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DIE Regering gaan voor 'n yslike
kris is te staan kom wanneer min
stens 400 ingeperktes net voor die
herd enking van Sowetodag op 16
Juni e vanjaar tegelyk al hul inper k
maatreels gaan verbreek .

D ie ingeperktes beoog om die
gesag van die staa t openlik uit te
daag en 'n ultimatum aan die Rege
ring te stel: hou ons weer aan en dra
die gevolge van verdere intemasion
ale druk en isolasie, of heCdie on
menslike inperkmaatreels onmiddel
Iik op.

D it kan 'n nuwe inspu iting vir die

Jacques Pauw

weerstandspolitiek in Suid-Afrika
wees, wat sy angel verloor het nadat
talle org anisasies onder die noodtoe
stand aan ban de gele is en leiers vir
lang tye aangehou of tronk toe ge
stuur is.

Die beoogde veldtog volg kort na
die landwye eetstaking wat die Rege
ring gedwing het om uiteindelik sowai
900aangehoudendes vry te laat. In
die mees te gevalle is uiters streng

raven
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Philemon Shemana, een van vier gevange Swapo-guerrillas wat 'n amnestie
aanbod aanvaar het, skud die blad van die Suid-Afrikaanse verteenwoordiger,

Kobus Baumeister, op Oshakati.
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rugby in Su id-Afrika onder
een nie-rass ige liggaam te
verenignie," se die woordvoer
der.

Craven het aan Vrye
Weekbl ad gese da t hoewel in
Harare besluit is dat eenwor-

ding tussen die Rugbyraad en
Saru 'n voorvereiste is vir inter
nasionale toere , Sam nie hul
verplig tinge nagekom het nie,
Die Rugbyraad het weI hul
verpligtinge nagekom deur 'n
uitnodiging aan Sam te stuur
vir verd ere samesprekings na
die Harare-inisi atief, se hy.
Hulle het egter nog nie op die
uitnodiging gereageer nie.

"Ons het nog nie weer met
Sarugesels na Harare nie,maar
dit is hul le skuld," se Craven.

Die Ceit dat Craven

Elsabe Wessels en Charles Leonard

DIE ooreenkoms tussen die Suid-Afrikaanse
Rugbyraad en die ANC wat verlede jaar gesluit
is, is tot niet, het die ANC vandeesweek aan
gekondig.

D ie ANC het nou fmaal besluit om die beplande rugbytoer
van 'n were ldspanna Suid-Afrika te kelder. Nuweintemasionale
druk op Suid-ACrikaanse sport sal weer aangemoedig word en
lande sal met 'n boikot van volgende jaar se Statebondspele in
Auckland gedreig word.

In Oktober verlede jaarhet
die Rugbyraad en die nie -ras
sige Suid -Afrikaanse Rugby
unie (Saru) by 'n vergadering
met die ANC in Harare besluit
om een beheerliggaamte vorm,
By die vergadering, wat on
der voorsinerskap van die ANC
gehou is, is besluit dat geen
internasionale toer na Suid
Afrika sou plaasvind voordat
eenwording verkry is nie.

Die ANC-afvaardiging het
bestaan uit die sekretaris
generaal vandieANC,Alfred
Nzo , Thabo Mbeki en Steve
Tshwete (voormalige sekre 
taris van die nie-rassige Grens
rugby-uni e voor dat hy Suid-
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Afrika verla at het) - almal
lede van die uitvoerende
komitee .

In 'n onderhoud in Harare
met 'n ANC -woordvoerder is
die sekretaris van die Suid
Afrikaanse Rugbyraad
(SARR), Dr Danie Craven,
persoonlik gekri tiseer.

"Craven het nie sy woord
gehou nie. Hy het onder valse
voorwendsels die ANC se hulp
kom soek. Daar is sedert die
ontmoeting tussen Craven en
die ANC in Oktober in Harare
geen poging aangewend om
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ANC plettervat Craven
Suid-Afrika

Ingeperktes daag staat uit

saamgestem het dat een rugbylig
gaam gevorm moet word, "was 'n
belangrike erkenning van hom dat sy
raad op grond van ras diskrimineer,"
se die ANC-woordvoerder. Geen
besluit is geneem oor die tydperk
waarbinne dit moet geskied nie,

"Maar Craven het onderdruk van
die regering en sy eie rugbyraad
amptenare nie sy deel van die
ooreenkoms nagekom nie, Ons het
in Harare gehoop Craven praat nie
net met ons om buitelandse steun te
wen met die oog oop die honderdja
rige vieringe van sy raad nie."

Craven se reaksie hieropis: "Ons
swig voor niemand se druk nie."

Op die beskuldiging dat die
ontmoeting bloot gebruik is om 'n
intemasionale toerna Suid-Afrikate
beding, is Craven se reaksie: "BoIs.
Snert!"

Die woordvoerder het oak sterk
te velde getrek teen die Intemasion
ale Rugbyraad se besluit omnie toere

Danle Craven

mente van die UDP waarin die veldtog
bespreek en met beplanning begin
is.

Volgens inligting is daar reeds
ingeperktes, onder meer in Pretoria,
wat hul voorwaardes onlangs begin
verbreek het om die houding van die
owerhede te toets, .

Van die mense slaap byvoorbeeld
nie meer in hul eie huise nie. Die
polisie het enkeles gewaarsku om
hul by hul voorwaardes te hou.

Die hofuitspraak vandeesweek
waarin die arbeidsleier Moses
Mayekiso en vier mede-beskuldi- ,
gdes onskuldig bevind is op aan
klagte van onder meer hoogverraad
en ondermyning, het glo hemieude
stukragaandie beoogde veldtoggegee.

Regter van der Walt het onder
meer in sy uitspraak gese diebeskuldi
gdes sesteun aandie verbruikersboikot
was 'n vorm van protes teen toe
stande in Alexandra en nie bedoel

, om die township onregeerbaar temaak
nie. Die meeste van die beskuldi
gdes het bloot na 'n beter Suid·Af
rika gestreef.

Die organiseerders van die veldtog
glo dat talle van die ingeperktes in
dieselfde kategorie as die beskuldi-
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naSuid-Afrika vir diehonderdjarige
vieringe van die SARR te verbied
nie, "Ons keur die toer ten sterkste
af.Dit is teenstrydig met die Harare
inisiatief," het hy gese.

Die ANC het in die laaste twee
weke met regerings- en rugbyampte
nare in Australie en Nieu-Seeland
gepraat.

Die ANC-afvaardiging het die
versekering van verskeie regerings
en rugbyamptenare in die landegekry
dat Wallabies en All Blacks nie na
Suid-Afrika sal kom nie. Soortge
Iyke optrede word binnekort uit
minstens Ierland ook verwag.

Die SARR gaan glo 'n persoon
like uitnodiging aan ses Australiers
gestuur orn in 'n WereldXVtespeel.
Volgens die ANC sal die deelrtarne
'n teken van goedkeuring wees vir
die honderdjarige viering van "ras
sistiese rugby".

"AI hoe meer jong Afrikaners raak
gefrustreer met die feit dat hulle nie
in die Groen en Goud teen die All
Blacks of die Wallabies kan uitdraf
nie,' het die woordvoerder gese.

Craven sien die ANC se veldtog
teen die beplande toer as 'n "verbre
king van hul belofte dat hulle nie
teen Suid- Afrika sal werk nie,

"SARU is die sondebok. Ons
probeer al jare om eenwording in
Suid-Afrikaanse rugby te bewerk
stellig."

Die feit dat die Suid-Afrikaanse
Rugbyraad benewens die blanke
liggaam afsonderlike liggame in die
bruin gemeenskap (die Rugbyfe-'
derasie), en die swart gemeenskap
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gdes val en die Regering daarvan sal
weerhou om verdere stappe teenhulle
te doen.

Na raming is sowat 90 persent
van die aangehoudendes wat vryge-

, laat is se inperkmaartreels van so 'n
aard dat dit neerkom op huisarres.
Hulle is na vrylating tot 'n bepaalde
landdrosdistrik beperk, op sekere tye
tot 'n bepaalde terrein beperk en
verbied om in die teenwoordigheid
van meer as tien mense te wees.

Polisiekantore
Geen byeenkoms waar die staat,

regeringsbeleid of plaaslike regering
gekritiseer word, mag bygewoon won!
nie, In sommige gevalle moet mense
twee keer per dag by polisiekantore
aanmeld.

Die maatreels verhoed dat taIle
ingeperktes kan werk of hul skool
of universiteitsonderrig kan herval

Daar is selfs gevalle van mense
wat minstens twintig uur per dag in
hul huise moet deurbring.

In die oorblywende vier uurmoet

(die Rugbyvereniging) het, beskou
Craven as noodsaaklik: "Identiteite
hoort bymekaar. Hulle moet self in
hul gemeenskappe werk."

Hy wou geen kommentaar lewer
oor die vordering met reelings vir 'n
moontlike intemasionale toer nie:
"Watonsdoen en hoe ons dit doen se
ek vir niemand nie."

SARU het in hierdie stadium geen
kommentaar oor of Craven se
beskuldigings, Of 'n intemasionale
toer nie, se hul president, Ebrahim
Patel.

Die nuwe voorsiuervan die Inter
nasionale Rugbyraad en vise-presi
dent van die Suid-Afrikaanse Rug
byraad, Fritz Eloff, wou ook geen
kommentaar lewer nie.

Geen verklaring
Die Rugbyraad het besluit om

geen verklaring uit te reik nie. As
daar 'n toer sou plaasvind, sal hulle
moontlik meer se, het hy aan Vrye
Weekblad gese,

SARU is geaffilieer by die South
African Council on Sport (Sacos).

Sacos-president Joe Ebrahim se
dat hulle nou met SARU sal saam
werk om te keer dat die toer plaas
vind. Hulle sal sorg dat internasion
ale spelers wat hier kom speel se
name op die swartlys verskyn,

"Die Rugbyraadhet blykbaarniks
uit die Harare-samesprekings geleer
nie, want nou tree hulle in stryd
daarmee op,' se Ebrahim.

Op navraag of die daarstelling
van een rugbyliggaam die ANC se
standpunt sal verander, het 'n
woordvoerder gese: "Eenwording is
nie 'n outomatiese paspoort tot inter
nasionale rugby nie."

hul twee keer by 'n polisiekantoor
aanmeld.

- Die ingeperktes wilmet hul veldtog
die stelsel van inperking onwerkbaar
maak en terselfdertyd 'n geweldige
verleentheid vir 'die Regering ver
oorsaak. In talle kringe word dit as 'n
daad van "selfbevryding" gesien.

Die Regering gaan dus voor die
besluit gestel word dat hy sal moet
besluit of hy weer die ingeperktes
gaan aanhou, of hul gaan toelaat om
hul inperkings te verbreek.

Die Regering moes reeds aan die
eetstakers toegee weens geweldige
intemasionale en binnelandse druk,

Verder is die Regering baie be
sorg oorsy intemasionale beeld wat
verbeter het nadie vrylating van die
aangehoudendes en die deurbrake in
Namibia. Hy sal dit nie graag wil
skaad deur teen mense op te tree wat
in werklikheid geen misdaad gepleeg
het nie,

Aan die ander kant moet hy bin
nekort weer 'n verkiesing veg en daar
sal gewis baie druk van regs en van
binne die Nasionale Party kom om
nie die ingeperktes toe te laat om die
veiligheidsmaatreels van die Reger
ing belaglik te maak nie.

Hein Grosskopf se rna. Santie, maak die briefwisseling tussen haar en
die Minister van Wet en Orde, Adriaan Vlok, openbaar. Sy het 'n
openbare verskoning van hom geeis omdat hy haar seun "aangekla,
verhoor en skuldig bevind" het as die "ANC-terroris" wat vir die
bomontploffings op Krugersdorp en in Quartsstraat, Johannesburg,
verantwoordelik was. Vlok het vyfmaande later die eerste maal op haar
briewe geantwoord, maar geweier om verskoning te vra,

Ronald Bezuidenhout, 35, van Port Elizabeth word deur die polisie in
hegtenis geneem en ook deur Vlok as 'n "ANC-terroris" bestempel.

Suid-Afrikaanse troepe in Namibia word 60 uur lank tot hul basisse
beperk om aan Swapo-vegters die laaste geleentheid te gee om terug te
keer na Angola. Die spertyd verstryk more.

Die Departement van Buitelandse sake bevind hom in 'n storm toe dit
bekend word dat drie lede van die Ulster Defence Association, 'nNoord
Ierse terroriste-organisasie, 'n gesteelde Britse Blowpipe-rnissiel aan 'n
Suid-Afrikaanse diplomaat in Parys, Daniel Storm, wou ruil vir SA
wapens.

Carl Niehaus, ANC-lid wat15 jaar tronkstraf uitdien vir hoogverraad,
kry in absentia Unisa se Senaatsmedalje vir die beste honneursstudent
in die teologie,

FWde Klerkverbind die NP-regering opnuuttot "skoon administrasie",

Moses Mayekiso, algemene sekretaris van die National Union of
Metalworkers (Numsa) en vier ander lede van die Alexandra-Aksie
kornitee, word na 90 ldae in die tronk onskuldig bevind op alle aanklagte
van hoogverraad en altematiewelik sedisie en ondermyning vrygespreek.

JM Coetzee, Suid-Afrikaanse skrywer, kry 'n ere-doktorsgraad van die
Staatsuniversiteit van New York in Buffalo, VSA.

Roelf Meyer, Adjunk-minister van Staatkundige Ontwikkeling, weier'n
aansoek van die Indier-inwoners van Pageview, Johannesburg, om die
gebied lot 'n vryevestigingsgebied te verklaar.

Die Duitse Bondsrepubliek stel visumvereistes vir Suid-Afrikaanse
besoekers in.

Tuislandleiers staan saam in die vereiste dat Nelson Mandela vrygelaat
moet word voordat hulle aan die regering se Nasionale Statutere Forum
sal deelneem.

'n Teepartytjie vir oud-aangehoudenes by die St George's Presbi
teriaanse Kerk in Johannesburg word deur die polisie beeindig.

Mynwerkers van die Rustenburg Raffinadery, wat reeds 58 dae lank
staak, word daarvan weerhou om by die hoofkantoor van JCI te betoog,

'n Afvaardiging van kerk- en gemeenskapsleiers voer samesprekings
met die administrasie van die Universiteit van die Noorde- wat deurdie
Weerrnag beset word - oor die krisis op die kampus.

Amnestie Intemasionaal kritiseer die Suid-Afrikaanse regstelsel in sy
jongste verslag oor die doodstraf.

Johannesburg se stadsraad besluit om na jare in die voetspore van
Kaapstad te volg en hul busdiens oop te stel vir aile rasse.

. Boere wat beweer dat hulle groot verliese gely het as gevolg van die
gebruik van horrnoon-onkruiddoders, vra 'n verbod op die stowwe in 'n
aansoek teen 20 chemiese maatskappye in die Hooggeregshof in Pieter
maritzburg.

K1eurling- en Indierkopers word daarvan weerhou om vakansiewoon
stelle by Klub Mykonos naby Langebaan te beset, omdat dit in 'n blanke
groepsgebied val.

Wereld
Armeensenasionaliste herdenk die slagting van Armene in Turkye in
1915 met 'n massa-optog deur Yerevan, die Armeense hoofstad in die
USSR.

Jordanie se Eerste Minister, Zeid Al-Rifa'i, bedank nadat agt mense
verlede week in betogings dood is.

Israeli's verwoes Arabiere motors en winkelvensters met knuppels en
ysterstawe nadat hul bus met klippe bestook is op die Wes-oewer, en
Israeli-troepe wond 21 Arabiere in die Gaza-strook.

Japan se Eerste Minister, Noboru Takeshita, maak bekend dat hy gaan
bedank as gevolg van die Recruit-skandaal. Ministers het aandele teen
lae pryse van die Recruit-maatskappy gekoop.

Herbert von Karajan. 81, treena 34 jaar afas dirigent van die Berlynse
Filharmoniese Orkes.

Winnie. verbied om begrafnis byte woon

Aile politieke kommentaar in hierdie ungawe van Vrye Weekblad is
deurMax du Preez, en opskrifte deurRykHattingh. Albei isvan ,

Breestraat 153, Newtown, Johannesburg.

WINNIEMANDELA is verhoed om
'n begrafnis van 'n ANC-lid wat

_homself geskiet het, by te WOOll.

Mandela is op Graharnstad ver
bied om die begrafnis van Vuyo
Gladman MoleH, 22, wat Saterdag
gehou is, by te woon. MoieH het
hornself met sy laaste koeel geskiet
tydens 'n skietgeveg met die veilig
heidsmagte.

Die polisie wou nie toelaat dat
Mandela en 'n bus met Moleli se
vriende die diens bywoon of aan die
optog na die begraafplaas deelneem
nie.

Moleli het die land in 1985 ver
laat en het opleiding in die buiteland
ontvang. Hy het in Januarie vanjaar
na Suid-Afrika teruggekeer en is in
Pretoria gevange geneem. Hy het

ontsnap en is ergbeseerin die proses.
Op 4 April 1989 is hy dood in 'n

skietgeveg met die polisie. Chief
Nkosiyane het ook tydens die skietery
gesterf.

MoleH en Nkosiyane het in 'n
buitekamer by familie van die Man
delas indie Zoodi-township in Soweto
gebly.

Om en by eenuur die oggend het
polisie die huis omring en na bewe
ring 'n handgranaat in die kamer
waar MoieH en Nkosiyane geslaap
het, gegooi. '

VolgensMandela isdie mure effens
beskadig deur die ontploffmg. 'n
Hewige skietgeveg het na die

Beverley Garson

onlploffing uitgebreek.
"Volgens ooggetuies het die skote

meestalvanVuyosekamergekom,"
het Mandela gese.

Na bewering het die polisie terug
geval en in die straat gaan staan. Net
voor drie uur is 'n skoot in die omge
wing van Moleli se kamer gehoor,
het Mandela gese. '

"Hy het sy eie lewe geneem, hulle
het hom nie geskiet nie," se sy.

Mandela het ook gese daar word
vennoed dat Chief Nkosiyane
doodgeskiet is toe die polisie aange-

hou skiet het nadat Moleli sy eie
lewe geneem het.

Molelisekisismetdiekleurevan
die ANC bedek ten spyte van beper
kings dat geen ANC-vlae tydens die
begrafnis sigbaar mag wees nie.

Net 200 mense is toegelaat om
die begrafnis by te woon, geen
vryheidsliedere kon gesing word nie
en die diens en die stoet na die be
graafplaas moes binne drie ure afge-
handel word. '

Mandela het opgemerk dat die
aanwesigheid van 'n groot getallede
van die veiligheidsmagte 'n bewys is
dat Moleli 'n soldaat van hoe gehalte
was en dat die staat dit erken.

Di.e__'il(jljgMi!~smagte het skerp
toesig gehou en 'n video-opname
gemaak van die optog na die kerk en
die begraafplaas en van die aktiwiteite
buite Moleli se huis.

Die waamemende skakeloffisier
van Oos-Kaapland, kol Sauennan,
het bevestig dat die begrafnis pla
asgevind het en het gese dat daar
geen voorvalle was nie. - ANA
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'Polisie wil
Natal-vrede
ondermyn'

Die vryskut fotograaf Gideon Mendel het die AA Life Vita se eerste kwartaallikse
toekenning vir 1989 ter waarde van R1 000 vir beeldende kuns gewen. Sy uits,talling

"Beloofde Land", wat deur Vrye Weekblad geborg is, was een van dertig uitstallings,
waaronder skilderye, beeldhou en fotografie, wat deur die paneel van beoordeelaars
gesien is. Die foto van Manie Maritz, 'n AWB-Ieier, is deeI van die uitstalling wat deur

Vrye Weekblad op 'n landwye toer geneem word

slagoffers wat geterroriseer word en 'n einde
aan die geweld wil sien.

Vlok het gese dat ondergrondse strukture,
gerugsteun deur die ANC/SAKP-alliansie,
duidelik vir die geweldpleging verantwoorde
lik is.

In UDF-kringe is daar duidelik die gevoel
dat die optrede van die polisie daarop gerig is
om sy invloed in Natal te onderrnyn en sy
strukture te ontwrig. Die,vrees bestaan dat daar
uiteindelik gevegte tussen die polisie en van
die strydende faksies mag ontstaan.

Vrye Weekblad vemeem dat UDF-geaffi
lieerde organisasies dit oorweeg om 'n massa
byeenkoms in die gebied te organiseer waar
daar vir vrede gevra sal word. Die steun van die
Europese Ekonomiese Gemeenskap (EEG) is
reeds gevra. ,

Verteenwoordigers van Cosatu en die UDF
geaffilieerdes se: "Dit blyk asof die polisie
nooit uit sy foute van die verlede leer nie. Toe
spesiale polisie-eenhede in November 1987 in
Pietermaritzburg ontplooi is, het ons gewaar
sku dat dit tot meer spanning en geweld gaan
lei. Dit is presies wat gebeur het,

"Daar is al wyd versoek dat 'n onafhanklike
kommissie van ondersoek aangestel moet word
om polisie-optrede te ondersoek. Ons verwerp
die Minister se aantygings met minagting.

"In die lig van die Moses Mayekiso-uitspraak
maan ons die Minister om versigtiger te wees
met sy retoriek en ingryping," se die verteen
woordigers.

Die UDF-geaffIlieerdeorganisasies en Cosatu
se hoewel hulle 'n gemeenskaplike politieke
doelwit nastreef wat verskil van die van Inkatha,
verafsku al drie organisasies apartheid en streef
vrede na in Natal. Hulle stem ook nou in 'n
groter mate ooreen oor hoe vrede bereik moet
word.

Jacques PauwDIEnuwevredesinisiatiewe in Natal kan
verongeluk wordenmeerbloedvergieting
kan volg na die aankondiging van die
ministervanWet en Orde,AdriaanVlok,
dat die polisie met 'n "ystervuis" in die'
gebied gaan inklim omdiegeweld te probeer
stop.

Cosatu en UDF-geaffilieerde organisasies
het vandeesweek gese: "Sodra ons op die punt
staan om 'n groot politieke deurbraak te maak
om die geweld te stop, tree die Staat in om die
proses te probeer ondermyn."

Die organisasies het vandeesweek nuwe
stappe aangekondig om die geweld in en rond
om townships in die Pietermaritzburg- en
Durban-gebiede te probeer stop. Die UDF en
Cosatu is opnuut bereid om Inkatha te ontrnoet
om die weg te baan vir 'n vredesberaad wat die
verskillende strydende faksies insluit.

Vredesplan
Dit volg kort nadat hoofman Mangosuthu

Buthelezi ook die week 'n hand van same
werking na die UDF en Cosatu gereik het om
die geweld te stop. Hy het 'nvredesplan voorgestel
om 1989 as die "Jaar van Aksie vir Vrede" te
verklaar,

Die vredesplan het verdere stukrag gekry
nadat die ANC sy steun aan die vredesplan
gegee het. Nelson Mandela het in 'n brief aan
Buthelezi gevra dat almal moet saamwerk om
die geweld te beeindig,

Die geweld in Natal tussen hoofsaaklik
strydende faksiesvan die UDF/Cosatu en Inkatha
het die afgelope jare honderde mense gedood
en duisende beseer. In die groter Pieterma
ritzburg-gebied aIleen is 1 228 mense tussen
Januarie 1987 en Maart vanjaar gedood.

Vlok het Maandag in die Parlement tydens
sy begrotingsrede gese dat die polisie meer
manne onder 'n generaal in die onrusgebied
gaan ontplooien met 'n "ystervuis" gaan optree.
Die polisie is dit verskuldig aan die onskuldige

'n Nasie hou asem op vir vrede
Van Ons

Korrespondent

WINDHOEK - 'n Hele nasie
hou asem op dat die vrede wat
weer op Namibia neergedaal
het, gaan hou tot nadie ver
kiesing op 1 November.

Met die amptelike dodetal
nou op 305 Swapo-guerrillas
en 27 lede van die veiligheids
magte, het stowwerige Cass
pirs met moee troepe
Woensdagaand na die basisse
teruggekeer vir die 60 uur
waarindaar geen optrede deur
die veiligheidsmagte gaan wees
nie om die guerrillas 'nkans te
gee om na Angola terug te
trek. Die 60 uur eindig more
oggend (Saterdag) om sesuur.
, Maar die senior VV
woordvoerder in die gebied,
Cedric Thornberry, het eer
gister gese hy beskou inligting
dat albei kante wapens in die
noorde verste'eltne1'Wlliiere ~
gebrnik as ''baie emstig". Untag
se polisiemag gaan daama '
soek, want 'n vrye verkiesing
is nie moontlik as die aantal
wapens in die gebiednie ver
minder word nie, het hy gese,

Intussen het die eerste
'Swapo-guerrillas wat deur
Suid-Afrika aan die VV
oorhandig is, onderhoudeaan
verslaggewers toegestaan - en
die Swapo-leierskap en Suid
Afrika se weergawes van die
rampspoedige gebeure sedert

lin ..

1 April weerspreek.
Hulle het bevestig dat op

" hulle 1 April op bevel van die'
Swapo-leier, Sam Nujoma, uit
Angola na Namibia is, maar
beklemtoondar hulleopdragte

, gehad het om niemand aan te
val nie. Hulle moes Untag-'
lede opsoek om na basisse
begelei te word, vertel hulle.

Een van die vier gevange '
guerrillas wat om amnestie
gevra het eerder as om na
Angola terug te gaan, Levy

Sam NuJoma

'Silvanus, 23, vertel: "Ek het
bySwapo aangesluit omdat
ek teen Suid-Afrika en apart
heid wou veg en my mocder
land wou bevry, Ek het nie
geweet hier is nie meer apart
heidnie. Ekhetditeers gesien
toe ek terugkom."

Silvanus het gese hy wil
nou in Namibia bly, want
"vrede is baienaby." Hy het
die versekering gegee dat
Swapo "baie goed vir Namibia
sal wees." As hulle die ver-

kiesing verloor, sal Swapo "n
ooreenkoms met die wenparty
aangaan.'

Nog 'n 23-jarige guerrilla,
Moses Lazarus, het gese; "Ons
het in opdrag van ons be
velvoerders na Namibia terug
gekeer sodat Untag ons na 'n
basis kan vat. Ons wapens het
ons net, saamgebring vir
selfverdediging.'

Sy oe het dof geword toe
hy byvoeg: "Te veel van my
kamerade is doodgeskiet.'

