudene vryge
laat moet word ofnie, nie by die hof
nie, maar by 'n minister berus,

Ons is verontwaardig oor die wyse
waarop die Appelhof en Oud
HoofregterRabie ons regstelsel skade
berokken het deur te swig voor die
Uitvoerende gesag en .nie sy
mag maksimaal benut het om die
laaste oorblyfsels van die aange
houdene se regte te beskerrn nie (die
Omar- en ander soortgelyke be
slissings).

Geen regsgeleerde wat opgelei is
in die tradisies van die Britse en
Rorneins-Hollandse regstelsel kan
aanvaar dat die tradisies so vernietig
word nie, veral wanneer dit gedoen
word kragtens 'n noodtoestand,
waarvan die noodsaaklikheid en
duur aileen deur politici bepaal
word.

._ Ons doen 'n beroep opaile regslui
om in die openbaar beswaar te maak
teen die onreg van eindelose en
willekeurige aanhouding sonder
verhoor,

Sonder sulke protes word die
toekoms van eriige regstelsel in die
land ernstig in gevaar gesteI.

Vrye~ekblad

KLEINADVERTENSIES

Om 'n advertensle In hlerdle kolomme te plaas,
bel virGwynne of Karlen (011) 836·7236, fax (011)
836-7230, of skryf aan Posbus 42637, Fordsburg
2033. Die spertyd vir klelnadvertensles Is 5 nm
op die Dlnsdag voor publikasle.

Doen reklamewerk. in u
vryetydvir'n besigheids
ontwikkelingskorporasie..
Verdien 'n ruime ekstra
inkomste. (U doen geen
verkope niel) Skakel
(021) 341 0815/0820 of
(021)930 1958.

Vrye Weekblad soek
mense watonssaak goed
gesind is om ons te help
met administratiewe en
promosiewerk vir 'n paar
uurper week.Skakel Jan
van den Bos by tel 836
7236.

. Om 'n adlrertensle in
hierdle kolomme te
plaas, bel Gwynne of
Karlen (011) 836-7236,.
fax(011)836-7230. Spero
tyd Is 5 nm die Dlnsdag
voor publlkasle.

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

Sheila by 'The Set-haar
kappesalon by die
Markteater soek 'n mo
derne haarkapper met 'n
"following" vir heeltydse
werk. Skakel (011) 838
1447. Dinsdae tot Sater·
dae.

WERK

Die Leonard Rayne-Laat
aandvertoonkas se
mikpunt is om aan jong
kunstenaars en skrywers

. 'diegeleentheid te gee om
hultalente tentoonte stel.
Enige aspirant-kunste
naars, skrywers en rnu
sikante wat van die·
geleentheid wil gebruik .
maak, moet Debbie Bat
zofinskakel by (011)805
2805/6

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

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

I Naam: I
I II Adres: I
I I
I Poskode: I
I Telefoon: IL ~

OOK VERKRYGBAAR BY JOU NAASTE APTEEK

Third World Spectator in
Melville verkoop die prag
tigste handgemaakte
vroueen mansklereindie
hele wllreld. Skakel Mur
ray by (011)7266615

Victor soek (steeds) 'n
betroubare tweede
handse wasmasjien.
Skakel (011) 487 1433

politici en die Suez-ka
naal. Redelike pryse.

Te koop: Opreggeteelde
Duitse . herdershondJies
(ongeregistreer). ingeent
en ontwurm. Afstamme
Iinge van nle-rokends,
progressiewe reunen teef

. met uitstekende tempera
mente. R225. Skakel
(011) 4033600 x 246 (w)
of 7263797(h)

ZONA in Norwood
verkoop eksklusiewe in
heemse handwerk en
kuns

MARK

~
KASHGAR Hand·
geweefde dhurries
(gestreepte katoen
sakke) en silwer juwe
Iiersware van Nepal,
Indi~ en Thailand te
koop. Winkel 68, The
Firs. Rosebank. Tel:
(011)880 3566

Irmasoek 'n kapvir 'n 85/
86 VW bakkie. Skakel
(0171) 27241 bedags of
(0171)71713 saans

Yeoville Book Stall, Cav
endishstraat36,Bellevue.
Tel: 648 2002. Geskie
denisboeke nou in voor
raad. ook booke oor joer
nalisliek, biografi~ van

Toegang: Rl0. Skakel
(011)805 280516

Motorfiets gesoek, ver
kieslik 200 - 500cc pad!
veldfiets - onder R2 000.
Bel Anton tel (011) 836
7236

Die Vrye Weekblad se .
telefoonnommer gaan
binne die volgende twee
weke verander. Die nuwe

nommer is 8362151.

Die VOEHvry-konsert is
Vrydagaand bydie Maluti
Lodge naby Clarence en
Saterdagaand by die
Heavenly Bodies-gym op
Welkom..

Bondbuster. Is jou
verband besigomjou
doodte maak? Betaal

.jougrootste skuld afin

.die hellte van die tyd.
Jouverband kanafbe
taal word - gouer as
wat jy dink. Vir ver
dere inligting belRhys
Bridger by tel (011)
7922693(w) of(Oll)
7922136 (h).

GEBEURE·

Op die 28e April beplan
Vrye Weekblad 'n spa-
siale Werkersdag- .
uitgawe. Ondersteun ons
en adverleer. BelGwynne
of Karien (011)836 7236

Kry jy gereeld jou Vrye
Weekblad? Indien nie.
skakel Jan van den Bos
(011) 8367236 .

Die Leonard Rayne-laat
aandvertoonkas: eersie
vertoning "Jo'burg Follies'
vanaf 5 - 28 April op
Woensdae; Donderdae
en Vrydae om 10.45 nm.

Vertaalwerk. Engels na
.Afrikaans. Redelike ta
riewe. Bel Annemarie by
tel (011) 836 7236 (w) of
7262285 (h).

Die Totius-kJub vergader
elke Dinsdagaand by die
Joodse Sinagoge in
Houghton. Hierdie week
worddiesimboliekvandie

.mo~ os bespreek.

Suksesvolle loodslng van
die Demokratiese Party in
Nelsprult.• .K0lllllae; Kol
Floris van Zijl, BobSnad
don, JuliusBramley, Mac
Pot!. Sekretaresse: Mary
Ann Taylor. Tel (01311)
266n.

DIENSTE·

POWA (People Opposing
Women Abuse) is 'n on
dersteuning·· en in
ligtingsdiens vir mishan
delde en verkragte vroue.
Vir meer inligling skakel
(011)642 4345

Probleme met rumatiek
(artrilis)? Skryf aan Rael
Simanowitz, Delkloof
Mansions 1, Kloof
nekstraat, Tamboers
kloof, Kaapstad8001 .

Jacob Regop-kapsules:
Help om verlore energie
terug te plaas deur die
voedingsvitamines watvir
normale ·Iiggaamlike
funksies vereis word, te
verskaf. Stuur R20 (AVB
ingesluit) vir 'n maand se
voorraad aan: Emcor,
Posbus 582. Milnerton
7435. Tel: (021)5514360.
Ook verkrygbaar by jou
naaste apteek

Diensplig Adviesdiens.
. Vir gratis en onafhankJike
'adviesop enige diensplig
navrae. Skakel Durban
(031) 301 5663 Richar<l
(w), Pietermaritzburg
(0331) 944079 Mark (h),
Kaapstad (021) 689 1194
(5.30 nm tot 7.30 nm),
Grahamstad (0461)
26067Rudi (h), Cos-Lon·
·den (0431) 2n13, Port
Elizabeth (041) 56 1483,
Pretoria (012) 322 7670
Jackie(w). Johannesburg
(011) 6148106 Neil (h)of
gaan na die Methodiste
Kerk, Pritchardstraat 79
op Dlnsdae van 4.30 nm
tot 7.00nm

Westdene of Brixton so
gou moontlik. BelToni by

. tel(011) 834 2178.

Jong progressiewe Afri
kaner van 27 wil kennis
maak metjong AFRI
KAANSE meisie watware
liefde kanwaardeer. Hy is
galvol vir Engelse mei
sies. Bel Johan tel 726
2353.

Super M• Daar was toe
net soveelwitas rooi mo
tors- SuperC.

Kamer te huur gesoek in
Melville, Westdene,
Brixton-area. Bel Karien
bytel (011)836 7236(w)

Tarief: R10 vir 25
woorde of 'n
gedeelte daarvan

WOONPLEK

Eva soek 'n woonstel In
Johannesburg, verkleslik
noo,dwestelike voor·
stede. Skakel (012)
432586of(011) 725 2544
x1707

Hillbrow: Luukse-woon
stel met een en 'n half
slaapkamers en een en 'n
hall badkamers. Noord
aansig, sekuriteit en par·
kering. R45 000. Skakel
Janetby(011)6486n8of
8805707

Takhare vir vrede ver
welkom die nuwe Suid
wes-tak.

PERSOONLIK

Ons soek 'n huis vir twee
of drie mense In Melville,

Huis te huur gesoek in
Melville, Wesldene,

. Brixton-area vir 2 mense
vanaf 1 Julie. Bel Karien
by tel (011) 836 7236 (w)

-.....
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'Fedfans' kan lippe aflek vir goeie seisoen

Duncan Crowle

SOKKER:

TEN spyte van die buiteseisoen blues
met bitter min borgskappe, het die
twaalf geesdriftige sokkerspanne in
die FedetasieProfessionele Liga (FPL)
vroeer vandeesmaand met hul liga
begin.

Op hul jaarvergadering in Febru
arie het tien van verlede seisoen se
spanne weer geaffilieer, nl. Berea,
Tongaat Crusaders, Manning Rang- .'
ers, Real Taj, Superette Maritzburg
United, Maritzburg City, Chelsea,
Bluebells, Lightbody's Santos en
Birds.

Manchester United van Noord
Natal en Battswood het hulle by die
professionele tien se geledere gevoeg.

Na tweerondtes van ligawedstryde
Ie die liga so oop soos die Kalahari
op 'n somermiddag.

Cheryl Roberts

Van die groter gunstelinge het op hul tuisveld, Northdale Stadion,
hul baadjie gekry, terwyl van die Maritzburg loop oor van
stiefkinders, wat verlede seisoen selfvertroue na hul uitstekende oor-
hopeloos gevaar het, goed gedoen winning oor verlede jaar se
hetna intensiewe sweetsessies in die Uitklopbeker-finaliste, Tongaat
voorseisoen. Crusaders. .

Berea,eenvandieoudsteklubsin Die twee spanne, wat volgens
die liga, isnatwee wedstryde voor in kenners se voorspellings die FPL
die liga. 'n Gelykopuitslag teen vanjaar gaan oorheers, Lightbody's
Manchester City en 'n oorwinning Santos en Bauswood, kan die naweek
oor Bluebells, hetbewys hul "shop- 'n bietjie laag Ie sonder liga-ver-
ping spree" aan die begin van die pligtinge.
seisoen werp vrugte af. Beide spanne se volgende teen-

Dit Iykofdaar 'n blink seisoen vir stander is die gedugte Chelsea - die
Berea voorle, 'n Taai wedstryd Ie bulle van Bosmont in Transvaal.
egter Sondag vir hulle voor. Hul Beide Lightbody's en Battswood
teenstanders, Superette Maritzburg, speel oop, aanvallende sokker. Die
lek hullippe af vir die wedstryd op twee spanne het inhul eerste ontmoe-

ting - met 'n doel elk uitslag - stewige
balspel gel ewer en gewys dat hul oe
stewig op die bekers is hierdie sei
soen,

Lightbody's speel as 'n hegte
eenheid, maar elke seisoen kom 'n
paar individuele sterre tevoorskyn,

Die broers, Duncan en Desmond
Crowie, draf uit vir hierdie Kape
naars. Hullehethulselfbewys as van
die FPL se voorste spelers en was

. onderskeidelik Speier van die Jaar in
1987 en 1988.

Te oordeel aan vertonings tot sover,
is Donovan Ronnie egter die
"Lightbody" waarvoor die teenstan
ders vanjaar hul oe moet oophou.

"Fedfans" - FPL-ondersteuners 
kan solank begin kele losmaak vir 'n
opwindende seisoen.

MARATHON:

Dis nou die laaste pylvak
v66r die Comrades ...

S'.

, J':

SOKKER:

Puikste
sokker cp
Modder
Aarde in'
Durban

George Pearl

DAAR is altyd aanvaardat hoe goed
Suid-Afrikaanse sokkerspanne ook
al op Afrika se songebakte velde
vaar, hulle hul Moses sal teekom as
hulle ooit die Europeers in Europa
sou aanpak.

'n Suid-Afrikaanse span wat in
die sneeumodder van Ysland en Belgie
rondploeter - so se die wyse manne
sal 'n gesig wees "wat te erg is om
eers oor te na te dink".

Maar midie vertoning wat Chiefs,
Wits, Cosmos en Pirates die naweek
gelewer het op die moeras, beter
bekend as die Kingspark-rugbysta
dion, is ek nie meer so seker nie.

Nie alleen het die vier spanne, Hul skerp teen-aanvalle en akkurate
wat in die eerstebeen van die Ohlsson's •dwarsskoppe na hul tiener-doelskieter,
Uitdaag se halfeindrondte gespeel Philemon Masinga, het die dapper
het, dit reggekry om die skare te skare op hul voete gehad. ~

vermaak nie (die toeskouers self - Hul eerste doel het egter na 'n
verdien Oscars en Vitas vir hul blaps van die Pirates-verdediging
bywoning), hulle het dit ook reggekry gekom, Vincent Makroti kon nie
om hoe gehalte sokker te speel. • skoonmaak nie en Masinga se doel

Selfs al was om die teenstanders. was makliker as koek-eet, -
te peper met hoe balle die logiese Bucs het kort daarna amper die
ding om te doen, het die spanne met - gelykmaker aangeteken. AI wat meer
netjiese aangee skerp en akkuraat skouspelagtig as Pitso Mosimane se
deur die modder vorendag gekom. skerskop was, was Marco Di Giavam-
Dit wasvan die beste sokker die paolo se redpoging watdie bal uit die
seisoen in maklik die haglikste toe-' net gehouhet.-
stande van die jaar. -Pirates het die tweede helfte met
- In die eerste wedstryd het Wits 'neienaardige taktiekbegin. Net voor

.. vir Chiefs vir maklik sewentig rni- die afskop het hul doelwagter, Inno-
nute van die wedstrydopdie verkeerde cent Moyoyo, na die Cosmos-doel-
voet gehad deur besit in die mid- hok gehardloop en iets in die doel-
delveld te wen en dan die bal vinnig hok gesprinkel om die te.enstanders
na die snellers Steven Field en Abel se muti te neutraliseer,
Shongwe te stuur. Die applous van die Cosmos-

Field het verstom met sy beheer spelers was sarkasties eri hul reaksie
van die groot seepbal. Shongwe - kalm.Masingaenmede-doelskieter,
wat Wits se doel in die eerste helfte Augustine Makalakalane, het rustig
aangeteken het - het met 'n paar oorgestap en op die "gedokterde"
dartellopies monde laat oophang. kol ge-urineer, .

.Albei is talle kanse gegee om te 'n Minuut later het Madigage die
hardloop en te skiet na goeie aanvoor- punt verder tuisgebring deur .doel
werk in die middelveld deur Mike nommer twee verby, Moyoyo se
Rowbotham en Graham Boyle. grypende hande suiwer in die net te

Maar, in klassieke Chiefs-styl, sit.
hetdie Amakhosigou-goutwee teiug- Maar Bucs ICon meer as teatrale
gesit in die Wits-net. trunks aanbied. Vir die volgende 25

Die eerste doel was 'n pragstuk, minute het hulle Cosmos laat sweet·
Dit was 'n een-twee tussen Scara en bitter naby aan 'n doel gekom.

.. Tindwa en Shane McGregor. Tindwa Tien minute voor die einde het.
het vir McGregor gevoer en ge- Mike MhIanga 'n buitengewone skoot
hardloop vir die terugaangee. Me- vanaf 'n vryskop Yerby Di Giavam-
Gregor het getol en sy lieflike deur- paolo geskiet, maar dit is nie toege-
bal is deur die Swazilandse nasion- laat nie weens onkantspel aan die

. ale speier in die Wits-net vasge- Pirates kant. Opdaardieoomblikhet
hamer.' Bucs kop verloor.

Na die doel moes mens jammer BestuurderWaiterdaSilvahetop
vir Wits voel, die veld gestorm, wat die skeidsregter

Howard Freeze se hoe vryskop in nooit moes toegelaat het nie.
hul doelgebied, vyf minute voor die Met al die Pirates nou van die wa
einde.ihet heel-onskuldig gelyk, en af, het Moyoyo uit sy hok gehardloop
hul verdediging het stil gestaan en en Eric September platgevoeter en
kyk. McGregor het egter nie en het een van die' jaar se simpelste
die geskenkie ewe galant met 'n strafskoppe afgestaan.
kopstamp in die Wits-hok aanvaar. . Makalakalanehetdit3-0 gemaak

Hierna het Pirates en Cosmos op ·en sodoende. alle vermaak wat die
die veld. geplas. Dit was nog 'n tweede been .kon inhou, deeglik
klassieke wedstryd met aanvallende . begrawe. . .
sokker as hoofgereg. Dil is 'n grootjammerte. Met wat

In die eerste helfte het Cosmos hierdie kerels in die modder kon
. die effens gevaarliker span gelyk. regkry, sou die tweede been 'n

klassieke weds d ewees het.

Bekende vorige wenners van die,
wedloop sluit Wally Hayward in.
(Hierdie immergrys atleet het ver
lede week. vir die 'af Comrades
gekwalifiseer deur die Elite Sasolburg
ultra-marathon oor 56km in 6 uur 19
min te voltooi - 25 minute vinniger
as die kwalifiserende tyd van 6 3/4
uur.)

Frith van der Merwe is na vanjaar
se wedloop genooi, maar met die ter
perse gaan wasditnog niesekerofsy
gaan deelneem nie. .

Oos-Kapenaars wat die week wil
afsluit met 'n moeilike ultra; kry .
more die geleentheid wanneer die
klein (slegs sowat 400 deelnemers
het verlede jaar deelgeneem) Set
tlers ultra-marathon oor. 60km in
Grahamstad begin.

Die wedloop beginom 6hOObuite
die bekende Cathcart Arms-hotel in
Grahamstad, en eindig in Port Alfred.
Mense wat voorheen die wedloop
voltooi het, se hoewel dit 'n baie
moeilike wedloop is, isdit die ideale
voorbereiding vir die Comrades.

Net soos in die geval van die
Comrades, word die Settlers Ultra
ook elke jaar afgewissel met 'n "op"
en "af"wedloop. Vanjaar is dit "af"
- wel, meeste van die pad. Daar is
egter nog die Blaauwkrantz- en
Lushington-heuwels om mee reken-
ing tehou. "

Die mansrekord word tans gehou
deur Chris Whiteley met 'n tyd van
3:41;05 terwyl Chloe Glover in 1984
die vrouerekord van 5:12;26 opgestel
het, Afsnytyd is sewe ure en silwer
medalje-wenners moet die wedloop
inminders as vier en 'ndriekwartuur
afIe.