Vrye WeekbJad nie
in die' tronk

Jacques Pauw

DIE Gevangenisdiens het 'n verbod geplaas op die lees van
Vrye Weekblad in Suid-Afrika se tronke. Die owerhede het
geweier om dit vandeesweek te bevestig of te ontken.

Die gevangenisowerhede het geweier dat die politi eke
gevangene Marion Sparg, wat die afgelope twee maande 'n
intekenaarop diekoerant is, enige verdere uitgawes van Vrye
Weekblad mag ontvang,

Sparg, wat in 1987 tronk toe gestuur is op aanklagte weens
sabotasie en die Wet op Binnelandse Veiligheid, hetaan 'n
vriendin wat haar besoek het gese dat die Gevangenisdiens 'n
landwye verbod op die koerant geplaas het. Sy het gevra d~t

haar inskrywing daarom gekanselleer moet word.
Die verhoorafwagtende Damien de Lange, beweerde leier

van die Broederstroom-sel, is volgens vriende ook verlof
geweier om Vrye Weekblad te ontvang, "

Vrye Weekblad is een van die eerste geregistreerde en
wettige publikasies waarop die Gevangenisdiens 'n verbod
geplaas het, Ander "altematiewe" publikasies word deur 'n
groot aantal gevangenes gelees.

Die verbod volg in 'n week waarin twee skakeloffisiere
van die SA Gevangenisdiens die koerant besoek het met die
oog op toekomstige samewerking.

In ooreenstemming met die ooreenkoms van die media
met die Gevangenisdiens oor die uitklaar van feite, het Vrye
Weekblad die Gevangenisdiens gevra of dit waar is dat daar
'n verbod op Vrye Weekblad is en wat die rede daarvoor is.

Ons wou ook weet walter koerante gelees mag word en
watter nie, en deur walter klas gevangene:

Die Gevangenisdiens se kommentaar was: "Dit is beleid
om nie kommentaar te lewer oor die hantering en/of aanhou
dingsomstandighede van individuele gevangenes nie.

"Beleid maak daarvoor voorsiening dat gevangenes in die
hoogste voorreg tegroep op koerante en/of tydskrifte wat deur
die Publikasieraad goedgekeur is, mag inteken.

"Die ontvang van sodanige items is onderhewig aan die
normale beginsel van sensorering wat by gevangenisse in die
algemeen geld." '

3
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AMNESTIE INTERNASIONAAL TAKEL SA OOR DOODSTRAF

In een dekade is 1 250 mense gehang

SA vroue het rots geroer in die vreemde

nie."
Maar saad tot nadenke is weer

skante toe geplant. Binne en buite
die konferensiesaal is daar diep
gedebaueer oor sw arten wit vroue se
gemeenskaplike vyand: geweld.

'. Jacklyn Cock van Wits het 'n
. verdoemende prentjie van die kli

maat van geweld in Suid-Afrika
. : geskets. -Dit is Suid-Afrika se jeug

wat vasgevang is in die spiraal van
geweld:jong witseuns watopgeroep
word vir weermagdiens en jong swart
kinders wat hul verset teen staatsgew
eld in die townships; het sy gese,

Wit moeders het oor die pyn van
militarisering gepraat, Dit bring wit

. vroue midde-in die politieke arena,
het 'n afgevaardigde opgemerk.

Om 'n aandeel te he in die vrede
sproses moet vroue hulle stemme
laat hoor, was die slotsom van drie
intense dae. Om volle inspraak te
verkry, sal vrouenou reeds moet veg
vir die verskansing van hul eie regte
en die regte van hul kinders in 'n
grondwet vir 'npost-apartheid Suid
Afrika.

'n Student protesteer teen die doodstraf op Wits-kampus
. Foro:Anna Zieminski/Afrapix

Ray Alexander en Margarette Shope, hoof van die vroue
.:afdeling van die ANC in Lusaka, In gesprek op die vroue-

konferensle In Harare "

steun aan die ANC nie.
'n ANC-afgevaardigde het met'

die intrapslag die rol van vroue indie
bevrydingstryd aangestip. "Vroue van

. Suid-Afrika is besig om hul rol in 'n
nuwe Suid-Afrikate skep deur skouer .
aan skouer met mans in die bevry
dingstryd te staan."

Die ANC-afvaardiging het drie
-ledevan die ANC se nasimale bestuur
en politieke endiplomatieke verteen
woordigers vanuit die buiteland
ingesluit. - .

"Ons is nie hier om 'n oordeel oor
wit vroue uit te spreek nie. Ons is.
ook nie hier om hulle te 'ondervra'
nie, Ons het op gelyke vlak hier
saamgekom om meervan mekaar te
leer," het Ginwala gese.

Lede van die wit afvaardiging het
egter ongeduldig geraak met hul
oningeligte konserwatiewe
landgenote. In kommentaar op die
konflik het die ondervoorsitter van
Vroue vir Vrede, Irma XenopouIos,
na afloop van die konferensie gese:
"Blanke vroue moet besef hulle het
nie meer die reg om te se hulle weet

druk oor die lot van die Sharpeville
Ses."

"Amnestie is ook bekommerd oor
die groeiende getal teregstellings in
Nigerie, waar daar net drie te
regstellings in 1983 was, maar tot
335 in die volgende jaar gestyg het
nadat 'n nuwe militere regering open
bare teregstellings ingestel het," lui
die verslag.

Ter versagting van $uid-Afrika
moet mens se dat syfers van te
reggesteldes in lande soos Iran, Sjina,
Irak en Albanie nie aItyd bekend
gemaak word nie.

Amnestie Intemasionaal meen dat
duisende gevangenes die afgelope
dekade in Sjina tereggestel is. Vol
gens berekenings is tot 30 000 mense
tussen 1983 en 1988 tereggestel na 'n
anti-misdaad kampanje.

In Iran is duisende 'mense ter
eggestel sedert die totstandkoming
van die Islarnitiese Republiek in 1979.
Misdade soos owerspel, sodomie en
selfs dronkenskap is nog hier strafbaar
met die dood.

Die teregstelling van gevangenes
is 'n fundamentele skending van
menseregte wat afgeskafmoetword, .
In talle lande is dit 'n instrument vir
politieke onderdrukking en diskrimi
nasie op grond van ras, kultuur en
ekonomiese stand.

So byvoorbeeld word Amerika
ook uitgesonder vir kritiek oor die
107 mense wat hy sedert 1977 ter
eggestel het deur middel van die
elektriese stoel en gifmspuitings. Meer
as 2000 mense is steeds in die dode

. selle.

hou na wit Suid-Afrikaners in 'n
terugblik op haar eie ervarings.

Todd, dogter van 'n voormalige
Rhodesiese premier wat hom in die
oorlogsj are aan die kant van die land
se onderdruktes geskaar het, het wit
vroue aangemoedig om deel te he
aan die bevrydingstryd. "Te veel
blankes in die eertydse Rhodesie het
die kans by hulle laat verbyglip.
Vandag hou baie hulselfnog steeds
eenkant," het Todd gewaarsku.

Aanvanklike skugterheid tussen
kongresgangers was opvallend. Nie
mand wou vroeg reeds kommentaar
lewernie.

. "Ons het hier saamgekom om as
vroue van Suid-Afrika mekaar te
leer ken," het Anita Worrall, vrou
van DP-leier Denis Worrall na die
eerste sitting gese en beklemtoondat
haar besoek nie gelees moet word as

en materialisme van die "me-gen-
eration." .

Elders op die konferensie het dit
ook duidelik geword dat die Afri
kane en blanke Afrikaners die fa
milie-prioriteite deel- ofgedeel het,
want status en materialisme word
nou dikwels voorop gestel by die
Afrikaner.

'n Ander wit Zimbabwiese vrou
het die verlede betreur: "We spent so
much time and lives in trying to
prevent the future, insteadofprepar
ing for it."

Verlede naweek het sowat 80 Suid-Afrikaanse vroue,
paspoortdraers en bannelinge, in Harare vergader vir 'n
geskiedkundige ontmoeting. ELSASE WESSELS doen
verslag oor die konferensie met die terna "Vroue in die

stryd om vrede."

Die petisie is van die hand gewys.
Teen Dinsdagoggend het Paulus

Dube, Raymond Ntshangase en B uti .
Mokoena nog nie die Staatspresident
om begenadiging gevra nie. Advokate
is inderhaas aangestel om petisies op
te stel.

Teen vieruur die middag was die
petisies gereed vir die Staatspresident
se oorweging. Slegs twee uur later
het die departement van Justisielaat
weet dat dit onsuksesvol was.

"Onsveroordeel die wyse waarop
die petisie opgestel en beoordeel is.
'n Deeglike studie moes gedoen word
voor 'n besluit geneem is. Twee uur
was veels te min tyd vir die advokate
om 'n petisie op te stel," se Currin.

Jacques Pauw

Wette gewysig
Volgens die verslag stel meeste

regerings wereldwyd minder en
minder mense tereg terwyl wetge
wing ingrypend 'gewysig word om
die doodstraf op minder misdade
van toepassing te maak.

So byvoorbeeld het lande wat
voorgehou word as groot onder
drukkers van menseregte - Kuba,
Rusland en Libie - almal verledejaar
begin met pogings om teregstellings
te verminder. In Libie is aile
gevangenes in die dodeselle persoon
lik deur Gadhaffi begenadig.

Oor Suid-Afrika se die verslag.'
"Die uiterste gevalle in Afrika is
Suid-Afrika en Nigerie, Die getal
teregstellings het geleidelik gestyg
in Suid-Afrika tot 'n rekord van 172
in 1987, en het vir die eerste keer in
1988 gedaal weens intemasionale

totstandbringing van 'n regverdigde
en vreedsame oplossing van die
konflik.

Die kontak met die vroue van
Zimbabwe was ook geweldig leer
saam.

So het 'n wit Zimbabweer
byvoorbeeld teruggekeer na agt jaar
in Houston, Texas, omdat sy verlang
het na die tradisionele Afrika-waardes:
die hegte gesins- en familielewe en
onderlinge hulpvaardigheid en on
dersteuning. Dit het volgens haar 'n
skrille kontras gevorm met die selfsug

Dr Emmarentla Erasmus van Stellenbosch het as afgevaardlgde
. die Harare-konferensle meegemaak. Sy gee haar Indrukke.

oorgesteekom mekaarvirdriedae in
die "vreemde" te ontmoet om oor
versoening te besin. Aan die einde
van 'n naweek se saam praat, gesels,
eet en kuier het sowat 80 pare hande
na mekaar uitgereik.

Vir talle was dit 'n emosionele
ontrafeling van jarelange propaganda
en isolasie. Die groep is nieeensge
sind uiteennie - daarvoor is dieSuid
Afrikaanse situasie te kompleks en
die skanse te ingeburger. Tog is die
algemene gevoel: "Die rots het
beweeg."

Die Zimbabwiese ervaring was
die inleiding tot die verkenningsproses
wat op pie konferensie plaasgevind
het. In Harare se strate het die kleur
ryke vlae ter viering van van nege
jaar van vryheid nog gewapper.
, Judith Todd, 'n veteraan-aktivis

. van Zimbabwe, het die spieelopge-

"ONS pleit by Afrikaners. Herontdek
julie eie geskiedenis. Dit is 'n troise
geskiedenis en die gemeenskaplike
besit van aIle Suid-Afrikaners.

"Julie het dapper geveg teen die
ongeregtighede van onderdrukkende
kolonialisme en imperialisme. Maar
hoekom het die strewe nageregtigheid
geeindig in 1902?

"Maak die deure van Afrikaner
dom oop en laat die kultuurgoed wat
julie koester, saamvloei om deel te
word van 'n nuwe kultuur in 'n nuwe
Suid-Afrika. Suid-Afrika het plek
vir/almal van ons.

"Uit die positiewe wat ons weet
van die Afrikaner, sy kultuur en ryk
geskiedenis, weet ens dat dit nie
slegs beperk is tot 'n eng ingekeerd
heid en verwerping van ander nie,
Die deure van 'n toekomstige nie
rassige Suid-Afrika is wyd oop vir
Afrikaners. Ons, as bannelinge uit
_onsvaderland, het nie hierheen gekom
om 'n oordeel uit te spreek nie, maar
om saam met julie die pad te baan vir
vrede.'

Op hierdie dramatiese versoe
ningsnoot het dr Frennie Ginwala
van die ANe die verrigtinge afgesluit.

Suid-Afrikaners van binne en buite
Suid-Afrika, paspoortdraers en ban
nelinge, wit en. swart, het grense

Bevryding van vroue deel van nasionale bevryding
EK was vera! beindruk deur die
kwaIiteit van die lede van die vroue
afdeling van die ANC. Hulle was
sonder uitsondering dinamies, weI
ter tale en akademies-georienteerd,

Tog was hulle terselfdertyd warm,
vrlendelik en verdraagsaam, en het
baie duidelik die boodskap oorgedra
dat blankes gewens en uiters nodig is .
in 'n post-apartheid Suid-Afrika.

Daar was konsensus op die kon
ferensie dat apartheid die wortel van
die krisis in ons land is en inderdaad
die destabilisasie van die hele Suider
Afrika ten grondslag Ie.

As vroue het ons 'n baie spesi
fieke en besondere rol te speel in die

EENuitelke twaalf teregstellings
. ter wereld vind in Suid-Afrika
plaas. Ergernag,onshang plaas
Iik meer mense op as wat die
regering van enige ander land,
metdie uitsondering van moont
IikIran, IrakenSjina,teregsteI. -

Suid-Afrika se haglike mense
regterekord het die week weerkwaai
onder skoot gekom na 'n verslag van
Amnestie Intemasionaal oor die
toepassing van die doodstraf in die
verskillende lande van die wereld,

Die verslag, "When the State kills",
se dat 15 320 gevangenes die afgelope
tienjaar in 90 lande tereggestel is vir
misdade wat gewissel het van moord,
verkragting en gewapende roof tot
owerspel, godlastering en prostitusie.

Suid-Afrika word in die verslag
uitgesonder as die land in Afrika wat
saam met Nigerie die meeste
gevangenes tereggestel het: 1 250
die afgelope tienjaar. In die frontlin
iestate Tanzanie, Angolaen Mosam
biek was daar verlede jaar nie een
teregstelling nie.

Die verslag van die gerespekteerde
Amnestie Internasionaal kom in 'n
tyd. waar nog sewe mense van
deesweek in Suid-Afrika opgehang
is. Twee mense is ook verlede week

. in die Sentrale Gevangenis in Preto
ria tereggestel.

Brian CUrrin, nasionale direkteur
van die organisasie Regslui vir
Menseregte, se hy is geskok en en
met afsku vervul oor die oorhaastige
wyse waarmee die lot van minstens
drie van die gehangdes verseel is.

Die drie se advokate het minder
as twee uur tyd gehad om 'n petisie
aan die Staatspresidentvoorteberei.
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INTERNASIONAAL

Angola uiteindelik agter die rug

'n Kubaanse soldaat In
Luanda

Familielede van
Kubaanse soldate wat
in Angola geveg het, is

vol vertroue dat hul
geliefdes binnekort

gaan terugkeer.
Miskien met die

volgende vliegtuig...
MARIE JOANNIDIS

doen verslag uit
Havana

HAVANA - So te se elke <lag
land 'n vliegtuig met Kubaanse
troepe vanuitAngolabydiemili
tere lughawe hier as deel van
Kubase implementering vandie
onttrekking van 50 000 soldate
aanSuidwestelike Afrika.

Die Kubane beskou hul betrok
kenheid inAngolaas 'nmilitere sukses.

Volgenshulle het die welslaedie
Suid-Afrikaanse regering gedwing
om saam met Havana en Luanda
samesprekings te voer,watgelei het
tot die drieledige ooreenkoms

waarvolgens Kubaanse troepe uit
Angolaonttreken Namibiaonafhank
lik van Suid-Afrika word.

Hullelaat ook nie die geleentheid
verbygaan om daarop te wys dat die
VSA, wat as bemiddelaar opgetree
het, saam met die Kubaanse afvaar
diginglangsdie onderhandelingstafel
gesit het nie. Washington handhaaf
steeds 'n handelsverbod teen korn
munistiese Kuba.

Ongeveer 5 000 troepe het sedert
1 April, die amptelike begin van die
onttrekking, na die eiland teruggekeer.
As gebaar .van welwillendheid het

3 000 mans en vroue reeds v66r die
datum Angola verlaat.

Diegene wat hul diens van 18
maande in Angola voltooi her, keer
terug na hulle vorige beroepe terwyl
ander nou moet werk soek,

Die gesonde soldale, sommige
met medaljes bekroon, word met
militere fanfare op die lughawe
ontvang, terwyl die wat beseer Of
vermink is se aankoms heel onop
sigtelik geskied.

Die Kubaanseowerhedeerkendat
die gevegte in die suide van Angola
verlede jaarbaieerg was, maarhulle

maak nie die ongeval
lesyfer bekend nie.

Die gestorwe Ku
baanse soldate is in
Angola begrawe, en hul
oorskot sal na verwag
ting teruggeneem word
na hul vaderland.

'...
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Verpleegsters
'n Aeroflot-vliegtuig

met145soldateaan boord
het onlangs gcland, Die
meeste was jong mans,
maardaarwas ook 'n paar
vroue aan boord wat vir
18, maande as ver
pleegsters diens gedoen
het in Angola.

Een van die ver
pleegsters het gese; "Daar
was baie wat beseer is,
veral deur landmyne en
grofgeskutvuur."

Een soldaat, war nog
herstel van sy wonde, is
deur'nmakkerondersteun
terwyl die soldate Yerby
dieoffisiereen 'ngroepie .
ouers - wat toeslemming
gekryhetom dielughawe
te besoek - gemarsjeer
het.

Diesoldate iseers die
volgende dag met hul
familiesherenig, waama
hulle vir twee dae me
diesondersoek moes word
voordathulle ontslaanis.

"Ons het aldie
afgelope twee aande elke
aand hierheen gekom,
want ons weet ons seun
sal enige oomblik huis
toe kom," het 'n rege
ringsamptenaar watsaam
met haar man by die
lughawe was, gese, -

Teleurgesteld
Maar weer eensmoes

hulle teleurgesteld huis
toe gaan..Die meeste fa
milielede word nie in
kennis gestel wanneer
hulleseuns, mansof.vroue
tuis verwag word nie.

'n Jong soldaathet op
'njoemalis afgestormmet
sy rna se telefoonnom
mer en gevra dat sy asse
bliefinkennisgestelmoet
word dat hy terug in die
land is.

Juana Francis, 'n 33
jarige verwagtende ver
pleegster saam met.haar
tweede man, 'n soldaat
watsy in Angolaontmoet .
het,het opgewonde vertel
van haar hereniging met
haar14-jarige seun,Alain.
Hy het die afgelope 18
maande by sy ouma,
Urbana gewoon.

In Urbana se
woonbuurt het dievroue
op hul balkonne gaan
staan toe hulIe hoor daar

. is 'nvreemdeling metnullS

van haar dogter se
terugkoms.

, Hulle wag ook vir 'n
.familielid om terug te , ,_
keer. ~ AFP
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Wrede

Die diere word uitermate
seergemaak en dan word hul

,reaksies op pynstillers getoets:
Daar is die 'krultoets',

'warmplaattoets',
'stertafkniptoets' en die

'tandpulptoets'.

Regter
Strydom
weer
onder
skoot
Anton Steenkamp

REGTER Jan Strydom, .
die man wat onlangs deur
die Johannesburgse Balie
raad en deur LP Helen
SUZInangekritiseeris vir
sy uitsprake en wie se eie
tronkverlede deur Vrye
Weekblad onthul is, het
weer onder skoot gekom
- die keer van die Na
tional Union of Mine
workers (NUM).

James Motlatsi, presi
dent van NUM, het in sy
openingstoespraak -op
NUM se sesde nasionale
kongres verwys na NUM
lede watin die dodeselle
in Pretoria sit.

"Kameraad Mngedezi
is terdood veroordeel deur
n regterwat in die Tweede
Wereldoorlog aangehou
is vir sy aktiwiteite wat
daarop gemik was omdie
stryd teen die Nazi's te
ondermyn," het Motlatsi
gese,

"Hy(Strydom) was 'n
toegewyde lid van die
Ossewa-Brandwag - 'n
pro-Nazi organisasie.

"Hoe kan van 'n man
met so' 'n agtergrond
verwag word om die reg
toe te pas?

"Hierdie regter : is
hewig gekritiseer deur
parlementslede en die
Appelhof in Bloemfon
tein. Nogtans sit
kameraad Mngedezi en
ander nog steeds in die
dodeselle." -

gaan nou probeer om geld in te
samel om die spesies van uitwissing
te red.

Lidmaatskapvonns en nadere be
sonderhede oor die projek is beskik
baar van Rozanne Savory, Renos
ter- en Olifantstigting, Posbus 381,

, Bedfordview 2008.

NAVORSINGSASSISTENT
KONTRAKAANSTELLING

Sedertsy totstandkoming hetdie Stedelike Stigting betekenisvolle
vordering gemaakmetsy doeI omby te dra tot die verbetering van
die lewenskwaliteit in Suid-Afrika. Onsbenodig noudiedienste
van'n .

Die Verstedelikingseenheid fokusop sosio-ekonomiese, politieke
en wetiike aspektevan verstedeliking. 'n Kontrakbetrekking is vir 'n
tydperkvantwaalf maandein die lewegeroep omdie Bestuurder:
Omgewingsanalise by te staan methierdiemoniteringsfunksie.

Die hoofverantwoordelikhede sal die volgende insluit:

• monitering van gebeure, identifikasie van ennavorsing oor
verwante probleme

• instandhouding van 'n databasis

• die verkryging en handhawing vankontakte watonsbegripen
.bewustheid van soslale, ekonomiese en politieke neigings
bevorder

Die ideale kandidaat sal beskikoor: '

• 'n toepaslike akademiese kwalifikasie met hoofvakke 5005 '
politiek, sosiologie, ekonomie of geskiedenis

• sterkanalitiese verrnoens

• goeiekommunikasievaardighede ~

Gekwallfiseerde applikante wat belangstel word versoek
om GESKREWE AANSOEKE onder vertroulike omslag
en met Insluitlng van 'n curriculum vitae te stuur aan:

DIE MANNEKRAGBRONNEBESTUURDER
POSBUS1198
JOHANNESBURG
2000

Aile aansoeke sal vertroullkbehandel word en moet ons
teen 19 Mel 1989bereik.

Stigting wil die
swartrenoster red

'n Bobbejaan in 'n Kaapse laboratorium

NUUS

Anton Steenkarnp

DIE swartrenoster is een van die
mees bedreigde spesies op aarde.

Net 15 noordeIike witrenosters
bestaan nog in die wildernis, en die
suidelike witrenoster se getalle word
ook vinnig uitgedun.

Wilddiewe wat olifante en renos
ters doodmaak vir renosterhorings
en ivoor is die grootste oorsaak vir
die bedreigingvan die spesies. '

Die blote toename in die mens
like bevolking, met gepaardgaande
ontwikkeling wat die diere van hul
habitat beroof, dra verder daartoe
by.

Die Renoster- en Olifantstigting

wat in die res van die Westerse' wereld ,
weens drukgroepe in onbruik geraak
het.

Dit is bekend dat die RNL die model
van die Huntingdon-navorsingslabora
toriurn in Engeland probeer nastreef.
Huntingdon is een van die Europese
laboratoriums wat kwaai deurgeloop
het onder die anti-viviseksioniste. Vol
gens beweringe is diere wreed behandel
daar en talle pynlike eksperimente is
gedoen.

Vrye Weekblad is in besit van die lys
van eksperimente wat by Huntingdon
gedoen word. 'n Bekende eksperiment
is die toets van pynstillers op rotte.

Die diere word uitermate seerge
maak en dan word hul reaksies op
pynstillers getoets. Daar is die "krul
toets", "warmplaattoets", "stertafknip
toets" en die "tandpulptoets".

Tydens nog 'n eksperiment word 'n
aap verdoof en gate in sy kop geboor.
Elektrodes word in die gate ingedraai.
Die aap kry veertien dae om van die
operasie te herstel. Daama word hy vir
tien dae in 'n stoel vasgemaak om hom
kans te gee om by die toetsprosedure
aan te pas. Noli eers begin. die
proefneming self. Die aap moet by sy

Jacques Pauw

positiewe wees om sy EEG te neem.
Die navorser se verdediging: die aap

voel nie pyn nie.
Die jarelange twis tussen drukgroepe

en dierewetenskaplikes het vandeesweek
'n hoogtepunt bereik toe sowat 40 lede
van die organisasieCIVlS metplakkate
by die RNL betoog het,

RNL het die polisie ontbied wat
gedreig het om traangas te gebruik as
die mense nie uitrnekaar sou gaan nie.

Dr Schalk van Rensburg van die
RNL het vandeesweek gese sy organi
sasie kry uiters bruikbare inligting uit
95 persent van hul diere sonder dat dit
nodig is om byvoorbeeld 'n siekte in hul
voort te bring en sonder dat die'diere
weet daar word op hul geeksperirnen
teer.

Hy hetegter gese dat meeste van die
diere van kant gemaak word sodra die
eksperimentverbyis.

Primate soos bobbejane word ge
woonlik wild gevang omdat teling te
duur is.

Van Rensburg se hulle sal eksperi
mentering op diere staak indien alterna
tiewe navorsingsmetodes gevind word.
Hy se die eksperimente is geweldig
duur en die meeste uitbreidings by die
laboratorium is in altematiewe rigtings.

Pearl her gese daar is talle ander
laboratoriurns wat soortgelyke eksperi
menteasdieRNLdoen.Omdatdaarnie
regulasies bestaan nie, weet mense nie
eens daarvan nie. Daarom weet
SAAAPEA self nie presies hoeveel diere
hier gebruik word nie.

MAANDAG was 'nbaiebesonderse
dagvirtwee miljoen vanSuid-Afrika
se diere wat geen regte, voorregte
of selfsdie reg op lewe genietnie.

Dis nou die rotte, hase, ape, bob
bejane en honde wat daagliks op die al
taar van die wetenskap in die talle me
diese laboratoriums dwarsoor Suid
Afrika vermink, gepynig en gedood is.

Vroeer vandeesweek is die diere se
lot vir 'n oomblik onder die aandag van
die wereld gebring toe Werelddag vir
Laboratoriumdiere gevier is. Terloops,
dit is net 'n dag nadat die mensdom se
Groot Slagter, Adolf Hitler, se hondert
ste verjaardag herdenk is.