'n Paar half-marathons vind ook
indienaweekopverskillendeplekke
in die land plaas. In Johannesburg is
dit Sondag om 7hOO tyd vir die First
National 21km in Roosevelt Park.
Die wedloop, wat die berugte "Mel
ville-koppie" in sy roete insluit, is
verlede jaar deur Ray. Mzini van
Kloof in 'n vinnige tyd van 65min
55sek gewen. ,

Colleen de Reuch (Lindeque) het
dievroue-afdeling in 'n tyd van 1:20;12
gewell.Aroma Innse jaarlikse halfma- _..
rathon begin more om 7hOO by die
Aroma Innin Brackenfell.

Die volgende wedlope yvordook
onder meer in die naweek aangebied:

... Loskop50km Kampioenskappe:
6hOO, Middelburg, . .

...Bosve1d SPAR99: 42,2km, 71100,
Hoedspruit, en die

... Cavanaugh Marathon: 50km,
6hOO, Drakensview Skool, Estcourt.

Ockie Dupper

loop vir die Comrades gebruik, Die
gewilde wedloop, wat Sondag om
07hOO by die Burgersentrum in
Braamfonteinbegin, is oor 'n relatief
plat roete met 'n effense klim na die
einde se kant toe.

Die roete vleg deur Oos-Randse
dorpe en eindig by die tuisveld van
die Benoni Northems-atletiekklub,
wat die' wedloop aanbied. Verlede
jaar se wedloop, wat 3 ()()() deelne
mers gelok het, is gewen deur Frans
Ramakgopa van die Randse
Atletiekklub (RAK) 'in 'n ty~ van
2:19:34. Die wenner van die vroue
afdeling was Eunice Ntuli, ook van
RAK, in 'n stadige 3:03:36.

Kan,die
krakein
Sacos
toegestop
word?

'wat 'n nie-rassige demokrasie ita
streef en probeer bo persoonlike
geskille uitstyg," se Naidoo.

Sacos het intussen begin om op
provinsiale grondslag vergaderings
te hou wat eindelik sal uitloop op 'n
groot konferensie later vanjaar met
die tema "Sacos Sport: Die Pad
Vorentoe". ~

Daar sal emstig gekyk word na
.Sacos se rol. ;

Die NSC beplan om teen vol
. gende jaar op nasionale vlak geves
tig te word.

Intussen erken .hulle steeds vir
Sacos as die ware verteenwoordiger
van nie-rassige sport.

Van die kant beskou, lyk die
probleem groot. Bewerings dat Sacos
nie werklik grassroots-steun het 6f ..
dat die organisasie nie waarlik de
mokraties is nie, sal die Suid-Afri
kaanse sportdebat bepaa!.

Of Sacos gaan skeur, sal die tyd
aIleen leer. Niemand wil dit werklik
sien g'ebeur nie, maar verskille blyk
van so 'n aard te wees, dat dit sterk
gom sal kosom die krakete VOCf'kom.

AL (!?) wat nou nog vir voorne
rnende deelnemersaandie Comrades
marathon op 31 Mei voorle, is om
momentum te behou, nog 'n paar
"langes" in hul log-boek te kry en te
hoop en bid dat hulle nie beserings
opdoen of die gevreesde griep kry
nie.

Vir die hardlopers wat hul oe op
Bruce se kroon het, is daar slegte
nuus: die koning neem wei deel. Die
goue meisie van Benoni Northems,
Frith van der Merwe, en die ander
Comrades-koning, Wally Hayward,
se deelname is ook bevestig.

Baie Transvaalse atlete het in die
laaste paar jaar die Lucozade-Mara
thon (oorspronklik die Golden Reef
Marathon) as 'n gemaklike oefenwed-
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woordvoerder KrishNaidoo aim Vrye
Weekblad gese dat die samespre
kings informeel was en dat geen '
bindende ooreenkoms gesluit is nie.

Ebrahim se hierdie "afbakening"
moet om praktiese redes plaasvind.
As die NSC byvoorbeeld 'n tak stig
waar Sacos reeds werksaamis, kart
dit tot potensiele konflik lei.

"Die bal is nou in hulle hande," se
Ebrahim.

Die NSC ondervind probleme met
die houding. .

"Oft kan hulle darem nie van ons
verwag nie, Ons gebiede kan dalk
oorv leuel," se Naidoo.

Sacos beskuldig die NSC daar
van dat hulle geheime vergaderings
met hullede hou.

"Daar is tal1e Sacos-ledewatbelang
stel in die NSC en ons het die reg om
met enigiemand te praat," Wat hul
samesprekings met Sacos-mense
betref, se Naidoo: "Ons het twee
weke gelede openlik met die hele
uitvoerende bestuur van die Natal
Council on Sport (Nacos) gepraat en
het niks om weg te steek nie.'

"Onshoop datdit net die standpunt
van die Sacos-bestuur is, omdat dit
verwarring Onderonssportmense kan
veroorsaak."

Ebrahim se die NSC het onlangs
in Kaapstad sonder hul wete met
Sacos-lede vergader. lets is erens
verkeerd as daar so opgetree word,
sehy.

Die NSC het tot stand gekom
omdat gemeen is dat Sacos nie by
alle dele van stemlose massa uitkom
nie. Hullevoeldathullehierdie brug
moet oorsteek.

"Die NSC het 'n meer pragma
ti~se houding. Ons praat met almal

Vrye Weekblad worduitgegee deur Wending Publikasles Beperk van Bre~straat 153,NewtoWn, Johannesburg. Ole tetelOonnommer Is8367236. Oleposadres Isp,0sbus 42~?!.~rdsburg 2033., .
. ..,[)Ieblad wordQlllIrukdeurExcel&iOl' Orukkers(Edms) Spk'Vtln Lautreweg l!; Slormlll. Oilworchilfsprel deurAlliedUitgewers Bpll.V'an Wepenerstraat3:2, 9Doysens. JClllUlflll6burg. '. ' ::'., ,

, ;nta. dl' 1Wl . . Jl~ > ;* ., ~4:"b,.
VryeWeekblad, 21 April1989

~'\;i'..., r"·.
'rt:rinr_~~.

. IS . ~.



TENNIS:

Vrye Weekblad, 21 April 1989

SA se nommer een, Chris to van Rensburg
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sportwereld uit te klaar. Daar is in
besondern a hul verhouding met Sacos
gekyk.

Sap ahet die week berig dat S acos
bewee r die N SC het by die vergade
rings erken datSacos die ware verteen
woord igers van nie-ras sige sport in
Suid-Afrika is; dat die organi sasies
mekaarsal aanvul endatdie NSC net
werksaarn sa l wees waar Sacos nie
verteenwoordig is nie,

Die NSC, het by monde van

om die Goeie Hoop-sentrurn vol te
pale. Sy ongelooflike vaart en re
flekse maale altyd van hom 'n bedrei
ging. Dan is daar ook nog die Arneri
kaner Paul Annacone en die Aussie
Mark Kratzmann wat nie onderskat
moet word nie,

Die Suid-Afrikaanse jong turke
maak ook heelwat belangstelling
gaande . Neil Broad, Pietie Norval,
Byron Talbot, Wayne Ferreira en
Grant Stafford is op die vooraand
van b aie belowende internasionale
loopbane.

Hul le kan met 'n paar puik ver
tonings die week hul pad na roem
begin uitkerf. Ander plaaslike spe

. lerssoos Danie Visser en Piet Aldrich
kan ook hul stem dik maak .

Die eerste wedstryde begin
Maandag met die finaal Saterdag.

Vrye Weekblad word uitgegee deur
Wending Publikas les Beperk van
Br~straat 153, Newtown, Johan
nesburg. Die lelefoonnommer Is 836
7236. Die posadres Is Posbus 42637.
Fordsburg2033.
Ole blad word gedruk deur Excelsior
Orukkers(Edms) Bpk van Lautreweg 2,
Slormill. Oit word versprel deur Allied
Uitgewers Bpk van Wepenerstraat 32,
Booysens, Johannesburg.

land op Cradock sorg dat die Piesang
boere se . aanspraale op Lionbeker- ,
sukses beeindig word.

Op Witbank kon Sui do os 
Transvaal teen Wes-Transvaal te staan
en die Mi elieboere behoortkoning te
kraai. V Ila1driehoek spec! opSasolburg
gasheer vir Verre Noord, op Kim 
berley pale Griekwas vir Boland en
op Dal Josafat in die Paarl gaan die
opwinden de WP-Li ga poog om
Noord-Vryt aat te stuit.

Cashen Kevin Curren afgereken. In
Kaapstad kry die tennisgeesdriftiges
nou die kans om te sien presies hoe
hy dit gedoen het. Sy opwindende
styl gaan beslis 'n groot aantrek 
kingskrag wees.

Maklik gaan dit egter nie vir die
Aussie wees nie. Suid-Afrika se
nommer een speIer Christo van
Rensburg spee1 vanjaar die tipe ten
nis wat hom al in die top twintig van
die wereld laat beland het Tans 33ste
in die wereld, sa l Van Rens burg , 'n
Kapenaar , baie graag voo r sy eie
mense met die eerste prysvan R40 ()()()
wil wegstap.

Verder is daar die bonk ige Johan
Kriek wat oor die charisma beskik

Chris van Vuuren

Charles Leonard

Die NSC - 'n nuwe nie -rass ige
liggaam- het probleme hiermeeomdat
hulle onom won de hul gewig by die
nie -rassige UD F/Co.satu-groepering
ingooi.

Sommige NSC-mcnse kritiseerdie
onv erbondenheid van Sacos. Hulle
me en dat Sacos dit as rookskerm
gebruik om die Swart Bewussyn
gesinde Un ity Movement te inkor
poreer.

Sacos en die NSC het reeds twee
vergaderings gehou om laasgenoemde .
se posisie in die nie -rassige

ChrisvanVuuren

skitterende oorwinnings onlang s, nie
bekostig om slap te Ienie.

Noor d-Transvaal sal vir sy ned
erlaag teen Trans vaal op Ellis park
verlede Saterdag moet vergoed
wanneer hy Vrystaat in Bloem fon
tein pak . Maklik sal dit egter nie vir
die Blou Bulle wees nie.

Vrystaat is hierdie seisoen 'n
heeltemal ander span en speel met
baie meer durf en vuur. Die Bulle sal
met veel meer oorgawe as teen
Transvaal moet speel indien hulle
nie reeds in die tweede rondte wi!
vasval nie .

Natal, nli sy sukses Dinsdag in die
Yardley Gold Cup, loop breebors
rand en dit sal voorwaar 'n yslike
verrassing wees as Noordoos-Kaap-

VYFSTER-TENNIS is hierdie week
die Kaap se voorland wann eer van
die roo m van wereld tenn is op die
MoedersllKi indie skadu van Tafelberg
toesale om mee te ding in die Rl 90
()()() National Video-Uitdaagtoemooi
in die Goeie Hoop-sentrum .

Bo aan die Iys is Aus tralie se
Davisbeker-spelerDarren Cahill , tans
die 25s te beste speIer in die wereld,
Cahill , wa t feitl ik verseker die top
gekeurde speIer sal wees, het d ie
tenniswereld verlede jaar aan die
brand gespeel en homself gelanseer
op die weg na roem .

In die Amerikaanse Opeop Hush
ing Mea dow het hy die semifinaal
bereik en onder meer met Boris Becker
en Aaron Krickstein afgereken.

In Gstaad het hy die titel gewen
en het hy onder andere ook met Pat

DIE South African Council on
Sport (Sacos) endieNationalSport
Congress (NSC) het die eerste
keer vandeesweek in die open
baarvir mekaar tandegewys.En
dit was nie 'n glimlag nie.

Sacos se uitvoerende bestuur het
die afgelope naweek in Athlone in
Kaapstad vergaderen 'n paar knelpunte
bespreek .

Die bestuur het hu l onverbonde
politieke posisie bcv estig. Sacos
president Joe Ebrahim, het aan Vrye
Weekblad gese dit betek en dat hulle
nie kan t kies vir of teen die UDF,
Azapo of die Unity Movement nie,
maar met almal sal saamwerk.

RUGBY:

in Sacos nog
toegestop word?

Kan die krake

DIE verdedigende kampioenspan
Westelike Provinsie begin sy aans
lag om die Lionbeker vanjaar weer
in die Kaap te hoo Saterdagop Springs
wanneer hy teen Oos-Transvaal te
staan kom.

Carel du Plessis se span behoort
op 'ndrafstap te wen. Die Roo! Duiwels
se vurke is stomp nadat hulle deur
Trans vaal gebraai is . Op Springs
behoort hulle egter beter te vaar,
maar 'n oorwinning hoort nog steeds
buite hul bereik te wees, tensy die
WP werklik baie swale speel.

Tran svaal waag dit in die gevaar
s~e wanneer die span van Wahl
Bartmann na Windhoek rei s om
Suidwes-Afrika te pale.

Die Suidwesters was nog nie 'n
skadu van die span watalmal verlede
seisoen verras het nie, maar op sy
tuisveld is hy altyd 'n omgekrapte
span. Transvaal kan nou, na sy twee

SPORT

Tennisfees in Tafelberg se skadu

Aanslag om Lionbeker-glorie begin

-
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DIE grootste Suid
Afrikaanse musiektoer
groep wat nog saamgesien
is, vertrek teen die einde
van die maand na
Frankryk. Die African
Caravan-toer sal'n maand
duur.

Vyf groepe wat 'n deursn it van
Suid-Afrikaanse musiek
verteenwoordig, sal die toer
meemaak: die tradisionele
dansgroepe Ngane en Khamba, die
township-disko ster Chicco, die
Afro-pop persone Zia, SA se
reggae-koning Lucky Dube en die
groep wat volgens hulle leier, Ray
Phiri, al die musiekvorme insluit 
Stimela.

Die Soul-Mbaqanga groep, The
Soul Brothers, was oak aanv ank lik

Ray Phlrl van Stlmela

Marc Le Chat

op die Iys, maar sal nie saamgaan
nie.

Die Caravan arriveer op 27 en
28 April "en masse" in Parys,
Frankryk. Hul1e sal televisie- en
ander promosiewerk doen totdat
hulle optree by die bekende Franse
lentemusiekfees Angouleme.
An gouleme was twee jaar gelede
die platform vir Johnny Clegg en
Savuka se intemasionale
deurbraak.

Die Suid-A frikaanse groepe sal
ook in Amiens, Romans en Niems
sowel as by ander geleenthede in
Parys optree.

Lucky Dube sal na die toer 'n
Amerikaanse kampustoer van ses
weke ondemeem. Ray Phiri en
Stimela sal ook in Amerika toer.

Intussen het dit bekend geword
dat Shangaan-jiver Sipho "Hotstix"
Mabuse oak weer oorsec ver trek.
Sy langspeler "Chant of the
marching" wat deur Virgin UK
verlede jaar opgeneem is en
waarop Miriam Makeba op die een
snit sing, word op 15 Mei in Suid
Afrika vrygestel.

Die Leeu van Soweto,
Mahlathini, en die Mahotella
Queens, wat so pas uit Europa
teruggekeer he t, werk ook aan 'n
nu we langspeler.

Die Caravan en sy musikante
word van 20 Mei weer in Suid
Afrika terugverwag.

Tussendie .
duiwel en die
diep blou see

Terry Norton verskyn tans in Clare Stopford
se nuwestuk,The Last Trek, by die
Markteater, terwyl een van die tatle
"belastingvoordeel-fIieks", The Emissary,
waarin sy een van die vroulike hoofrolle
vertolk, vandag by SK-bioskope begin. Sy
praat met Charles Leonard oor "diekeuses
in die bedryf" Foto: Ruvan Boshoff

·4



MUSIEK

Musiek wat jon'
laat lekker Cray

Plateresensies deur CHARLES LEONARD

Tel: 836-6002/838-1769

op klawerborde en
David Olson agter die
velle, word bygestaan
deur The Memphis
Horns en
saksofoonspeler David
Sanborn, wat sorg vir 'n
heerlike vol klank.

Hulknusse
- kombinasie word die

beste op Your Secret Is
Safe With Me gehoor.

, Die groep wys dat
blues en jazz
bloedverwant is met die
jazzy jakkalsdraai,
Across The Line.

I Can't Go Home is
tipiese kop-op-die
handpalms, staar-in
jou-bier, daar's-hel-by
die-huis Cray-musiek.
Die begeleiding is 'n
stadige blou ghitaar en
onheilspellende orrel,

Op Laugh Out Loud
het Cray wonderbaarlik
iemand gevind wat kan
huishou met die man
met die ewige jeuk in
sy lyf: "I can laugh out
loud! I ended up with
you".

Ek hoop nie die
Robert Cray Band straf
ons weer met so 'n lang
wag vir die volgende '
plaat nie. Dis darem nie
"fair" nie.

Robert Cray skrik nle vir die danker nle

DBAOTD het geen '
vaak oomblik nie.

Hul begelei nog
steeds verhale van
vemeuk, verlief, verlei
en verwydering met
verstommende vemuf.

Cray op ghitaar,
, Richard Cousins op
,basghitaar, PeterBoe

.... ',' . "

ongeduld inkom. Ons
Suid-Afrikaners moet

--'maar tevrede wees met 
die vinielweergawe van
Cray en kollegas.
, Die Robert Cray

, Band is al14 jaar lank
- op die pad en dit wys.
, Die manne is uiters ,

professioneel en

ROBERTCRAY
BAND (TEAL
RECORDS) (9)
Robert Cray se musiek
laat my aan die werk
van 'n filmregisseur
soos Alan Parker dink. 
Parker is die gees agter
films soos Birdy, Fame
en Mississippi Burning.

Hierdie films is bo
gemiddeld goed en
terselftertyd toeganklik.

Die Robert Cray
Band is van dieselfde
kaliber.

Sy tipe blues is nie
net vir fynproewers nie,
maar is dit darem ook
nie opgeslurp deur die
hysbakmuzak-monster
soos in George Benson
se geval nie. '

Ekhet een beswaar
teen Robert Cray. Hy
laat jou rondtrippel van
ongeduld.

Sy vorige langspeler
, Strong Persauder is al
in 1986uitgereik en "
ons moes tot nou toe
wag vir Don't Be
Afraid Of The Dark
(DBAOTD).

Cray-hulle was
tussen die twee '
langspelers op 'n
uitgebreide wereldtoer,

_En dit is hier waar die
DON'T BE AFRAID

, OF THE DARK·

The Black Sorrows is 'n
nuwe groep uit Austra
lie wat heel skaflike
musiek maak. Die
stukrag agter die groep
is gewese lede van Jo
Jo Zep and the Falcons,

, wat so paar jaar terug
so 'n groot treffer met

_die lekker The shape
I'm in gehad het.

Joe Camilleri en Jeff
Burstin is die
regisseurs, en Burstin

,en Wayne Burt speel
, albei ghitaar op die

plaat.
Hold on to me is 'n

besonderaangename
plaat. Al beswaar wat
geopper kan word is dat
die sanger Joey Vincent
se stem presies soos
Van Morrison s'n klink.

Dit op sigself is
natuurlik geen skande
nie, maar dit sal
veroorsaak dat hulle
dalk sal sukkel om hul
eie identiteit op te bou,
sonder om met die Van
verwar te word nie.

Ek hoop tog dat ek
verkeerd bewys gaan

, word deur hierdie
Aussies.

HOLD ON TO ME •
THE BLACK '
SORROWS (GALLO)
(6) -

love you".
Dit wemel van baie

meer sulke ongekonso
lideerde tuislandjies op
Homelands.

Dit wemel van
drommasjiene en 
voorspelbare ghitaar
koorde.

Ben snit, Where did '
tomorrow go?, is darem
aanvaarbaar.

My opsomming van '
- hierdie plaat: Ons het

Homelands, die plaat, '
so nodig as wat ons

, tuislande, die beleid,
het.

HOMELANDS·
ELLIS, BEGGS &
HOWARD (1)
HendrikVerwoerd se
beleid van tuislande het
vir homself gespreek en
doen dit nog steeds.

E,B & H se plaat
doen dit ook: "Oh babe,
oh chick a boom baby!
Listen to me One time
now baby". Ek voel een
maal is meer as genoeg

,dankie, kerels,
Nog 'n tuisland

treffer op Bad Times
(insiggewende titel):
"Come back baby and
love me!l want you
only,oh yes I dol Coz I',

, Plate word op 'n skaal 
van 0 tot 10 beoordeel

-'SHIFTY,:RECORDS '&-,VRYE"WEEKBLAD
•

....
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Shifty RecordsNrye Weekblad VOEHvry toer '
, Toerdatums,

Vandag Vrydag 21 April· Maluti Lodge Hotel, Clarens - 8nm. Saterdag 22April- Welkom - Heavenly Bodies Gymnasium - 8 nm. Vrydag28 April - Bloemfontein 
Frans Cronje Saal, skougronde • snm, Saterdag 29April- Kroonstad - Alan Rautenbach Saal - 8nm. Woensdag 10 Mei • Universiteit van Wes-Kaap - MainHall •
9nm. Vrydag 12 Mei. Universiteit vanStellenbosch - Die Gat -9nm. Saterdag 13 Mei - 3 ArtsTheatre, Plumstead, Kaapstad - 9nm. Woensdag 17 Mei - George

Stadsaal • 9nm.Vrydag 19 Mei - TheFeather Market Hall, PortElizabeth ~ 9nm. Saterdag 20 Mei- Grahamstad Stadsaal • 9nm.Vrydag 26Mei• Methodiste
Kerksaal, Durban - 9nm. Saterdag 27Mei- Pietermaritzburg University, Students Union Hall- 9nm. Vrydag 2Junie - Windhoek Teater - 9nm. Saterdag 3 Junie .
. . Windhoek Teater - 9nm. ..' . - .

Toegang R8. T-hemde, plakkers en lapelwapens sal by die deurverkoop·word.,

B2 VryDag! 21 Apri11989
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Fetisj vir suiwerheid
bedreig ons taal - Eybers

Fanie Olivier
DIEmerkwaardige talent
vanonspoesie se Groot
Gryse, Elisabeth Eybers,
is verlede week
herbevestig toedieOu
Mutual-prys van Human
& Rousseau aanhaar
toegeken is. Dieslagvir
haarbundel Rymdwang.

In haar ontvangsrede het
die digteres haar skerp
uitgelaat oor die "fetisj van
suiwerheid en superioriteit"
wat Afrikaans se bestaan '
sou kon bedreig.

Drie-en-vyftig jaar
gelede het Eybers - ons
eerste vroulike digter - haar
debuut gemaak in die
Afrikaanse poesie, Nou, 'n
halfeeu en baie bekronings
later, is daar, soos prof Tony
Links van UWK in sy
huldigingsrede gese het, net
tekens van groter verfyning
en van 'n greep op die mag
van woorde wat jonger '
skrywers vaallaat lyk.
, As gevolg van haar

gesondheid kon die dig teres
nie self afreis uit Nederland
nie, maar het haar dogter
narnens haar die prys in
ontvangs geneem. Sy het by
die geleentheid 'n kort '
briefie van Eybers
voorgelees, waaruit duidelik
bly dat die ironiese ruimte

, van die digteres se woorde
nie net tot poesie beperk is
nie:

"Vir my beteken dit een
verrassing na die ander, Dat
ek, wat 28 jaar gelede Suid
Afrika verlaat het, my nog
in soveel belangstelling in
my land van herkoms kan
verheug. En dat die Ou
Mutual, van wie ek mag
aanneem dat dit bestuur
word deur ervare, volleerde
sakelui wat dit kan bekostig
om ook op 'n humane,
kulturele vlak hul invloed te
laat geld, verwag dat 'n

ouderwets-introverte digter
iets mee te deel het wat op
een of ander manier(tot
algemene nut) mag wees.

"Nee ek is helaas geen '
verskaffer van boodskappe
nie, behalwe wat
poesieliefhebbers dalk uit
my gedigte mag aflei..."

"Ek is en bly 'n produk
van Suid-Afrika. In die
beoefening van my arnbag is
die Afrikaanse taal my ,
kosbaarste instrument.
Hierdie taal het spontaan,
sonder voorskrifte en
stelreels, ontwikkel uit
isolasie, op 'n groot afstand
van die Nederlandse
oerbron, uit wisselwerking
van rasse en groepe wat in 'n
soort smeltkroes op mekaar
ingewerk het, goddank vOOr
daar 'n owerheid ontstaan

, het wat 'n fetisj (of afgod)
gemaak het van suiwerheid

en superioriteit.
"Mag hierdie taal, naas

die wereldtaal Engels,
waaraan ons ook oneindig
veel te danke het, voortlewe
in die mond van miljoene
Suidafrikaners wat mekaar
ook 'n menswaardige
bestaan gun."
*Die jaarlikse jag op
literere pryse is nou oop.
Die Hertzogprys gaan
vanjaar vir prosa en vier
name word genoem: Wilma
Stockenstrom, vir al haar
prosa, Elsa Joubert vir al .
haar prosa, Jeanne Goosen
en, as buiteperd, Etienne
van Heerden met Toorberg.
, Die ATKV se pryse vir

,"goeie gewilde prosa" gaan
waarskynlik ook by die
vrouens beland. Daar is
Eleanor Baker se Die kwart
voor-sewe-lelie, Margaret
Bakkes se Johanna die
Geliefde en Fransi Phillips.
se sprokiesagtige Theresa se
Droom waarskynlik die
sterkste aanspraakmakers.

Elisabeth Eybers

Voelvry-konsert
verskuif na Clarens

Duisende gratis kaartjies

Skaars manuskripte op veiling,
PARYS - Die grootste versarneling 19de-eeuse Franse '
manuskripte in die wereld is vandeesweek opgeveil.:

Die afslaers reken dat dit sowat R40 miljoen werd is.
Die manuskripte, briewe en skaars uitgawes is versamel

deur kol Daniel Sickles, wat verlede jaar Augustus dood is.
Dit sluit 'n handgeskrewe manuskrip in van Guy de

Maupassant, met talle veranderinge. Daar is ook skaars eerste
uitgawes van Gustave Flaubert se Madame Bovary en
Baudelaire se Les Fleurs du Malv- AFP

Plet Pers van die GBB
-. mls Valentynsdag

" "" 8,nm bly soos dit op die'
oorspronklike program
aangeduiis, nes volgende
naweek se opvoering in
Bloemfontein se Frans .
Cronjesaal om 9 nrn. Sover,

Nee dankie!
Dffi burgemeester van Durban; Derrick Watterson, het 'n
uitnodiging na die amptelike opening van die Durbanse
Filmfees hierdie Sondag van die hand gewys.

Sy beswaar is teen die openingsprent, A World Apart, wat
volgens hom ANC-propaganda is. Dit is 'n outobiografiese
prent deur Shawn Slovo, dogter van die Joe Slovo, uitgeweke
ICiervan die SA Komrnunistiese Party.

Die feesdirekteur, Ros Sarkin, se as die burgemeester om
politieke redes nie wil kom kyk nie, hoef hy nie. - Sapa

DIE Shifty!Vrye Weekblad '
Voelvry Toer se konserte
verlede naweek was 'n
skreiende sukses. Meer as
300aanhangers van die
groepie musikale pioniers '
moes op Vrydagaand by die ,
Maskersaal op Pretoria
Universiteit se kamllUS '

" weggewys word weens 'n
tekort aan sitplekke,

Weens die eienaardige
afsku vir verandering wat '
nog op die platteland
voorkom, is die opvoering
wat oorspronklik vanaand in
die Voortrekker Hoerskool
saal op Bethlehem sou
plaasvind, verskuif na die
Maluti Lodge naby Clarence
- om 8 nm,M6reaand se
opvoering in Welkom se
Heavenly Bodies Gymom

, van die Ethiopiese Orde, het
, deur die jare kritiek
uitgespreek teen die aard
van die fees.

Hy het gese die fees, wat
tien dae lank dun, doen niks '
vir die mense van
Grahamstad nie.

Hy het gese hy is geskok
dat die organiseerders saam
met wit sakelui aanhou om
die groat fees te organiseer
te rnidde van die armoede
waarin die township-mense
woon.

Biskop Dwane kon nie '
". bereik word vir komrnentaar '

oor die skenking van die
kaartjies nie. - ANA

onder beheer van plaaslike
dorpsrade gebruik sal word "
sodat die fees deur die
hele gemeenskap versprei
word.

Verderbeplan die 1820
Stigting om drie
opleidingskursusse vir
werkloses in beligting,
klanken
rekenaarsvaardigheid aan te
bied.
" " Die mense wat die
kursusse slaag, sal werk kry ,
vir die duur van die fees.

Biskop Sigqibo Dwane,

Beverley Garson
AGTIEN DUISEND RAND
se kaartjies vir die
Grahamstadse Kunsfees
word aan plaaslike
township-inwoners geskenk
deur die organiseerders. '

Dit volg op verlede jaar
se hewige kritiek teen die
fees.

Die kaartjies sal gegee
wordaan
gemeenskapsorganisasies,
kerkgroepe, senior burgers,
werkloses en studente. ,

Die skenking is 'n poging
,van die organiseerders om
die fees meer toeganklik te
maak vir die meerderheid
van Graharnstad se
bevolking.

Die kaartjies geld vir die
hooffees en die Fringe. "

Die feesbearnpte, Miggi
Lorraine, het gese die "
komitee glo dis baie
belangrik om die kunste
toeganklik te maak vir
mense wat eenvoudig nooit
die geld het om te gaan kyk
nie.

Sy het ook gese dat sale

Gulls In
treffer

ors verhoogtreffer Gulls
wat n! 'n landwye toer
weer in Johannesburg
aangebied word, beleef
Saterdag sy honderdste
opvoering.

Gulls bied 'n deernis
volle blik op die lewe van
Bill- vertolk deur Ron
Schrnenak - wat brein
skade opgedoen het en nie
norrnaal kan komrnuni- ,
keer nie. In die stuk kan
hy egter sy gedagtes deel
met die gehoor.

Gulls spog reeds met
drie Fleur du Cap-pryse,
twee kwartaallikse Vita's
as beste produksie en die
1988-Dalrovir Beste
Akteur: Schmerzak.

Die ander spelers is
Joy Stewart-Spence,
Jeremy Taylor en Mitzi
Booysen.Keith Grenville
behartig die regie. Die
stuk word tot 29 April in
die 'Alexander-tearer
aangebied.

• ~~Jf!l.!:f:~?!ds
posbestel-stelsel- g'nparkeer-probleme - g'n Inaseming vangiftige
gasse - g'nongepoetste kassiere - stuurnet die vormen diegeld '
om die bestein wareSuid-Afrikaanse musiek teen redelike pryse te
kry. 'n Volledige katalogus is beskikbaar. Ailepryse sluitposf}elden
verpakking in. '
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TEATER

SA spelers is
drenkelinge

gaan. Foute van die verlede moet
erken word, maar mense moet nie
daar vassteek nie."

,Dis heerlik om deel te wees van
die Stopford-produksie, se sy.

"Clare is ontsettend toegewyd.
Sy kies nie die maklike uitwegnie.
Sy delf in elke klein hoekie in.

"Sy het baie vertroue in haar
akteurs en bestee tyd, energie en
liefde om die beste in elkeen na
vore te bring:'

In The Last Trek speel vroue vir
'n verandering nie weer die rol van
slagoffers of poppies nie,

Terry se van haar rol as Holly:
"Sy leef saam met my. As 'n mens
wyer kyk, gaan dit oor die verant
woordelikheid wat vroue het,

"Hulle moet hul mens
waardigheid herwin. Nie soos
Thatcher, wat dit op manlike terme
doen nie, maar.teruggaan na hul
wortels en op hul intuisie vertrou."

En oor The Emissary se Terry:
"Dit is jammer dat die fliek
Amerikaans is. Ek wens ons kon 'n
Suid-Afrikaanse storie vertel, Daar
is s6 baie stories om te vertel." .

Blossoming. Deur Jeanette·
Glnslov. By die Pot Pourrl

fees. Resensie deur ANDREA
VINASSA

VryDagl 21 April 1989

oorspronlikste plaaslike talente.
Dis net jammer sy het nog nie
geleer "less is more" nie.

Die magdom idees wat
oppervlakkig aangeraak word, .
ondermyn die skitterende kern, 'n
"slang-dans" wat op die maat van
Dawid Minnaar se stem gedans

. word. Wat vir my geklink het soos
'n stuk uit Heathcote Williams se
roerende Whale Nation verskaf die
klankbaan vir 'n soms ontstellende.
soms liriese veroordeling van die
mens se verwoesting van die
natuur.

.. Gm'slov gebruik stukke uit Tom
Robbins se Jitterbug Perfume in
haar programnolas. Sy

_choreografeer 'n bietjie soos
Robbins skryf... dis 'n jitterbug
affere wat 'n gehoor so laat
rondspring dat min mense kan
bybly.

Wat wei bly spook is die
- wriemelende vis-slmg-voel

likkewaan wat opgevang word in
die opdrifsels van die mens se
onverantwoordelikheid.

JEANETTE GINSLOV bloei en
bloei. Soms soos 'n blom en soms
soos iemand wat gewond is.

Daar is niks wat die danseres se
uiteenlopende gedagtes saamsnoer

·nie. Een oomblik staan sy be op 'n
kroegtoonbank en lyk soos 'n
geanirneerde plakaat van die
Russiese revolusie van 1917. '
Skielik gooi sy drankies uit en dra
die Brakpan swembadregulasies
voor, Daama klink sy soos 'n
karakter uit een van Laurence
Durrell se eiland-romans met 'n

, rubberslang om haar nek.·Sy jaag
van 'n gerookte Gereformeerde
Blues Band na 'n soetsappige Piaf.: .

, Hier is nou iemand wat' ,
heeltemal skaamteloos haar
metafore meng. Dit is dikwels
oneffektief. 'n Mens sou 'n korter
program· Blossoming is langer 'as
'n uur en ons weet dansers is nie
bomenslik nie • sonder die
tierlantyntjies meer geniet het.

Sy speel met tientalle, idees en
props en verwaarloos dikwels die
grondliggende boustene van dans...
die passies. .

Ginslov se eklektiese werk hel
'n sterk grondslag: wat tegniek en
Iiggaamlike dinamiek betref is sy
een van die imposantste en

·'0 Jitterbug-affere

Terry Norton ••• tussen die duiwel en die diep blou see
, , Foto: RuvanBoshoff

lekker fliek nie. Die kontinuiteit
. daarvan was wonderlik. ,

. "Ook was dit lekker om 'n slag
'n ordentlike s alaris te verdien.

"Daar is wel kollegas wat nie
wi! swig voor die versoeking nie,
maar met die geld wat 'n mens in
teater kry, sukkel jy om te
oorleef."

.' Terry het in 1980.- nadat sy in ,
Johannesburg as Ikey
dramastudent aangekom het - 'n

·gelukkige deurbraak gehad in 'n
Markteaterproduksie van Pieter
Dirk Uys se Faces In The Wall.

.Dit is egter eers in die afgelope
jaar of twee wat sy waarlik .-,
toegewy geword het as aktrise,

"Ek was oorsee en het besef dat
ek wi! bydra as Suid-Afrikaner. .,'

"Hoewel ek nie direk polities '
betrokke is nie, glo ek dat 'n akteur
'n rol in die land te speel het. Deur
ons werk vertel ons 'n storie van
wat in Suid-Afrika aangaan."

'n Stuk soos The Last Trek isn
sprekende voorbeeld hiervan.

, "Blankes behoort, in plaas van
, om skuldig te voel, tot aksie oorte

stuur van sake van die stuk wat sy
wortels diep in die Suid
Afrikaanse bodem het, '

Dit speel af in die toekoms
waar agt dapper vrouens in hul
land agterbly terwyl ander mense
vlug, Hulle word tromp-op .
gekonfronteer met konflik en die'
selfvertwyfeling en vrese wat uit '
hul verlede en hede voortspruit.
. Elke individuele karakter het 'n
storie om te vertel, 'n reis om te '

ondemeem, en 'n waarheid om
te ontdek.

Terry speel die rol van Holly, '
wat as geneser hierdie klein .
"verlore stam"leer om te oorleef

. in 'n verwoeste land. .
Flieks soos The Emissary staan

lynreg in strydmet die boodskap
van stukke soos The Last Trek.

"Ek het dit geniet om aan die' •
. film te werk, al is dit nie so 'n

Man In die Blou Maan by die Pot-Pourrl-fees. 'n
Spanpoging van lise van Hemert, Didl Kriel,

Pleter Brand, Andre Odendaal, Sandra Prinsloo,k
Marcel van Heerden, Michael McCabe, Jacqul
Singer, Nomhle Nkonyeni, Ronel Krlel, Susan

Danford, Hannes Muller, Megan Chortiz en
Juliana Venter. Waarderirig deur BLACKIE

SWART

Kleintydfantasiee
. Tydens sy verwilderde selfondersoek leef hy hom uit

in sy kleintyd-fantasiee - onder andere die van rock ster.
Wanneer hy uiteindelik die insig en die perspektief

vind om die kunsmatige van die blywende te onderskei,
het hy sy kans verbeur.

Van Hemert laat haar nie inhibeer deur
teaterkonvensie nie. Sy gebruik nie dialoog as haar
voertaal nie, maar kornmunikeer eerder met prente wat sy
met behulp van musiek en beweging skep en net soos in
die geval van die stille Le Ball weet 'n mens presies wat
sonder woorde gese word. ,

Man in die Blou Maaan slaag veral omdat dit as 'n
spanpoging aangepak word: kostuums uit Pascal se
persoonlike versameling, uitstekende musiek
gekomponeer en uitgevoer deur Didi Kriel en begaafde
akteurs wal nie een vir die ander terugstaan nie.