En Suid-Afrika staan vandag aan die
voorpunt van diere-eksperimentering.
Sy laboratoriums is gesofistikeerd, sy
navorsers bekwaam en diere volop en
goedkoop, se Rae Pearl, voorsitter van
die SA VerenigingTeen Pynlike Eksperi
mente op Diere (SAAAPEA).

In die verlede het skrikwekkende
verhale al uit Suid-Afrika se laboratori
urns gekom. Soos die hond waarop 'n
tweede kop oorgeplant is in die loop
van prof Chris Bamard se navorsing vir
die eerste hartoorplanting.

En die Kaapse laboratorium wat
enkele jare gelede 65 bobbejane hart
aanvalle Iaat kry het deur hul hoofslag
are te vernou.

eksperimente
op altare van
die wetenskap

,Suid-Afrika het oor die jare bekend
geword as 'n land waar maklik en son
der moeite op diere geeksperimenteer
kan word.

Dit het aanleiding gegee tot die stigting
van die Roodeplaatse Navorsingslabo
ratoriurn (RNL) - die grootste laborato
rium in sy soort in die suidelike half
rond.

Eksperimente, veral vir die buite
landse mark, word hier in die grootste
geheimhouding gedoen. 'n Dubbele hei
ning van vier meter hoog, staalhekke,
spreiligte enwagte in blou uniforms
patrolleer die modeme gebouekompleks
van die RNL.

Hier word bobbejanein staalhokke
van skaars 'n vierkante meterelk aange
hou. Volwasse bobbejane kan kwalik
regop staan in die hokke. Honderde
ander diere word in steriele omstan
dighede sonder natuurlike Jig aange-
hou. '111 llitiJlILbv I

Die RNLismaarneteen van die talle
navorsingslaboratoriurns in Suid-Afrika,
Verhale van wreedhede teenoor diere
by navorsingslaboratoriums aan univer
siteite het ook die afgelope tyd na yore
gekom.

Daar was die geval van' katte en
honde by Wits wat gebrand is om na
vorsing oor swere te doen: SAAAPEA
het onlangs die Universiteit van Natal
daarvan beskuldig dat hy gastriese vloei
stof in die longe van ape ingespuit, en

.katte laat breinskade opdoeri het.
Volgens Pearl word taUe eksperi

mente vandag in Suid-Afrika gedoen
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Mei gesterf het - 26 Junie
. het Vryheidsdag geword,

wat vandag nog deur baie
vakbonde herdenk word.

Die South African
Congress of Trade Unions
(Sactu) het voor sy ver- .
banning probeer om
Meidag lewend tehou in
die vyftigerjare, maar
sonder veel welslae.

Dit is meestal beperk
tot Meidag-boodskappe
in vakbondpublikasies
soos New Age en Wor
kers' Unity;

In die laat vyftiger
jare het die Staat probeer
om die boodskappe as .
bewyse voor te hou dat
Sactu-lede hoogverraad
gepleeg het.

In 1961 het die des
tydse Minister van Ar
'beid aan Sactu geskryf:
"Ek moet u meedeel dat
ditnie regeringsbeleid is
om loonooreenkornste en
nywerheidsraadooreen-

komste goed te keur wat
vir Meidag as 'n betaalde
vakansiedag voorsiening
maak nie."

Werkersdag het eers
in die tagtigerjare, met
die groei van die vak
bondbewegings, weer as
'n strydpuntna vore getree
en werleers het weer begin
om Meidagvierings te
hou.

In 1987 het pres PW
Botha die eersate Vry
dagin Mei tot Werkers
dag verklaar.

Vanjaar is dit veran
der na die eerste Maandag
in Mei, sodat dit wei op 1
Mei val. Die arnptelike

" verklaring daarvoor was
dat baie mense op Sater
dag werk, en dat 'nvakan- .
siedag opVrydag beteken

. dat hulle nie 'n lang'
naweek kry nie. '

Ofdie regering onder
'n nuwe leier die knoop
sal deurhak en I Mei tot
.vakansiedag verklaar, op
watter dag dit ook al val,
sal die tyd moet leer.

Intussen sal duisende
werkers in elk geval op 1

. Mei wegbly en die dag
vier saarn met hul ewe

.kniee dwarsoor die
wereld, .

die depressie veroorsaak
dat die vakbondbeweging

.erg geknou is, en Meidag
vieringe het ontbreek.

In die veertigerjare
was daar egter 'n groot

· oplewing en Meidag is
jaarliks herdenk. Teen die

· tyd was baie van die,
optogte nie-rassig.

Na die oomarne van
die Nasionale Party in .
1948 het van die blanke
vakbonde opgehou om
Meidagvierings by te
woon, hoewel die sterk
Klerewerkersunie voort
gegaan het om dit te
herdenk.

Op I Mei 1950hetdie
Kommunistiese Party en
verskeie kongresse 'n
beroepopwerkers gedoen
om weg te bly van die
werk af, en sodoende
beswaar te maak teen die
Wet op die Onderdruk
king van Kommunisme.
Dit was waarskynlikdie
eerste georganiseerde
wegbly-aksie in Suid
Afrika..

Opdiedag is 18 mense .
deux die polisie dood
geskiet. Kort daamahet
die ANC 26 Junie as 'n
dag van rou voorgestel
vir die mense wat op 1

Tot in 1917 was die
viering van Meidag in

· Suid-Afrika uitsluitlik 'n
aangeleentheid vir blanke
werkers. Op 1 Mei 1917
is 'n ANC-Ieier egter ge
nooi om as spreker op te '
tree by 'n Meidag-viering.

In 1918 het 'n groot
klomp swart werkers
Meidag in Ferreirasdorp
gevier, terwyl blanke
werkers die Johan
nesburgse Stadsaal ge
bruikhet.

Na die einde van die
Eerste Wereldoorlog het
Meidagvierings behoor
lik posgevat in Suid
Afrika.

In 1919 het 'n groot
klomp blanke werkers

, deur die strate van Johan
nesburg gemarsjeer, on-:
der invloed van die Bol
sjewiste. Intussen het

· swart werkers hul eie
optog gehou.

In die dertigerjare het

Meidagweerspleel ontwikkelings in die
werkersbeweging

garye, Swede, Portugal,
Italie, Belgie, Noorwee
en Australie plaasgevind.

Mettertyd, soos die
jaarlikse Werkersdag
byeenkomste en -optogte
uitgebrei het, het die
betekenis daarvan breer
geword as net die stryd
vir 'n agt uur-werksdag.

Vandag, se Callinicos, .
weerspieel Meidag ont
wikkelings in die wer
kersbeweging regoordie
wereld,

Die stryd vir 'n agt
uur-werksdag het byvoor
beeld die Arnerikaanse
en Europese werkers in
die laat 1ge eeu verenig.

Aan die ander kant
weerspieel pogings om
Meidag af te skaf die
swakheid van vakbond
bewegings binne regse
regimes. '

S6 is Werkersdag in
die VSA van 1 Mei na
September verskuif

gedurende die Koue
Oorlog in die laat 1940's,
en in Suid-Afrika is die
datum van Werkersdag
nog steeds 'n strydpunt,

In Suid-Afrika is Wer
kersdag die eerste keel'
op 1 Mei 1904 gevier,
toe 'n klompie vakbond- ,
leiers en sosialiste 'n by
eenkoms op die Mark
plein in Johannesburg
gehouhet.

Die byeenkoms is
bygewoon deur die Afri
kaanse,Engelse, Duitse,
Griekse en Russiese
werkers van Johannes
burg. Twee ossewaens is
as verhoe gebruik - een
vir Engelse toesprake, en
die ander vir toesprake
in Hollands en ander
Europese tale. Rooi ken
tekens en baniere, die
kieur van sosialisme, is
prominent vertoon.

'n Sekere Macl.ean,
een van die sprekers op
die Engelse verhoog, het
gese die belange van die
kapitaliste staan direk
teenoor die belange van
die werkersklas.Die groei
van die kapitaliste lei .
noodwendig tot die de
gradering en eilende van
die werkersklas.

Hester Cornelius by 'n Meidagvierlng In die dertigerjare

dien wat vra dat alle
werkers"tegelykertyd in
alle lande op 'n spesi-'
fieke dag" hul solidariteit
met mekaar betoon.

Dit is aanvaar, en 1
Mei is tot intemasionale
Werkersdag verklaar.

Die volgende jaar het
Werkersdagstakings in
Brittanje, ,Oostenryk,
Frankryk, Duitsland,
Denemarke, Spanje,Hon-

Thomas Carlyle

veldtogte begin. , .
In Frankryk het wer

kers in 50nywerheidstede
op 1 Mei 1888 afvaar
digings na hul stadsale
gestuur met eise virkorter
werksure,

'n Eeu gelede, in 1889,
het die Franse werkers
leiers by die stigting van
die Eerste Internationale
(n werkersbyeenkoms) in
Parys 'n resolusie inge-

'Werkers vier dit vandag wereldwyd
. .

WERKERSDAG, of Meidag soosditonderwer
kers oor die wereld bekend staan, istoe niedeel
van die RooiKomplot nie.Dit hetontwikkel uit
... Lentedag!

In Europa begin die lente tradisioneel op 1MeL Dit
was die begin van 'n ligter las vir die werkers op die

. lande, verduidelik Luli Callinicos, .
Rosa Luxemberg het die oorsprongvan Werkers

dag teruggespeur na 1856. Australiese werkers het
van toe af elke jaarop21 April 'nstaking gehouom die
instelling van 'n agt uur

. werksdag te ondersteun.
In 1886 het Ameri

kaanse werkers besluitdar
1 Mei voortaan 'n dag
van algehele werkstaking
sal wees. .

Op 1 Mei 1886 het
350 000 werkers in die
VSA gestaak ter onder
steuning van die agt uur
werksdag. "Agt ure vir
werk, agt UTe vir ontspan
ning en agt ure vir rus"
het die leuse geword.

Intussen het werkers
in ander dele van die
wereld met soortgelyke

"'A fair day's wage for a fair day's
work': it is as just a. demand as
governed men ever made of gov
erning. It is the everlasting right of
man." .

- RS Chenneils, streeksdirekteur, Kaap, Boland-gebied.
- Ann Skelton, streeksdirekteur, Pietermaritzburg.
- Seth Nthai, streeksdirekteur, Verre Noord-Tvl.
- Churton Collins, streeksdirekteur, Durban;' .
- S Raubenheimer, streeksdirekteur, Wes-Kaapland.
- Daisy Molefe, streeksdirekteur, Witwatersrand.

Regslui vir Menseregte
bring hulde aan die.
moedige werkers en

ambagslui in oris
gekwelde land

VryeWeekblad, 28 April1989
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Luli Callinicos het
die gesogte

Noma-toekenning
ontvang vir haar

boek Working
Life: factories,
townships and

popular culture on
the Rand, 1886
1940. Sy is deel

van Wits se
Geskiedenis..

werkswlnket-wat
.besig is met 'n

grondige
herontginning van
ons geskiedenis.

Sy het die
oorsprong en

ontwikkeling van
Meidag aan

ANTON.
STEENKAMP
verduidelik

sy oorsprong
in die lente!
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Afrikanervroue het saam gemarsjeer

• VRYDAC, APRIL 30
DAN S. - STADSAAL. 8 n•.m. tot 12 n.m,

TOEGANG 2/6 ENKEL

Ten behoewe van "Medical Aid for Russia" en
"Chinese Relief Fund"

MEIDAG
VIERING

* 1943

1 MEl BEHOORT.
VANJAAR AAN DIE

WERKERS.

DIE OORWINNING
VIER ONS SAAM.

VOORUIT MET DIE
STRYD!

There ispower ina factory, power inthe land
Power in the hand ofthe worker
But it all amounts tonothing iftogether we don't

stand
There ispower inaunion. .
The lessons ofthe past we ailleamed with

workers' blood
The mistakes of the bosses we must pay for
From the cities 'and the farmlands tothe

trenches full ofmud
War has always been the bosses' way.
The union forever, defending our rights
Down with the blackleg, all workers unite
With our brothers and our sisters from many far

off lands
There ispower in aunion

Hester Cornelius kroon die Klerewer1<ersunle se Meldagkonlngln van 1940

There ispower inaunion
by Billy Bragg ,

May Day Greetings

From The Other Press Service (TOPS)
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Afrikanervroue het in die
dertiger- en veertigerjare ook

aan Meidagoptogte
deelgeneem, 'n

Meidagkoningin gekies en
piekniek gehou. ELSABE

BRINK, wat haar MA
verhandeling gedoen het oor

die Afrikanervroue van die
Klerewerkersunie, vertel

meer

Gedurende die dertigerjare toe Meidag
'n betaa1de vakansiedagvir werkerswas,
is verrigtingebaie goed bygewoon,soos
die uitgawe van sowat 40 pond aan
verversings getuig. Gemeet aan 'n
weeklikse inkomste van sowat twee
pond tien, kon veertig pond heelwat
mense voed. Die piekniek is gewoonlik
naby die voorstede waar die meeste
klerewerkers gewoon het, , soos
byvoorbeeld die Victoriameer in Ger
miston of Murraypark in Belgravia,
gehou.So is reiskoste bespaar.

Kinders
Klerewerksters is oak aangemoedig

om hul kinders saam te bring, sodat
hulle kon leer dat "Meidag 'n werkers
dag is".
. Die aand is daar gewoonlik gedans,
dikwels in die Johannesburgse of Ger
-mistonsestadsaal, of indieTrades Hall.
Kort voor die oorlog het die Meidag
dans 'n wins van sowat dertig totveertig
pond getoon.

Na1938 is daar ook elke jaar vlotte
gebouom aandie gesamentlike Meidag
optog deel te neem. In 1940 is die

. Klerewerkersunie deur vier vlotte, wat
die Uniehoofkwartier, die Germiston-,
Potchefstroorn- en' die Hoedemakers
takke voorgestel het, verteenwoordig.

S6 het Meidag in die tyd as 'n
vreugdevolle saamtrek van wit werk
ende Afrikanervroue, sonder Vooi
trekkerkappies, 'n gereelde instelling
geword.

WIT, werkende Afrikanervroue wat
op Meidag in 'n optog marsjeer en
saam feesvier, is geen alledaagse
verskynsel nie.

Toghet jong Afrikaner-fabrieksvroue
in die dekade voordie TweedeWereld
oorlog gereeld aan Meidagoptogte aan
die Rand deelgeneem. Baie Afrikaners
het ditasdievroueseondergangbeskou
en hulle met argwaan bejeen,

In 1940 moes Johanna Cornelius,
die nasiona!e organiseerder van die

'Klerewerkersunie, selfs aan verskeie
fabrieksvroue se ouers skryf om hul
toestemming te vra dat hul dogters die
verrigtinge mag bywoon en met die
feesvieringe help.

Ouers moes gerus gesrel word dat
hul dogters op Meidag ondergoeietoesig
sou staan, a! sou die verrigtinge onder
die vaandel van 'n unie - wat onder
beheerwasvanSollySachs,watdikwels
deursy teenstaanders as 'nkommunistiese
Jood uitgekryt is - plaasvind. .

, 'n Hoogtepuntvan die.vooroorlogse
Meidagvieringewasdie verkiesingvan
die K1erewerkers se Meidagkoningin.
Een van die koniginne vertel van die
pragtige wit rok watvir haar gemaak is
toe sy inGermistonasMeidagkoningin
verkies is. Vars rooi angeliere het die
uitrusting versier.

Daardie jaerissyindie optog vergesel
deurdieKlerewerkas se Uniewag, geklee
in hul uniforms: blou rompe en pette
met wit onderbaadjies.

Die Uniewagisgevormmetdiedoel
om die Unie te beskerm en orde op
vergaderings te hou. Dit het vera!
gedurende die jare net voor die oorlog
nodig geword, omdat ander kwasi-mi
Htere groepe soos die Gryshemde en
Bruinhemde dikwels probeer het om
klerewerkersvergaderings te ontwrig.

Reedsgedurendedie twintigerjareis
Meidagvieringegereeld deurdie Klere
werkersunie gehou.Gewoonlik is daar
met 'noptogdeurJohannesburg se strate
begin, en met 'n piekniek en 'sportdag
waar gratis verversings bedien is 
afgesluit.

• ·SIATE;R·D~C, MEl 1
OPTOC. _. Vertrek van die Stadsaal.

Rissikstraat om 10.45 v.m.

VERCADERI NC. - Stadsaal. Rissikstraat.
__ -J.,......, ........ 1- • - -1-.-- ..

12 v.m, tot 2 n.m, .
WELBEKENDE VAKUNIE EN ARBEIDER

SPREKERS

'. VIR VRYHEID EN' EENHEID!

PIEKNIEK. - Wemmer Pan Sportgrond,
La Rochelle, 2.30 tot 5 n.m,

VRY VERVERSINGS -- TALRYKE NOMMERS

Onsglo in die vryheid van spraak en'
assosiasie en ondersteun werkers van aile
agtergronde in hulle pogings en strewe na 'n
nuwe Suid-Afrika.

WERKERS VERENIC VIR OORWINNINCI

.PRICE. THE REAL DIFFERENCE
Die program vir die Meldagvlerlnge in 1943
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Lank lewe
swart en wit
eenheld In
Su Id-Afrfka!
Dit was die
kreet In 1931.

THEO
HEFFER, 'n
arbeldskonsultant, skets die
ontwlkkellng van Werke~sdag

In Suld-Afrlkawerkers op die myne en in die fab
rieke van mekaar te skei. Wetgewing
is gebruik om voordele aan blanke
werkers toe te ken en hulle in 'n
bevoorregte posisie teenoor, swart
werkers te stel. '

Die uitsluiting van swart werkers
in die definisie van "werknemer" in
die Nywerheidsversoeningswet van
1924 het die grootste bydrae tot on
regverdige diskriminasie gemaak. Dit
het daartoe gelei dat blanke werkers
en hul vakbonde minder militant

Wanneer moet
Werkersdag
gevler word, '
en wle Is
veronderstel
om dit te
doen?
BLACKIE SWART, professor
In arbeldsverhoudinge aan die
Bestuurskool van die
Unlversltelt van Stellenbosch,
bellg die kwessles

geword het.
Slegs toe die depressie sy tol begin

eis het.het witen swart werkers weer
saamgestaan.

In 1931 het 'n komitee van blanke
vakbonde besluit dat "kleurling"
werkers nie toegelaat sou word om
deel te neem aan Meidagvergade
ringe nie. 'n Nie-rassige alternatiewe
komitee is in die lewe geroep en op
die oggend van 1Mei het 3 000 swart
werkers aangesluit by 1 500 blankes
op Markplein.

Die groep het gemarsjeer na die
stadsaal, verby die polisiehoofkwar
tier, die departement van "Naturelle
sake" en die mynbase in Comer House.

By die stadsaal het hulle die kleiner
vergadering van blanke werkers
eenvoudig oorgeneem onder die kreet
van "Lank lewe swart en wit eenheid
in Suid-Afrika!" Die optog is daama
voort na die Carlton-hotel, waar die
polisie hulle weggewys het. Daama
is hulle na die Rand Club.

Die oggendkoerant - in beheer
' , sektore. Werkersdag word dus veral van die mynbase - het gewys op die

geassosieer met die sogenaamde komrnunistiese gevaar van die op-
blouboordjie-werkers. tog. Hulle skryf oor blankes - "obvi-

Kyk ons egter na die wet wat ously of a low mentality" - wat skouer .
binne die grootste gedeelte van die aan skouer met "bedraggled dirty
private sektor bepaal watter open- natives" gemarsjeer het.
bare feesdae as volbetaalde vakan- Die wit Bolsjewis is erg genoeg;
siedae geld, nl die Wet op Basiese , 'n swarte ondenkbaar, vol gens die
Voorwaardes,kryons 'n anderprentjie. Rand Daily Mail in 1931.

In terme van die wet is alle dae Narnatedie vakbonde onder blanke
'wat ingevolge Artikell van die Wet beheer makliker oor die weg gekom
op Openbare Feesdae 'n openbare het met die regering, en die wetlike
feesdag is, of kragtens artikel 2 van beskermings voordeliger. vir wit
daardie Wet as sodanig verklaar is, werkers geword het, het Werkersdag
"van toepassing op ... 'n werknemer sy simboliese waardeas dag van inter-,
wat in of in verband met 'n winkel of nasionale solidariteit vir Suid-Afri-
kantoor in diens is". " kaanse werkers verloor.

Dit is dus duidelik ' dat alle Maar in 1950 het swart werkers
witboordjie-werkers of sogenaamde die militantheid oorgeneern wat in
kantoor- en winkelpersoneel, asook die eerste helfte van die eeu aan wit
staatsamptenare, dosente, studente, werkers behoort het,
onderwysers en skoliere per defini- Op 1 Mei 1950 het groot getalle
sie geregtig is op Werkersdag as 'n werkers nie by hul werkplekke
openbare feesdag in Suid-Afrika. opgedaag nie, In Johannesburg het ,

Wat dan van die blouboordjie- tot 80 persent van aIle werkers
werkers waama bo verwysword? In weggebly. Botsings met die polisie
terme van die dieselfde Wet, dieWet het gelei tot die dood van 19 werkers.
op Basiese Diensvoorwaardes, ishulle Na die aanvaarding van die Wet

.per definisie slegs geregtig op op die Onderdrukking van Korn-
Nuwejaarsdag, Goeie Vrydag, Hemel- munisme het die staat baie sterker
vaartdag, Republiekdag, Geloftedag teen vakbondleiers begin optree, en
enKersdag.bitwilsesesdaeinplaas Meidag is vir etlike jare nie meer
van die tien van die ander groep, gevier nie.

Hulleis ook nie perdefmisie gereg- 'n Ironiese toeval is dat die eerste
tig opWerkersdag nie. Vir die sek- deel van die Wiehahn-verslag op 1
lore geld Werkersdag slegs as 'n be- Mei 1979aandieparlementvoorgele

taalde openbare is. Miskien was dit 'n aanduiding van
feesdag as die hoe onbelangrik die dag geword het.
werkgewer dit Massavergaderings het weer in
goedgunstelik toe- 1982 en 1983 op Meidag plaasge-
staan of dit deur vind, en sedertdien het baie werkge-
middeI van onder- wers nll. onderhandelings met vak-

, handelings tussen bonde 1 Mei as 'n betaalde vakan-
vakbonde en werk- siedag erken. Afwesigheidvan werk-
gewers'gevestig is. ers op 1 Mei neem ook jaarliks toe,

Nou wonder 'n ongeag of hul werkgewers die dag
mens net waarom erken of nie.
sommige politici Sakeleiers en werkers is ewe on-
nog verbaas is dat tevrede met die huidige verwarring
die vakbonde rondom Werkersdag. Dit word prag-
daarop aandrin.~",,_ ~tig.weerspic:cl,in,die frustrasie van

, dat Werkersdagop die blanke vakbondleier Tommy
1 Mei en op geen Neethling se woorde: "Die regering
ander dag moet se oplossing is blykbaar dat as hulle
wees nie., nie almal gelukkig kan maak nie,

Mag ons hoop hulle daarvoor sal sorg dat'almal ewe
dat die onbehol- ongelukkig sal wees."
penheid einde kry Werkersdag word oralindie wereld
en dat 1 Mei neer- gevier,ongeag ideologiese verskille.
gele word as 'n In Suid-Afrika was daar 'n tyd toe
betaalde feesdag en swart en wit verenig was in die vier-
datdit van toepas- ing van Werkersdag.
sing gemaakword Arbeid is iets wat ons as Suid-
op diegene wat Afrikaners - en as mense - gemeen
daarvoor gevra het het. Sovee1dinge skei onsvan mekaar.
en daarop aan- Kan Werkersdag dalk 'n bittemodige
spraak kan maak. simbool word om ons te verenig?

Die simbool kan
werkers verenig

Teen die tyd van die Russiese
revolusie was blanke werkers minder
rassisties en meer bewus van 'n
klassestryd. 'n Swart spreker het
werkers vir die eerste keer op 'n
Werkersdagvergadering in 1917 toe
gespreek. In 1918 het die swart wer
kers hul eie afsonderlike Meidag-vi
eringe gehou, en die jaar daama het
swart en wit werkers saamgestaan in
'n demonstrasie van eenheid.

Maar werkgewers en die regering
was reeds besig om swart en wit

mie (vir een jaar minstens) wat nog ,
die werkgewer - veral die van die
handelsektor - nog die werkers se
voorkeure of eise aangespreek het.

Daar is sekerookgemeen datdaar
gedurende 1988 nie besware behoort .
te wees nie, aangesien 1 Mei op 'n
Sondag sou val en die eerste Vrydag,
ofte wel 6 Mei, wei 'n vakansiedag
sou wees: die iets-is-beter-as-niks
argument, al is dit dan iets waarvoor
die mense nie gevra het nie. 0'

Gedurende die tweede helfte van
1988 is al die uitgewers besig om
hulle kalenders voorte berei vir 1989.
In terme van die wet is Werkersdag

. op die eerste Vrydag in Mei, en baie ,
almanakke en dagboeke het teen die ,
einde van 1988 met die inligting
verskyn. Die geesdriftige uitgewers
het egter nie rekening gehou met die
magte van die Staatspresident nie.

Skielik gedurende September 1988
word die meeste van die partye se
versoeke en besware ten opsigte van '
die verlede aangespreek (?), en word
die eerste Maandag in Mei - wat dan
ook in die geval van 1989 1 Mei is 
'n openbare feesdag, Werkersdag.

Nou behoort almal, al is dit net vir
een jaar, gelukkig te wees.

Ons kom nou by die tweede saak,
naamlik vir wie die dag as openbare
feesdag bedoel is.

Daar word na die dag verwys as
Werkersdag. Ons veronderstel dus
dat dit van toepassing is op mense
wat as werkers binne die ekonomie
werksaam is, vera! ongeskoolde, semi
geskoolde en geskoolde werkers (bv,
vakmanne) in die mynbedryf, ver
vaardiging, konstruksie- en vervoer

WERKERSDAG

'N LANG stryd kan in Suid-Afrika
verwag word voordat alle werkers 'n
agtuur-werkdag sal kan geniet. Maar
hoeveel mense weet dat 'n mosie om
'n agt uur-werkdag in te stel reeds in
1899 in die Volksraad van die ou
Zuid-Afrikaanse Republiek goed
gekeur is? Die uitbreek van die oor
log het egter verhoed dat dit ooit in
werking getree het.