Tog behoort die sensuele skaakspel tussen Sandra
Prinsloo en Marcel van Heerden as 'n hoogtepunt beskou
te word. Maar aan die ander kanl... is daar Andre
Odendaal se wulpse verpleegster en Hannes Muller se
horingoue prostituut en die blommemeisies en ... en....
Daar's sommer heelwal om aan te smul. En waarom
kritiek lewer op 'n POlpourri-stuk as die klein tegniese
jakkalsies nie regtig die heining beskadig het nie?

Man in die Blou Maim verdien om gesien te word. AI
is dit koud, trek 'n jas aan, sit 'n hoed op en gaan kyk.

ILSE VAN HEMERT se nuutste bydrae is lekkerrr, 'n
fesie vir die sintuie.

Die onsekere bruidegom (Marcel van Heerden) is op
pad na sy wagtende bruid (Juliana Venter) konvensioneel
versluier in wit. Maar die paadjie kerk toe is makliker
gese as geloop. Die bruidegom word gekonfronteer met 'n
leeftyd se lipleklekker versoekinge.

Daar's 'n vrou op elke hoek. Hy vind hom die prooi
van gretige vroue wat op elke denkbare manier bereid is

. om hulle interpretasie van sy fantasie te bevredig - .
prostitute, skoolkinders, wulpse verpleegsters, nonne en

, vele ander vroulike gedaantes. Daar is konflik met sy
verbitterde minares uit sy verlede, 'n sielestryd mel 'n
sielkundige wat die geel bladsye vir hom voorlees,

. Terry Norton speel tans in twee oenskynlik
uiteenlopende rolle. Aan die "regterkant" is daar

'n Amerikaanse fliek The Emissary en aan die
"linkerkant" 'n Mark-teaterproduksie The Last

Trek - A Fantasy. Sy vertelvlr CHARLES
LEONARD hoekom

begin het.
The Emissary is in Suid-Afrika

gemaakvir die Amerikaanse mark.
Die lema is een van stryd tussen
die goeieouens, die Amerikaanse
regering, en die bose booswigte,

, ,- die KGB..
Ted Leplat speel die rol van 'n

Republikeinse politikus, watna 'n "
briljanteloopbaanas regsgeleerde,

.sy oeop die Wit Huis het.
; Terry issyvrou in die fliek.

Die rooi kamerade van die KGB
probeer hom afpers en in die

.proses hul beerhande op
.-, 'slaalsgeheime Ie. Gelukkig, nil.

baie bleed en hare, krap Ted Le
plat die kole uit die vuur en die
Yanksen dievrye wereld is weer

.•.veilig. '
The Last Trek is iets totaal

anders. Die uiters belowende
, regisseur Clare Stopford staan aan

UPSTAIRS-TEATER

DIE LAAGER
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BENEWENS ander rolle in
teater, filmsen televisie speel
Suid-Afrikaanse akteurs en
aktrises die permanente rolvan
drenkelinge. Hulle trap water in
'nonstuimige see.

Aan die een kant is daar die
aanloklike boot met "off' (in die
neus-toedruk sin van die woord)
Hollywood-, Cannon-fodder- en
rooigesigTV -rolle. '

Aan die ander kant, tussen '
mondevol soutwater deur, is daar
'n ver eiland met rolle in "
teaterstukke wat baie vir die Suid
Afrikaanse .gemeenskapen die "
akteurs se kredietwaardigheid : ,
beteken, Die rolle beteken '
ongelukkig nie veel vir die akteurs ..
se bankrekenings nie. ,"

Dus, 'n variasie op die tema van
die duiwel en die diep blou see.

Hierdie dilemma word baie
goed geillustreer deur die posisie
waarin die aktrise Terry Norton

. haarself bevind.
Sy verskynnou op die groat

skerm in The Emissary, saam met
die Amerikaners Robert Vaughan
en Ted Leplat. Intussen is sy in
The Last Trek - A Fantasy, watdie
afgelope week in die Mark-tearer



FILM

Polisiemanne metgewetens?

- .. ' "-

op sy ferm' en unieke manier
hanteer. In die advertensie
tyd gaan hy te kere teen die
idee dat enige vorrn van
beheer oor sy program
uitgeoefen moet word. Hy
baklei met sy stasiebaas, sy
ou klank-ingenieur en sy
produseerder, wat ook sy
minnares is.

Omdat hy voe1 dat hy in
on hoek gedruk word, bel hy
sy voormalige vrou en vra
haar am vir die eerste land
wye uitsending van die pro
grarl1 na Dallas toe tekom.

Die eerste landwye
uitsending loop uit op on
noodlottige nag.

vertoning deur James Wilby
, (wat blykbaar heeltemal

herstel het van die aaklige
"Maurice") as Tony en 'n
kragtoer van Kristin Scott as
Lady Brenda.

Rupert Graves vertolk
Beaver met heelwat van die
smerigheid wat die rol '
vereis en daar is kamee
rolle vir Judi Dench Cn
oortuigende mev Beaver),
Anjelica Houston (gemors)
en Alec Guinness (as Mr
Todd. wat Tony in die ': "
oerwoud gevange hou),
Guinness het my nogal •
gei'rriteer; miskien het ek
my verbeel daar is 'n bietjie
van die Heart of Darkness se
Kurtz in sy vertolking,

Talk Radio, gereglsseer deur Oliver Stone. Met Eric
Bogoslan,en Ellen Green. 'n Fllmfeesprent. Resensle

deur DARRYL ACCONE

wonderlik. Terwyl hy sy
program aanbied en sy base,
kollegas en minnaars
hanteer, kombineer hy
energie met kwesbaarheid,
intellektuele aggressie met
besorgdheid, en 'n intense
selfsugtigheid met On
vreemde vriendelikheid
teenoor mense wat toevallig
inbe!. En die heeltyd huiwer
hy voor die afgrond
waarheen sy werk horn gelei
het.
. Oproepe van rassiste,

skaars verskuilde
dreigernente van anti
semiete (Champlain is
Joods) en grapmakers word

A Handful of Dust, regie deur Charles Sturridge; met
James Wilby, Rupert Graves, Kristin Scott Thomas
en Alec Guinness. 'n Filmfeesprent. Resensie deur
v DARRYLACCONE

haar lewe op die landgoed,
maar die onwelkome
aankoms uit Londen van die
sosiale klimmer Beaver roer
in haar 'n verlange na die
blink liggies van Londen.

Sy gaan On naweek na die
groat stad toe, en on
verhouding met Beaver

, begin.
Stadigaanrafel haar

huwelik met die goedhartige
Tony uit en nie eers On
tragedie kan hulle weer
versoen nie. -

Sturridge bly .getrouaan
die teks, en die prent sal
geniet kan word deur
Waugh se aanhangers. Daar
is ook on
bewonderenswaardige

TALK RADIO is meer as .
net on prent wat die verhaal
van die moord op 'n
omstrede omroeper verte!.
Dis ook 'n snydende
ondersoek na die sinistere
aspekte van Amerika.

Die prertt is 'n
hartstogtelike verdediging
van basiese vryhede wat, of
hulle nou grondwetlik of
deur konvensie gewaarborg
word, al te maklik .
geignoreer word.

Talk Radio is gegrond op
On biografie oor Berg
(Talked to Death) en 'n
toneelstuk deur Eric
Bogosian. wat saam aan die
draaiboek geskryf het en die
rol speel van Barry
Champlain. die Berg-agtige
karakter.

Bogosian se vertolking is

Eric
Bogosian
as Barry
Cham

plain, 'n
omstrede
omroeper
, wat
vermoor
- is

Waugh-prent 'n genot
EVELYN WAUGH het nag
altyd met groot plesier sy
skerp pen gerig op die
Engelse se "in" jongklomp,
wat hy verafsku het. Hulle is
weer die teiken in sy
Handful of Dust, maar die
roman wat in 1934 verskyn
het, was oak on manier om
die traumas wat veroorsaak
is deur Waugh se mislukte
huwelik, te verwerk,

Die ondersoek na die
verloop van die liefde en die
noodlot word netjies op die
skerrn vasgevang deur
Charles Sturridge, wat ook
verantwoordelik was vir die
baie boekgetroue TV
minireeks Brideshead
Revisited.

A Handful of Dust is die
.verhaal van Tony en Brenda
Last en die effe smerige
irnnenger John Beaver.

bit Iyk of Lady Brenda
heeltemal tevrede is met

Bejammer
Dit is nie te ~oeilik om '

te sien waarom "lefties"
oorsee ontsteld was nie.
Parker vermy vooroordeel
so effektief dat mens die
skuldiges op tye amper meer
bejammer as wat mens
woedend word.

, Hulle is duidelik eerder
armsalige idiote wat uit
vrees in eeue-oue dogmas
verval het, as wesens met
positiewe kwaliteite soos
intelligensie - wat die linkse
kritici aan hulle toeskryf.

Dafoe self steur hom nie
te veel aan hierdie' ,
argumente nie.

Hy se: "I just try to apply
myself to the action and do
some good old-fashioned
pretending."

Mississippi Burning. Met Willem Dafoe,
en Gene Hackman. Regie deur Alan .

Parker. Begin vandag by Ster Kinekor
Bioskope. Bespreking deur CHRIS DU

PLESSIS

Wlllem Dafoe In Mississippi Burning

verregses (waarvan magte opheme!.
sommige lede was van die Dafoe as Ward is on
destydse p1aas1ike Kennedy-tipe van die
polisiemag). Departement van Justisie '

Die grootste aanklag aan ,wat by die FBI betrokke
daardie kant was dat dit die raak. 'n Harvard-geskoolde,
Amerikaanse sekuriteits- klassieke "liberal". Hy lei

die moord-ondersoek.
Gene Hackman speel

Anderson (Ward se
regterhand) - on "Souther
ner" en meer uit die ou
skool van die FBI war glo
aan 'n oog vir 'n oog.

Hy gebruik "tradisionele"
sekuriteitstruuks om die
Klan-Iede wat die moord
gepleeg het vas te trek as
Ward se meer subtiele
aanslag nie werk nie.

IIIIIJ
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WILLEM DAFOE, die
nuwerige Amerikaanse
"hartebreker" van
Vlaamse afkoms watsy
professionele lewebegin
het deurPlayboy en
Penthouse tydskrifte in 'n
fabriek tebind,hetat
alles van 'n psigopatiese
geldvervaIser (inToLive
and Diein LA)tot
niemand minder as Jesus
nie, in Scorsese se,
omstredeLast
Temptation of Christ (wat
nou - oorsee - te sienis).

Maar soos in Platoon,
waarvoor hy on Oscar
nominasie gekry het vir sy
vertolking van die "goeie"
sersant wat 'n dramatiese
dood sterf, is hy in
Mississippi Burning weer te
sien in On rol wat gegrond is
op ware gebeurtenisse, en
wat on direkte invloed het op
hedendaagse sosio-politieke
kwessies, '

Suid-Afrikaners sal
spesifiek kan identifiseer
met die prent wat rassehaat
as hooftema het. E;1 hoewel
die tema juis sekere mense
huiwerig gemaak 1',\'1 om die
prent hier deur te I '\t, het '
dit heftige kritiek uitgelok
onder linkse groepe in
Amerika. Die prent is die
Britse regisseur Alan Parker
se uitbeelding van die
moord op drie jong
menseregte-aktiviste
gedurende die "Freedom
Summer" van 1964 in
Neshoba County deur

Kitty Aldridge (bo) en Neal Sundstrom was moeg vir
die allewlge gekerm oor die swak aksle-prente wat

die Suld·Afrikaanse rolprentbedryf aanhou
produseer het. ore egpaar beslult toe om'n

draalboek te skryf met 'n meerserebrale aanslag.
Tamsln, 'n vurlge dokumentere rolprentmaker, Is die

sentrale karakterifan Tyger Tyger Burning Bright
'wat verlede Jaarvlr 'n appel en'n ul verfllm Is.

Aldridge, '0 Brltse aktrlse wat te slen was In Maurice
en A Room with a View, het die hoofrol gespeel,

terwyl Sundstrom die regie behartlg het. Tyger word
vanaand en more-
sand In die Corlett·

rolprentteater In
Louis Bothalaan

vertoon. Tyger Is 'n
spannlngsvolle

romantlese drama
waarln Michael

McCabe en Lynne
White 'n vervreemde
egpaar speel. Hulle
niggle kom kuler by
hulle In Botswana
en veroorsaak 'n

wending In 'n reeds
plofpare sltuasle.
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DebbIe Amos

:Klm Seck.-Galery
Hk C8Yendlsh. &
iFranc-..ttaat
,Bellew.. Johannesburg
Tel.foon 648 6107/9204

byvoorbeeld haar werk Lovers
waarin twee menslywe, een met die
kop van 'n hoenderhaan en die an
der 'n bul, die toeskouer uit erken- .
ning - of skok - tot stilstand dwing.

Al haar skilderye spreek van 'n
stil en ryk kwaliteit wat Karin
verkry met die gebruik van die
oorweldigende warm of koue
kleure van elke skepping asook die ..
omgewing waarin die karakters
hulself bevind. Los verfhale oor die
doek gee die skilderye 'n
weelderige tekstuur en dien as
basis vir die finale treffer-produk.

Pigs is die titel van een van haar
werke waarin sy briljant daarin
slaag om die Iyne en kleur van die
karakter met die agtergrond waaruit
hy stap saam te smelt, sodat hy as't
ware deel van sy omgewing is.

Dit was voor hierdie skildery
wat Karin Jaroszynska erken het
dat sy baie van varke h?u...

Karln Jaroszynska by een van haar werke
Foto: RUlian Boshojf

Granllaan 64,
Norwood.

Tel: (011)728-4154

OIls verkoop die allerbesle
Inheemse handwerk en kuns

Passie sonder twyfel

Ons rare artlkels is 'n fees
vir die oog en die sak

IEMAND wat haarself as 'n
kunskenner beskou omdat sy af en
toe 'n kunsgalery in Johannesburg
besoek, het eenkeer gese sy dink
moderne kuns is die produk van 'n
siek brein,

Sy is natuurlik die een met die
probleem, maar die feit dat sy
saamstem oor die uitsonderlikheid
van Karin Jaroszynska se uitstal
ling by die Everard Read-galery, is
kommerwekkend - want wie weet
dannou eintlik iets van kuns af?

In elk geval, as daar 'n
kunstenaar is wat daarin slaag om
mens en dier met absolute passie,
warmte en waarheid te verenig, is
dit Karin. Niks in haar werk is
onseker nie, niks twyfel nie,

Die misterie van die Klassieke
wereld skyn uit die gelaatstrekke
en emosies 'van die mense in haar
werk, om nie eens van die diere te
praat nie.

Die subtiele seksuele suggestie
tussen mens en dier in van haar
werk is miskien skokkend vir die
oog met 'n klap aan, maar vir die
wyehoek-oog laat dit 'n opgewon
de. dog steurende gedagte na,

Dan is daar ook haar diermens
skeppings wat met hul menslywe
en dierkoppe fassineer. Soos

ZONA

Judith se plakboek
JUDITH MASON se Talking Pictures is, soos die
subtitel se, 'n persoonlike "plakboek" • keurigop
glanspapiergedrukdeur haarman,BruceAttwood
• wat gevul is met 'n fragmentariese reeks visuele- .
beelde uit haar werk,aangevul deur haargedagtes
oor haar eie kuns, die probleme vankunstenaars in
die algemeen en die kunstoneel in Suid-Afrika.

'n Mens sou dit kon beskryf as potjiekos. Eerder as 'n
samehangende geheel wat 'n mens linier van voor tot
agter lees, vorm dit 'n steekproef van 'nkunstenaar se
gemoed, 'n bundel pittige gedagtes wat 'n mens op enige
plek kan oopslaan om 'n bietjie te proe. '

Sy som dit self goed op: "Any resemblance between
these snippets and those long, rambling inconclusive
and somewhat inebriated conversations which are part
of the artist's trade is intentional."

Mason raak 'n wye reeks onderwerpe aan - van Satan
tot kunswedstryde - op 'n manier wat, volgens die aard
van 'n "plakboek", baie vlugtig is, maar oak gevul met
onverwagse, gekonsentreerde kristalle van insig wat 'n
mens bybly. Enkele voorbeelde:
* "If Einstein produces an incomprehensible equation
we remark on his brilliance, when Picasso produces a
difficult drawing we comdemn his waywardness."
* "We disapprove of children getting 'high', instead of
realising that this unlovely word defines a legitimate
aspiration and that the job of educator is to show people
how to enjoy peak experiences without damaging
themselves or anybody else.".
* "The artist has only one life. The dealer has as many
as there are artists on his books."
* "Claims that one should be proud to be white or black,
or English or occidental distress me. By the same token
one should be proud of being twnty-six or forty-nine...
five-foot-two or left-handed."

Gedagtewereld
Uiteindelik word Mason se gedagtewereld in die

boekie beter uitgebeeld as haar visuele werk. Il1ustrasies
- soos die van die vier sypanele van haar Monkey Shrine
op bl 3 is te klein om 'n indruk van die detail te gee,
terwyl details uit haar skilderye wat groot afgebeeld is,
weer die samehang van die geheel verloor.'

In 'n sekere sin weerspieel die klem wat op
fragmentariese detail gele word, haar aanslag as
kunstenaar. Sy is soos 'n kunstenaar wat deur die lewe
vaar soos 'n vangnet en in haar werke abstrakte idees
sowel as konkrete, gevonde objekte opvang..

Sorns, soos in From the Tombs of the Pharaohs of
Jo'burg (bl 45) oorweldig die omvang van die idee
samestellings as geheel die trefkrag van die afsonderlike
beelde wat daarin opgeneem is. In die werk voel 'n mens
dat die rasionele simmetrie van die rangskikking die
emosionele trefkrag van die onderdele verwater.

Uitgeligte visuele details in die boek, soos die
fragment uit die Monkey Shrine (bl 8), wys daarenteen
die enorm gekonsentreerde emosionele impak wat sy .
aan 'n beeld kan gee wanneer sy die toevallige opdrifsels
uit haar visuele opvangnet verwyder om 'n enkele beeld
wat sy uit die onbewuste opgediep het, lewend na vore
te laat tree.

Talking Pictures illustreer altwee Judith Masons: die
een wat die magiese suggestiwiteitvan die Rorschach
toets bereik en diep aan die oerbeelde van die psige
raak, en die een wat soms effens te veel praat.

Hoewel hy nooit genooi is om by konserte saam
met die ander sixties-sangers op te tree nie, kry hy
tog een aand die kans om in Carnegie Hall op te tree.
Dit word 'n wilde aand. Oehs huppel in 'n goue
kostuurn op die verhoog rond en sing liedjies van die
mense wat hom vroeg-vroeg befuvloed het: Elvis en
Bill Haley. Sy gehoor versta3n nie.