Meidag, of Werkersdag, het in
Suid-Afrika ook 'n lang geskiedenis.
Werkers het op 1 Mei 1904 die rooi
baniere van die internasionale wer
kersbeweging hoog gelig, en 'n beroep
gedoen dat daar georganiseer moet
word om die sosiale lyding van die
werkers onder kapitalisme uit te wis.
Sprekers op dievergadering van blanke
werkers het ook gemeen dat die tyd
ryp was vir die sosialistiese bewe- ,
ging se inlywing in Johannesburg.

Politici moet nou
besluit en klaarkry

it' ',',

IN Suid-Afrika is daar tans 'n taam
like polemiek oor eerstens wanneer
Werkersdag gevier moet word, en
tweedens wie die dag nou eintlik
toekom.

Sover die eerste probleem aan
gaan word die verdwaaldheid oor
wanneer Werkersdag nou presies is
grootliks toegedig aan die Staatspre
sident en sy adviseurs.

Werkersdag verskyn vir die eer
ste keer amptelik as 'n openbare fees
dagop ons kalender in 1987. Dit wil
voorkom asof werkgewersorganisasies
wel saamgestem het met die gedagte
van 'n openbare feesdag vir werkers.

Daarwas blykbaar sekerevoorbe
houde; onder andere dat die aantal
openbare vakansiedae nie as gevolg
hiervan moet toeneem nie, en dat die
dag verkieslik 'n Maandag moet wees,
Die rede waarom die getal openbare
feesdae onveranderdmoes bly, het te
make met Suid-Afrika se lae pro
duktiwiteitsrekord. Dit moet verkieslik
'n Maandag wees om darem ook vir
die handel, wat nonnaalweg Sater
dae werk, 'n langnaweek te gee.

Teen 1986 was dit reeds duidelik
dat feitlik aIle vakbonde die gedagte
vail 'n werkersdag as 'n feesdag steun.
Dit was toe ook reeds taamlik alge
meen aanvaardat die meerderheidsteun
onder die vakbonde vir 1 Mei was.

Intennevandiebevoegdhedeaan
hom verleen deur die Wet op Open
bare Feesdae kan die Staatspresident
enige dag as 'n openbare feesdag
verklaar. Die bevoegdhede is toe in
1987 gebruik om spesifiek die eerste
Vrydag in Mei as Werkersdag te
verklaar. Dit was 'n soort kompro-

Die Klerewerkers
Unlewag wat die

orde op
vergaderlngs

moes handhaaf.
So lui huilled:

,Pasop dis ons wat
Brandwag staan, .

dis die KW
Unlewag

Ons ken vir jou, 0
vyand IoU,

Ons waak en bly
getrou.

Ons ken gevare
van vandag,

Kamerade staan
opwag.

Ons swoeg
tesaam, ons veg

tesaam.
Staan reg, saluut:

"Eendrag!"

VryeWeekblad.28 April 1989

Moses Mayekiso, die algemene
sekretaris van die National Union
of Metalworkers (Numsa)en vier
ander lede van die Alexandra- .
aksiekomitee, is die week ns 901
dae in die tronk onskuldig be
vind op aanklagte weens hoog
verraad, en alternatiewelik on
dermyning en sedisie. Mayekiso
het gister die Meidag-byeenkoms
by Wits toegespreek.

ding van vroue soos A.rJD.a Scheepers
en Hester Cornelius, was een van die
sterkste vakbonde in die veertiger
jare.

In hut mondstuk, Die Klerewerker,
van Mei 1948 verskyn 'n uittreksel
uit Dagbreek en Sondagnuus van 23
Mei 1948 waarin "kommunistiese
insypeling" geblameer word vir die
"toenemende astrantheid onder
werknemers".

"Hoewel meerderheid van ons
vakmanne en ander werknemers nie
in wese lede van die Komrnuniste
Party is nie, het laasgenoemde se
inv loed tog in so 'n mate versprei dat
dit in meerderheid van onswerkkringe
opmerklik is," lui'die artikel in die
Sondagkoerant.

Piet Meyer se in "Die stryd van
die Afrikanerwerker", wathyin 1944
geskryf het, dat die Kommunistiese
Party min invloed uitgeoefen het op
die staking van 1922.

"Die regering het egter op han
dige wyse die onbelangrlke aktiwiteite
van die kommuniste uitgebuit om
veral die Afrikaanse gemeenskap teen
die staking ViID mede-Afrikaners die
hamas in tejaag."

Meyer self onderskei duidelik
tussen kommunisme en "Afrikaner
sosialisme."

Na die bewindsoorname van die
Nasionale Party in 1948 het die
Komrnunistiese Party steun verloor
onder Afrikanerwerkers.

VryeWeekblad.28April 1989 ,

kan jy dan tog nie my sienswyse ook deur middel van sowel werkstakingsi
verstaan nie? Ek voel nie te trots as regstreekse onderhandelings druid,
daarop dat hy in die polisiemag is op die kapitalistiese base kan uit-
nie, veral noudat 'n staking aan die oefen om sy werkstoestande te ver-

\ gang is, maar dis sy werk." beter en om sy lone te verhoog."
Janwilegterniksweetnieenskel In 1944 is 'n werkershandves

sy broer Hans as 'n verraaier uit. opgestel deurWJ de Vries, sekretaris'
Werkers watnie bereid is om testaak van die Suid-Afrikaanse Vak- en
nie (scabs), word "brandsiekes" Arbeidsraad, waarin geeis word dar,
genoem. "Meidagtot statutere vakansiedag

Die toneelstuk eindig met Hans verklaar word".
wathom aandiekantvandiewerkers Ander eise in die handves herino'
skaar. 'n Koor sing die Internasio- ner sterk aan die eise wat vandag nog
nale, terwyl Hans se: "Hoor hoe waar! deur vakbondbewegings in Suid-
Kon dan broers, staan tesame! Ons - Afrika gestel word.
behoort aan die werkendeklas en hulle Die handves maak byvoorbeeld
moet seevierl" aanspraak op 'n "bestaanbare loon vir:

Jan antwoord: "Ons is kamerade; alle werkers". Een van die grootste
vat my hand!" veldtogte van die vakbondbeweging

Die Meidagviering in 1943 is vandag, wat veral op Meidag ook
afgesluit met die sing van die Rooi aangespreek sal word, is Cosatu se
Vlag,die intemasionale werkerslied, "Living Wage Campaign".
begelei deur Hansie van Loggeren- Die 1944-handves stel ook voori "
berg se boere-orkes! dat "nywerheidswetgewing moee'

Selfs Piet Meyer, latere direkteur- uitgebrei word na alle werkers in die'
generaal van die SAUK en voorsitter landboubedryf'.
van die Broederbond, het in 1944 die Alhoewel baie Afrikanerwerkers:
werkerstryd vurig ondersteun, maar destyds rassisme en sosialisme ver-
ditmetAfrikaner-Nasionalismever-, soen het, was die Suid-Afrikaanse
eenselwig: Kommunistiese Party,die Sosialistiese

"Die opkomende Afrikaner-Na- Party en ander linkse bewegings wat
sionalisme lei die arbeidswereld met steun onder Afrikanerwerkers geniet
toenemende eenheid en krag na, sy.~ >' --hel,·uitgesproke teenrassisme gekant.
positiewe sosialistiese bestemming. Op 1Mei 1944 is 'n boodskap van
Plattelander en stedeling, boer en steun onder andere van die Kom-
werker, nasionalis en sosialis beweeg munistiese Party ontvang waarin hulle
onafskeidbaar verenigd en onstuitbaar se: "The urgent task facing the work-
op hierdie weg voort. Dit beteken die ing class in 1944 as a primary objec-
einde van Kapitalisme, en sy tive is the achievement of unity be-
tweelingbroer Imperialisme, in Suid- tween all workers, irrespective of
Afrika." race, colour or creed."

Meyer het stakings as 'n belan- By dieselfde byeenkoms is 'n
grike wapen in die hande van die boodskap van steun van die Ta-,
werker beskou: "Onder Brits-sosia- bakwerkersunie ontvang, waarin hulle
listiese invloed en leiding het die se: "Mag 1944 die einde van oorlog'
Afrikaanse stedelike werker, veral en Nazisme sien enreg vir geheel die
die spoorwegwerker en die mynwer- mensdom meebring."
kers, geleidelik begin besef dat hy Die Klerewerkersunie, onder lei-

en anti-oorlogslagspreuke was promi
nent.

Die woorde van Montesquieuword
op die Meidagprogram 'aangehaal:
"Directly a nation increases what it
calls its troops, the others suddenly
increase theirs; so that nothing is
gained but common min."

Op 1 Mei 1954 het werkers ver
enig teen die instelling van die
Nywerheidsversoeningswet, net soos
Cosatu beplan om teenstand teen die
Wet op Arbeidsverhoudinge vanjaar
op Meidag te konsolideer.

'n Afrikaanse vakbondleier het op
die byeenkorns in 1954 verklaar. "Ons
het nog 'n paar weke oor voor hierdie
ontwerp wet word. Selfs nou is ditnie:
te laat.

"Werkers van Suid-Afrika ver
enig nou en neem 'n eed op hierdie

-dag, lste Mei 1954,datdievakbonde
in Suid-Afrika nooit sal uitsterf nie
en dat ons, die werkers van Suid
Afrika, nie die juk van slawerny sal

'aanneem nie."
Die Meidagvieringe in Johan

nesburg het destyds meestal die vorm
aangeneem van 'n groot byeenkoms
met vakbondsprekers, 'n optog, 'n
sportbyeenkoms die middag en 'n
dans of toneeIopvoerings die aand.

Hierdie konserte, met 'n sterk wer
kersinslag, was tweetaIig, enheelwat
Afrikaanse toneelstukke is opgevoer.

Een van die toneelstukke, "Die
Offerande", eindig met die woorde:
"Ons moet 'n nuwe wereld skep - 'n
wereld waar die werker en die arm
boer regeer. En bewaar enige kapi
talis wat waag om 'n duim van ons
grond te vat!'"

'n Toneelstuk wat op 1 Mei 1941
opgevoer is, met die titel "Broers",
gaan oor die stryd tussen 'n stakende
werker en sy broer, 'n polisieman.

Die werker se rna probeer dit s6
aan hom verduidelik: "Jan, my seun,

WEJ{KERSDAG

Die New
Workers
Library, wat
in 1986 geslig
is, is besig om
lees- en
audio-visuele
maleriaal te
versamel.

Werkersdag, of
Meidag, word jaarliks

wereldwyd deur
werkers gevier. Die
dag word dikwels
verkeerdelik as 'n

kommunistiese
instelling beskou. Oit
is veral die geval in
Suid-Afrika waar die

groot vakbonde
aandring op 1 Mei, en
geen ander dag nie, as
'n simboliese dag van
werkerseenheid. Toe
die meeste stedelike

Afrikaners nog
werkers was, het hulle
Meidag met geesdrif
gevier. Vandag is die

,eise van die werkers
om 1 Mei as

Werkersdag in te stel
'n kwelpunt vir die

regering.

ANTON STEENKAMP
bespreek die bydrae

, van Afrikanerwerkers
tot die Meidagvieringe

-ln die veertigerjare

'Kommunistiese insypeling'
toereeds diesondebok

, -" ".

Ons hoop om soveel inligling moontlik oor elke
aspek van werkers vraagstukke te versamel. Die
onderwerpe slult in vraagstukke wat handel oor
vakbonde, arbeidsbetrekkinga, vroue, kultuur,
geskiedenis, arbeidsreg, gesondheid en
veiligheid en ook vraagstukka met betrekking tot
die gemeenskap soos behuising en vervoer. Die
biblioteek hoop om ill die boeke te versamel
sodat dit tot die werkers se beskikking kan kom.

As u oor boeke beskik wat deur werkers of oor
werkers geskryf is, of enige ander interessante
boeke op u boekrak het, skenk asseblief hierdie
boeke aan die Workers Library. U naam salop
die boek geskryf word op ons spesiale Workers
Library eliket.

As deeI van die biblioteek sa plan om op die
werkerstryd oor die res van die wereld te fokus
beplan die biblioteek tesame met die Jong
Christen Werkers-groep 'n "Internasionale

'Maand". Elke werkswinkel salop die
inlernasionaie stryd fokus. Sprekers by die
werkwinkels sal reeds die lande besoek hel
waaroor hulle praat. 'n Verskeidenheid akliwiteile
met verskillende temas word vir die res van die
jaar beplan.

Die Workers Library wens werkers
vanoor die hele w~reld en die werkers

van Suid-Afrika sterkte/krag en eenheid
vir Meidag 1989.

"ELKE jaar op Meidag neem die
werkers dwarsdeur die wereld oorsig
van hul sterkte en versterk hul gele
dere vir die stryd wat hulle veg."

Dit is die woorde van 'n Afrika-
,...-----......;--------------, nerwerkerop

Meidag, 1942.
Afrikaners het in

die vroeeveertiger
jare op die Rand 'n
leidende rol gespeel
in vakbondbedry
wighede en Meidag
vierings,

Die werkers was
erg gekant teen die
Duitse en Japanse
oorlogspogingen het
hulle aan .die kant
van Ruslandgeskaar
in die Tweede
Wereldoorlog.

By dieselfde
Meidagviering in
1942 het 'n Afrika
nerwerker gese:
"Suid-Afrika is in
gevaar, DieNazi-fas
cistieseJapaneseSpil
begeer ons land vir
sy rykdom en strate-'
giese waarde.

"Die kranksin
nige gierigaardHitler
hunker na die
rykdOOl vanonsland.
Japanese aggressie
staan voor ons deur.
Werkers van Suid
Afrika, aileen julle
kan die Spilmoond
hede verslaan."

Ookin 1951,met
die oorlog lankal
verby, is by die
Meidagviering in
Johannesburg sterk
klem gele op vrede

: ••• - ••. "" .... io." : :: : : : ' . -< :':
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MEIDAG, WERKERSDAG

Vir miljoene werkers in SA beteken f Mei: .
-dat ons hulde bring aan werkers in fabrieke, myne, winkels en al die ander werksplekke in
Suid-Afrika. Hulle hande produseer die rykdom van ons land.

-'n viering van die oorwinnings wat werkers behaal het,ondanks verdrukking en beperkings op
vakbonde. Deur COSATU setoedoen is menige basiese arbeidsgeskille gewen en die stryd
am 'n bsstaansloon duur voort..

-dat ons verenig staan en gekant is teen lae lone, die gewysigde Arbeidswet, privatisering,
deregulasie en loonbevriesings. .

- 'n dream van 'n toekoms sander rassisme, werkloosheid, arnioede, onderdrukking en
uitbuiting.

COSATU vereer die werkersklas. Voorwaarts met die stryd teen apartheid en
armoede. Voorwaarts na 'n Suid-Afrika waar die behoeftes
en belange van werkers die aandag geniet wat dit verdien.

Solidariteit met aile werkers in ons land!
Solidariteit met die werkersklas in aile lande!

Ultgerelk deur Cosatu, Posbus 1019, Johannesburg 2000.

Voorwaarts na 'n nuwe,
. .

nie-rassige Suid-Afrika

, .

. Chemical Workers Industrial Union

Food and Allied Workers Union

Construction and Allied Workers Union

National Union of Metal Workers of SA

Commercial, Catering and Allied Workers Union of SA

. SA Railways and Harbours Workers Union

Paper, Printing, Wood and Allied Workers Union

SA Domestic Workers Union

Transport and General Workers Union

SA Municipal Workers Union

ACTWUSA

ZONA

Universiteit van Wes-Kaapland

Suid-Afrikaanse Raad van Kerke

Mynwerkers eis 'n betaalde openbare ,
vakansiedag op 1 Mei
~iljoene werkers vanoor diehele wereld verenig op Meidag as 'n .
sl.mbool van diewerkersklas se stryd en mag. In Suid-Afrika verwerp
diewerkers Sotha se "Werkersdag" en eis 1 Meias 'n betaalde
openbare vakansiedag.
Die jaarsal Meidag gevierword ondanks die skadu van
rege~ingsonder~Juk~ing en, diebeperkings van dienuwe Wet op
Arbeldsbetrekkmge.
Die Nasionale Unie van Mynwerkers eis:

* 'n bestaansloon vir almal
.* werksekuriteit en verbeterde veiligheidsmaatre61s
*die afskaffing van die Wet op Arbeidsbetrekkinge
*die afskaffing van die Noodtoestand
* ordentlike behuising en opvoeding
* die afskaffing van onderdrukking op die myne

MEIDAG BEHOORT AAN ONSI

MYNWERKERS EIS 'N BETAAlDE OPENBARE
VAKANSIEDAGI

, t , (f f' •.
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WERKERSDAG

Minder stakings in 1988
DIEaantal groot stakings en die duur daarvan het die afgelope jaar
afgeneern, volgens die jaarverslag van die Departernent van Man
nekrag watdie week in dieParlement ter tafelgele is.

Die verslag skryf dit toe aan aan die groter betrokkenheid van
vakbonde instakings endiegebruik vanonderhandelingsmeganismes
om dispute te bcsleg.

Stakings waarin meeras 1 000 werkersbetrokke was, het in 1988
skerpgedaal nadatdaarsedert 1986 'n groot toename was.

Diegemiddelde tydsduur van stakingshetgedaal van9,9 werksdae
in 1987 tot 5,6 in 1988~

.Dietotalegetalwerksdae watverlooris, hetgedaal van 5 825 231
tot 914388.

(

all learn to.live
together as brothers,

or we will perish
together as 00Is."

DR. MARTIN
LUTHER

KINGJNR.

The words of.Dr Martin Luther Kir:g Inr., brought ~o you by the Kellogg Co.
of South A/nca, dedicated to serving the community in which we operate.

(Mlup~

Blanke
vakbond
verwerp
'rooi'
Meidag
Anton Steenkamp

DIE grootste vakbond in
Suid-Afrika waaraan
uitsluitlik blankes be
hoort, die' Mynwerkers
unie, vier nie Meidag nie.

Hulle beskou die in
stelling van 1 Mei as
Werkersdag as die ge
volg van "kommunistiese
agitasie" en beywer hulle
vir die instelling van 10
Maart - die dag toe die
I922-mynstaking deurdie
Smuts-regering onder-

. druk is.
"Die regse partye en

die blanke vakbonde het
geprotesteer teen dieRoo
vakansiedae (Werkersdag
en Soweto-dag, watdeur
sommige werkgewers
erken word), maar dit het
nie gehelp nie," se die
MWU se mondstuk, Die
Mynwerker.

"Op straatvlak en op
die fabrieksvloer was die
eise van die swart vak-

- bonde sterker, die blan
kes moes alles maar
uiteindelik net so aan
vaar."

Dooies
Peet Ungerer, hoof

sekretaris van die MWU,
; steun die voorstel vir 10

Maart as' 'n betaalde
vakansiedag.

"Soos die Rooies se I
Mei teruggaan na 'n
werkersbetoging watbaie
jare gelede in Amerika

... ' 'gehou is, en waar troepe
op die betogers geskiet
het - met dooies en ge
wondes wat martelaars
geword het - was die
Randse mynwerkersta
king van 1922 'n soortge
Iyke 'gebeurtenis.'

Toe blanke myn
werkers in 1922 gestaak
het uit protes teen die in
diensneming van swart
werkers, het die destydse
Eerste Minister, Jan
Smuts, "die taktiek van
die dae van die Rebellie
van 1914 herhaal toe
hyself deur gewelddadige
optrede 'n gewapende
protes van Boere tot 'n
burgeroorlog gernaak
het," se Die Mynwerker.

( ,
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However, a political party is not a church or a
university, it is - or it is supposed to be - a representa
tive, mass organisation. A writer or a philosopher, or
even a lawyer, can survive on his own; a political
leader without followers is nothing but a huckster.
And herein lies the weaknesses of the Democratic
Party, the source of its dissensions.

Every move the party leaders make is subject to the
suspicion, often justified, that they are not necessarily
expressing the wishes, nor even recognising the limits
of tolerance of their followers. The followers of the
DP's leaders, except the PFP MPs in their own con
stituencies.Is in doubt. And in the case of the PFPthere
is a nagging suspicion that support was evaporating
anyway.

When Worrall and Malan were a;one, they
fought like two scorpions in a bottle; now they unite to
deny the De Beer leadership. Later they will no doubt
fight like scorpions again. This is the nature of un
representative politics.It is whathappensirithe Krem
lin.

The remedy is to go back to the voters, the source
of legitimate political authority, in order to identify
representative leaders. To squabble for the decaying
rump of the PFP, like hyenas over a carcass, is no
solution.

Until Afrikaans leaders accept the challenge of
leading Afrikaans followers into liberalism, they will,
remain what they are now: ethnic carpet-baggers,
ruthlessly exploiting a defeated, dwindling and demoral
ised minority. And Afrikanerdom's two gifts to the
nation - the law and the language - will remain in the
fatal custody of the National Party.

CertainlY' there is no w.ay of telling' how much
support Zach de Beer can count on; he was manoeu
vered into leadership, rather than elected, and now his
rivals are trying to manoeuvre him out again. Nor is it
irrelevant that Worrall challenges on the basis of
public opinion polls. He recognises that legitimacy
depends on mass support.

However, Worrall himself, while having 'the poll
data to show that he can pull in more support than the
old PFP crowd, is not willing to risk his neck again in
Helderberg, where he came within 39 votes of estab
lishing a power base. He wants asafe passage into Par
liament from the loyal PFP folk whom he has been
castigating for years.

Malan is even weaker. He has perhaps just enough
votes in Randburg to defeat his old friend, Olaus van
Zyl, provided the PFP voters, on whom his henchmen
pour scathing ethnocentric criticism, tum out for him
again.

This is not to suggest that the energetic Afrikaners
of the Third and Fourth Forces do not deserve to lead
the DP; clearly, they are smarter, tougher, more ambi
tious, and better at theclose-in knife work than the
leaders thrown up by the depleted English community,
Dennis Worrall excepted. The feeble English deserve
their role as doormat to the future.

Yet there is the problem: the only source oflegiti
macy, and therefore authority, for a political leader is
mass support; and not one of the DP leaders can'
demonstrate as much 'support as Harry Schwarz in
Yeoville or Roger Hulley in Constantia. Without
legitimate authority, dissension reigns. '

Ken Owen, omstrede
redakteur van Business
Day, het sterk menings

oor Afrikaners en
Iiberalisme in Suid·Afrika.

In sy rubriek Maandag
het hy geskryf dat

Afrikaner-Ieiers hulle
daarby moet bepaal om

Afrikaners na Iiberalisme
te lei, anders sal hulle as

"politieke indringers"
beskou word. Hier is,'n

effens verkorte weergawe
van sy rubriek.

Spreker:
laurie Nathan

1 Mel om 8.00 nm.
Gemeentesaal

De Kortestraat74
Braamfonlein

Five Freedoms
Forum
bled aan

NAMIBIA
Inligtingsaand

Boer, hou jon
by jou volk!
J!iRIKANERDO M'S two great

bequests to South Africa - the Af
ikaans language and the Roman

Dutch Law -have both been put injeop
ardy by the National Party's oppressive
reign, but the Nationalists are not alone
in their culpability.

The curious propensity of Afrikaans
opponents of apartheid to abandon their
own community and take up refugee
status in other communities - usually
English - has also contributed to the
damage. The constant flight .of Afri
kaner dissidents has crippled the devel
opment of a modem Afrikaans liberal
ism in the communities which they have
abandoned.

As a result, Afrikaans has in 40 years
displaced English as the language of
oppression. English, though weakened by the emigra
tion of its elite, has ironically become, in its pidgin
form, the language of liberation. Even a semanticist
like Wimple de Klerk is forced, when he writes on
liberal topics, to use English terminology because Af
rikaans has not developed its own.

Worse, the Nationalists have gutted the libertarian
traditions of Roman Dutch Law bye1evati;;g the
executive to quasi-totalitarian status. From the 90-day
detention law of John Vorster, to the Rabie Commis
sion, to the most recent fascist proposals to enable the

. government to getrid ofBotshabelo, the story has been
one of abject submission to power.
, Many Afrikaners of outstanding talent have re
belled against this destructiveness. Among the names
that come instantly to mind are Beyers Naude and
Braam Fischer, Johan van der Vyver and Marinus
Wiechers; Breyten Breytenbach and.Andre Brink;
Andre du Toit and Hermann Giliomee; Marius Bar
nard and Tiaan van der Merwe; and many, many
others. '
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Die nuwe nommer is
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Ravan Press
The Dead Will Arise

On

MAY
DAY

Work In
Progress

expresses solidarity
with the organised

working class

Beskikbaar by vooraanslaande boekwlnkels of direk van Ravan Press,
Posbus 31134, Braamfontein, 2017.

Nongqawuse and the Great Xhosa Cattle-Klltlnq
Movement of 1856·7

Ons adres bly Posbus 42637, Fordsburg 2033, of Breestraat
153, Newtown, Johannesburg

Ons teletoonnommer verander
volgende 'week

In 1856het die Xhosa's onder invloed van die profeslee van 'n jong melsie,
Nongqawuse, hul beeste geslag en ophou saai en plant, Hulle was oortuig dal
hierdie optrede sou lei na die heropstanding van hul voorvaders en 'n tydperk
van idilliese welvaart.

~Dle-gevolgwas dal tienduisende mense van honger geslerf het, die Xhosa's
uitmekaargeskeur is en 'n bron van goedkoop arbeid geword vir die Kaapse
kolonlste.

Hierdie bultengewone gebeure is nog nooil bevredigend verklaar nie.Jn The
Dead Will Arisegebruik Dr Peires 'n uitgebreide korpus van materiaal, wal
privaatkorrespondensie en mondelinge Xhosa-oorlewerings insluit, in sy
ondersoek na die godsdienstige en sielkundige dirnensies van die episode.

Die navorsing is deegllk en die werk is streng objektief, Oil is 'n boeiende
verhaal van die oorsake, hooffigure en deurlopende historiese gevolge van die
grool Beesvernletlglngsbeweging van die Xhosa's.

W$/////#////#//////$/////$//////H?#//////~~
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A few, mainly churchmen like Johan Heyns or
,academics like Willie Esterhuyse, have continued to
toil in the unrewarding soil of Afrikaner nationalism,
but most have fled from the Afrikaans institutions
where they became, by reason of their dissidence, out
casts. They have, instead, climbed aboard the ram-
shackle English bandwagon.