Uiteindelik reis Ochs deur Afrika. In 'n hawe hier
naby word hy gedonder sodat hy nooit weer kan sing
nie. Dis in hierdie jammerJike toestand wat Shamley
hom ontmoet het.

Miskien was Dehs se spook ook daar, want die
uiters sensitiewe eenmanproduksie het onder tegniese
probleme gely (wat egter net die emosionaliteit
verhbog het).

Die stuk is aangekondig as Carnage at Carnegie
Hall en die projektor wat Oehs se gesig moes wys,
was !n hele ruk lank af. Shamley wou weet hoekom
ons so stH is. maar ons was eintlik te minom hande
te klap.·

En ons het, natuurlik, teen die tyd ook al vreeslik
treurig gevoel.

, Gunfight at Carnegie Hall. Colin Shamley met
die lewe en muslek van Phil Ochs, by Pot
Pourrl. Waarderlng deur VICTOR MUNNIK

Onder: Mahatma GandhI deur Judith Mason.
Olleverf

Talking Pictures van Judith Mason,
beskikbaar by die Markgalery teen

R35. Bespreking deur JOHAN
BRUWER

•

Hartseerstorie uit die Sixties
DIE treurige verhaal van Phil Ochs word op 'n baie 

T menslike en oortuigende manier deur Colin Shamley
I vertel - met 'n enkele omslagfoto van Ochs op 'n
1 tuisfliekdoek, 'n kitaar en 'n mike en 'n pakkie
) Chesterfields.

Sluit jou oe en jy sal dink dis 'n radio-program.
Shamley vertel die geskiedenis van die jare sestig

. ,~ soos wat Ochs daardeur beweeg het. Dit was die tyd
; van Kuba en Kennedy, oorlog in Vietnam en diens-
, pligontduiking~ Daar was protes op kampus, blomme-
i. kinders in gevegte met varke, die hoe profiel politiek '

van die Yippies, die groot konserte en uiteindelik
i Groot Geld wat sy klam vingers op alles kry.

, Tussen die vertellings, so van hart-tot-hart as wat
'net tussen oud-hippies moontlik is. word Oehs se
liedjies gesing,

Die musiekbedryf kom maar sleg daarvan af in
. j hierdie verhaal van miskenning deur sy eie gehore.
<' : TV-en radiostasies en die musiekverspreiders.

Sy ou vriend uit die Greenwich Village-dae, Bob
., Dylan, word beskryf as ·'n verraaier - wat sy posisie.
in die musiekwereld met behulp van sy "mafia" .
behouhet. .

Met aI die terugslae het Ochs sieg uitgerafeJ. Sy
idealistiese siening van die wereld het vervaag onder
die invloed van drank en dwelms. Hy het geskei van
sy vrou. Sy vriende het hom verlaat.

Verbied
Die staat het nie op

hom laat wag nie,
Down Second Avenue 
the comic, is verbied.
Namaande is die
verbod gedeeltelik
opgehef - met die
voorwaarde dat dit net
deur die uitgewers,
boekwinkels en
biblioteke versprei mag ,
word. .

Dit beteken
natuurlik dat
straatverkope -·.'n .
uitstekende manier om
die materiaal te
versprei onder die
mense wat dit die beste
kan gebruik - stopgesit
is.

Die boeke word
geproduseer onder
toesig van 'n adviesraad • ' '
- saamgestel uit lede
van die Sached Trust
wat 'n besondere belang
daarby het.

Volgende op die lys
is drie boeke met vroue
as hoofkarakters. Wie
hulle is, is nog geheirn,
maar hulle is local, en
hulle stories is baie
lekker.

Victor Munnlk

• ' E:

Die tekenverhale word aangevul deur taal
.oefeninge en geskiedenislesse.

Hoewel die boeke bedoel is vir swart skoliere, is
gou gevind dat dit veral in formele onderrig gebruik .
is, vertel Bahr,

Dis nadat die aanvank1ike teenkanting van
onderwysers teen tekenprente oorwin is. Want
intussen is bewys dat die prenteverhale leesvermoens
verbeter, en leeslus aangemoedig het.

'n Verdere doel was die "visuele opvoeding" van
die teikengroep, se Josie Stadler, 'n taalredigeerder

by Sached.
Die skoliere moes

blootgestel word aan
visuele voorstellings,
om hulle te help om bv
diagramme en grafieke
beter te hanteer.

Aanvanklik was die
styl baie naturalisties,
maar met Equiano (die
tweede projek) het dit
meer grafies geword.

'n OndelWyser wat ernstlg Is oar sy vak

seuntjieword· skrywer•

Slaaf word vry .
Equlano, the slave who fought to be free. 'n People's College

Comic, uitgegee deur Ravan Press teen R3. (1988) .

•

DIE aaklige, maar
ware verhaal van die
slawehandel word
vertel deur een van
die slagoffers wat dit
oorleef het - en later
gehelp het om dit af
te skaf.

Die prenteboek is
,gegrond op The
Interesting Narrative
of the life of Orlando
Equiano, or Gustavus
Yassa, the African,
Written by Himself,
wat in 1789 verskyn
het., ,

Hy is eers gevang
deur 'n naburige
stam, toe verkoop
aan Europese
handelaars. Hy was 'n
slaaf in Amerika, en
daama 'n geskenk vir
'n dame in Londen.
Hy het leer lees en
skryf, en hornself
uiteindelik
losgekoop.

As vryman het hy
talle avonture beleef.
Hy het ver gereis as
matroos en onder
andere 'n uitbarsting
van dievulkaan
Vesuvius beleef.
Later was hy aktief
betrokke by die
veldtog teen
slawemy.

Down Second Avenue. 'n People's
College Comic, ultgegee deur Ravan

Press, 1988. Gegrond op die
outoblografle van Es'kla Mphahlele

met dleselfde tltel. R2.25.

IN 1984 het 'n uitgebreide krisis in onsswart skole
getref. Tussen die geweld van brandende klaskamers
en ontoegeeflike staatsoptrede het die slagkreet
geklink: eers bevryding dan opvoeding.

Die begeerte om steeds opvoedkundige materiaal
in so 'n klimaat te verskaf, het SACHED (SA Council
for Higher Education) gelei om - in 1988 - twee
tekenprentboeke die lig te laat sien.

Equiano, the slave who fought to be free, en Down
SecondAvenue, gegrond op die outobiografie van
Es'kia Mphahlele, was pogings om "materiaal met
baie illustrasies en eenvoudige Engels aan onwillige
lesers beskikbaar te stel" - in die woorde van Mary
Anne Bahr, kunstenares betrokke by die projek.

Tekenprente vir 'onwillige lesers.'

•

DIE hoek vertel die vernaal van 'n seuntjie
van die Noord-Transvaal wat 'n suksesvolle
skrywer geword het.

Nadat sy pa tronk toe is (omdat hy sy rna
aangerand het) trek hulle Pretoria toe.
Marabastad was 'n opwindende plek om in te
woon, maar 'n gedwonge verskuiwing onder
die Groepsgebiedewet laat hom in
Atteridgeville beland.

Mphahlele, wat altyd lief was vir lees, het
'n onderwyser geword. In die jarige vyftig is
Bantoe-onderwys ingestel, en sy protes
daarteen het gelei tot sy ontslag.

Hy was 'n joemalis by Drum, en het later
in vrywillige ballingskap in Nigerie gaan
woon. (Mphahlele is nou terug in Suid
Afrika, en na 'n professoraat in Afrika
letterkunde by Wits, betrokke by die
uitgewery Skotaville.)

Onder redaksie van
VICTORMUNNIK

L.S. deur Leon Strydom,
uitgegee deur Human en
Rousseau teen R19.95

plus AVB. Resensie deur
WILHELM L1EBENBERG

na die situasie wat in die slotgedig
vasgevat word: "die kategismus het
verkrummel ook die te deum". En
miskien is al wat mens nodig het net
so 'n bietjie geloof, want soos daar in
een van die gedigte gese word: "die
woorde wat hy Ie in jou mond is maar
taal/ en sonder geloof bly ook die
woord morsdood".

Ek wonder of dit so eenvoudig is.
Die wyse waarop God in hierdie bun
del vir oulaas "voordat hy verdwyn in
die niet..." poog om deur rniddel van
sy profeet L.S. "ons onder sy vleuels
te neem/ ...die lummels die vrate die
hele fokskreiende sjebeen" toon 'n

. spanning tussen die aardse aanbod en
die esoteriese, boekige betekenis.

Dis 'n God hierdie watver
. verwyderd is van ons Suid-Afrikaanse

werklikheid - net mooi die
teenoorgestelde van die God wat die
kontekstuele teologie in die struggle
van die armes vind.

Enkan mens, met 'n God waarvoor
jy so fyn moet luister om Sy asem op
die wind te hoor, nie maar net so wei
wonder of jy jou dit nie verbeel nie?

Achmat DANGOR
JohnKANI
Danny KEOGH
Mzwakhe MBULI
Siphiwe NGWENYA
Jonathan PATON
Fiona RAMSAY
Sipho SEPAMLA

apoetry &prose reading bY

at THE WAREHOUSE, MARKET THEATRE
SATURDAY 29APRIL, 12·30-2·00pm

ADMISSION FREE

THE ANTI-CENSORSHIP ACTION GROUP
INVITES YOU TO

Sonder geloof bly woord
morsdood

Gekruisig
In die liefdesdaad word die vrou

soos Christus gekruisig en soos Isak
geoffer; haar maandstonde word met
Sy bloeiende wonde vergelyk. Die
"gawe van tale" word "'n klipsteen van
'n ereksie in die volksmond",

Met al sy gemaklike Afrikaans wat
so knus in die oor kom sit, is dit wat
die digter nou eintlik wil se, meestal
nogal obskuur. Die volkse taal met sy
NG Kerk-byklanke, is propvol raaisels
en om hond haaraf te maak, sit nie
sommer in enigiemand se broek nie.

Die rykdom van resonansies wat
hierdie eenvoudige verse oproep, sal
verbygaan aan diegene wat me meer
hul Bybel van voor tot agter ken,
Latyn kan lees, vertroud is met
middeleeuse mistieke tekste, ten
minste op honneursvlak geskool is in
die lees van poesie, hou vankopkrap
en besonder baie geduld het nie.

Die onverstaanbaarheid van die
. verse is dalk funksioneel as mens kyk

DIE lettersL.S. watsierlik,groot
en wit prykop die omslagvan'n
andersins naam- en titellose
digbundel watonlangsverskyn
het, is dievoorletters vanLeon
Strydom, digterenprofessor indie
Algemene Literatuurwetenskap
aan dieUniversiteit van dieOranje
Vrystaat.
. Nasy eerste bundel,
Geleentheidsverse, het daar vyftien
jaar verbygegaan - mens het begin
wonder of hy nog dig ~ en nou, met
L.S. het Strydom met iets vorendag
gekom waarvan die literere wereld wei
deegliks kennis sal neem. Hierdie
verse, gladgeskuur soos maalklippe,
het 'n sterk, eie stem wat 'n aardse
boere-Afrikaans lekker vlot van die
tong laat roJ. '

Dit is egter 'n heel mistieke gegewe
wat so aards weergegee word. Die
omslag bied 'n sleutel: 'n houtsnee van
twee figure wat rnekaar ornhels in 'n
soen bo-oor'n mistieke Latynse teks
oor God en liefde uit die middeleeue.
So vind mens dan ook n die bundel die
identifikasie van God se woord met
inserninasie: "toe op die hoogte het sy
gevoel/ die man! die man! gaan by
haar in!soos 0 gods woord in 'n
ouderling".

BOEKEIKUNS
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ETE EN DRINKE

Die predikant (en
gemeente) se slaai

Nuwe wyn, OU
. inwoners

BOSCHENDAL Landgoedwyne
kondig die eerste vrystelling van sy
nuwe vonkelwyn, 1986 Boschendal
Brut Rose, aan, Die wyn is volgens
die tradisionele methode champenoise
berei, en die vaste gistingstowwe is
eersJanuarie 1989 uitgeskiet,

En dan word die drie-eeue-fees van
die stigting van die familie De Villiers
in Suid-Afrika op Saterdag 6 Mei in
die restaurant Boschendal gevier,

Sekere direkte afstammelinge van
die oorspronklike Hugenote, asook die
De Villiers'e wat besonder noue
verbintenisse het met die landgoed
Boschendal, sal genooi word.

Die gasspreker is Dawie de
Villiers, minister van handel en
nywerheid.

KOOS COETZEE

eiergeel bo-oor en bedien
onmiddelik. Bedien die res van die
brood apart.

As jy vinnig werk kan die slaai
in ongeveer 'n halfuur maak.
Lekker eet, dominee. So ook die
gemeentelede.

gedruk
sout
varsgemaalde swart peper
18 snye Franse brood

Was en droog die slaaiblare af.
(Verwyder die dik stamgedeelt uit
Chinese koo!.)

Rooster die brood, en vryf die
knoffelhuisie oor elke sny.

Verwyder die vel van die spek,
en sny in blokkies 'n sentimeter of
twee dik. Plaas in 'n kastrol met
kookwater, en blansjeer 'n minuut
of twee, Spoel in koue water af en
dreineer.

Meng die wynasyn,
suurlemoensap, olies, mosterd,
sout en peper en klop goed, of .
skud in 'n bottel met'n skroefprop.
- Gooi die slaaisouse nou oor die
slaaiblare sodat elke blaar 'n bietjie
kry. .
. Verhit 'n pan oor hoe hitre, en .

soteer die. blokkies spek tOldat dit
goudbruin is. Gooi die spek en die -.

.. vet oor die slaai . as daar baie vet .
is, moet jy nie alles gebruiknie .
Onthou daar is reeds slaaisous oor,

Gooi al die vet af, en gooi die'
appelasyn in die pan om die
speksmaak los te kry. Laat die
helfte afkook, en gooi die res oor
die slaai. Plaas 'n paar stukkies
brood bo-op die slaai, sprinkel die

._ wees.Volgroeide spinasie is nie
lekker in 'n slaai nie.

Bestanddele:
(vir ses mense, of drie tot vier vir
'n hoofgereg) .
'n verskeidenheid blaarslaaie om 'n
groot bak mee te vul
'n huisie knoffel
200g gerookte spek in een stuk .
(nie pakkiespek nie) .

-twee-derde teelepel Dijon-rnosterd
. (of 'n goeie matige mosterd)

sap van 'n halwe suurlemoen
30 ml olyfolie
80 ml sonneblomolie
een en 'n half teelepel appelasyn
(of goeie wynasyn)
2 eetlepels goeie wynasyn
3 hardgekookte eiergele, deur Esif

WAAROM hierdieuitstekende,
ietwatingewikkelde slaai
bekend staanas die predikant
se slaai, weet nugter alleen.Is
predikante goeiekokke, of hou
bullevanslaai?

'n Rukkie gelede het ek oor
slaaisous geskryf, Vandag, net
voordat die winter ons inhaal en
slaai vap. tafels begin verdwyn, wi!
ek skryfoor 'n slaai wat as .
voorgereg, maar ook as ligte
hoofgereg voorgesit kan word.

Dis 'n baie indrukwekkende
slaai, en as jy dit mooi in 'n groot
erde- of glasbak rangskik, behoort
jy 'n paar komplirnente te k:ry. Dis
ook baie lekker.

Dis belangrik dat 'n
verskiedenheid tipes blaarslaaie
gebruik word. Soek gewone
blaarslaai, botterslaai, andyvies,
baba-spinasie, Chinese kool en wat
jy ook al in die hande kan kry,
Woolworths verkoop soms
gemengde slaaiblare.

My groot gunsteling is Chinese
kool- ek wens ek het 'n tekening
van die slaaisoort gehad sodat ek

. dit kan wys aan ons lesers wat dit
nie ken nie,

Dit het pragtige lang blare. Die
blare aan die buitekant is groen en
die in die middel liggeel en soms
selfs wit.' .

Dit het 'n baie ligte
rnosterdsmakie, en word deur die
Chinese in roerbraaigeregte
gebruik. Waarom weet ek nie: d~~
moet geenvuur naby kom nie, Jy ..
kan die buitekant van die slaaibak
daarmee uitvoer en die ander
slaaisoorte aan die binnekant
rangskik,

Andyvies het kru1lerige blare,
en is lekker bitter. As jy spinasie
gebruik, moet dit jong spinasie

,','.

. .

Vraag veral na droe wit en baie soet
BJ Lankwarden ~kryf oor Nederburg se vyftiende jaarlikse veiling

nog nie 'n goeie wyn nie.
In teens telling daarmee is van

die 1983 Delheim Grand Reserve
(ons beste rooiwyn) verkoop teen
slegs R384 per kassie.

Gelukkig het die skare later
wakker geword en die '82 het R720
gehaa!.

Dit Iyk dus of die neigings vir
vanjaar 'n gesplete aanvraag is.
Aan die een kant is droe witwyn
gesog, en aan die ander kant die
baie soet wyne.

Die soeterige wyne in die
middel raak 'n bietjie Jeg.

Gladde organisasie
Rooiwyn sal gewild bly (as dit

oud is) en gefortifiseerde wyn is
"in".

Soos gewoonlik was die
organisasie agter die veiling
seepglad. Miskien sal daar dan in
die toekoms minder plek wees vir
toeskouers en meer vir kopers,
sodat hierdie fantastiese wyne
wyer versprei kan word.

. Oorsese kopers is met 16
persent van die wyn huistoe.

. Daar is met hartseer totsiens
gese aan Giinther Brozel wat
volgende maand weggaan. Oit was
die einde van 'n wonderlike era.

Nietemin, sterkte aan
Nederburg.

Hulle het ontsaglike hoeveelhede bier gedrink en
eend met wilde rys geeet, Hulle het dikwels vertel
hoe trots hulle is om brouers te wees. "My pa was -.
'n brouer, so was my oupa, en sy pa voor hom. Ek .
voel die bier in my are vloei." Maar dinge het nie te
goed met Brauhaus se vriende gegaan nie. In een
week het hy twee begrafnisse bygewoon.

Hy het baie somber van die tweede begrafnis af
gekom en gese: "Gotdemn it, Cheeses Greist,
everytime I see a friend of mine he's dead."

(Uit Bemelmans se La Bonne Table)
. KOOS COETZEE

Hamilton Russell Vineyards
Chardonnay teen Rl100 per
kissie.

Soos verwag kon word, was
. daar 'n sterk aanvraag na

gefortifiseerde wyne. Bo-aan die
Iys was die 1983 Nuy Ko-op
Volsoet Rooi Muskadel wat R210
per kissie behaal het!

Al die gefortifiseerde wyne het
goed gevaar, wat hopelik die begin
van 'n waardering vir ons land se
beste wyne aandui.

Chardonnays en ander droe
witwyne het goed gevaar en dis
duidelik dat hulle maklik verkoop.

Nederburg se soet edel laatoes
wyne in halfbottels was gewild. In

. party gevalle is meer as R200 en
R300 betaal vir 'n kis van 12
halwes.

Daar is ook 'n duidelike vraag
na ou rooiwyne aangesien hulle
almal, of byna almal, teen tussen
R300 en R600 per kis verkoop is.
Die Zonnebloems was selfs nog
duurder.

Oit het my verras omdat' party
van hierdie wyne volgens my glad
nie so good is nie. Party is skaars
drinkbaar. Ouderdom alleen maak

HERR Otto Brauhaus was bestuurder van die Hotel
Splendide. Hy was ontsaglik groot en vet; hy moes .
buig om deur die hoe hoteldeure te stap.

Ondanks sy-siening van homself as 'n streng
amptenaar kon hy sy goedhartigheid nie wegsteek
nie, Hy het daarvan gehou om met sy gaste en
werknemers te gesels en te lag.
. Hy was nie baie weI ter tale nie en het met 'n dik

Duitse aksent gepraat. Twee uitdrukkings het soos
komma's in sy taal voorgekom; daarsonder kon hy
skaars praat: "Cheeses Greistl" en "Gotdemn it!"

Sy vriende was almal soliede mense soos hyself.
Die meeste van hulle was bierbrouers en soms het
hulle saam in die hotel geeet . klein bierfeeste op
die eerste vloer.

Versigtig
Dis eintlik goed dat dit gebeur

het, want dit sal wynmakers
aanmoedig om hul reserwepryse
versigtig te maak. Dit kan ook die .
kleiner wynrnakers 10k wat nou
afgeskrik word deur die hoe
reserwepryse.

Buitendien sal 'n goeie wyn
altyd sy prys kry, al is die

. reserweprys net RIO.
. Daar was wei hoe pryse, Die

duurste rooiwyn was 'n kissie 1969
'Lanzerac Pinotage teen R4 300.
Die duurste witwyn was 1986

beginprys na aanleiding van die
vorige veilings, maar dan moet hy
onthou dat die pryse die gevolg
was van bod en teenbod.

Dit was ook nie so 'n goeie jaar
vir soet en halfsoet wyne nie, met
die uitsondering van Nederburg.

Spier se 1984 Special Late
Harvest en Delheim se 1985
Special Late Harvest Chenin Blanc

I is nie verkoop nie, ten spyte van
die lae reserweprys 'van die Spier
(R89) en beslis as gevolg van die
hoe reserweprys van die Delheim
(RI42).

Onthou .•.

KOALA BLU
RESTAURANT
. (verskaffers van
besondere kos uit

Suidoos·Asi~)

is oop elke
mlddag en
elkeaand

Tel: 726-1515

verkoop is hie, het die afslaer
Patrick Grubb MW daarin geslaag
om 11189 kiste wyn in een dag
van die hand te sit!

Vanjaar se kopers was vol
aandag en belangstelling, maar
waar die reserweprys vir hulle te
hoog was, was daar sterk

weerstand en 'n
hele paar lotte is
nie verkoop nie .:

Dit was goeie
wyne, maar dit
doen die bedryf
skade om te
verwag dat
mense teen
belaglike pryse
moet begin bie.

Die beginvlak
van R319 vir
1982
Blaauwklippen .
Zinfandel en
R130 vir 1980
Blaauwklippen
Late Vintage was
heeltemal te "
hoog.

Soms maak 
die wynmaker sy

~

w~~ ~.
lfii1i ""

.,'1 Vegetariese ' ..
T/" en seekos-restaurant )

:t. Oop elke dag behalwe Maanda~';J;
.~ llvm - 3.30nm en 6.30nm -12.30./

..... Rockeystraat 9a /'
~ "~. Bellevue hi'

:\...... 648-0801 ~i'
... ....... ;L

L:=~\~ ;"~~'===~
THE COMPANY IS SOLEKKER

JANET TELIAN
JACOUI CRAIG

Bydie Mark-teater
Bresstraat,Newtown

Tel:838-6960

NEDERBURG se wynveiling is
die belangrikste gebeurtenis op die
plaaslike wyntoneel. Dit is verlede
Saterdag weer bevestig toe
plaaslike en oorsese kopers wyn
ter waarde van R2 286 477 op die
vyftiende veiling gekoop het.

Soos gewoonlik was pi" weer
lekker sonnig, hoewel 'n sterk wind
'n ruk lank gewaai het.

'n Rekord-aantal items is te
koop aangebied. Hoewel alles nie

).
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MENSE EN DIERE

Handjies en ogies soos 'nmens

SEKS WORD' GEBRUIKOMGESAGSTRUKTURE UIT TE;SPEL

Evolusie

. " ,-

:op hitre-kon bring, of die
, hitte kon beeindig , en die

normale geslagsgedrag kon
,:; veroorsaak.

, In hoer primate is daar 'n
, soortgelyke, maar minder :
"rlwingende bepalingvan
, gedrag deur hormoonvlakke;
: By blou-apies,'byvoorbeeld,

speel sosiale faktore 'n
, belangrike rol in seksuele

gedrag. '
Bygese, die hoer primate

gebruik oak seksuele gedrag
om, onder andere,
gesagstrukture uit te spel.

Bedreigdes'
Navorsing soos die wat .

Lipschitz mee besig is. lei
tot groter kennis van die
voortplantingsbiologie. ,
-Deurdiere te bestudeer wat
vryelik beskikbaar is - soos
dieredelik volop nagapie 
.word kennis ingesamel wat '
gebruik kan word om tesorg

, vir die voortbestaan van
. verwante maar bedreigde

spesies, '
Die vosape van __ .

'•. -Maliagaskar is so 'n groep~' .
se Lipschitz. '

Soos die mens sy
woongebied uitbrei, word
die vosape (lemurs) se
habitat vemietig, en word
talle spesies reeds ernstig

,bedreig.
Dieselfde geld vir Afrika

se gorillas en sjimpansees,
wie se leefruimte .: in die,
tropiese woude • vinnig aan
die krirnp is.

Foto's van,Wits se Primaat-eenheid:
" Hoe klein 'n nagapie in in mens S9 hand is

Vergete
Die dogters bly in die rna

se gebied, selfs al is hulle
geslagsryp. Eers wanneer
een van die "buurvrouens"
se gebiede vakant raak, trek
die dogter.,

Dan raakdie maeder!
dogter-verhouding vergete,
en die twee wyfies is net so
aggressief teenoor mekaar
as twee vreemdes.

Die mannetjies begin
teen puberteit (sow at 300
dae) die wyfies te domineer
en hulle die hof te maak.
Die ouer mannetjies verdra
hulle egter, solank hulle
hulle plek nog ken.

,_ In hierdie tydperk swerf
die jong mannetjies oar
groat gebiede - gemiddeld

": gevoeligvirreukerwaarmee " .sowat 16 hektaar.
hulle kommunikeer, /~" . Dan kry die jong

Hulle het spesiale ' --. " mannetjies die gier om te
kliertjie om die mond en aan begin loop .,1 of 2 km reg

, die bors, waarmee hulle < wes of reg oos, vir twee of
reukspore teen die takke -i , ; drie nagte aanmekaar.
afvryf. En hulle het die Die manlike nagapie-
besondere gewoonte om in ' bevolking word in twee
hulle pootjies te urineer en "ligas" verdeel. Die A-
dan 'n reukspoor te laat. Dit mannetjies is sterker, meer

, vorm oak deel van hulle dominant en meer welkom
hofmaak-aktwiteite. by die wyfies. Hulle leefin

In die natuur het die gebiede wat saamval met
vroulike nagapies elkeen 'n een of twee wyfies s'n,
gebied (van tussen 12 en 5 Ander A-mannetjies word
hektaar) waarbinne hulle en oak glad nie daar toegelaat
hulle kleintjies leef en kos nie.
soek. B-mannetjies word egter

Die grense word met verdra, as hulle nie te naby
,reuk afgebaken, en met' probeer kom nie.
geluide en geweld verdedig, Die B-mannetjies het hul

eie rangorde. En sodra daar
'n "vakature" kom in die A
liga, word die boonste B-

,mannetjie 'n A-mannetjie. '
Interessant, ne.

Lipschitz beklemtoon
hoe belangrik dit is om die
diere waarmee die
wetenskaplike werk, se
leefwyse indie bos te
verstaan.

By Wits word die
nagapies in semi-natuurlike
toestande aangehou in
kamergrootte hokke. Die
ligsiklus word omgekeer,
anders sou die navorsers net
in die nag kon werk
(nagapies slaap in die dag),

Lipschitz se navorsing
sover toon dat die'
toediening van hormone 'n
"reggemaakte" wyfie weer

hy dit ingedeel indiskrete
eenhede. ' " '

Dit isaksies soos
,toenadering, vlug en jaag,
en kontakrnaak (soos neus-,
tot-neus, ruik en lek van die

,.Iiefdcsvoorwerp,
dreigemente en natuurlik "
paring).

Die nagapies se
ondertande staan reguit
vorentoe, en hulle gebruik .
dit soos 'n kam om mekaar
se pelse mee skoon te maak.
Die kammery is 'n manier
om verhoudings tussen
individue te skep wat oar
gesagsgrense heen sny.

Die nagapies is - anders
as hoer primate ~ uiters

maak.
Inderdaad. Hier kan 'n

mens lekker verdwaal tussen
ingebore aggressie, die
jagtersinstink, ilbermensche
en rassisme.

Sekerlik nie Lipschitz
nie. Sy werk behels die
saamstel van nagapie-pare, '
die waarneem van die '
nagapies se seksuele gedrag
en ontledings van
horrnoonvlakke.

Hormone word toegedien
aan nagapies wie se
eierstokke verwyder is, om
te sien hoe dit hulle gedrag
beinvloed.

Om die nagapies se
gedrag te kon beskryf, het

DAARis ietsbaiemensliks aandie klein diertjiewat op
my knie sit en wurms vreet. Dis die handjies,en die
groot, nuuskierige oe,

Ja, se David Lipschitz wat die liefdeslewe van die nagapie ,
navors vir sy doktorsgraad. Die slim handjies
(teenoorgestelde greep) en die oe (stereoskopiese visiej.is die
eienskappe wat die primatetipeer.

Meer as sestig miljoen jaar gelede, reken geleerdes, het 'n
klein senuagtige insekvreter begin boomklim met sy
"vingers'' aan weerskante van 'n tak - in plaas daarvan om sy ,
kloue in die bas in te slaan. '

Daar het die evolusionereverhaal begin wat gelei het tot
die mens se ontstaan. '

Dielewe in die borne het die anatomie van die
insekvretertjies laat verander, Saam met-die oe wat afstande
vir spronge moes skat, en die vingertjies wat baie rats moes ','

, kon gryp, het die neo-korteks ontwikkel. Die brein het
gegroei.

Die oulike naqaple het baie miljoene
jare gelede "agtergebly" op die

evolusiepad wat gelei het tot die
ontwikkeling van die mens. VICTOR
MUNNIK het gaan gesels met David

Lipschitz, wat navorsing doen oor die
Iiefdeslewe van die nagapie

Daarvan se Lipschitz: "Primate verteenwoordig 'n reeks
van evolusionerestadia wat bestudeer kan word om die mens
se evolusionerepad uit te pluis."

Die nagapie is onderaan die leer van die primate, met
ander woorde redelik ver verwyder van die mens.

Lipschitz dinknatuurlik baie na oar evolusie, "Seksuele
voortplanting," se hy, "het een baie interessante gevolg,
Anders as by organismes wat net verdeel, is elke individu 'n
herkombinasie van gene; wat, evolusioner gesproke, 'n 'meer
suksesvolle' individu tot gevolg kan he. Met elke paring word
'n ander kombinasie deur die natuur 'uitprobeer'",

Die manier waarop diere hul paarmaats uitsoek, kan vir
ons meer se oar hoe die meganisme van evolusie werk.

Seksualiteit staan nie net sentraal in argumente oar die
evolusieleer nie, maar oak in geskille oor wat "inherent" aan
die mens is.

Die mens se instinkte, redeneer sekere wetenskaplikes, het 
hy bekom op die evolusiepad. Dis instinkte soos

, territorialiteit, aggressie, manlike dominansie oar vrouens en
die spesiale verhouding tussen vrouens en kinders.

Die dierkundige waarsku my dadelik teen
antroposentrisme. 'n Mens
kan nie sommer diere
bestudeer asof hulle mense
is nie.

Natuurlik stel mense baie
belang in hierdie soort
vergelyking, maar snaakse 
en aanvegbare - teoriee het
al so uitgebroei. Daar is
dierkundiges wat praat van
verkragting, bloedskande en
kindermoord by sekere
bobbejane.

Van die teoriee - soas dat '
'n mannetjie wat 'n trop
oorneem, al die kleintjies
wat nie syne is nie dadelik
doodbyt as deel van 'n 
"evolusionere strategie" 
berus op erg anekdotiese ,
getuienis. En 'n mens kan
net dink wat fascistiese
"filosowe" daarvan sou
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GIDSE Saamgestel deur DEBBIE AMOS

King of Clubs, hfv Mark
en VonWiellighstraat: Hi
NRGgernorsop boonste
verdiepingop Woensdae,
Donderdae,Vrydae,
Saterdaeen Sondae.Disko
mbaqangaop die onderste
verdieping.

The Black Sufferers

Taller's, Silversands: Dinsdaetot Donderdaetree die
Tony Schilder-trio op. Vrydagaandkan die liefhebbers
van laserstrale, Jolm Travoltaen alles walmel disko te
make het, die groep Collage gaan geniet en Sondagaand
is ditjazz met Jeff Weiner en Mainstream,

Idols, Loopstraat: Verskeiemusieksmakekan, so Iyk
dit, hier bevredig word. Vanacid house: funk en old
soul lOtdie nuuste treffers word deur die platejoggie
gespeel.

Artles Cellar Pub, Riebeeckstraat34: Verskeiejazz
groepe tree elke Saterdagmiddag tussen 2 en 6 hier op.

Hard RockCafe, 204
Oxfordlaan,Illovo: Gewil
de tiener-uithangplek.
Middag- en aandete op die
maat van bekende treffers,
uitgevoer deur die groep
Alzec walWoensdae en
Sondae optree.

...-----------------,h

Tbe Base:Robbie Jansen speelvanaand en Saterdag- :.::.':.::.:
aand hier.Sondag-aand is Jazz Denn en Woensdag-aand
Reggae metThe Black Sufferers.

Villa Revue:Workforce speelhier. Saterdagmiddae is
daar 'n paar ernstigejazz-sessies.,

Romple's Rhythm Bar, Regency Hotel:Loco is e1ke
aand hier met weergawes van bekende kommersiele
musiek.

Club Manzattan,
Moletsane, Soweto:Hol!r
inkomstegroep disko.Oop
van elfuurdie aand.Op
Maandae en Dinsdaeis
lOegang gralis. AIlesoorte
musiek.

tusseneen-en vyfuur.Die
WaldorfSIring Bandis
Sondaeaandie beurt,

Idols, bokantvan
Endstraat:Lang touevan
BAlE entoesiastiese jollers
buite. Musicken plesiervir
die tiener-yuppies,

Easy By Night,
Natalspruit: Vir hoe
inkomstegfoep jollers.Baie
gewildonderSowetaneop
Woensdagaande. Speel .
saamas jy 'n BMWhet.

Capone's, Louis Bothalaan
440: Restaurantmet orkes.
Dinsdag:Bryon.
Woensdag: Alan Gold.
Donderdag: Largesse.
Vrydag:Alan Gold.
Saterdag: Tam Minter.
Sondag:Largesse.

Les Art International: Casslrer-galery, Mutual- Katlehong. Tot 6 Mei.
WerkevanDufy, Matisse, plein, Rosebank:Kostuums
Pissarro,Signac and vir ballet, teater en Gallery 709;
Vlaminck. Tot eindeApril. rolprente, deur bekende Adderlystraat: Robin

Franse, Engelseen Suid Mann,Pieter van der
Goodman·galery: .Mrikaanse ontwerpers, Westhuizen, Naama
Walerverfwerke en Van 24 Apriltot 6 Mei. Nothmann, AnnLinsell-
tekeningedeur Walter Stewartstal onderandere
Battisen Max Wolpe. Everard Read-galery: hieruit, Beeldhouwerke

Karin Jaroszynska se kuns. deurEdoardoVilla.
Johannesburgse Kuns·

NaiaIle Knlgbt-galery:museum, Joubenpark, Cape Gallery, Kerkslraat
Kleinstraal: Kaapstadse Verjaardag- 60: Nuwewerke deur
Driejaarlikse uilstalling herdenkingsuitstalling. Pietervan der Westhuizen,
van diebeste plaaslike Intemasionalekonlempo- GeorgeBotha, Nico
kunswerkevan 1988. rere kunstenaarsen Verboom en RUlh Squibb.

modeme meesters.
Kim Sacks-galery, Kunskamer, Bergslraat
Cavendishstraat, Bellevue: African Magic: 'tnheemse 14:Suid-Afrikaanse
Suid-Afrikaanse mandjies handwerken kunsanikels. kunstenaars soos Piemeef,
en Suid-en Senlraal· Ongewoonen outentiek. MaudS'!ffiller, Maggie
Amerikaansehandwerk. Rockeystraal20, Bellevue, Laubser,Inna Stem,
Oak handgernaakte Johannesburg,en 9a Preller,W~lz, Kibei,
porseleindeur KimSack~ Milkwoodsenlrum, Caldecotten Boonzaaier.
en Pedi·potte. Plettenbergbaai.