Beyers Naude found refuge in the South African
Council of Churches, Fischer in the "struggle"; Van
der Vyver has gone to Wits, DuToit and Giliomee to
VCT; Brink is at Rhodes and Breytenbach is in exile.
Many journalists and writers have abandoned, or been
driven out of, Afrikaans publications: Wimpie de
Klerk, David de Villiers, Harald Pakendorf, Hennie
Serfontein, Hans Strydom, and whole generations of
younger people.

Lately, there has been an attempt to return to
Afrikaans in publications like "Die Suid-Afrikaan,"
and "De Kat" and "Vrye Weekblad," but mainly
Afrikaans dissidents write in English, addressing them
selves to English readers, preaching the exile's hot
eyed sermon like white Russians in Paris.

Their irifluence on Afrikanerdom has, by their
apostasy, been destroyed. They represent nobody but
their admirable selves and. like poor relations, they
carp endlessly about the accommodation among the
English .

. Politics has been no different. Jan Steytler, Japie

\l W
kbl

d
Basson, Van Zyl Siabbert and many others have fled
from the harsh Afrikaner environment to find an

r~e .ee', a ,---admirin_g fOllowin---,gamong English voters whom, very
I --- -- often, they learned in the

end to despise. Slabbert's
contempt is legendary.

Now, WynandMalan,
Wimpie de Klerk, Louis
Luyt, David de Villiers
and a phalanx of Afri
kaners of prominence are
trying the same stunt,
though more ambitiously.
Already they have estab
lished dominance of the
Democratic Party, where
they have managed, in
the politics of smoke
filled rooms, to capture
most positions on the
Democratic Party's gov
erning board.

14 C I Vrye Weekblad, 28 April 1989'
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En nou vir 'n Afrikaanse
Congress Movement

moet wees. "Dit sal 'n bewegingmoet
wees waarmee swart mense hul in
stinktief kan vereenselwig - Slta1T1

met 'n groeiende getal blankes.'
Hy se sO 'n nuwe groep sal die DP

laat as dft wat hulle van die begin af
moes wees - "die party van die groot
sake-ondernemings. Sonder Van Zyl
Slabbert, sonder Van Eck, waarskynlik
sonder Wynand Malan of Sampie
Terreblanche.

, "Die DP kan die sosiaaI-demokra
sie nog 'n guns bewys.'

Die Joharmesburgse sakeblad,
Business Day, het Maandag op Heard
se artikel gereageer en gese
teenkanting teen apartheid was oor
die jare heen die enigste band tussen
politieke wesens wat in 'n normale
gemeenskap bittere opponente sou
wees.

"AIle pogings om hulle in 'n enkele
politieke party te verenig, het bewys
skadelik vir albei denkrigtings te
wees. Hoe gouer die sosialistiese
linkerkant, gematig ofandersins, hul
eie party skep, hou gouer sal die lib
erales vry wees van.hulle, Heard is
heeltemal reg."

DIE sjampanje van die De
mokratiese Party se
stigtingsfees het kwaJik

verslaan, of daarisaandranguit
verskeie oordc dat'nnuwe, suiwer
der partyaan die linkerkant van
die politieke spektrum gevorm
moetword.

Die interessantste van die voor
stelle is dat 'n Afrikaanse "Congress
Movement" (kongresbeweging?) as
deel van die bree UDF-alliansiegestig
word. 'n Ander is dat 'n sosiaal-de
mokratiese party gestig word omdat
die DP "eintlik die party van die
groot sake-ondernemings" is.

Die voorstel vir 'n Afrikaanse
lidpartyvan die UDF.worddeurAndre
Zaairnan, 'n aktiewe anti-apartheids
gesinde Vrystater en deesdae Idasa
se studente-organiseerder, in die UDF
gesinde tydskrif Upfront gemaak.

Hy skryf dat dit op dieselfde
grondslag gevorm moet word as die.'
etnies-georienteerde Transvaalse en
Natalse Indian Congresses. Ditmoet
egter ook bruin Afrikaansspreken
des insluit.

Daar is reeds twee oorwegend wit
Iidpartye van die UDF: die Johan
nesburg Democratic Action Com
mittee (Jodac) en die Kaapse De
mokrate.

Zaaiman se daar is baie jong Suid
Afrikaners soos hy wat "deur die
stadige maar traumatiese ervaring
van bevraagtekening en verwerping
van die Afrikaner-Nasionalistiese
paradigma nou die onbenydenswaar
dige taak in die gesig staar om 'n

versplinterde werklikheid te probeer
herkonstrueer."

Bevryding, se hy, is 'n lang en
moeilike proses omdat die valsheid
laag vir laag weggesny moet word.
Die opsetlike verdraaiing van die
Afrikaner se geskiedenis het ineen
gesmelt met 'n komplekse stelsel
van valse oortuigings en norme,

"Dit is omdat die verwerping van
Afrikaner-Nasionalisme so 'n fun
damenteel ingrypende proses is wat
selfs aan die sterk siening van die
selfknaag. Baie jong Afrikaners wat
die stap geneem het, sit met 'n
diepgaande gevoel van eksistensiele

_angst om trent wie hulle werklik is en
gevolglik waar hulle hoort. Die mite
is versplinter, maarnie vervang nie."

Van die jong Afrikaners het se
dert die opstande van 1985 en 1986
in hul eie gemeenskappe begin or
ganiseer en s6 deel geword van die
bree demokratiese beweging. "Maar
baie is vervreemd deur die onver
draagsaamheid en onbuigbaarheid wat

Max du Preez

die weerstandspolitiek van die tyd
gekenmerk het.

"Die demokratiese beweging het
nie die aard van die Afrikaner-op
stand verstaan nie, en dit daarom aan
die eng riglyne van ideologiese dogma
onderwerp, met katastrofiese ge
volge."

Tog, se Zaaiman, smag die meeste
andersdenkende Afrikaners steeds M'
'n "geloofwaardige plek binne die
bree alliansie teen apartheid, maar
nie op die grondslag dat die alliansie
gekaap is deur 'n klein groepie ra
dikales met 'n enkele, korrekte ver
tolking van die struggle nie.'

Zaairnan stel voor dat 'n Afri
kaanse Congress Movement die'
meganisme moet word waardeur die
Afrikaners met die breer stryd
inskakel, "want dit is net binne s6 'n
organisasiedat die persoonlike trauma
van die verwerping van Afrikaner
nasionalisme ten volle verstaan en
verwerk kan word.

"n Afrikaanse Congress Move-
e

ment sal Afrikaners in staat stel om
'n geloofwaardige rol in die stryd te
verwerf, en om daardie stryd hul eie
temaak."

Hy voeg by dat dit nie groepchau
vinisme of uitsluitlik die Afrikaner
se bevrydingstryd is nie - dit moet 'n
gemtegreerde deel van die groter
stryd teen apartheid vorm.

Dieandervoorstelkomvandie
vorige redakteur van die Cape Times,
Tony Heard. In 'n artikel in verlede
weekse Weekly Mail hethy ditveral
teen die uitsluiting deur die DP van
Claremont se onafhanklike LP, Jan
van Eck.

"Die weg moet oopgemaak word
vir die vorming van 'n meer sa
mehangende, geloofwaardige groe
pering links van die regering, links
van die DP. Die mosterdsaadjie kan
tot 'n regering groei saam met swart
Suid-Afrikaners in 'n heeltemal ver
anderde Suid-Afrika."

Heardse die groep sal sosiaal
demokraties, "selfs effens sosialisties"

• • •

Die gat laat niemand koud
Makliker
gese ...

Ryk
Hattingh

Miskien isek te behepmetdie voort
bestaan van 'n planeet waarvan die
dae reeds getel is. Miskien veroor
saak die bestraling dat donker muta
sies van apokaliptiese beelde my .
bewussyn binne snap, miskien laat
dit my yl, ek weet nie.

Maar een ding weet ek wel, en dit
is dat die ou, wredeorde-dieeenwat
nou op wankelrige bene nog die
knuppel swaai - saam met ons in die .
begrafnisoptog stap. Hulle weet dit
nog nie. Hulle verstaan nie die nuwe
taal nie. .

Hulle verkeer onder die indruk
dat daar 'n opstand arens is, en soos
in die ou dae wi! hulle dit gaan
onderdruk. Jagters en slagters, wat

- weet hoe om te skiet en te slaan en te
hang en toe te sluit.

Onder hulle leiding isons op pad
na ons eie begrafnis. Ons hoes almal
saam, krap OIlS jeukerige kankervelle.
Versmoor saam met die borne. Die
son blink perels op ons voorhoofde,

vooruitgang.
So is daar byvoorbeeld geweldig

vooruitgang gemaak met die vei!ige
invoer en doeltreffende berging van
die wereld se chemiese afvalstowwe
- atoomerwe in die Karoo vir ons
kinders se kinders. Dit is beplan-.
ning.

Die regeringsgeknelde media het
ook nie nou tyd om die planeet se
krisis aan te spreek nie, daar is ander,
meer tasbare dinge wat die aandag
verg. Soos die onmenslikheid van
ekonomiese sanksies en die instand- .
houding van die noodtoestand, die ,
regverdiging van aanhouding son
der verhoor, die redes waarom 'n
standbeeld van Verwoerd nie langer
uitgestel mag word nie, en die groot
versugting dat die ANC tog net se
blief nie die rugbytoer kelder nie.

Miskien.Iy ek aan osoonkoors.

inferno in 'n oktaanaangedrewe ark
kan verlaat, en dalk in die ruimte 'n
lewensvatbare arrarat kan vind om
verder met die droom te eksperi
menteer, Iyk dit of ons oorblywende
sterflinge op aarde sal moet begin
dink aan eenvoudiger dinge - soos
Lewe, en h6e om dit nie te laat

, doodgaan nie.
Dis mak1ikergese as gedaan, want

die mense wat n6u iets aan die be
nardheid kan doen, het baie belan
grike dinge op hul ewe belangrike
agendas, en ons kan nie nou van
hulle verwag om af te sien vail hulle
monopolie op die nagmerrie nie.

Dis ook nie so maklik om met die
rnenseaan beheerte praat nie. Hulle
verstaanniealdagons taainie. Hulle
dink nog lineer aan missielbasisse
tussen die fynbos en hoe om die
arsenale te vergroot. Hulle glo aan

om jou bewus te maak van die planeet
se worsteling met die dood nie. Ek is
ook nie die enigste mens wat dink
dat die einde van 'n baie lang siklus
aangebreek het nie.

,'n Epog het homself klaar gedroom
en gaan binnekort wakker skrik.

Buiten 'n paar Amerikaners wat
hipoteties gesproke - die smeulende

DAAR'S 'nskeur in dieosoonlaag en
'n ultra-kwaai son penetreer die reeds
uitgemergelde planeet se atrnosfeer,
bestraal alles; geen lewe onder op
die aarde 6f binne die
waters kan daardeur
koud gelaat word nie .'

Ons sal ook nie 'n
leeftyd hoef te wag
voordat elke mens op
die aarde bewus sal
wees van die omvang
en die vernietigende
aard van die rou ener
gie waarmee hy of sy
en die _se omgewing

. skielik gebombardeer

wordnie. Elkeen sal ditaan syeie gat
voel, almal sal saam na suurstofsnak
en die De bergwaarts slaan.

Dis nie bloot meer net 'n reenwoud
doer in Brasilie, of 'n renosterin
Ndumo wat bedreig word nie.

a is nie paranoies, en ly ook nie
aan oorbestraling nie, Die son hoef
nie eers 'n gat deur jou aura te skroei

Onstuitbare wil om die Nuwe te definieer
In 'n onderhoud met 'n fiktiewe Piet Buffel, bied DIRK

WINTERBACH, 'n dosent in die sosiologie aandie
Universiteit van Wes-Kaapland, 'n blik van binne op die

onstuimige kampus

Piet ButTel: Ek verneem mense is
stomgeslaan oor 'n verklaring (Wat
gaan aan op UWK?) wat onlangs
in die pers verskyn het,

DW: Ditmoetnievertolkwordas
'n poging omnegatiewe publisiteit te
neutraliseer, of ons image op te knap
nie, Dit is onder andere 'n eie weer
gawe van en 'nbesinningoorprobleme
wat so sensasioneel in diepers opge
dis is. Ook is dit 'n voortsetting van
'n deurlopende proses waarin UWK
gedefinieerword.
PH: Kom onskyk na die deflnisies:
"Universityoftheworkingclass?"

DW: Ek dink nie die UWK kan
altyd die inspraak gee wat werkers- .
klas-politieke veneenwoordigers ver
wag nie, Die student is me 'n direkte
produsent nie. Eerder 'n vloeibare
kategorie wat byvoorbeeld nie 6m
ietssoos loonissues gemobiliseer kan
wordnie.

Tog was en is die UWK 'n belan
grike mondstuk vir die werkersklas
se politieke stryd. Veralwanneer
werkersklasleierskap deur die staat
hokgeslaan word. En die definisie
was 'n verwysingspunt by die skep
van 'n demokratiese bedingingskon
teks by die UWK.
PH: Die UWK as "intellektuele
tuiste van die Left?"

DW: Die UWK bied 'n'plaiform
vir die transformasionele diskoers.
En kan self 'n hydrae maak. Ek ver

.wag byvoorbeeld datdie debatoor
nasiebou 'n basis hier gaan kry...

Ek dink OIlS is in 'n gunstige posi
sie om die beginsels van 'n inklusiewe
nasieskap te formuleer.

Maar die gevestigde, gevormde
linkse intellektueel kan probleme he
met die uitnodiging. Alles hier is net
te nuut, te sonder presedent.

Die klassieke revolusioner kan
dit miskien nog verwerk. Maar die
revolusionere klassikus kan trauma
verwag. Die fisiese en ideologiese

. argitektuur van die plek pas in geen
verwysingsraamwerk nie, ..

Hy kom na die kampus, sien die
kraaknuwe -studentesentrum met
Kremlin-torinkies voor en Grieks-

.,Romeinse pilare agter. Oorkant ver
rys, magtig, die nuwe pagoda-agtige
biblioteek met rooi Bauhaus-balko.
Hy sien die eksotiese diversiteit van
studentestyle. Alles net te nuut, te
eklekties. Waar loop die LYN?
PH: Is die UWK 'n laboratorlum '

. vir In eksperiment met nle-ras
sigheid?

DW: My JXObleern met die eksperi
ment-nosie is dat dit bydie afwesigheid
van apartheidsmaatreels vassteek.
Daar was genoeg van 'n aktiewe nie-

rassigheid, veral in '85 en '86, om te
verhoed dat die UWK disintegreer.
Die eksperiment is verby. Beteke
nisvolle voortbestaan heros op die
toepassing van die gevolgtrekkings.
PH: Maar daar word gepraat van
versluierde rassespanning?

DW: Dit moet, en ek hoop dit sal,
'n deurlopende besprekingspunt word.
Maar as ons nie in ag neem nie dat

, daar ook 'n taalkwessie is, gaan ons
OIlS vasloop. In 'n konteks waarin
almal formeel gelyk is, is Xhosa
sprekers die een groep wat nie op
Eerstetaal-onderrig kan staat maak
nie, As bruin Afrikaanssprekendes
weier om Engels as 'n gerneenskap
like tweede taal met Xhosa-sprekers
te deel, en verbete aandring op on
derrig in Afrikaans, kan RAS 'ncome-
backmaak, .

Mens het dit al sien gebeur. Ek
wil nie hier soseer die belangrikheid
van taal onderstreep nie, eerder die
feit dat die afskaffmg van apartheid
bloot 'n beginpunt is, en dat die UWK
se aarden probleme sonder presedent

.• is. Dat mens hierreeds- 'n idee kaiJ. .
kry'van die: soort issues wat in 'n

post-apartheidsbestel beding sal moet
word.
PH: Jy se herhaaldelik dat alles
nuut en sonder presedent is. Kan
jy meer konkreet wees daaroor?

DW: Die Nuwe, die Presedent
lose, )lVord vir my saamgevat in die
ongelooflike vlak van politisering
hier. Dis nie net "belangstelling in
die politiek" of die bevordering van
'n bepaalde ideologie nie, Dis 'n ver
bete deurdring na die politieke kern
van enige issue. Is daar ongelykheid

,van mag en inspraak; bevoorregting,
manipulasie, word daar gelieg?
PB: Maarbaat onderrlg daarby?

, Jy kan tog nle wiskunde politJseer
nie.

DW: Maar 'n mens kan aandui
hoe die wiskunde in die Buffel se
dryfas beland het (ekskuusPiet)..

Studente het die universiteit se
vermoe om grade en diplomas toe te
ken of te weerhou, gepolitiseer,: 'n
Ekstreme spinoff daarvan is 'n aan
drang op gewaarborgde slaagpersen
tasies. Die wit universiteite dien as
norm. En dit kan motivering om te
studeer ontneem,

Tog word die beste akademiese
prestasies in my vak gedurig behaal
deur studente watmyns insiens ook
besonder gepolitiseerd is. a dink
riie dis 'n funksie Vandie yak se aard
nie. Mens sien 'n passie om kennis te

bekom.
PH: Hoe begryp jy People's Edu
cation?

OW: Dis tans 'n hoogs gepoli-
tiseerde bevestiging van Kennisse
waarde. Daar is 'n kritiese beskouing
van die politieke konteks waarbinne

-; onderrig plaasvind (of nie plaasvind
nie) , hoe kennis aangewend word
om struktureleongelykheid te repro
duseer.

Daar is die eis dat onderrig trans
formasie moet aanhelp. Datdit toegan
klik moet wees. Mettertyd, dink ek,
sal die leerproses en voortgesette
(volwasse) onderrig meer aandag kry.
PB: Ekvind dikwels injou stellings
'n ongekwaliflseerde optimlsme•

DW: 'n Mens is nie aldag op-
. timisties nie. Daar is soms ideolo

giese onverdraagsaamheid te bespeur
wat myns insiens nie as revolusionere
commitment aanvaar kan word nie..
Dit bevestig eerder die subtiele greep
wat die Nasionale Stilmaakpolitiek
nog uitoefen. Van binne,

Ditsoudwaas weesom teprobeer
omditwegtepraat. Tog glo ek dit sal

. eerder delirgepraat word. Want hier
is 'n onstuitbare wil om -met inbe
grip van beperking en kontradiksie 
die Nuwe te defmieer.

pit geskied met terugslae, maar
.die definisie word skerper, -essen
sieler.

,
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MENINGS

Werkersdag

Nog briewe Op
bladsy 18 .

DP bied welkome heenkome

die toekoms wel aan debatvoering te kom
deelneem gesien jy regstreeks deur jou
deelname 'n aandeel kan he in die besluit
oor hoe jou toekoms daaruit sal sien in 'n
nie-rassige demokratiese SA.

SUIIJr-AFI?IM VB<SrAF CeEHAAPE'I/S AM;
£NIGc TEnoiIST£-ORaJNlSASES JWE.

praat, het ek stilgebly
Want dis net 'n klomp freaks wat aandag
soek.
Toe hulle vrouens en kinders begin toesluit .
en 'seermaak het ek eers 'n bietjie wakker
gele, . '
maar ek het stilgebly
Wantnouweetekdievrouensisskreeuende,
feeksc.nes die wonderlike Winnie Man
dela, en die sogertaamde kinders jeugrnis
dadigers. (Af en toe was daar miskien 'n

.ongelukkie, dis onvermydelik).
Toe hulle demonstrasies met traanrook
opbreek, het ek stilgebly
Want waar-daar-n-rokie-is-rnoet-daar-n
vuurtjie-wees.
Toe hulle dienspligweieraars in die tronk
stop, het ek gedink aan die Wereldoorlog 
toe mense nog kon kies - maar ek het
stilgebly
Want waarsouons wees sonder'n army? En
wie sal veg as hy 'n keuse het?
Toe maak hulle 'n wet wat my regte aantas.
En toe hulle my die dag kom haal
Toe was daar g'n mens oor om vir my te
praat nie,

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

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

. Fordsburg 2033.

Vlek Smit van Observatory skryf:
Ekreageerop 'n artikel in Die Burger van 12
April 1989 - "Ou PFP in vermomming".

Die volgehoue ondermyning van alles
wat betekenisvol is, is 'n ou streek van
selfsugtiges. Nou is ek nogal selfsugtig oor
dieDP:

Ek kom daagliks onbekendes tee, in 'n
ouderdomsgroep van agt tot ouer as tagtig,
wat angstig positief is oor wat die DP bied.
Aan die spits van die groep is 'n groot aantal
jongeres vir wie die DP 'n spreekbuis vorm
van 'n identiteit waarna'n leeftyd gesoek is.

Ons wonder nie oor 'n NP wat ons van
Engelse onderdrukking gered het nie, Ons
sien nie rneer suur neer op 'n NP wat ons
medemens onderdruk nie. Die bitterheid
het sy doel gedien. Dis nou onproduktief.

Die DP het die passasiers, die wat kleef
Kom bepaal jou toekoms aanwatwas,nienodignie.DieDPisniedie

-Leatitla Muir. van Hursthill skryf: PFP nie, Dis 'n middeweg, 'n welkome
Ek het gedurende Maart Jodae se anti- heenkome uit die doodloopstrate watontstaan

apartheidskonferensie bygewoon en was baie hetNatuuriik sal daarverskille wees 'lUSsen
beindruk deur nie aileen die sprekers nie,
maar ook die hele organisasie en tipe de- lede van die DP. En in die verskiIle, en in
batvoering wat plaasgevind het, suksesvolle onderhandeling, Iejuisdie krag

Die uniekheid van die konferensie was van die DP.
daarin gelee dat nou reeds begin word met Die Burger se styl dra natuurlik daartoe
debatte oor kwessies' wat ons a1mal in die by dat aanmerkings oor die "koalisie"
toekoms sal raak, bv hoe sal die staat, neerhalend klink. Vandaar die stelling dat
vakbonde en pers in 'n post-apartheid SA "hulle (die Frogge) waarskynlik gemeen
daar uitsien. het hulle sou hul tweejuniorvennote (NOM

Diekonferensiewasookin 'ntweedesin en OP) kan insluk,"
uniek omdat Jodae die eerste organisasie Net om 'n vergelyking te probeer tref
was wat dit nie nodig gevind het om soos tussen die veel ouer PFP en die twee baba-
t~lle ander akademici; besigheidspersone partye, is eerder 'n poging tot verwarring.
en organisasies die groot trek na Lusaka te Daarom is daar Vrye Weekblad en die .
onderneem nie. . DP. Sodat ons reguit na die realiteit kan

Lede van die gehoor was dmv telefo-' kyk. Sodat ons - wat ons ouers 'n leeftyd
niese kontak in staat om hulle vrae en geneem het, en ons self al naby aan so lank
probleme betreffende die nuwe konstitu- - kan ne~rle in lae so ry~ soos die goud en
sionele riglyne aan km Skweyiya, 'n lid van ander mmerale neerslae mons land.

die ANC se konstitusionele beplan
ningskomitee, te stel.

As verantwoordelike Afrikaner wi! ek 'n
beroep doen op my mede-landgenote om in

'.As hulle
jon die
dagkom
haal ...

Hartseer Afrikanervan Muckleneukskryf
'n gedig: '
Variasies op 'n tema van pastoorNiemoller:
Toe hulle die kommuniste vat, het ek stilge
bly
Want ek is nie 'n kommunis nie.
Toe huIle die klipgooiers begin vat, het ek
stilgebly
Want ek gooi nie klippe nie (altans nie
letterliknie).
Toe huIle vreedsame swart protesteerders
vat, het ek stilgebly .
Want ek is mos nie swart nie,
(Daai besigheid met Biko - dit was lelik,
maar die-polisie-weet-wat-hulle-doenen die 
minister self was nie gepla nie).

, Toe hulle onstoke bruinrnense en Indiers
begin aanhou, het ek op my tande gebyt
maar ek het stilgebly
Wantek is nog bruinnog Indier, Dis niemy
besigheid nie,
Toe hulle die wit aktiviste opsluit, het ek
stilgebly
Wantdis verdagte tipes daai - kommuniste
nege uit tien,
Toe hulle skrywers en kunstenaars stil
maak, het ek stilgebly
Want daardie soort mense is altyd way-out
en ongebalanseerd.
Toe hulle die ANC-lede vat, was dit 'njolly
goeieding
Want vir die ANC het ek g'n tyd nie, moor
denaars en verkragters die hele lot. En net
somin tyd virmense wat "vryheidsvegters"
vergelyk met die dapper Boerekommando's
van die Vryheidsoorlog.
Toe hulle die UDF-mense begin vat, het ek
ook stilgebly
Want oor die UDF was ek nog nooit seker

'nic.
Toe hulle Beyers Naude en sy soort kom
haal, het ek stilgebly
Want politiek ell godsdiens gaan nie saam
nie (buiten nou ds AP en ds DF, hulle was
patriotte $OOS elke s1coolkind weet).
Toe hulle die vakbondleiers begin vat, het
ek stilgebly

, Want ek behoort aan g'n vakbond nie en het
ook nie een nodig nie. '
Toe hulle die mense dreig wat met die ANC .

• •So se hulle .
"Hier, in Suid-Afrika, tussen 'die mense 'van gewete
ongeag rasofkleur, hier in 'n geknelde land van noodtoe
stande, onderdrukking en detensiesonder verhoor, het
Afrikaans in die keel soos melk in die son dik en suur
geword." - dramaturg Deon Opperman,

~U het my seun aangekla, verhoor en skuldig bevind 
sonder enige bewyse." - Santie Grosskopf in haar brief
aan Minister Adriaan Vlok. '

"Ons jong geslag het die brutaliteit van die stelsel aan ons
lywe gevoel op die grens. Ons is die kinders van Ver
woerd." - skrywer RykHattingh

"The troops say it is difficult to fight a war of terrorists
and hooligans with the principles of gentlemen." - Cliff
Saunders op Network.

Een uit elke twaalf mense wat in die wereld ter-'
eggestel word, is 'n Suid-Afrikaner.

Lande met sleg te rekords wat menseregte betref,
soos Kuba.Libie en die Sowjet-Unie.leveel minder
mense die doodstraf op as Suid-Afrika, en nuwe
wetgewing gaan die syfers in die lande nog verder
laat daal. -

In Suid-Afrika word daar elke jaar meer mense
, gehang. Sewe mense is juis die week gehang.

Selfs die beste regstelsel in die wereld draai
steeds om die nienslike faktor, en mense maak
foute. '

As 'n regter 'n fout maak en iemand van sy
vryheid ontneem, is dit erg. Maar as iemand weens
'n fout sy lewe ontneern word, is dit barbaars.