Markieater.fotogalery,
Arlscene, St Andrewslaan,

Zona. NaieweAfrika·kuns Seepunt:Olieverfwerke
NewtoWn: Handspring en -appliek; inheemse deur AnneWells:Beyond
PuppelCompanysepoppe handwerken kuns. Earth and Water tOI 23
wal hulle Iussen 1981 en Grantlaan64, Norwood. April. Olieverfwerke deur
1988gemaakhet. FOIO- Johandu Plessis:The
uilslallingWherever you

Kaapstad
NakedTruth.

go, thaI'swhere youare'
deur Ian Difford. Gallery International, St

Baxter.kunsgalery: Georges·senlrum: Aidan
Galery 21: Elswerkedeur Houlsneewerke, Walshvan Durbanen Wim
GiulioTambeHini enSonja tapisseries,potte en Blomvan Spanje stal saam
Slrafella. beeldhouwerkeuit uil
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Score me the Ages(Tell Blink en oppervlakkig. Kaapstad
me the Time),Laager,
Markteater, 'n Tragiese Whale Nation met Dawid Baxter-tearer, Malnstraat,
komedievan die strate, Minnaarby The Black Sun, Rondebosch: Studio:
deur BarneySimon. 262 Louis Bothalaan, Orgasmo Adulto (oor

Orange Grove:Dinsdag tot vroue se seksuele
Scorched Earth deur Sondag om8.30. Tot 23 frustrasies)deur DarioFo
Pieter-Drik Uys wysby die April. Diegroep Peto kan en FrancaRame. Die
Markin Newtownindie Dinsdag, Donderdag en Kaapstadse filmfeesword
Hoofteater, Die stuk is ook Saterdag om10.30 lOt22 April in die Teater
deur homgeregisseer, beluister word.'n gehou. Emperor's

Opvoering genaamd Nightingale open 25 April
Tom Foolery, Leonard Schltz-are-tree-tn-here en duurtol 29 April.
Rayne-tearer, Doorn- met Sean Higgs,Liam Travelling Shots wordnog
fontein:Musika1e revue na Cundill, LesleyRochat en tot 22April in die Concert
die musiek en liriekevan Paul Savageis Woensdag, Hallopgevoer,
TomLehrer.Met Richard Vrydag en Sondagaande
Loring,MalcolmTerrey, om 10.30aan die beurt. NlcoMalan, Strandgebied:
MarkRichardsonen Long Day's Journey Into
CelesteLitkie, The Last Trek· A Nlgbt met Patrick

Fantasy, by die Markleater Mynhardlen DianeWilson
BeyondReasonable se Upstairs. in die Teater. In die
Doubt, AndreHuguenet- Operahuisduur die
tester, Hillbrow:'n Nunsense, Alhambra, balletopvoeringSpartaeus
Hofdramagegrond op die Doomfontein: Die groep lOt22April. In dieArena
bekendeJeffrey Archer- jolige nonneis terug in spotdie konsert Sleutel-
verbaa!. Met Rex Gamer, Johannesburg.Met onder Gatrevue (met Elsabe
John Husseyen Vanessa andere KateNormington, Zietsmanen Casperde
Cooke. Gaby Lombergen Natalie Vries)nog IOtll Aprilmet

Gamsu, allerhandedinge.
Sarafina, Warehouseby
die Markteater: Dietweede Die gevoeligestuk Gulls is Theatre on the Bay,
rolverdeling van Mbongeni weer te sienby die Kampsbaai:Sarcophagus,
Ngemase Broadway- Alexander-tearer, deur VladimirGubaryev, is
treffer.'n Vemuftige Braarnfontein. Met Ron hier te sien. MelJeremy
bemarking van die Smerczak en Jeremy Crutchley.Tot 29 April.
revolusie ala ChorusLine. Taylor.

, I :1,,,

.,

1'1 '1, ,

Rumours, Rockeystraat: 'n
TipieseRockeystraat
laataand"joint" vir mense
wst-soms werk ook,

The Thunderdome, hJv
Claim-en Noordstraat:
"Mega"-disko, kroel!en
groepe. Baiespieels en hot!
hakke, Oopvan Dinsdae
lOtSaterdae. Die gereelde
orkes is Cinema, wat met
lasers, ligteen video's
vermaakverskaf.

Met AnnePowers, Edwin
van Wyk,Barbara
Tellinger,Marilyn Taylor
en The Boysin the Band 
Garth Vietor,Reuben
Sameulsen Kai.

SPLIT DECISIONS
Gene Hackman, JennIfer Beales (A)

DAILY' 9,45, 12.15,2,30,515.7.45, 10.00

RAIN MAN
Dustin Hoffman. Tom Cruise (2-16)

DAILY; 9.30,1215,2.45,5.15.7.45.10.15

Late Nlte Duke's,
Melville:Laatnag
altematiefvir Rockey
straal. Oopvan vyfuur
smiddagslot baie laat
saans en Saterdae vir
middagete.Etes word lOt

.laataandbedien~

Rake's Wine Bar,
Ridgestraat20, Parklown: _
In 'n ou huismel 'n groot
luin. Ligteetes op die
grondvloeren steak op die
boonsteverdieping.
Vrydagaand: Roots en die
eenmanvertoningNebbon.
Dixieland-jazz deur die
"JazzAcesop Saterdae

TWINS
Arnold Schwarzenegger, Danny DeVIto (A)

DAILY:9.45.12.15,245. 5.15, 745, 1015

, • I' III

STANDARD BANK
JOHANNESBURG FILM FESTN

See·What's On" for details
DAilY. 200, 600. 8.00,10.00

SPLIT DECISIONS
GeneHackman.Jennifer Beales (A)

DAllY. 9.45, 1215, 230. 5.15,7.45, 10.00

, I I PLATOON LEADER
MIchaelDudlkoff, William Smith (2·18)

MON-SAT: 600, 830

THE NAKED GUN
leslie Nielsen, Pnecnra Presley (2·10PG)
DArLY: 9,45. 1215, 2.30, 515. 745, 1000

DANGEROUS UAISONS
GlennClose.John Malkovlch (2·16)

DAllY' 9.45, 12.15, 2.45, 5.15.7.45, 10.15

PLATOON LEADER
Michael Dudlkoff, William Smith (2-18)

DAILY'9.45, 12.15,230.5.15.7.45,10.00

INDIANA JONES AND
THEH~~~!LF~~F DO~I1PG) Arnold SChwar;.negger.DannyDeVito (AI

PlATOON LEADER' THE ACCUSED
~C5~~~~~U~~~,ff1~~~I~~0~~~tg, }~51.Blo 0~og~~b~~r1~~~~~r ~:e5.;5~~~~~~J ~~.'B)

,;, I I 1 ,I

PLATOON LEADER
MIchael Dudlkoll, Wilham Smith (2-18)

DAILY: 945,1215,2.30,515.745, 1000

NOWSHOWING: James Ca.n onALIEN NATION Thriller 2·'4

THE NAKED GUN '
LeslieNielsen,PriscillaPresley (2-10PG)
DAILY: 9.45. 12.'~ 2.30,515. 745.10.00

THE ACCUSED
Jodie Fosler (Olcar'B.II Actr•••, (2-18)
DAILY. 9.45, 1215,230.515.745. 1000

Tbe Junction, hfv Bree-,en
Claimstraat: Dieouer rock
en new wave wathier
gespeelword, is 'n
welkomeafwisseling van
diedisko-twakop ander
plekke,ChrisPrioren Neil
Johnsonis somsop
Saterdagaande die
platejoggies,

No58, Hillbrow: Bring
BackThat Lovin'Feeling.

Klpples, Mark-tester,"
Newtown: Township-jive
se meervoorstedelike
gelyke.ThembiMtshali
sing die blues.

Vrydag:Mac theNite,
Saterdagen Sondag:Larry
Amosand The Naughty
Boys.Dinsdag:Rush Hour,
Woensdag:Peto,
Donderdag: Seth.

RoxyRbythm Bar,
Mainstraat, Melville:
Vanaand~African Jazz
Pioneers.Saterdagmiddag:
RonSchneiderandCily
Gents,Little Sister.

.SaterdagaandtTheJive.
Maandagaand: Rudi and
Friends. Dinsdag: Little
Sister.Woensdag: The
Pany. Donderdag: Rush
Hour.Vrydagmiddag: Tam
MinIer, -aand: AfricanJazz
Pioneers.

THE NAKED
GUN

Pretoria

Panama Reds, Crossroads
Sentrum,Randburg. Die
nuwe"in" eetplek wat
wonderlike Mexikaanse
kosmaak en boonop goeie
lewendigemusiek verskaf.

Comedy (A)
Dom DelUise. David Mendenhall

MON· SAT.600. 830

:11

P1.ATOON
1.EADER

Wltr Action (2-18)
Miettael DudtkOff, Wilham Smith

DAilY: 9.45.12.15.230,5.15,7.45.1000

Comedy (2'10PG)
Leslie Nielsen. PrIscilla Presl(lY

DArLY. 945,12,15.2.30,515,745.10.00

Jameson's Bar,
Commissionerstraat: 'n
Wyeverskeidenheid SA
musiek.Jazz by die
Saterdagmiddagete,geen
toegangsgeld. Vrydag-en
Saterdagaand Jahnito,
Dinsdag-, Woensdag-en
DonderdagaandSteve
Newmanen Tananas.

A Sexy Comedy (2·18)
Charles Grodin. Kristy McNicol

DAILY: 9.45. 1215. 2.30, 5.15,7,45, 1000

-----------------=:=

OPENING
28APRIL

OPENING
28 APRIL

OPENING
28 APRIL

Jodi. foster - Drama (2-18)

DAILY 90::'-:2~~5~~5. 1015 11------------.....

PLATOON
LEADER

warAction (2-18)
MichaelDudlkOff. WIlliamSmith

DAllY 9<45, 1215.230,5,15,745,10,00

p~~
AC.-_ Oro.,. (2·21)

HelenShall'sr, Palrlcla Charbonneau
DAILY: 945, 1215,2.30.515.745, 10.00

'I

Kaapstad

BI0

~,
DAILY. 945. 12.15,2.30, 515, 7.45.10.00

THE NAKED
GUN

Comedy (2·10PG)
LesleNIelsen,Pnscilla Presley

DAILY:945.12.15.2.30,5.15,745.10.00

BRADDOCK
MISSING IN ACTION JJI

Non·StopAction Chuck Noms (2·16)
pws

PLATOON LEADER
MON~~~~~~~;~"~.Me~i?r~~~kdO~3:Jts18J

POLICE·STORY
K.r.l. Action
Jactue Chan , (2-10)

Mlulss&:!',mlllt6;fma (2"81
GeneHackman

MaN-FAI930.200,730 SAT1100.330. B00

I •



... Sterk aanbeveel
•• Sien gerus
• Venny asjy nugter is
Prente sondersterretjiesis
nog nie beoordeel nie

TIlE ACCIDENTAL
TOURIST - 'n Romantiese
komedie oor 'n man
(William Hun) wat 'n baie
ongewone meisie (Geena
Davis) ontmoet, en besef
dat sy sy lewe drastieskan
verander. Geena Davishet
'n Oscar vir haar spel
losgeslaan en die fliek is
ook aangewys as die
rolprent van die jaar, Ook
met KathleenTurner.

om van die meer private
beeldrnateriaal aan die
publiek te vertoon.

•••BABE1TE'S FEAST·
Diefilm, wat 'n Oscar as
die beste buitelandse prent
gewen bet, handel oor die
invloed wat'n vlugteling
vandie 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.

•••A FISH CALLED

WANDA - Cleeseen Palin
van die Monty Python
span saam met 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
seer wange. Wanda is die
vis... en die seksieste vrou
wat Cleese s€hy ooit
gesien het...

··GORILLAS IN THE
MIST - Gegroridop Dian
Fossey se strydom die
berggorillas van uitwissing

GIDSE

te red. SigourneyWeaver
speel diehoofrol in die
rolprentwat al twee
Golden Globe-toekennings
losgeslaanhet, Ook met
Bryan Brownen Julie
Harris.

"WORKING GIRL - Die
verhaalvan tweevroue: 'n
nydige baas en haar
sekretaresseen hulle
veldtogom die man van
hulle drome vas te trek.
Wennervan vier Golden
Globe-toekenningsen
genomineervir ses
Academy-toekennings

mask die fliek 'n moet,Met
Sigourney Weaver,
Harrison Ford en Melanie
Griffith.

- • ·THE ACCUSED- Jodie
Foster is Sarah Tobias.Sy
word deur drie mans,
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

Na bladsy 12 William Hurt In The Accidental Tourist

t:

(A)
IAI

u:

(A)
12·12)

PRETORIA
COMPUTICKET

ENQUIRIES (012) 322-7460

PRETORIA

-I.'

1lI11y·10 •. ZJG.52D,11IO.1UI,1D

!effi:~,l\'~'~~~~~ENCE AH&2"1)
HATRED' WINNER OfAN ACADEMY AWARDl

D.ily:lG.0I.1215,2.31,UO.UII,1'.15pm
THE ACCIDENTAL TOURIST (AI
STARRING ACADEMY AWARD WINNER
GEENA OAVISI

OIUy:10 0I.1215.2.30,5.31,U5,1'.IIO',m
DIRTY ROTTEN SCDUNDRELS (A)
AHILARIQUSCOMEDY STARRING STEVE
MARTtN&MICHAElCAINEI

TWINS (A)
COCOON2- THE RETURN IA)
THE NAKED GUN 12·'01
THE DEVILAND THE SDNG (A)

WORKING GIRL (AI
COMING ATTRACTIONS

28~'M~~~EO:E~~~~IHY

WARTKDPS 374.4902

~~EANO INCREDIBlE STOfIY OfDIAN

IiORIWSIiTHEMIST
RETURN TDSNDWY RIVER
II .... DEAD POOIJORAm:

. KINE FLORA 1 & 2
472·1658 •

COMING A"RACTION'
28Ap,- TEQUILA SUNRISE
5 May - FOREVER FRIENDS

DIIIy'101lll.Z3I,5ZV.••• 1UII'lII
MISSISSIPPI BURJlIIlG 12·11)
THE TERROR AND VIOLENCE THAT WAS
Al.4EAICAI964 t

0.11r1, II. 12,15. 231.531. 745.11.01I,m
DIRTY RDmNSCDUNDRELS A
TWINS IA)

COMING ATTRACTIONS
SMI¥- FOREVER FRIENDS

12May _ THE RESCU~

BOXINGFIlMI

THE ACCUSED •
TWINS

IAI

:~~O::~THAT ISTAKING SOUTH

AFISlIW1BI_ ".,~::=__11_ IAI

12·161

COMING AnRACTION
28Apr- ATIME OfDESTINY

MOVIES
EAST WEST

IAI
Daily' 101111. 12.tS. Z.30.530. I 111.10 1S'lfl

m~E~~I~~~m012~~W'~D IA)
WINNERGEENADAVIS'

CDCOON 2- THERETURN

POTCH

THE NAKED GUN· . 12·101

OaUr:10.1IO.1215. 2.3lt.530.7.45.1U ll pm
DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS IA)
THE NAKED GUN 12·10)

~COMING AnlltACTlOfl
Ii Ma,_ FORfYER FRIEIIDS

OJII,1000,2.3II.5.20,8.D0.1030,m
RAIN MAN 12·16)
STARRING ACADEMY AWARD WINNER DUSTIN
HOFFMANI

SUP{RCOMEOY DOU8lf1 nI MUST SEE
SEOUEl Cf19891

CICOOII2 -tHE IlETURI IAI
MARRIED TDrHEMDB ",'"
.",_Af1SlItILLlIlWlIIll

(AI D.ltv.l0.DD.12.15,l.3I,m
THE NAKED GUN •
O"1r.5.20.llIlI.l0.30,m
RAINMAN

IA)
COMINO AnRACTION

28APliI-ATIME Of DESTINY

COMING ATTRACTIONS
28Apt'- TEQUILA SUNRISE

12May- tHE RESCUE .

D.lly: 11.00. 12.15. 231.53G.1.1IO.10.15pll
THE ACCIDENTAL TOURIST A
0'IIy"ID.DO.12.15.2.3D.5.3G,145.1D.D0'1l
DIRTY ROmN SCDUNDRELS A
D.lty·l'00,12.15. 2.3D,1m
TWINS
O.ttr.5.3D.7.•S,1U11m