. Die volwasse, menslike ding om nou te doen, is
om 'n onmiddellike moratorium opdie doodstraf
aan te kondig en dan die hele praktykdeeglik te on
dersoekmet die oog op die algehele afskaffing van
die primitiewe strafmetode.

Doodstraf

"~ u kind in die kl~ue van dit: ANC bellind het, wag daar
Vlt' hom en u as ouers net ellende en smarte." - Minister
Adriaan Vlok.

Talle Suid-Afrikaners verkeer onder die wanindruk
dat die land se ekonomie op die entrepreneurskap en
vindingrykheid van industrialiste, sakemanne en
amptenare gebou is.

Maar sonder die werkers sou daar geen eko
nomie gewees het nie. Hulle is die mense wat kilo
meters onder die grond afsak om ons goud en ander
minerale uit te haal; wat met sweet ons swaar
industriee bedien; wat op ons plase en in ons kom
buise werk,

Maandag is Werkersdag. Ditis 'n dag vir dankie
se en hulde bring aan werkers van aile kleure en
beroepe vir die bydrae wat hulle maak om Suid
Afrika so 'n relatief voortvarende land te maak.

Dit is egter ook 'n dag waarop werkgewers em
stig moet besin oor die waarde van hul werkers, en
of hulle goed genoeg behandel en vergoed word.

Mense wat soms in haglike ornstandighede moet
werk,kilometers ver na en van hul werkplek moet
reis en dikwels van 'n gesinslewe ontneem word,
doen dit teen 'n vergoeding wat nie altyd 'n ordent
like bestaan moontlik maak nie,

Ditgaannie hier om toegewings aankommunistiese
agitators nie; die rneeste van die werkers se eise is
bloot menslik.

Kom onsdink Maandag aan al ons land se wer
kers, veral die wat die naaste aan ons is - in die huis,
op die plaas, op die fabrieksvloer.

"Oit is my mening dat die meeste polities-bewuste leiers
hulself reeds buite die NP-struktuur bevind." - Andre
Olivier, Stellenbosse SR-ondervoorsitter.

"Elt is die enigste persoon wat nog ooit 'n deur in PW
Bolba se gesig toegeklap het, en dit terwyl hy nog gesond
was." • Dirk Mudge, DTA-Ieier. .

"My goeie raad aan Swapo is om sy losbandigheid er
politieke opportunisme nou te staak." - Generaal Magnus
Malan.

, "Ek wil dit kategories stel dat die Suid-Afrikaanse rege
ring gekant is teen die gebruik van terreurdade ofgeweld
om politieke doelwitte te bereik." - Minister Pik Botha.

<,
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MENINGS

A2 nee. Leon
. Endaarkry die regering by monde

· van "New Nat" Leon Wessels van-

Weens gebrek aan ruimte kan ons nie die drie wen-inskrywings in ons .
'Teken FW-kompetlsle die week plaas nle, Oit korn volgende week. Hiernaas

Is AE Maritz van Vanderbijlpark se bydrae wat net na die sluitingsdatum
aangekom het. Oit is bale jammer, want dit kon maklik onder die wen-

. 'lnskrywings gewees het. .

r \.

.' .. '

Dis nie boere nie
'n Vriend van Brolloks het die

Voelvry-konsert op Clarens 'byge
woon en hy se dit was 'njol soos min.
Toe Kerkorrellostrek, hoor hy hoe
een bruin man aan 'n ander se: "Maar
dis nie Boere die nie. Dis ander
mense!'

graag vir die Nasionale Party stem,
som heel waarskynlik die ware sen
timent die beste op. "You cannot
expect me to throwaway all I have
ever believed in," het sy op drama
tiese wyse uitgeroep nadat Suid-Af
rika se beleid van destabilisasie in 'n
aangrypende videoprent uitgewys is.
*Siestog. Brolloks se hart bloei.

. .'

...",'

deesweek in die Parlement al weer
vir Wynand Malan voor stok omdat
hy met die ANC gesels.

Wessels sa Malan en die Demokra
tiese Party sal nooit die ANC uit
geweld kan praat nie.

Waar's die geweld? Honderde
mense sterf in onluste in Natal; 900
mense is ingeperk; nog honderde
word aangehou sonder die reg op
verhoor; 'n "dip-
lomaat" probeer 'n
missiellanseerder
steel - volgens die
tweemees geloof
waardige Britse
koerante in mil vir
steun aan 'n Pro
testantse terro
riste-organisasie
in Ierland...

Eendag gaan
die Nasionale Par
ty nog vir Wynand
dankie se dat hy
die moed gehad
het om met ver
teenwoordigers
van die meerder
heid Suid-Afrika-
nerssoosdie ANC
en UDF gepraat
het, terwyl die NP
cowboys en
kroeks met die KP
gespeel het.
*Hoe Iyk dit asof
Leon die pad van
sy vriend Roelfie
loop? Die beste
medisyne vir 'n
verligte Nat was
nog altyd 'n ad
junk-ministers
possie...

Onkunde
in Harare

"Ek het nie
geweet nie," was
herhaaldelik die
verskoning van
wit vroue op ver
lede week se
konferensie met
dieANCinHara- .
reo Nou wonder
Brolloks of dit nie
eerder 'n kwessie
is van nie wilweet
nie. Die woorde
van 'n welgestelde
Engelssprekende
afgevaardigde van
Tamboerskloof',
Kaapstad, wat

.A ...)11i
BROnOIS £JI BITTERGAL

stukke wat intussen aangespreek moet
word, en dan kom die gr66t vraag:
"Wat se ons vir die kiesers as hulle
wit weet waarheen gaan ons met
sulke sake?" .

Liewe vriende.Iaat Brolloks julle
'n geheimpie vertel. Julle skuld die
kiesers nie antwoorde oor openbare
beleid nie! Dis die Nasionale Party
wat die antwoorde moet gee!

Julle is verslaggewers of joema
liste, nie politici nie. Koerante is nie
verantwoordelik om namens poli
tieke partye antwoorde uit te dink
nie; hulle moet die vrae vra en die
volk inlig. Of hoe? ,
*Maar Bittergal se die "ons'' wat die
Spieel gebruik Iyk vir hom darem al
te veel na 'n onderrok wat uithang.
Want inderdaad is die Spieel en die
Party s6 na aan mekaar dat g'n mens
meer weet waar die een begin en die
ander ophou nie.

N02 'n "wit terro"
In 'n week waarin 'n moeder se

hartseer oor haar seun wat deur die
Minister van Wet en Orde as ANC
terroris "aangekla, verhoor en skuldig
bevind is" tot in die land se hoogste
gesagsliggaam gevoer is, gaan die
Spieellleeld en begaan al weer die
selfde flater.

. "'n Wit terroris en Grosskopf"
basuin hy dit Woensdagoggend op
sy voorblad uit, verwysende na ene
RonaldBezuidenhout wat 'n "opge
leideblanke ANC-terroris" souwees
en onlangs kontak met Hein Grosskopf

. gehadhet.
Al wat in die berig staan, is dat

Bezuidenhout in 1987 en 1988 in
Angola en Oos-Duitsland opgelei is
en lid sou wees van die ANC se
groepvir spesiale operasies wat teikens
in Suid-Afrikamoes saboteer.

Niks word gese van enige terreur
wat hy gepleeg het nie.
*Maar daar gaan staan die Spieel en
kla hom aan, verhoor hom en bevind
hom skuldig. Nes Adriaan Vlok.

BROLLOKS hetal vanDaniel in
die leeukuil gehoor en van 'n
Storm in 'n teekoppie, maar die
storie van die Suid-Afrikaansc
"diplomaat" Daniel Stormendie
gesteelde Blowpipe-missiel
lanseerder klinkmeersoos'n bul
met 'n ingeboude china-shop.

EintIik was Daniel op soek na 'n
modeme Starstreak-lanseerder, maar
watdie Iere toe aandra, is al die tyd
'n verouderde stuk wapentuig. Kan
dit 'nIerse Paddy-grapwees, of is dit
bloot 'n Van der Merwe-grap?

En voor 'n mens "blaaspyp" kon
se, begin die dubbelpratery uit die
kabinet, Pik se die saak word drin
gend ondersoek, maar Magnus se
weens die wapenverbod moet Suid
Afrika "soms onkonvensionele me
todes gebruik".

lin albei, met flikkerende neon
ligte in die stralekransiesbo hul koppe,
gee die versekering: Suid-Afrikagee
nie WaIJCnS vir organisasieswat geweld
as politi eke metode gebruik soos die
Protestantse groep in Ierland waaraan
Daniel se mede-srnokkelaars behoort
nie.

En wat dan van Renamo in Mo
sambiek? En Unita in Angola? Pik
en Magnus behoort hulle monde met
seep uit te was.
*Suid-Afrikaners is moeg daarvoor
om deur die res van die wereld in
dieselfde lig beskou te word as
Moeammar Ghadaffi en die Ajatol
lah Khomeini, as 'n land watterreur
uitvoer en hul ambassades vir sulke
ongerymdhede gebruik.

En wat se ons vir die
kiesers?

Maandag die week maak die
Spieellleeldvan Verligtheid toe weer
so. Dis nou grom vir PW.

Maar ai, Brolloks voel s6 jammer
vir sy kollegas by die Spieel, Dis
swaar werk om met voetboeie om
jou enkels te wil joemalisspeel.

Eintlik wil hulle se PW moet nou
dadelik loop sodat pw'kan oorvat
sodatdie Spieel maklikerdie verkie
sing vir die Nasionale Party kan veg.

Maar hulle maak eers 'n draai by
die "uittredende staatshoof (wat) met
al die agting en waardering wat horn
toekom, sal kan aftree." Dan kom
hulle by die "situasie wat nou al
onhoudbaar begin lyk" wat nog vyf
maande lank "moet voortsleep".

Dan her hulle dit oor landsvraag-

I Vlie2 warm plek toe!
I

Bittergal het gister sit en blaai
deur 'n boekie van PW Botha se se
goed oor die jare. Nogal insiggewend.

Vir die wat gedink het die Groot
Krokodil het maar eers misy siekte 'n
dik vel ontwikkel, hier is wat hy in
1984 al gese het: "Ek het 'n stadium
in my lewe bereik waar dit nie meer
vir my saakmaak watmense van my
se nie."

Springbok-kleure vir vingerwikkel?
i PATRIOTrE, die vaandel staan vier..
· Die vlag staan styf in die wind, asof
I hy 'noordosis Salusa45 inhet. Ditis

. '. , _. '1 die wind van verandering. .
4")iIJ," . Nie wit verandering nie, helaas;
"~....=".'..iiI' '. maar veranderde gesindhede elders.

.' " , Waarvoor staan die grondwetIike
;.L.-::J lappieskombers so kleurvol soos 'n
,T r Leipoldtversie, of soos 'n bevol

· kingsregister?
Nooit hoef joukinders wat trou is

· te vra wat beteken jou vlag dan SA?
; Nooit hoef ons te oorweeg dat die ..
i vlag staan vir .onderdrukking deur
· die Boere-republieke nie; deur kolo

nialisme nie; deur veertig jaar van
. . NP gewetenloosheid. Geen wonder

EgbertusKraagvoort' "nie dat politieke partye wat buite
parle~enter vry moet ligloop met

die uitstalling van die vlag.
Gelukkig kon die DP darem nou

die aand daarop reken dat iemand
sou vergeet om die Oranje Blanje
Blou oopte sprei.

Van landskleure gepraat, die draers
van die groen en goud het so stil-stil
met een aangegroei. Springbok-kleure
is toegeken aan die Volksheld en hoe

. verdienstelik was dit nie,
. Seker vir vla-eet, meen Moeder.

Wat van vingertrek? Vra Miesies
Klaagvoort. Eerder vingerwikkel sou
ek dink, maar hulle het dit almalmis.
Dis vir perdry, en ons weet almal hoe
goed die Volksheld perdry, daarvan
het Rozanne Bolli, die bekende dig
teres.ons tot siekwordens toe vertel.

, Onswaj;n<lunet dat di~ Volksheld

'n perd aanstel as ambassadeur ie
wers (dws as iemand iewers ons nog .
erken). Dalk kan die perd 'n konsul
wees en vir Albert Nothnagel daar in
die buitensle duisternis geselskap hou.

Vrinde, die Oorlogsministerie se
begroting is darem'n gala-event. Ons
word vermaak deur die vlugvoetige
denke van Magnus PI en dan is daar

. boonop die betowering van sy silwer
tong. Hipnoties is nie die woord nie.
Maar die inhoud van die debatte is
tog so 'n eye-opener.'

Histeriese 2emors
. Soos Dr Treurmaere wat die
weerrnag van alle blaam in Namibia
wil onthef en die skuld op Magnus

. pak, Magnus wat homself en die
weermag van alle blaarn onthef en
dan besef dat niemand oorbly om uit
te ~~.vir die gemors nie.

Histeriese gebeure, seg ek julle,
never mind histories.

. Die juweel van die begroting Ie
egter in die ruimhartige bekendma
king dat soveel hektaar militere grond
nou geskenk gaan word vir ontwikke
ling.

Die grand is glo skietbane wat
nou omskep word in townhsips. Die
ironie is te sappig: sedert 1985 ornskep
die weerrnag dan juisdie townships
in skietbane.

As julle weet wat ek bedoel. .

.., /
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Gaan ODS dan Fanagalo praat?

\
I

I
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J Smuts van George skryf:
In artikelsin die Vrye Weekbladis
verskeiemaleverwysna "diebevry
ding van Afrikaans", Ek weet nie
eintlik watdaarmeebedoel wordnie,

In die 1ge eeu het die Britse
owerheid probeer om die gebruik
van Afrikaansin die Kaapkolonie te
onderdrukendieTaalbewegings kan
bevrydingsbewegings genoemword.

Die NP·regering het Afrikaans
op swart skoliere probeer afdwing.
Ongelukkig het Afrikaans in baie
kringe diebenaming "onderdrukkers
taal" gekry. Onder Afrikaners het
Engels lank bekend gestaan as
"onderdrukkerstaal". Dit is ewedwaas.

'nTaal is neutraal en as dit vir 'n
kwade doel gebruik word, is dit nie
die taalse skuld nie.Net so minkan
jy die wetenskapveroordeel omdat
die menskembomme en gifgasver
vaardig.

OitisongelukkigwaardatdieNP

Afrikaans as sy besitopgeeis heten
dat kultnurliggame soos dieAkademie
en die FAKdeurpolitici beheer'word.

Geslagte lank is daar reeds teen
Afrikaners watnie ondersteuners van
die NP is nie gediskrimineer op
politieke, kerklike, kulturele en
ekonomiese gebied, Onder die on
derdruktes is daar dus ook blanke
Afrikaners en van hulle gaan daar
lank reeds 'n verset uit, ook op kul
turele gebied.

Wat my bekornmer, is dat daar
oproepeuitgaanom 'n "altematiewe
Afrikaans", Wat dit juis beteken,
weet ek nie, maar ek \cry die indruk
dat dit 'n soort Fanagalo mel Afri
kaans as basis sal wees. Afrikaans
het in sy kort bestaan merkwaardig
ontwikkel, Dit is nie net 'n kultuur-

taalnie, maar 'n volwaardigevaktaal,
Om standaard-Afrikaans nou

oorboord tegooi as gevolg van poli
tiekevooroordeelsoumeer asdwaas
wees. Die gevaar bestaan altyd dat
die sug om wraak te neem vironder
drukking en wanbestuur tot gevolg
het dat die goeie met die kwade
uitgeroei word, soos in etlike Af
rika-state gebeur het, Aldus moet
ons in Suid-Afrika sorg dat 'n tota
Iilere apartheidstaat nie deur 'n kul
tuurlose Marxistiese diktatuur ver
vang wordnie. (Briefeffens verkort)

Geen benul van in-fighting
Jo-Marle Claassenvan Stellenbosch
skryf:
Week na week hoop ek dis verby,
maarneeditsleepvoort: adademiese

in-fighting waarvan min, myself
inkluis, enige benul het. .

Die here Brink en Olivier en
trawante herinner aan 'n klomp
afarmboksers in rolstoelewat mekaar
met hul kunstande probeer gooi .
heel aardig,maar nie aktueel nie. As
dit vir my, van beroep 'n letterkun
dige, totaal onverstaanbaar is, wat
van die sakevrou, arbeider, spoor
wegman of huishoudster wat VW
(maar nie De Kat nie) lees ter wille
van pitkos? Staak dit, toe!

U kan gems by Time Magazine
gaankers opsteekin verband metdie
snoei van briewe, As SA en
wereldgebeureweekliks in 'n enkele
VW-kolom opgesom kan word,
waarom byna twee bladsye wy aan
minder as tien briewe?

Lewende taal gered
Brian Ross van Hlmeville skryf:
Al jare lankbeskou ek Afrikaans as
die taal van die onderdrukker, van
mense wat hou van gedwonge ver
skuiwing van mense wat hulselfnie
kan verdedig nie.

Maar noudat die Wye Kreefblad
op die toneel verskyn het, sukkel ek
na seker twintig jare om weer Afri
kaans te probeer lees.

Dit is vir my duidelik dat Vrye
Weekblad Afrikaans red as 'n le
wende taal van gewone mense.

Ek hou duirn vas dat meer ad
verteerders opduik om te verseker
dat die intekenaar nog uitgaweskan
lees.

My enigste klagte is dat Vrye
Weekblad eers die volgende Don
derdag in my posbus beland.

Vrye\\eekblad
KLEINADVERTENSIES

Om 'n advertensle In hlerdie kolomme te plaas,
bel vir Gwynne of Karien (011) 836·2151, of skryf
aan Posbus 42637, Fordsburg 2033.Die spertyd
vir kleinadvertensles Is 5 nm op die Oinsdag voor
publlkasle,

Verdien on bykomstige
inkomste. (U doen geen
verkope nie!) Skakel Pre
toria 341 08151 0820 of
Kaapstad 930 1958.
(Verw: 4202)

Vrye Weekblad soek
mense wat ons saak
goed-gesind is om ons te
help met administratiewe
en promosiewerk vir 'n
paar uur per week. Skakel
Jan van den Bas by tel
8362151.

geleentheid wil gebruik
maak, moet Debbie Bat
zofin skakel by (011) 805
2805/6 .

Sheila by The Set-haar
kappersalon by die
Markteater soek 'n mod
erne haarkapper mel 'n
"following" vir heeltydse
werk, Skakel (011) 838
1447. Dinsdae tot Sater
dae.

Doen reklamewerk in u
vrye tyd Vir 'n besigheids·
ontwikkelingskorporasie.

Address: .

. .'
You will receive 4 issues ofStaffrider Volume 8 for 1989.

Postal Code : .

Date: Signature : ..

. ~ .

Tel: ~ .

Staffrider Magazine
"Staffrider Magazine has in a very crucial and interesting
way been involved in the re-emergence of the resistance
movement in the seventies as well as the development
of the worker's movement more recently. This is to say
that Staffrider has been part and parcel of the spread of
a democratic culture." - Njabulo Ndebele. Participate in
shaping the culture of South Africa by SUbscribing tothis
exciting and valuable magazine. Complete the enclosed
form and send R17,95 to Staffrider SUbscriptions, Ra
van Press, PO Box 31134, Braamfontein, 2017.

. Name: .

Ek soek 'n roesbruin of
swart. leerbaadjie en is
bereid om daarvoor te
betaal. Groolle 36/38.
Skakel Gwynne by (01.1)
8367236 (w).

Stuur R20 (AVa Ingesluit) vir 30 kapsules, saam'
met die koepon hieronder, aan: EMCOR, .

. Poobus582, Milnerton 7435. Tel (021)551-4360
'-----.:::._....,.....,.....J

rN"" ::::::::::::::::::::::::::::::::::::.;:::::::::::: '11
Adres: :.....•....: ; : :::; : :: , .
.1;, II I

I : : : :: ;. Pookode: :;..:......... I
I Telefoon: I
L- ~ J

OOK VERKRYGBAAR BY JOU NAASTE APTEEK

Yeoville Book Stall, Cav
endishstraat36, Bellevue.
Tel: 648 2002. Geskie
denisboeke nou in voor
raad, ook boeke oor [oer
nalistiek, biografiee van
politici en die suez-ka
naal. Redelike pryse.

J'ce
~ D ® . HELP OM VERLORE

. r.. V J:B ENERGIE TERUG TE PLAAS
o <B~(Q)JP DEUR DIE.VOEDINGS

VITAMINES WAT VIR
NORMALE L1GGAAMLIKE

,FUNKSIES VEREIS WORD, TE
. VERVANG

WERK

Third World Spectator in
Melville verkoop die praq
tigste handgemaakte
vroue en mansklere in die
hele wl§reld. Skakel Mur
ray by (011) 7266615

Ek soek die volgende
uitgawes van Leadership
SA: Vol 1 No 1 (1982); Vol
2 No 1, 2 en 4 (1983); Vol
3 No 1,2 en 3 (1984); Vol
7 No 2 tot 7 (1988).Skakel
Anthoniby (011) 339 2021
(w).

Die Leonard Rayne·La·
ataandvertoonkas se
mikpunt is om aan jong
kunstenaars en skrywers
die geleentheid te gee om
hul talente ten loon te stel.
Enige aspirant-kunste
naars, skrywers en mu
sikante wat van die

Die nuwe STET 5-4 ver-
. skyn einde MeL Bestel

nou by STET, Posbus
39400, Bramley 2018. Die
prys is R3,50.

Victor soek (n6g steeds)
'n betroubare tweede
handse wasmasjien.
Skakel (011) 487 1433

GEBEURE

MARK

Die Voelvry·konsert is
vanaand by die Frans
Cronje-saal in Bloemfon
tein om 8.00 nm en mere
in Kroonstad by die Alan
Rautenbachsaal om
8.00nm.

KASHGAR . Handge
weefde dhurries (ge·
streepte katoensakke) en
silwer juweliersware van
Nepal, Indie en Thailand
te koop. Winkel 68, The
Firs, Rosebank. Tel: (011)
8803566

Vrye Weekblad sal nie
volgende week, 5 Mei
verskyn nie. Ry versigtig
en geniet die naweek.

Die NP van Wyk Louw
klub vergader op May Day
om middernag in die
Skilpadsaal om die dieper
reg te bespreek.

ZONA . in Norwood'
'verkoop eksklusiewe in
heemse 'handwerk en
kuns

Bondbuster. Is jou
verband besigom jou
dood te maak? Betaal
jougrootsteskuld af in
die helfte van die tyd.
Jouverbandkan afbe~

taal word - gouer as
wat jy dink. Vir ver
dere inligting bel Rhys
Bridger by tel (011)
7922693 (w) of (011)
7922136 (h).

dersteuninq- en in
Iigtingsdiens vir mishan
delde en verkragte vroue.
Vir meer inligting skakel
(011) 642 4345

Kry jy gereeld jou Vrye
Weekblad? Indien nie,
skakel Jan van den Bos
(011)8362151

Soek vertaalwerk. Engels •
na Afrikaans. Redelike
tarlewe, Bel Annemarie by
tel (011) 836 2151 (w) of
726 2285 (h).

Woordverwerking: Tik,
edit, kwaliteit drukwerk.
Tel: (021) 472919.

Spesiale Aanbod:
Stoomskoonmaak van
Tapyte en Stoffeersel.
Laat jou drie
slaapkamers, sitkamer,
eetkamer en gang of ses
stuk sitkamerstel proles
sioneel diep stoomskoon
gemaak word vir net R55.
Plus gratis
vlekverwyderaar en reuk
verweerder. Bel tel: (011)
7240784

. ' .~ , . ~. , .

.......... ! .

Moenie jou gewilde
strokieskarakters misloop nie!

Vir A60 (AVB ingesluit) kry
jy Vrye Weekblad 12
maande lank, envir A30
(AVB ingesluit) 6 maande
lank.

Naam:

TjekJposwissel ingesluit vir
A60/R30

gou moontlik. Bel Toni by
tel (011) 834 2178.

,,:-......................................

DIENSTE

Probleme met rumatiek
(artritis)? Skryf aan Rael
Simanowitz, Delkloof
Mansions 1, Kloot-
nekstraat, Tamboer·.
skloof, Kaapstad 8001

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

Diensplig Adviesdiens.
Vir gratis en onafhanklike
advies op enige diensplig
navrae. Skakel Durban
(031) 301 5663 Richard
(w), Pietermarilzburg
(0331) 944079 Mark (h),
Kaapstad (021) 6891194
(5.30 nm tot 7.30 nm),
Grahamstad (0461)
26067 Rudi (h), Oos-Lon
den (0431) 27713, Port
Elizabeth (041) 56 1483,
Pretoria (012) 322 7670
Jackie (w), Johannesburg
(011) 614 8106 Neil (h) of
gaan na die Methodiste
Kerk, Pritchardstraat 79
op Dinsdae van 4.30 nm
tot7.00nm

POWA (People Opposing
Women Abuse) is on on-

Baie gelukmet rna se ver
jaardag. Uefde Victor.

Ian . moet ons ilie meer
bel nle. Ons hou.nie van
jou nil);,

"Never in this world can
hatredbestilled byhatred;
it will be stilled only by
non-hatred- this is the law
Eternal"- Buddha.Vandie
ander takhare.

Ter ondersteuningvan die
werkers. Thea du Plessis,
Durban.

WOONPLEK

Eva soak 'n woonstel in
Johannesburg, verkieslik
noordwestelike voorst·
ede. Skakel (012) 432586
of (011) 725 2544 x 1707

Super M·· Daar is werke
en werke. Maak dit On
dubbel - Super C.

Aan al die Clarens-jollers:
Hou die blink kant be. Van
'n Oranje Blanje Blues
koekie.

PERSOONLIK

Desperate, jongerige
bestuurder van wit Volk
sie in Melville soek na die
#$"%&@!! wat sy engine·
cap se slot gesteel het.

Die Takhare vir vrede sl!
onthou Kerkplein op 30
April.

C - die ooms met die wit
jasse het gebel. Hulle sal
weer bel· C,

Helmuthen Ann: We have
the edge on your wedge·
oefen maar terwyl julie
weg is. Van die
formidabele vrouens,

Tarief: R10 vir 25
woorde of 'n
gedeelte daarvan

Huis te huur gesoek in
Melvillli, Westdene, Brix
ton-area vir 2 mense van·
af 1Julie. Bel Karienby tel
(011) 836 2151 (w)· .

.Geluk Vrye Weekblad en
Voorwaarts. Julius Bram
ley, Nelspruil.

Ons soek 'n huis vir twee
of drle mense in Melville,
Westdene of Brixton so

j

I
'1
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Hempas Rademeyer gaan die
fort moet hou vir Transvaal

sionale kontak kan henie,'
Om hulself voor te berei vir 'n

post-apartheid gemeenskap, is Sam
oortuig daarvan dat internasionale
ondervinding soos in bogenoemde
geval nodig is vir hul spelers.

Dit is omdieselfde rede dat Allis
ter Coetzee, die opwindende skrum
skakel van die Oostelike Provinsie,
onlangs Australie toe is om sy talente
daar aan die rugbywereld ten toon te
ste!.

'Sam glo ook dat sy afrigting van
'n hoe gehalte moet wees, en daarom
gaan 'n groep afrigters .binnekort
oorsee vir 'n afrigtingskursus.

Die rugbywereldis daremnie alma!
onbewus van die rol wat Saru in
Suid-Afrika speel nie.

Die rugbyspelende lande van
Afrika het Saru geriooi na sy vol
gende vergadering.

Soos 'n Saru-beampte gese het:
Vandag Afrika, more die ~ereld.

/
/

gesukkel om 'n verswakte Natalspan
te klop. Met Andre Botha, Rudi
Visagieen Hugh Reece-Edwards terug
in aksie en op hul tuisveld, sal Natal
beslis veel meer van 'n bedreiging
wees.

Suidwes-Afrika begin sy aanslag
omdie gesogte Goue Beker in Bloem
fontein teen Vrystaat. Stompie Fourie
se Vrystaters is vuurwarm die sei
soen en is vas van plan om verlede
jaar se nagmerrie af te skud.

Suidwes se afrigter, Henning
Snyman, het juis aan die begin van
die seisoen belowe dat hulle op hul
beste in die eerste Curriebekerwed
stryd sal wees.

Hulle sal met 'n verwoede aan
slag kom wat op die Richterskaal
gemeet sal kan word.

Rugby sander
apartheidswolk
DRIESaru-spelers is opdieoomblik
in Engeland waar hulle aliigtingsessies
by die bekende Blackheath-klub
bywoon.

Yagha Sakier, Irven October en
Ronald Korkee het die Engelse baie
beindrukmet hul standaard van rugby,
se Patel, wat onlangs teruggekeer
het van Engeland.

"Dit was vir die spelers wonder
lik om die vreugde van rugby te
speel sonder die donker wolk van
apartheid watoorhullehang,"se hy.

Sam ondersteun nog steeds die
Verenigde Volke se moratorium op
sport wat bepaal dat geen oorsese
toere na en van Suid-Afrika sal plaas
vind voordat daar nie 'n nie-rassige '

-demokrasie in die land bewerkstel
lig is nie.

"Tog is die beweegrede nie dat
rogbyspelers wat hullewens en talente
aan nie-rassige rugby wei, ook
gei'soleer moet wees en nie interna-

Chris van Vuuren

op losskakel kan sy stempel behoor
1ik afdruk en rigting aan die driekwarte
gee.

Transvaal pak die' Oostelike
Provinsie in Port Elizabeth en moet
hul momentum van die afgelope ruk
behou. Wahl Bartmann se span kry
die geleentheid om wraak te neem
vir die nederlaag teen die Oos-Kape
naars in die onlangse Yardley Gold
reeks.

OP is juis een van die spanne teen
wie Transvaal nog altyd gesukkel
het.

Die Westelike Provinsie kan in
Durbanmaklikop Natal se piesangskil
gly. WP het nog nie die seisoen
oortuig nie, terwylNatal reeds die
Yardley Gold-kroon dra.

Op die toetsunie-dag het WP

Professor P de V Booysen '
Vice-Chancellor and Principal
21 February 1989

u~J~J
·"The University ofNatal seeks-in-ali-its-endeavours

to promote 'the achievement ofa free, just and

equitable society."

'n Groot deel van die
Suid-Afrikaanse

rugbypubliek het eers
van die Suid

Afrikaanse Rugby
unie (Saru) kennis

geneem nadat hulle
met Danie Craven en
Louis Luyt - van die

Suid-Afrikaanse
Rugbyraad - en die

ANC in Oktober
verlede jaar in Harare

samesprekings
gevoer het. In 'n

artikel in die jongste
uitgawe van die
Sacos-tydskrif,

Sportlink, het Saru-
president, Ebrahim

Patel, van die welslae
van die unie verte!.
Hier volg 'n .verkorte
weergawe van die

artikel deur
CHARLES LEONARD

PADWEDLOPE:

NOORO-TRANSVAAL begin sy
verdediging van die Curriebeker
vanaand op Loftus Versfeld teen die
nuwelinge Noord-Vrystaat. Die Blou
Bulle, hoewel hulle die algehele
gunstelinge is, moet die Perstruie
egter nie onderskat nie.

Pieter Sonnekus se Goudvelders
is toffietaai en bere juis hul beste vir
die groot geleenthede. Hulle sal poog
om die Noorde uitrat te gooi en veral

.met dodelike verdediging die
Ligbloues op die agtervoet te hou.

Die Noorde is bekend daarvoor
dat hulle stadige beginners is en eers
later in die seisoen behoorlik vlamvat.
Hullesalegtermoetsorgdathulleop
'n wennoot begin; aangesien 'n glips
nou hulle later in die seisoen duur te
staan kan kom. '

Die veranderinge in die Noorde
se span kan die nodige slaankrag
bring wat hy benodig het, JOOan Heunis

om Curriebeker klap

Dink voor
jy op
Potties
hoI

RUGBY:

Die eerste kanonskote

Ockie Dupper

SWART atlete wat steeds wil
deelneem aan more se Potgietersrus
marathon, mag dit [lOU doen - die
verbod op hul deelname is deur die
Hooggeregshof ongeldig verklaar.

Regter Botha het in sy uitspraak
gese die verbod wat deur die KP-be
heerde stadsraad op die deelname
van swart atlete geplaas is, is gegrond
op irrelevanthede en kom neer op
diskriminasie teen die atlete.

Die voorsitter van die
bestuurskomitee, Pieter van Niekerk,
het voor die hof getuig dat die ver
skillende "bevolkingsgroepe" aan
hulle eie wedlope moet deelneem
om rasse-wrywing te voorkom. Die
burgemeester, George Morkel-Brink
het gesedie stadsraad het slegs voldoen
aan die mandaat wat deur die kiesers
aan hulle gegee is en dat hulle sal
voortgaan om uiting te gee aan die
inwoners se wense,

Verskeie atlete met wie Vrye
Weekblad gepraat het, het met skok
op die gebeurde gereageer.

Een van hulle, wat nie sy naam
genoem wil he nie uit vrees vir
viktimisasie, het geseatlete moet uit
beginsel nie aan sulke wedlope
deelneem nie. Organiseerders moet
altematiewe reelingstref en die wed
loop in 'n ander sentrum aanbied, het
hy gese.•
• Hier is meer inligting oor wedlope
watindievolgende twee wekeplaas
vind:
- Ohlsson's 56 km: McArthur-sta
dion, Potehefstroom; Saterdag, 29
April om 6.00 vm.

,. - Khosa 21 km: Friedman-stadion,
Krugersdorp; Maandag, I Mei om
8.00vm.
- Safari 21 km: Wellington; Maandag,
1 Mei om 7.00 vm.
~ WallyHayward42,2kmen21 kmr 
Verwoerdburgstad; Saterdag 6 Mei
om 7hOO.

Wally
aan
die
brand
op 80

Van bladsy 20

Met sy tweede paar het '
hy besluit om "spandabel
rig" te wees en 'n paar Bata
tennisskoene teen sewe en
'n sikspens aangeskaf.

"Met vandag se peper
duur skoene dink mense
dat die skoene die hardloper
maak, maar die hardloper
maak die skoene. As jy nie
oefen nie, help daai duur
skoene jou niks nie. You
must put the goods in the
shoes."

Wally glo nie aan 'n
klomp pille nie, "My dieet
bestaan uit goeie
tuisgekookte koso En dan
'n lekker sappige stukkie
steak so 'n uur voor die
Comrades begin.

"Ek rook of drink nie.
Tog het ek een ou swak
plekkie, en dit is vir
sjokolade.

"Ek probeer om my
gewig in toomte hou,omdat
jy op my ouderdom al te
maklik ekstra kilograrnme
aansit," se die seningrige
68kilogrammer.

Waar 1953sybestejaar
as atleet was, was 31 Mei
verlede jaar met die Com
rades sy beste dag - omdat
hy so gemaklikgehardloop
het en hy goed kon klaar
maak.

Vanjaar is die wedloop
afdraende vanaf Pieterma
ritzburg na Durban.

"Ek sal tevrede wees as
ek vanjaar binne die elf
uur grens k1aarrnaak. Dit
sal nie makliker wees nie,
maar met die Goeie Heer
se hulp hoop ek om klaar te
maak.

"Dit kan dalkmy laaste
Comrades wees, omdat dit
baie van jouself en jou tyd
opneem. Ek sal moet sien.

"Na laasjaar se wedloop
was eksovir''n dag oftwee
styf, maar dit was ek te
wagte. Ek het beter gevoel
as na 1930 se wedloop.'

Die muurhorlosie slaan.
"Ek het dit in 1930 vir

my oorwinning gekry.'
As 'n man wat weet, sit

Wally sy geld op Bruce
Fordyce om weer eens die
lourlerkrans om sy nek te
kry. Sonder enige huiwe
ring se hy dat Frith van der
Merwe die eerste vrou oor
diewenstreep sal wees.

Sy vrou Bertha hou buite
stil, Toe sy inkom, vertel
hy haar van die "very old
couple" wat ten tyde Van
die onderhoud kom inloer
het,

Hulle kon maklik sy jun
iors gewees het, maar teen
die irnrnergroen Wally sal
selfs sommige dertigjariges
stokhoring-oud voorkom.

Net more gaan ek vir
my 'n nuwe paar
hardloopskoene koop.

I

I

I
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Diesweep het geklap en die
rugbyhare wasi
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MARATHON:

Comrade Wally ka
onmoontlik 80 wees •••

Charles Leonard

WALLY HAYWARD het 65 jaar
gelede vir diamante begin hardl oop.
Sow at 59 jaar gelede het hy vir goud
begin hardloop en vandag, op die
ouderdom van 80 , hardloop hy vir sy
plesier.

Ses weke nadie Comrades-mara
thon, op 10 Julie, word die merk
waardige man (noem my Wally) 81
jaar oud. Hyhet twee weke gelede in
die Elite-marathon op Sasolburg
gekwalifiseer vir Suid-Afrika se
bekendste en moordendste marathon.

Gek lee in 'n trui, hardloopskoene
en 'n kortbroek - op 'n fris Ho eveldse
herfsmiddag - het die bruin gebr ande
Wally gesels oor waardit all es begin
het .

In 1924 was daar 'n diamantstorrn
loop by 'n Randse myn , Wel ver
diend, en 'n ouerige delwer het Wally
en die buurseun betaal om vir hom
kleims af te steek, Wally was toe 16
en het reeds skool verlaat omdat daar
nie geld was nie . Sy pa is twee ja ar
tevore oorlede.

Toe die man hulle vy f maande
later vra om die keer by Grasfonte in
teen 'n betaling van vyf pond elk
kleims te gaan afsteek, het hy nie
gehuiwer nie,

Hul le moes 'n afstand van onge
veer twee en 'n halwe kilometer oor
die veld hardloop om die kleim af te
steek.

In die stadium het Wally-hulle in
die Johannesburgse voors tad Nor
wood gewoon, en hy het by 'n Boys
Club aangesluitnadatdie ouens daar
gehoor het hy kan hardloo p.

Die eers te middag het hulle 16
kilometer ver gehardloop en Wally
het besef hy is 'n hardloper.

"D it is waar die gogga my gebyt
het en ek het elke dag gehardl oo p. In
daardie dae het ons geen handlei
dings gehad oor hoe om te hardloop
nie en ek het myself baie hard gedryf.
Dit kon my ondergang beteken het,
omdat 'n mens veronderstel is om
stadig te begin .

. "Dit was 'n kwessie van dam krag."
Aan die einde van 1929 het hy in

'n pamflet gelees van die Comrades
en dadelik besluit om deel te neem.

Toehyin 1930dieeerstekeeraan
die 89 kilometer-lange wedloop
deelgeneem het, was 60 kilometer
die verste wat hy nog gehardloop
het .

Ondanks die feit het die eerste
van sy vyf goue wennersmedaljes
aan die einde van die wedloop om sy
nek gehang.

In 1931 het 'n eiergrote klip horn
daarvan weerhou om deel te neem.
Tydens 'n oefensessie op pad van
Modderfontein na sy huis in No r
wood, het Wally - "daardie tyd was
daar nie teerpaaie daar nie" 
skeefgetrap opdie klip en 'n beentjie
in sy voet gebreek ,

In 1932 het 'n kwak byna gesorg
dat die kann iedood ophou hardloop
het: 'n hardnekk ige pyn in die linker
deel van sy barsis gediagnoseer as 'n
erns tig ooreiste hart, en hy moes
onrniddellik ophou hardloop.

Iemand het selfs aan hom gese
dat 'n doppie Martell-brandewyn en
'n rou eier per dag net die ding was
om 'n erg ooreiste hart reg te ruk!
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Gelukkig het 'n doktersvriend, rui
'n deeglike ondersoek, Wally gems
geste! met die woorde: "Gaan haal
dadelikjou hardloopskoene uit, daar
is beslis niks met jou hart verkeerd
nie."

Na 'n ruk se harde oefening het
die pyn begin weggaan.

In 1938 is hy gekies om as Spring
bok aan die Bri tse statebondspele in
Sydney dee! te neem.

Die pyn het skielik weer kop
uitgesteek. "Di t was so erg dat ek nie
kon loop nie. " .

En hier los sy afrig ter toe die
probl eem op. 'n Halwe bottel Philips
Magnesia en Wally het noo it weer
aan "'n em stig ooreiste hart " gely
nie. Dit was toe.na alle s, net sleg te
spysv ertering.

In 195 0 het Wally op 41-jarige
ouderdom 'n terugkeer tot die pad
gemaak en weer die gesogte gou e
Comrades-wennersrnedalje om sy nek
kon hang. Oor sy afwes igheid van
1933 tot in 1950 wonder Wally self:
"Daar was die oorlog , maar ek weet
selfnie waarom ek nie die ander jare
deelgeneem het nie."

Die volgende jaar, 1951, het die
naam Hayward weer op die wen
nersrol verskyn.

In 1952 moes Wally tussen die
Comrades en die Olimpiese Spele
kies. Om die Springbokke in die
marathon-item in Helsinki te verteen
woordig was darem 'n eer wat nie te

versmaai is nie en Wally moes die
Natalse moordenaar misloop.

"1953 was my grootste jaar."
Die Hayward-masjien het nie

aileen al die groot wedlope - inslui -
tend die Comrades - in Suid-Afrika
gewen nie, maar ook oorsee geskit
ter.

Hy het die rekord in die Landen
na Brigh ton-wedloop met 23 minute
verbeter.Die volgende rekord wat in
die slag gebly he t, was in die Bath na
Londen-wed loo p. Hy het die 160 km
in 'n uur vinniger as die vorige beste
tyd voltooi.

Die daaropvolgende maand het
hy om Mossworthpark in Brittanje
gehardloop en nog 'n rekord ag ter sy
naam geskryf.

Sy vriend Johnn y Halbe rs tadt is
nie die enigste atleet wat probleme
met die atletiekowerhede gekry het
oor "pro fessionaliteit" nie .

Gilbeys en C astle -brouerye het
hom altesaam 400 pond gegee om 'n
deel van sy onkoste vir sy oorsese
deelname te dek, en daarom her die
atletiekvereniging hom geskors.

Hy moes toe maar sy
hardloopskoene wegpak. Gelukkig
is hy 14 jaar later weer toe gelaat om
aan wedlope deelte neem.

Gepraat van hardloopskoene. Sy
eerste paar het horn een en ses pen
nies gekos .

Na bladsy 19

Foto: Ruvan Boshojf

SOKKER:

Nuwe era vir
werkersport

Cheryl Roberts

NA m aande van indringende onderhandelinge tus sen die Natal Council of
Sport (Nacos) en die Natal-tak van Cosatu, bereik dinge die naweek :n
hoogtepunt met 'n groot sportsaarntrek in die Curriesfontein-stadion In

D~an. /
Beide Nacos en Cosatu het hul organisasies tot 'n werkverhouding verbind

en sal die sportindaba gebruik om 'n Nacos/Cosatu-koordineringskomitee te
loods.

'n Sokkerfees word vir die saamtrek beplan en spanne van Cosatu, Nacos
en die vakbond van die Pos - en Telekommunikasiewese sal deelneem.

Die saamtrek sal afgesluit word met 'n werks winkel wat die tema '''n
Werkersklas-kultuur iJ1 Sport" sal behandel. Die vise-pre sident van Cosatu,
Chris D1amini , en die president van Nacos, ' Kris h Mack erdhuj, sal die
bespreking inlei.

Die drie dae lange saamtrek word beskou as 'n mylpaal in die sport 
versetbeweging en dat dit 'n nuwe era in werkersport kan inlei.

Maar wat belangriker is, is dat dit die eers te geleentheid sal wees waar
vakbondwerkers en nie-rassige sokkerliefheb bers kan deeIneem onder die
banier van wedywerende kam eraderie. .

Cosatu se kultu re le bearnp te, Mi Hlatshwayo.het gese die fees is 'n "baie
belangrike projek". .

"Werkers en ander sokkerliefhebbers van oor di e hele Natal sal deelneem.
Dit is 'n teken van die werk er se toetrede tot sport ," het hy gese ,

Omdat Cosatu se lidmaatskap uit verskeie and er sportl iggame bestaan,
bied die saamtrek spe lers 'n rare geleentheid om saam met en teen ander
spelers te speel.

VryeWeekblad, 21 April 1989
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Kalahari urfer na
Rus a d

Chris du Plessis

WARRICK SONY, die
hoof (en enigste
permanente lid) van die
Kalahari Surfersen een
van die stigterslede van
Shifty Records, gaan
volgende maand die eerste
Suid-Afrikaanse Rocker
word wat amptelik deur
die Sowjetunie van
Rusland uigenooi is om
daar te komoptree.

Warrick sal saam met 'n klomp
ander Europese en Russiese
groepe, waaronder Peter Hammill,
op 27 en 28 Mei by die Palace of
Youth in Moskou tydens die "Afri
fest" optree . Geld vir die
rockmusiekfees sal help om honger
kinders in Afrika te voed.

Twee Folk-groepe uit Afrika sal
ook optree. Die fees sal op nasio
nale Russiese TV uitgesaai word.

Die Kalahari Surfer/s (Warrick)
se vierde langspeler, Bigger than
Jesus, word binnekort in Suid
Afrika deur Shifty Records
uitgereik. Dit is die eerste keer wat
een van sy plate eers in Suid
Afrika uitgereik word voor dit
oorsee versprei is.

Die Afri-fest in Rusland is
gereel deur the Komitee van
Jeugorganisasies in Moskou.

Die meeste van die nie-Russiese
groepe wat sal optree is
"eksperimentele Rock"-groepe uit
Engeland wat deur Chris Cutler se
Recommended Records opgeneem
en versprei word (waaronder die
Duitse groep Faust, The Sun-Ra
Orchestra , Peter Blegvad, en die
Japanese rockroep Whahaha) .
Cutler, wat in die sewentigerjare
bekendhe id verwerf het met die
groep Henry Cow, werk allank
aan goeie inter-kontinentale
musiekbande met die Russe.

Van die meer as vyftig groepe
wat onder die Recommended
Records banier versprei word, gaan
net Cassiber en Keep the Dog in
Rusland optree .

Die Sowjetgroepe wat optree, is
onder rneer Zvuki Mu (vertaal: die
klanke van Moskou), Polite
Refusal, Ne Zhdali en Jungli.

Die "groep", The Kalahari
Surfers, bestaan basies uit net
Warrick, 'n basspeler, en enige
ander musikante wat hy op enige
gegewe tyd bemekaar kan skraap .
Chris Cutler speel self saam met

WarrickSony

die Die Kalahari Surfer(s) wanneer
Warrick in Engeland is.

Warrick, (wie se musiek onder
meer gekenrnerk word deur die
"voice-overs" wat toesprake van 
berugte Suid-Afrikaners soos
Eugene Terreblanche insluit), het
sy eerste langspeler, Own Affairs,
in 1984 suksesvol in Engeland laat
versprei nadat EMI (pJaaslik) hom
geweier her,

Na Own Affairs het hy nog
twee Jangspe1ers wat plaaslik deur
Shifty vervaardig is, Living in the
Heart of the Beast en Sleep
Armed, oorsee laat versprei.

Hy he r ook in 1987 die Beat
Apartheid toer (waarop Billy
Bragg onder meer opgetree het)
meegemaak.

In 1983 he t Warrick en mede
Shifty-st igter Lloyd Ross (in
sekere kringe beter bekend vir die
TV-reeks Vyfster se temalied) die 
groep Happy Ships gestig. Die
Ships het berugtheid verwerf deur
net een keer per jaar onaange
kondig op te tree . Happy Ships het
'n langspeler Sound Future en 'n
kasette deur Shifty onder die Gross
National Products banier vrygestel. .

Volgens die derde Shifty-baas.
Mark Bennet (tans op die Voelvry
toer as klawerbordspeler vir
Bemoldus Niemand se Swart
Gevaar) is Warrick se nuutste
langspeler, Bigger than Jesus ,
"minder avante garde en meer
poppy" as die ander.

Voor die Trek traag
wo rd: Melinda

Ferugson en Irene
Stephanou in Clare

Stopford se The Last
Trek, nou by die
Markteater op die

planke.

Resensie - 7
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Plateresensies deur Charles
Leonard

Werkersregteen
cool vibes
Plate word beoordeel
op 'n skaal van 0 tot 10

WORKERS
PLAYTIME - DILLY
BRAGG (CHRYSA
LIS RECORDS
IMPORT) (9) ,
HOEWEL die plaat al
verlede.jaar intemasio
naal uitgereik is, is
Bragg se .musiekmet
sy sterk politi eke inslag
nou baie relevant met
Werkersdag om die
draai.

Protessanger Bragg
staan sedert 1983 met
Life's A Riot With Spy
vs Spy, sterk op vir
werkersregte. Deur al
die jarehet hy bande
behou met linkse sake
soos die Britse
Arbeidersparty se Red
Wedge-rocktoer, die.
Jobs for Youth-veldtog,
en 'n poging om die
Amerikaanse jeug

wakker te maak vir die
.Republikeinse Rambo's
gedurende hul
presidentsverkiesing.

Terwyl Bragg
onbeskaamd 'n
musikale aktivis is, het .
hy 'n spitsvondigheid
wat verveling voorkom,

Sy liefdesliedjies is
ook intelligent genoeg
om dit kilometers'
bokant die banaliteite
uit te lig waarmee ons
arme, arme ore so
geteister word vandag.

Hy sing van die
dilemmas waarmee 'n
politieke aktivis sit wat
darem nog verlief ook
raak. 'n Aanhaling van
Antonio Gramsci
onderstreep hierdie
probleem wat baie
gepolitiseerde Suid
Afrikaners s'n ook is.

Luister na The Short
Answer: "Between
Marx and marzipan in

the dictionary' there was
Mary/ Between the
Devil and the Deep
Blue Sea there was mel
If ever anyone could
help me with my
obsession with! The
young Sussanah York it
was Mary".

Ken almal nie die .
gevoel op Life with the
Lions nie: "I hate the
arsehole I become!
Every time I'm with
you ...·

Politiek Ie Bragg na
aan die hart: "Mixing
pop and politics he asks
me what the use is/ I
offer him .
embarrassment and my
usual excuses/ While
looking down the
corridor! Out to where
the van is waiting! I'm
lookingfor the Great
Leap Forwards."

Daar is nog hope
skitterende voorbeelde
wat ek kan aanhaal. Die
oplossing is om self na
die plaat te gaan
luister, 'n Plek

Street Records in
Johannesburg laat jou
darem nog toe om dit te
doen sonder dat suurgat
winkelassistente jou
verplig laat voel om die
plaat te koop al haat jy
elke noot daarvan.

Ek twyfel sterk of
Workers
Play-

time in hierdie
kategorie gaan val.

So terloops, dit is
folkmusiek en Bragg ;
word bygestaan deur
wonderlike kunstenaars
soos Danny Thompson
op die basviool,Kenny
Jones op ghitaar en

Michelle
Shocked op

agter-

grondvokale.
Ek hoop die

musiekbedryf lees wat .
op die omslag van
Workers Playtime
staan: Capitalism is
Killing Music - Don't
Pay More Than 4,99
Pounds.

Intussen kan jy as
musiekliefhebber met
Billy Bragg kragte
saamspan. Jy het niks
om te verloor behalwe
jou spaargeld om
hierdie uitmuntende
langspeler aan te skaf
nie.Voorwaarts na die
platewinkel!

20 REGGAE
CLASSICS VOLUME
3 (TROJAN

, RECORDS) (9)
Trojan Records in

Engeland reik sedert
die sestigerjare al
Jamaikaanse reggae
musiek uit.

So drie jaar gelede
het hulle ons getrakteer

BillyBragg:
musiek om

·mee te
spog

met die eerste
samestelling van
treffers onder die titel
20 Reggae Classics
Volume I, en dit
opgevolg met net so 'n
stukplesier op viniel .
met Volume 2.

Nommerdrie is nou
hier en stel weereens
nie teleur nie.

Die oudste snitte op
die langspeler dateer
uit 1970 en die jongste
is Louisa Mark se Keep
it like it is, van 1977.

Die dreadlockswaai
op die plaat kom van
niemand minder as die
koning, Bob Marley en
sy Wailers. Mr Brown
staan kop en skouers bo
die res uit. En die res is
deksels goed.

Barbwire van Nora
Dean, opgeneem in
1969, verskaf stout
plesier met die lyntjie
"He's got barbwire in
his underpants." .

Op sy lang speier
Wie Is Bemoldus
Niemand? het die

• nimlike Oos-Rander
gesmeek "Mamma
.bring my cool vibes"
op die snit Reggae
Vibes Is Cool.

Hier is dit
Bemoldus, en vir al die
ander aanhangers van

.die koelste musiek in
die wereld.