Dallr:ll1l1O'12.15'2.3G.5.30.7.45.11.11:'Dpm~lili
m~E~l~~lYNORTONSTARI~i~~
ACTION SPV THRIllERI

~~~~R~E~O~~~~~U~~LY~UR ;,~~
ON THEM' ACOMEOY WITH STEVE MARTlNI
TWINS .. ' IA)
Sat22AprH 1000 am. 1215 ern .
~Y&THETRAMP (A)

MoII-Thurs:1D.lIlI.12.15,2.38,530.I.lIIpm
fri·Sat 10.DO. 12.15,230. 5.30.1.00.
11.15 "" ~

THEACCIOENTAL TOURIST IAI

ATAlEOFUUROER.lUST.REVENG'E,I
SENOOO'WlTHJOHNClEESE!

AfISllW1BlIUDA ".•~
rHEBIGWY " .•~a....u POOLtAlIllnHACI.

STER-KINEKOR
21 APRIL- 27 APRIL

ADVANCI BooKINQS AT COMPUTICKIT
ENQUIRIES (011128-3040- AU WELCOME

O.11y: 1D 1II,2.30,Ut.I.•• 11.311 11111

~m.~I~n~~~~ RAGE' ~~~E'J
()FANACAOEMYAWAADI

0.11y:11.O'12.15.2.3tl.UO.1.45,11.01,Im

I~G~~~I~NT "'CANSTO" 12·")

DalIy:1UG,U.15.2.3'.UO,'.1I,1'.15pm
THE ACCIDENTALTOURIST IA)
Oally: 10.0••12.15.2.31,5.30. 1.45. 1•• pm
DIRTYRDTTEN SCDUNDRELS (AI

TWINS IAI

COCDDN2- THE RETURN (A)

DANGEROUS LIAISONS 12·161

AFISH CALLED WANDA 12·111
DalIy:1UO, 2.30,120. UO.11.31,m
RAINMAN (2·16)

Dallr: 101O,12.15,2:.38,5.38,H5,10.lIl1plII
DIRTY RDTTEN SCDUNDRELS IA)
TWOCONMEN YOU MIGHT WANT TO AVOtD l A
COMEOYSTARRINGSTEVl:M~RTINI

DaI1y:1G.•. 2.31.5.31,I.lIlI.1D.15,m
RAINMAN . 12,16)

COIIINQ ATTRACTIONs

5M~, M,:~e:::itRJ~HDS

ACCLAIMED ORAMA STARRING ACADEMY
AWARD WINNER DUSTIN HOFfMAN'

RAIIIMAII (2.11)
MIDNIGHT RUN .' (2.11)
nAIr.MISSISSIPPlIURNINGJCOLORS

GENE HAD:MAN INTHE ViOLENT AND
SHOCKING FILM'

MISSISSIPPI BURIIIIIG 12·11)
COLORS C2.19)

~::::::::;':;:;:'::':':::::=-_":':::..I-=:::=::.::::::::......,..,.,-::,,,:::,j...::::::::':::::::'::::':":;::::':'-~~ ,."" nOUH.ASUNR1SVlf1HAI. WEAPOI

THE STOflY OF ASHOCKIHG RAPEI STARRING
ACAOEMY AWARO WtNNER JODIE FOSTERI

THE ACCUSED "-t~
CRDCDDILE DUNDEU I~
II"'_1lIRCIII1llII

., COCKTAIL (2·16)

THEACCUSED (2·111

WORKING GIRL 12.1&\

MARRIEO TO THE MOB (2·16)
DaI1y:11.1II,2.JO,UI,7.45,11.81,m
MIDNIGHT RUN (2·111
Oal":11.10.2.31.5.30, 11IO~ 11.15,m
GORILLAS IN TIlE MIST (A)

. Monte Carlo

Elite Sea Point

TEL (02231) 4464
MON·FRI·200.• 30.700 9.30pm
SAT 2,00,430,7 00.9.30pm ..
DUSTINHOFFMAN. TOMCRUISE

RAIN MAN
8nllIJnldllmi I Ac:ldem,nomlnlllOltS 12·161

• SATUROAY.t 10.30am *
BIG' .

.,

MON·FRI 2.15 .e. 30.645:' OOpm
SAT It. 2 15.4 30.1.45.' 00pm
DONAMECHE.STEVEGUmN8ERG

COCOON - THI!R£TIMN
(AlII

THE ACCUSED
JODltFOSl(1I ~Hl'~cGILllS 0111111 12.111

SHE'S HAVING ABABY
Comedy 12151

THE NAKED GUN
tUl1(lrtlElS(N t.med, 12·101

A NEW LIFE
ALAN AlOQ I I

DAilY 945,12,230,530.800, 1015pm
JODIEFOSTER. KELLYMcGILLIS

THE ACCUSED
~.rlllltoUrtrllOmdllmI12·1I1

DAilY: 145. '2,2.30, 5.30,1 00,'0.15pm
• LESLIENIELSEN.

THE NAKED GUN
!.Jugh·l·mlnul.comedyllll (2·101

* SATURDAYal10 am *
CAREBEARS ADVENTURES
INWONDERLAND

MAIN ROAD, TEL.686·6649
OAllY.945, 12, 2.30,5.30, I 00,'0.'5p.
DEAR AMERICA
Amovlngcln.maup.rllnc:. 12·121

DAILY 945.12.230.530.800, 10.15pm
GLENN CLOSE. MICHellE PFEiffER

DANGEROUS
LIAISONS
lttll S.dllcllOll.R....ng. - Amuslsee'12·1I1

MON·FRI 200.4.15.630.9 DOpm
SAT, 11.2 00.• 15.6 30.9 ODpm
GLENN CLOSE. MICHELLE PFEIFFER

DANGEROUS
LIAISONS

DAilY: 1'. 2.30.5.15.7.• 5,1015 pm lusl S.dllclltll fl..... - ,l,musl set' l·11
DUSTIN HOFFMAN. TOMCRUISE MON·FRl.2.0D.4.15, &3a.a '5 p.

RAIN MAN SAI'030.2~tE\'~~,1\'GW~·
".,..'''.... """.y,,.''''"'' U '" THE DEVIL ANDTHESONG

H,Ul "Ismuslc !olt'ft n. All

lyqer V.lleyC.nlr•• 81lllvltlll T,I.·97-6710
GAlll'! 30. 12.230,5.15,1.45,1015 pm
GEN£HACKMAN • WILLEMoAFOE

ANALANPARKERFilM

MISSISSIPI BURNING
_U\'lluonl,Munl'Mmlllls..-ar. lellhlnnt 12·111

Kaapstad
***************

21 22 APRIL 1989.

***************
STER.KINEKOR 21·22APRll ....

MOVIES

DAILY 945.12,2 30.5.30, I DO 10tSpm
MICHAELCAINE,STEVE MARliN IS

DIRTY ROTTEN
SCOUNDRELS
'Ill coll·elmld,.1 Ihl,,-" ,AlII

Sanl,m eenl,e, P.row Tel.92·5126
MON·THUII: 1030.2 30.5 30.1 30pm
FRI 1D.30.230,530.100.10 15pm
SAT:IU,12.2.30.530,100.101Spm

• lESliE NIELSEN.

THE NAKED GUN
!.tullllllllmrllc.mld,1l1t ,2·101

• SATURDAY'19.45.m *
SHORT CIRCUIT 2
MON·THU' 10 30.2.30. $.30,1 30 p.

Die Afrikaanse weergawe van die filmgidse kom ongelukkig te laat om te plaas

····DANGEROUS
LIAISONS- 'n Briljante
rolprent wat beslis
aanbeveel word. Glenn
Close, MichellePfeifferen
die sjarmanteJohn
Malkovich lewer
uitstekende vertonings in
die rolprent waaarin
seksuele en emosionele
speletjies tot tragedieslei.

···WOMEN ON THE
VERGEOF A NERVOUS
BREAKDOWN - Dit Iyk
of vroue lOt vervelenstoe
gaan kla oor die feit dat die
wereld deur mans aan die
draai gehouword. Die
lekkerkykstoriehandeloor

. 'n paar vroue wie se mans
hulle op een ofander
manier bedrieghet en hul
oorwinningoor smart.

"·DlRTY ROTTEN
SCOUNDRELS- Steve.
Martin en Michael Caine
spee1die hoofrolle in die
histeriese komedie, losweg
gegrond op die swan
komedie BedtimeStory, .
oor twee maltrappe wat
ontmoet en besef dat een
dorp nie groot genoeg is
vir twee skelmsnie.

·"DEAR AMERICA:
LETTERSFROM
VIeTNAM- 'n Rolprent
wat fokus op die onreg wat
aan die Amerikaanse
soldate gedoen is
gedurende die oorlog,
Briewe deur soldate,ouers
en meisies word
voorgelees deur akteurs
met reputasiesvir
rebelsheid.soosSeanPenn,
Michael J Fox en Robertde
Niro. Die klankbaanis
genoeg rede om die
roIprent te gaan sienmet
onder andere Alice .
Cooper, Bob Dylanen The
Doors.

···RAINMAN - Dustin
Hoffmanen Tom Cruise
vertolk die rolle van twee
broers wat weer ontmoet
fill hul pa se dood, Charlie
(Cruise) wit uitvind
hoekom hy net 'n motoren
'n klomp roosbomegeerf
het en wie die anderdrie
miljoen dollar ryker
gewordhet.

COCOON:THE RETURN
- Die klompie senior
burgers wat in Cocoondie
geleentheid gekry het om
die buiteruim te gaan
verken, moet in hierdie
vervolgrolprent besluitof
hulle weeraardbewoners
wil wordof nie. Metonder
andere Don Ameche, .
Wilford Brimley, Hume .
Cronyn en Maureen
Stapleton.

"·IMAGINE: JOHN
LENNON· 'n Moetvir
Lennon-liefhebbers. In die
dokumenterehuldeblyk
word 'n mens teruggeneem
na die Beatle-era,John se
kinderjareen sy lewesaam
met Yoko.Sy seuns,Sean
en Julian lewer ook

.kommentaaroor bullepa.
'n Meer konserwatiewe
Yoko met kort harevertel
oak hoekomsy besluithet

VryDagl 21 April 1989 Bll
,,'



GIDSE

Charles Dance In
Plenty

M·NET
1.30Mistral's Daughter (3)
3.30 Mistral's Daughter (4)
5.30 Beyond 2000
Oop Tyd

r
II

tl
e

II

f

[

1

TV4
6.03 TV4 Top 20
6,30 Muzik A La Carte
9.03 Life's Most
Embarrassing Moments
9.57 Cheers
10.25 Oubaas Koster
11.26 Ripley's Believe It or
Not

12.15 Face to Face

Van bladsy 11

M-NET
10.30 Girls just want to
have Fun
11.57 Friday Report:
Intensive Caring
12.30 Tennis
3.30 Dutchess and the
Dirtwater Fox
5.25 Dr Snuggles
5.50 Inspector Gadget
DopTyd
6.15 Loving
6.50 Designing Women
7.20 Empty Nest
7.45 Revue Plus
Intekenare
8.00 Revue Plus - vervolg
8.30 The Squeeze - kyk
onder hoogtepunte
10.10 West 57th: Nuclear
Plants
10.30 Journey into Space:
The Greatest Adventure
11.25 Extra Dimensions 
Astronauts
11.30 Heroes made in the
USA
11.35 Space, our final
frontier
12.35 Carte Blanche

MINI CINE · Pretoriastraat 49, Hillbrow.
Vanaand en Saterdag-aand: Pretty Baby met Brooke
Shields. Sland and Deliver wys van Maandag 101
Donderdag-aand .

dorings en klippies deur raak hulle skielik dolverlief... Kale
Jackson (van Spioen, Spioen) en Perry King (die blondekop
Riptide-outjie] speel die hoofrolle.

THE VALLEY CHILDREN is 'n jeug-avontuur reeks oor 'n
stadsjapie-gesin wat besluit om weens finansiele redes in die
bosveld te gaan woon. Die Jacksons span alles in om by
hul/e nuwe lewenssty l aan te pas en 'n reeks avonture wat
die kinders in hul nuwe omgewing beleef, lei hulle tot die
ondersoek na 'n moord wat 25 jaar tevore gepleeg is. Mel
Jonathan Rands , Kate Edwards, Barnaby Welch, Tambi
Braun en Gerhard Edwards. The Valley Children begin
Maandag-middag op TVI.

6.30 Topsport
9.03 The Colbys
9.57 Die Grootbaas
11.10 My Two Dads

LABIA - Oranjest rast 68
Filmfees
Vanaand: 6.00 The Cry of Reason. 8.15 Welcome to
Germany. 10.15 Virgin.
Saterdag: 6.00 Shame. 8.00 Mystic Pizza. 10.00 Salome's
Last Dance.

4AD FILM SOCI ETY - CorlenCity, Louis Botha.
Sondag-aand: Allegro Non Troppo. Bozeuo se antwoord op
Disney se Fanta sia is 'n verbeeldingryke versameling van
karakten ketse op die maat van musiek deur meesters soos
Debussy, Dvorak, Vivaldi en ander.

Kaapstad

M-NET
10.30 On His Majesty's
Secret Service
12.30 Tennis
3.30 Emma's war
5.00 The Adventures of
Teddy Ruxpin
5.25 The Flintstone Kids
5.50 The Adventures of the
Galaxy Rangers
DopTyd
6.15 Loving
6.50 The Oldest Rookie
7.45 Sokke r
Intekenare
8.00 Sokker
8.30 The Harp in the South
10.05 Two a Week
10.30 Over the Top

Johannesburg

Onafbanklike bioskope

""C OCKTAIL - Tom Cruise is Brian Flanagan, 'n
ambisieuse j ong man wat aan die hand van die ervare Doug
Coughlin (Brian Brown) die beste kroegman in Manhattan
word. 'n Romans e met 'n pragtige kunstenares bring nuwe
perspektief in Brian se lewe.

sy aan haar twyfel as gevolg van haar agtergrond,

"THE DEAD 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 hom die
vervolgde maak pleks van die vervolger: Clint Eastwood,
burgemeester van Carmel, is in die hoofrol.

FILMS
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TVI
6.00 Goeiemore SA
3.00 TeleskooI
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Swartwoudkliniek
5.00 Niklaas
5.25 Tekkies
5.57 Kompas
6.00 Nuus
6.15 Uiten Tu is
7.05 Arende
8.00 Network
9.00 Hill Street Blues
10.00 Topsport
11.00 Buming Rage

"TWINS - Danny DeVito en Arnold Schwanzenegger speel
die hoofrolle as lweelingbroers wat nie van mekaar se
bestaan geweet het nie. Julius (Schwartzenegger) se soektog
na sy tweelingbroer is skreeusnaaks.
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TVI
6.00 Goeiem dre SA
3.00 Teleschool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Silhouette
5.ooMio Mao
5.10 The Trap Door
5.15Tele 6
5.25 The Boy and the
Book
5.30 Sea Hunt
6.00 News
6.15 No Jacket Required
7.00 The Cavanaughs
7.30 Louis Motors
8.00 Netwerk
9.05 Cui De Sac III
9.35 DiagonalStreet
10.00 Topsport
11.00 Die goeieaarde
11.30Oordenking

TV4
6.00 Fame
9.03 Classified Love
10.43The Hit Squad
I 1.11The Bullfighters
(Laurel en Hardy)

TV4
6.03 Day by Day

M·NET
10.30 Deliverance
12.15 Newsnight: The
Greenhouse Effect
12.30 Tennis
3.30 Diamonds are Forever
5.25 The Real
Ghostbu sters
5.50 GI Joe
Oop Tyd
6.15 Loving
6.50 China Beach
7.45 Tennis
Intekenare
8.00 Hollywood Squares

- 8.30 Harp -in the South:
deel 2
10.07 Queen of Hearts
10.30 Cutter's Way

'n DRANKSUGTIGE gewese polisieman (Stacy Keach) se
voormalige vrou (Carol White) word ontvoer inThe
Squeeze wat Donderdag-aand om M-Net vertoon word.
Afpen ing en 'n beplande rooftog bemoeilik sy taak om haar
op te spoor en die poppe begin eers te dans toe die afpersers
dink hy is dood. Ook mel Edward Fox en Stephen Boyd.

TVI se flic k vir Saterdag-aand, Inmates: A Love Story, is
oor 'n ongewone paartjie wat beide gevangenes is in 'n
unieke lronk waar mans en vroue saam hul straf uitdien
(kan jy nou meer), Liefdesverhale, of hulle nou in die tronk
of in die dorp afspeel, loop almal een paadjie: Die tweetjies
hou nie veel van mekaar in die begin nie, en so tussen die

11.12The Forum Presents

M·NET
10.30 Dutche ss and the
Dirtwaterfox
12.10 Videofashion
Monthly
12.30 Tennis
3.30 Blue Lightning
5.00 Underground
Railroad
5.25 The Spi ral Zone
5.50 The Smurfs
DopTyd
6.15 Loving
6.50 Murphy's Law
7.45 Atletiek
Intekenare
8.00 Atletiek
8.30 Harp in the South:
deel 1 - Minireeks oor die
wedervaringe van 'n lerse
Katolieke gesin in
Austra lie en hulle stryd om
te oorleef na die Tweede
Wereld-oorlog. Mel
Martyn Sanderson en Anne
Phelan.
10.05 Wesl 57th : Attorneys
at War
10.30 On His Majesty's
Secret Service
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TVI
6.00 Goeiem dre SA
3.00 Teleskool
3.30 Opvoed kundige TV
4.00 Die Swartwoudkliniek
5.00 Fanjan, die towenaar
van Drakenste in
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 Top sport
11.00 Open University
11.55Evening Prayer

TV4
6.03 Butterfly Island
6.30 Topsport
9.00 FamilyTies
9.30 Dynasty
10.24 Wiseguy

11.55 Fimde Semana
1200 ProgramaMusical
12.25 HaPeiroleo No
Beato
Intekenare
1.30 Boks
3.30 Girls just want to have
Fun
4.55 Potpourri: Toybox
5.25 The Adventures of
Teddy Ruxpin
5.50 Heathcliff
Dop Tyd
6.15 Heartbeat
7.05 Cane Blanche
Intekenare
8.00 Wildlife on One:
Whale of a Tangle
8.30 Plenty - kyk onder
hoogtepunte hierbo
10.40 Butch and Sundance:
The Early Days
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TVI
6.00 Goeiemore SA
3.00 Teleschool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Santa Barbara
4.30 Webster
5.00Mio Mao
5.10 The Trap Door
5.15 Pumpkin Patch
5.30 The Boy and the
Book
5.35 The ValleyChildren 
kyk onder hoogtepunte
6.00 News
6.15 Graffili
7.00 The Highwayman
8.00 Netwerk
9.00 Skoppensboer
9.35 Roep
10.00 Topsport
11.00Sl Eligius
11.50 Oordenking

MERYL STREEP kan Sondagaandop M-Nel in die
bekende drama Plenty gesien word.SusanTraheme, 'n
voormalige vegter in die weerstandsbeweging keer terug na
Brinanje, Haar gee testoestand is maar sleg,en die mense
om haar Iy daaronder. Ook mel Charles Dance (pascali's
Island) en Sting.

THE FOURTH PROTOCOL, 'n spioenasie-riller gegrond op
die trefferroman van Frederick Forsyth wys vanaandop M
NeL Die Russe beplan om 'n kembom naby 'n Amerikaanse
lugmagbasis in Brinanje te laal ontplof en dis die werk van
'n Britse spioen (Michael Caine)om die kornplot te fnuik.
Ook met Pierce Brosman en Joanna Cassidy.

Jonathan Rands, Kate Edwards, Barney Welch, Tamb! Braun en Gerhard Hametner In The
Valley Children

TV4
6.03 T reasure Hunt
9.04 Highway to Heaven
9.57 Kale and Allie
10.25 Sing Country
11.00 Topsport

6.15 In Shape '89 Health
Club Challenge
6.35 HOIHits
7.00 Beauty and the Beast
Intekenare
8.00 Fame, Fortune and
Romance
8.30 The Swiss Conspiracy
- 'n Riller oor
intemas ionale intrige,
geheirne finan siele
transaksies en afpersing.
Met David Janssen, Senta
Berger en Elke Sommer.
9.55 Cocoon: The Retum 
Hoe die prent gemaak is
10.30 Up the Creek
12.03 Boks .

Onderhoud met Terry Norton - bladsy 4

Hoogtepunte op TV

Vryheidsvegter laat medemense ly

TVI
1.30 Pinocch io
1.55ZET!
2.05 Storybo ok
International -
2.30 Ourselves and Other
Anima ls
3.00 Op die Uithoeke
3.20 Anne of Green Gables
4.10 Co llage
5.15 Th e Wonderful World
of Disney
6.10 SO/50
6.50 Kruis en Kronick
8.00 Network
9.05 Messa Per Rossini
I I.l0 Insight

M-NET
10.30 Po rtugese tier open
10.32 Sunday Meditation
10.36 0 Romance da
Raposa '
10.50 Duarte E Ca
11.20 Os Amigos de
Gaspar

TV4
6.03 Me and Mom
9.03 A DifferentWorld
9.30 Hooperman
9.56 That's Hollywood
10.22 The Tracy Ullman
Show
10.47 Man sender naarn

TVI
6.00 GoeiemoreSA
3.30Taitea Break
4.00 Sanla Barbara - Die
eerste van 104 episodes
oor die lewens vandie
Capwellen Lockridge
families.
4.30Fasl Forward
5.00 Advenlures of the
Gummi Bean
5.25The Boy and the
Book
5.30Topsport
6.00 News
6.15Sundowner
7.00 MacGyver
8.00 Netwerk
8.45 PoliceFile
9.00 Derric*
10.00 Spies en Plessie
11.00 Neon en Beton
11.50 Oordenking

M-NET
10.30Can't Stop the Music
3.30 And Now for
Something Completely
Different
5.00Videofashion
Monlhly
5.25Transfonners
5.50Care Bears
OopTyd
6.15Loving
6.50Amen
7.15Annie McGuire
7.45Motorsport en sokker
Inrekenare
8.00Supersportvervolg
8.30The FourthProtocol 
kykonder hoogtepunte
10.30When Time Ran OUI
12.15Hot Hits

TV4
6.03 Topsport
9.03 Tea and Sympathy
11.09 Frank's Place
11.35 Jacaranda:
Singalong

'tl\!iIIUIII11
TVI
5.570ggendboodskap
6.00Opvoedkundige TV
6.30Agriforum'88
7.00GoeierndreSA
9.00Opvoedkundige TV
11.00Beyond 2000 (5)
11.50Beyond 2000 (6)
12.50The Pink Panther
andSons (3)
1.00Sakkie enThomas
1.05Amigo
1.10Skaue-eiland
1.35Bloedbroers
2.00Topsport
5.57 Kompas
6.00 Nuus
6.15 Die Alabama
studentegeselskap
7.05 Buck James (SIOI)
8.00 News
8.35 Artes-toekenni ngs
10.05 Inmates: A Love
SIOry - kyk onder
hoogtep unte
11.40 Late Nighl Live
12.40 Epilogue
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