*
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inteUektuele'
viriskaam
'Herfsfees TEATERFLITSE:

Aandag aile
Sneeuwitjies
OUDISIES vir Sneeuwitjie word
van lOhOO op 29 April by
Windybrow, en op 13 Mei by die
Staatsteater gehou. Truk-toneel het
besluit om nou ook jaarliks
Afrikaanse pantomimes in Pretoria
op te voer • omdat die Engelses in
Johannesburg so geslaagd is. .

Janice Honeyman se Snow
White word nou deur Annelisa
Weiland vertaal, en sal van 3 tot
21 Oktober in die Staatsteater
opgevoer word onder regie van
Frantz Dobrowsky.
* Klassieke Indlese Volksdanse
uit vyftien state in Indie sal die
program vonn vir 'n
liefdadigheidskonsert in die
Alexandra-tearer,
Die produksie word ondemeem
deur Maha Kolopen in
samewerking met Truk, en die
grootste gedeelte van die opbrengs
gaan aan die Johannesburgse
Kinderhuis.

Kaartjics vir 5 en 6 Mei word
verkoop deur Computicket.
* Vanaand en rnoreaand is die
laaste twee aande wat me
Koggelaar van Pieter Fourie in die
Andre Huguenet-teater te sien IS,
met Paul Luckhoff in die hoofrol.

Die Koggelaar is die enigste
wcrk wat tot dusver Sakruk se prys
van R25 000 gewenhet. Dit gaan
oor 'n boer wat deur die droogte
getref word.
*By die Pot-Pourrl-fees het Man
in die Blou Maan verskuif om plek
te maak vir 'n ekstra MrMrs deur
danser Robyn arlin. MrMrs, wat
Orlin saam met Lucky Diale
aanbied, gaan oor die misteries van '
die huwelik.

MrMrs word nou vanaand om
8.15nm en Saterdagaand om
6.3Onm aangebied.

word aangebied - bel (OIl) 716
3470/3516/3498 en bespreek by
Computicket.
* Moenie vergeet nie, Vrye
Weekblad neem Donderdag 4 Mei
deel aan 'n bespreking oor
Representing Reality: Journalism
in South Africa. .

NUUS

werkswinkels.
Maar die gala-aand is vemiet

want dis die Standard Bank wat
spog met die Afrika-kuns wat hul
kunsstigting die afgelope tien jaar
ingesamel het, '

Vir verdere inligting - en veel
meer as wat ons hier bo kon noem

Nina Romm hou 'n kreatiewe blokbreekwerkswinkel
Foto:JudyShear

kreatiewe blok het. Kom in
gemaklike skoene. JulIe moet vir
altwee sessies inskryf.

Twintig gelukkige mense sal
selfvertroue kan aanleer van
Alexander von Reumont. Mooi
praat, asembeheer, lyftaal en
emosionele uitdrukking.

Sestig ander sal onder leiding
van prof Bruce Sparks kan kyk na
verskillende maniere waarop mans
en vrouens na seks kyk... en die
probleme wat daaruit kan '
voortvloei,

In soortgelyke luim bespreek dr
Christoph Meister die onmoontlike
in feministiese skryfwerk van die
sewentigs. Manstaal is die
probleem.

'n Reeks Amerikaanse rillers
word aangebied deur Stanley
Peskin. Die films wat vertoon en
bespreek word is Sunset
Boulevard, The Magnificent
Ambersons, Psycho, en The
Shining.

Macbeth kry spesiale aandag
van Wits se dramadeparternent.
Die skone kunste fokus op swart
kuns, onder andere die werk van
John Muafangejo. Daar is ook nog
musiek, ballet, medisyne en
astrologie.

Toegangsgeld wissel van R6 vir
enkele lesings tot R60 vir

DIS weer tyd vir skaam
intellektuele om uit die leas te
klim.Die WitsHerfsfees begin
op Woensdag 3 Mei en houaan
tot Sondag 7 MeL

Vir die green bewussyne is daar
'n staptog deur die stad
Johannesburg vir 'n belewenis in
stedelike ekologie soos ons die
einde van apartheid nader, gelei
deur prof Keith Beavon. Meer
tradisioneel ekologies is 'n
vertoning van The Stolen River,
met 'n bespreking oor die manier
waarop die diere gereageer het toe'
die Savuti-kanaal in 1982
opgedroog het. Vir dromers is daar
musiek van die sterre, met regte
musiek.

Jazz! Don Albert vertel die
geskiedenis van jazz in twee dele,
met lewendige voorbeelde. In een
van die sessies vertel Sophie
Mgcina - jazz-sanger en tydgenoot
van Miriam Makeba, Hugh
Masekela en Kippie Moketsi - van
die jare vyftig in Sophiatown. Daar
is ook 'n jazz-brunch en 'n jazz
braai,

Saterdag 6 Mei is 702 daar
saam met jazz en ander vennaak.
Bier en wyn sal heeldag vloei.

Nog 'n geleentheid vir sappe om
te vloei is saam met die uitspattige
Nina Romm. Vir almal wat 'n

Kaapfand hier kom ons!
DAAR Is nog net Bloemfontein en Kroonstad am te verower
voor die Voelvry-Iede(links) die pad Kaap toe vat. Bloem:
Vanaand am 9 nm in die Frans Cronjesaal, en Welkom
Saterdagdagaand am 8 nm in die Alan Rautenbachsaal.

Woensdag Mel 10 Is die groat dag vir Wes-Kapenaars
wanneer die groep by die Universiteit van Wes-Kaapland (Main
Hall) optree am 9 nm. Die Universiteit van Stellenbosch kan dan
maar sy Gat begin skoonmaak vir die Shifty-klomp wat Vrydag

12 Mei al daar salopdaag. 00'rkant d.'e' Mark- ,
Verder kan dit net genoem

word dat Potch, Bethleh... JUDITH Mason se boek Talking
eh..• Cfarens en Welkom se Pictures wat verlede week in
konserte aangeteken kan VryDag geresenseer is, is te koop
word in die annale van Suid- by die Galery op die Mark, oorkant
Afrikaanse muslek- die Markteater, en nie die Mark-
geskiedenls as SUKSESVOL. gaIery nie, Die GaIery op die Mark
Veral Clarens wat gasheer dink daaraan om hulle naam te
was vir 'n "after-party" wat verander, want dis nie net ons wat
nog lank onthou sal word. deurrnekaar raak nie .

• Shjf{yRecords
Maakdadelik gebruikvanonssukkel-vrye

posbestel-stelsel- g'nparkeer-probleme - g'n inaseming vangiftige
gasse - g'n ongepoetste kassiere - stuurnetdie vormendie geld
omdiebestein wareSuid-Afrikaanse musiekteen redelike prysete
kry. 'n Vo/ledige katalogus is beskikbaar. Ailepryse sluit posgelden
verpakking in. .
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TEATER EN TV

. . '

sit-coms SO

Hoekomons

so naar soos die suster sonder om
sy lewe te verloor nie.

Daarby kan 'n enkele skrywer
nie die deurlopende hoe standaard
en pas volhou wat nodig is vir 'n
sit-com nie, soos wat pynlik
duidelik is in Louis Motors. Die
Amerikaners gebruik 'n hele span
skrywers om die probleem te
oorkom.

Laastens moet bygevoeg word
dat 'n sit-com van die standaard

, van Louis Motors in Amerika nil
die eerste aflewering geen gehoor
sou gehad het nie, en nou allankal
van die lug afgehaal sou gewees
het.

Dis dat die karakters nie rassistiese
grappe mag maak, of te duidelik
oor seks of politiek mag praat nie.
Aangesien dit die basis van Suid
Afrikaanse humor is, bly daar nie
veel oor waaroor die karakters kan
praat nie. (Die moralisering wat
die stysel is van Arnerikaanse sit
coms sal beslis nie verdra word as
dit van die SAUK af kom nie.)

Die karakters is dus nie
realisties nie en die plaaslike sit
coms maak dit erger deur slapstick
te gebruik (soos die perd wat
Clyde deur'n deur skop in episode
2). Niemand is so dom soos Clyde
sonder om sy werk te verloor, of

Die spelers In Louis Motors: dis nle hulle skuld nle

In Suid-Afrika word sit-corns
"lewendig" op 'n enkele
bandmasjien geredigeer.

Buiten klein snitte en
herkombinasies van opnames kan
nie veel gedoen word om 'n tonee!
te verbeter as dit eers op band is
nie. Daar moet baie geleenthede
wees waar, by voorbeeld, 'n
nabyskoot sou help om 'n tonee! te
laat vloei, maar dis nie moontlik
nie omdat die kamera wat die
nabyskoot gedoen het, nie toe "op
die lug" was nie,

Behalwe vir hierdie tegniese
probleme, ly aile Suid-Afrikaanse
sit-corns onder 'n emstige gebrek.

baie moeilik wees om snaaks te
wees vir 'n kamera en 'n filmspan,

Die klank van die gelag laat ons
tuis voel, en deel van 'n gehoor in
'n situasie van tweerigting
kommunikasie. Dit is 'n essensiele
deel van die "gevoel" van 'n sit
com, met sy verhoog-agtige ste!.

Die groot Amerikaanse sit
coms word lewendig verfilm, maar
op aparte bandmasjiene gesit (een .
vir elke kamera) sodat die hele
program later aanmekaargesit kan
word. Dit gee die gevoel van 'n
lewendige vertoning, plus die
tegniese netheid van 'n drama
reeks.

Met al die bohaai oar
Louis Motors en die

geskil tussen die
SAUK en die.

draalboekskrywer
Robert Kirby het almal

die eintlike redes
misgekyk waarom SA
sit-corns misluk. Oit It:!

by die tegnieke wat
die vervaardigers

gebruik. Deur
MICHAEL RUDOLPH

swak is
'n MENS hoordie SAUK word
oorstroom deurklagtes oor
Louis Motors, sy nuwesit-com
(situasie-kornedie, virdie leke).
Disgeengrootverrassing nie,
wantdie reeks is regtig iets
verskrikliks. SedertdieSAUK
sy eerstepogings in die rigting

, minof meer op grondvlak
begin hetmetThe Villagers,
het die standaarde gegly tot
waar hulle- hopelik! - nou heel
onderis methierdie reeks.

Een van die groot probleme
waannee die vervaardigers van
enige sit-com gekonfronteer word,
is dat hulle moet meeding met die
Amerikaanse komedies, waaraan
die gehore gewoond geraak het, en
wat baie goed gemaak is. Wat het
Amerikaanse sit-corns wat ons s'n
nie het nie?

Eerstens, natuurlik, 'n geblikte
gelag. Ons het beslis daaraan
gewoond geraak en die grappe
moet baie snaaks wees voordat ons
- sonder hulp van die geblikte
gelag - dit agterkom. Die grappe in
Louis Motors is nie snaaks nie.

Om die waarheid te se, deesdae
word die meeste sit-corns voorn
lewendige gehoor verfiIm. Dit
moet die akteurs help met hul
tydsberekening en, as komediante,
om snaaks te wees. Want dit moet

. Basically Brecht, met Marica Otto (sang) en Waldo Malan
(klavier). Elke Donderdagen Saterdag 10nm by die Black

Sun. Resensie deur HANS SWART

BASICALLY BRECHT is 'n genotvolle vertoning van so 'n rapsie oor
'n uur lank. Marica Otto het 'n goeie stem en sy het hier liedere .
versamel wat dit pragtig vertoon.

Sy tref al die regte note, maak al die regie gebare en slaan al die
regte houdings in, maar tog is daar iets wat hinder. 'n Mens is heeltyd
te bewus van 'n sanger war... wel, good sing. '

Wat glad nie sou gehinder het as dit slegs pop-liedjies was wat sy
sing nie, maar die musiek van Bertolt Brecht, Kurt Weil en Jacques
BreI wat sy hier beetpak vra vir veel meer as net goeie tegniek.

Dit vra vir inleef, Want hierdie menere praat oor die bleek dinge
van die lewe: rnense wat moeg is van baklei soos in Eisler en Brecht
se Peace Song, wat smag na eenheid soos in hulle Solidarity Song, wat
hamer aan onderdrukking en onregverdigheid soos in Schonberg en
Kretzmer se Do You Hear The People Sing?

Sy het 'n pragtige
stem, maar ...

Wankelrig
Methierdie liedere bevindOtto haar op emosioneel wankelrige

terrein, Sy probeer hard, maar rnaak die musiek nooit eie aan haarself
nie. Die benutting van onnodige rekwisiete soos die rietbesem (wat te
opsigtelik nuut is) en die bruin venster-koevertjie (ek het die betekenis
daarvan gemis) vererger net sake. Dan wens mens sy williewer net
stilstaan en sing. Want hierdie liedere se vir ons as Suid-Afrikaners
baie pertinente en relevante goed - dis net die manier van se wat pla,

Met haar vertolkings van Wei! en Brecht se Surabaya Johnny en
Pirate Jenny (laasgenoemde in die oorspronklike Duits) vaar Otto
heelwat beter, maar haar hantering van diebekende Mack the Knife
het weer glad nie by my byval gevind nie. Nog minder haar
oorbeklemtoonde uitspraak wanneer sy praat en veral wanneer sy sing.

Met sulke truuks werk sy heeltemal teen haar eie potensiaa!. .
Dis nie dat 'n mens Basically Brecht nie geniet nie, Al die elemente

is daar en dit soek nern fokus, As toeskouer wil 'n mens nie net sit en
luister nie, jy wil ook meegesleur word.

, Ongetwyfeld het dit vir 'n paar van die toeskouers by die
openingsaand gebeur want daar was so hier en daar 'n paarskugter
bravo's onder die warm applous, maar met nog so 'n bietjie werk kan
Marica Otto kan ons een van die dae almal op ons voete bring. Soos 'n
vriend nil die vertoning gese het: "Dit was goed, maar ek het nie
genoeg hoendervIeis gekry nie,"

as die Nederlandse akademikus
watri lesing gee oor Curriecupia
en die primitiewe ritue!e wat dit '
behels. Aan die ander kant is
sekere van die Pop se herhaalde
woordspelings kru en onsubtiel.

Surendran Reddy se gevoelvolle
begeleiding opdie klavier dra baie
tot die stemming by en sy Hymn to

. Freedom (Oscar Peterson-styl
weergawe van Nkosi Sikelele i
Afrika) naby die einde is briljant.
Jammer hy het nie ook 'n
solonommer in die eerste helfte
gehadnie.

Sleutel-GATrevue deur Lochner de Kock en Richard van der
Westhulzen. Regie deur Jan Engelen. Met Elzabe Zietsman,

Casper de Vries, Amor Tredoux, Lochner de Kock, Richard van
der Westhuizen, Dirk Vermeulen, Surendran Reddy, Hansie

Visagie, Jan Engelen. In die Nica Arena en die HB Thorn-Teater;
Stellenbosch tot 29 April. Resensie deur CATHERINE DU '

PLESSIS

Tredoux se uitvoering van
sommige van die ballades (veral
Heer van Harte en En daar is die
See) is aangrypend.

Die mans se ballades is minder
geslaagd en een of twee herinner
sterk aan studentesmagtinge,
Nommers soos Uitveer ('n country
en western send-up) en Baantjies
vir Boeties het byt en 'n boodskap
wat op gedempte (en om daardie
rede meer effektiewe) wyse
oorgedra word. Die groep werk
goed saam as ensemble.

Casper de Vries is skreeusnaaks

Transvalers se GAT vermaak Kaap

Juffrou.Elzabe Zletsman, hler horlsontaal afgeneem.'(Vlr die sensitlewe manne wat belangstel, sy
. Is nog nle getroud nle) _

" ,

GAT is die akroniem vir Groot
Alternatiewe Tunes. Die Tunes in
hierdie revue is meestal nie
besonder groot of.alternatief nie,
maar dra nogtans by tot 'n
vermaaklike aand.

'n Revue hoef nie noodwendig
satiries te wees nie. Die outjies en
die chickies van Transvalia kom
hoofsaaklik om "paahtie'' te hou,
maar van tyd tot tyd hou hulle 'op
met jol om te sing van "Hoe ry die
boere, skiet-skiet so" en ander
tunes met meer "substance".

Die pas en stemmingword
deurgans goed gehandhaaf. Daar is
min trae oomblikke en die
nommers wissel mekaar goed af.
.Die komposisies self (deur
Lochner de Kock en/of Richard
van der Westhuizen) bereik min
werklike musikalehoogtepunte,
maar Elzabe Zietsman en Arnor
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BOEKE

DiespikkelkoeiweiJnltalie

¢ ,

Foto:Gysvan Niekerk

jongste loot van die Dietse tale nou
op - die spikkelkoei wei in Italie, '

S6 k1inkOpperman in Italiaans:
Poerotica
o lessenaar van jou Iyf
my klein inkput
waaruit ek skryf.
(Poerotica
Ohel tuo corpo la scrivania
miopiccol calamaio
dipoesia.)

~an hierdie 500rt kits-analises
verdoesel nie,

Hoewel die boek onder
bespreking ook die "krisis" as tema
het, delf dit veel dieper en bied dit .
in die geheel genome 'n
deurtastende en gesofistikeerde
ontleding van die kragte wat aan .
die werk is in die Suid-Afrikaanse
samelewing, , " ,

, Onderliggend aan die .analiseis
'n bewussyn van die komplekse

, interaksietussen die veranderende
'~, ekonomiese omstandighede, die '

,," staat se verskuiwinede prioriteite
-.' en die wisselende vermoensvan

swart verseibewegings (binnelands
sowel as buitelands) sowel as die
vakbonde. " , '

Al die opstelle is,egter nie ewe
geslaagd nie, Waar Tom Lodge 'n
sobere uiteensetting met talle nuwe
insigte oor die onlangse '

, geskiedenis van die ANe bied, is
die bydrae van Colleen McCaul ,

, oor Inkatha ietwat verouderd in die
Iig van die omvangryke en
onIangse werk deur Mare en
Hamiltonoor die organisasie.

Weinig Iig
Die hoofstuk van Jeremy .

Seekings oor politieke
mobilisering in die swart
woonbuurte van die Transvaal,
hoewel 'n nuttige oorsig, werp
weinig lig op die interne dinamika
en teenstrydighede van die proses.

Dit is ook vreemd om te vind
dat Seeking in 'n nota wliTIe'r---r-, 'te':' c ' " ,

, elfder ure op p305 bygevoeg is,
baie van die aannames wat hy in

• die hoofstuk maak, 56fundamen-
, teelkwalifiseer dat 'n mens wonder
waaromhy nog besluit het om die

,stuk te laat pUbliseer.
" Ten spyte van enkele besware is

hierdie hoek een van die bestes van
"sy soort ep kan dit sterk aanbeveel

word vir diegene wat 'n diepere
belangstelling in die Suid-
Afrikaanse politiek het as wat in
die kommersiele en staatsinedia
opgedis word.

.Bundel delf dieper as
krisis van die staat

toegif. As dit nie gebeurnie, gaan
die werk in elk geval voort. '

Reelings vir die publikasie in ,
. boekvormvan die vertalings word '

reeds getref. , .'
,Dus, vir die mense wat '

. bekommerd is oordie '
"voortbestaan" en'"isolasie" van'
Afrikaans: In die taal waardigters
5005 Bredero in die Renaissance' .
inspirasie gam soek het, k1inkdie . .

hoofstUk bespreek en 'n inleidende .
hoofstukdeur eenvan die .
reakteurs, M Swilling, verskaf die'
nodige agtergrond waarteendie , .
boek gelees kan word.

Daaris deesdae nie 'n tekort aan .
politieke kommentatorsoor die
Suid-Afrikaansesituasie nie;
viaarskynlik na aanleidingvan die, .:
huidige internasionale fokus op .
Snider-Afrika, is daar 'n oorskot .

, skrywerswat mi 'n blitsbesoek, '
enkele onderhoude en vlugtige

. , opsommings uit die Weekly Mail'
hulle pennevrugte Iaat paradeer as
gesaghebbendeontledings. ,

, Morele verontwaardiging (hoe .
'opreg ookal) en veelvuldige
beskrywendekatalogiseiings van
die euwelsvan apartheid kan nog
nie die intellektuele bankrotskap

Transkei toe!

BUCHART se gids (van 52 bladsye) is 'n moet vir mense wat .
Transkei toe gaan, en 'n lekker ding vir mense wat elke Sondagrnid
dag op die woonstelbalkon 'n vakansie in die Vrye Natuur beplan.

Die aanslag is ekologies bewus eerder as toeristies, en die boekie .
is ryklik geiUustreer.Omgewingstelsels word sistematies en logies
behandel. Besondere verskynsels in die natuur word uitgewys, sodat
'n mens jou oe kan oophou daarvoor, '

Tien natuurreservate, die Wildekus
se staproete en die WildekusSon.
, Terloops die hotel, watdie gidshelp

publiseer het, word 56bespreek: "Net
inheemse plante word indie tuine '.
gebruik... Pragtige voorbeeldevan die " .
duin-aalwyn Aloe thraskii groei aan die
seekant van die duinwoud, die verste : '
suid wat hierdie spesie, sover bekend, '
voorkom..." Niks oor die kelnersnie.' '.~

Agter in die gids is Iyste van voels, '
borne en groter soogdiere, wat baie: ' "
handig is as mens die groter Iyste soos'· '
Roberts byderhand het. Die boekie se .
Iyste dra ook die nommers watna die'" . '
stand~ardwerkeverwys.

, A Guide to the Coast and Nature Reserves ofTRANSKEI,. -
, deur Duncan Buchart, ultgegee deur die .
Natuurleweverenlglng van Sulder-Afrlka, 1989. R16,95met
AVB IngesJult, plus posgeld van R1 ,50 van Posbus 44189, .

Linden, 2104. Resensle deur VICTORMUNNIK

. Frankel P, Pines N, Swilling
M: State, Resistance and , .
Change In South Africa.

. Southern Book Publishers,
1988. Bespreklng deur
ALBERT GRUNDLINGH '

Wayne Assam, vertater van Opperman en Van Wyk Louw

'en beurse vir sulke werk bestaan
nie in Suid-Afrika nie,

,Toehy 'n vooraanstaande
skrywer nader om hulp nadat hy
haar ryke en melankoliese
betreuring van die isolasie van"die
Afrikaanse letterkunde" gelees het,
het sy volgens hom geen -
belangstelling getoon nie.' ' .. /"

Maar, se Assam,hy eis niks
nie. As hulle hulp kry, is dit'n

EN MET VERANDERENDE
, BESIGHEIDSTEGNIEKE

Chari-Pierre Naude

Onder redaksie van
VICTOR MUNNIK .:

vanOpperman, omdat die
bondigheid min speling toelaat,

Onder die langer vertalings tel
Die Swart Luiperd van Louw en
Joemaal van JOOk van Opperman.

Assam se Italiaans ryrn maklik.
Maar dit skep die gevaar van
goedkooprym, en daarom is die
meestemoderne Italiaanse poesie '
in vrye vers,

Interessante probleme het in die
vertalings opgeduik. "Ons kon nog
nie die woord 'konka' in'Italiaans

, vertaalnie, Alhoewel 'n woord ;
daarvoor weI bestaan, is die

, asosiasie daarvan met prostitute,
. wat die betekenis van 'n gedig soos

Ou Skepsel heeltemal sal kelder.'
, .Soos hy verduidelik word dit

duidelik dat die vertaler weI
deeglik die sosiale gebruike en
konnotasies van woorde moet ken.
Maar hy was nog net eenmaal in
Italic, vir 'n kort rukkie,

Assam het homself Italiaans
geleer. Zambonini se sy verstaan
Afrikaans goed, maar praat dit nie
juis nie, . "

Assam se hul grootste
struikelblok met vertaling was nog .
altyd geld. Dis 'n tydrowende taak,

, skrytot bel vir
.; kataJogus

'.'

Jan van ECk,
EYEWITNESS

TO
"UNREST" "

Rl·4,OO" Rl,82 AVB

/', .Nadtne ' ,
Gordlmer.

. ~'f· THE
ESSENTIAL.'
GESTURE "

R49,95 + R6,50 AVB

TAURUS
BOEK·

Binnekort"
verskyn:

Harry Kalmer
DIE

WAARHEID
EN ANDER

", STORIES
Antjie Krog
LADY ANNE

,. Bestel nou by
", TAURUS

0.' Posbus 39400
. 'Bramley "

" 2018,
Tel (011) 8874274

AFRIKAANSE gedigte verskyn
deesdae nienetinRussies nie,
Gedigte vanDJOpperman en
VanWyk Louw in Italiaans ,
vertaal word deur 'n swart
skrywer vanKaapstad, Wayne
Assam.

Assam vertaal 'n wye keur uit
die poesie, asook die opstelle, van
die twee digters, in medewerking ,
met Tiziana Zambonini, 'n
Italiaanse dame van Kaapstad.; .
Albei is kenners van die Italiaanse .
digkuns.

Assam is al as skrywer
opgeneemin die Amerikaanse

, publikasie TriquarterlyMagazine
as 'n eksponentVan die beste swart
prosa uit Suid-Afrika, saam met
skrywers soos Achmat Dangoren
(witteriges soos) Ingrid Scholtz;

Die reaksie op die vertalings
daar oorkant was oorweldigend, '
hoeweldie projek nog net halfpad .
is, se Zambonini. Van die
vertalings is voorgeleaan die
Italiaanse lede van Europa Cultura,
'n vooraanstaandekulturele .
organisasie wat o.a.die. . .
Nobelkomitee bystaan in die keuse
van Europese werk vir hul
jaarlikse eisteddfod. '

Ben van hulle, Maria Negri; 'n
doyenne van die Italiaensedigkuns
en self 'n wydvertaaldedigter, het
die twee digters geloof vir ..the
candour and innocenceof their
inspiration..·. .

Binnekort verskyn verskeie'
vertalings in die blad Realta ,
Sudafricana saam met 'n
uitgebreide inleiding tot die werk
van Louw en Oppermandeur drie
vooraanstaande Italiaansekritici.

Volgens Assamis diewerk van
die twee dertigers veel "groter" as
meeste van die sogenaamde
grootste werk wat vandag in
Europa verskyn. ' , . .

, Die rymgedigteword in ryni .
vertaal en so min as moontlik van

.die oorspronklikegees daarvan
word opgeoffer.Assam se die
moeilikste was diekort gedigte

;".'
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TEATER·
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DIE LAAGER

MARKGALERYE

UPSTAIRS-TEATER

KIPPIES die MUSIEKPLEK'

Long Day's Journey Into Night: deur Eugene O'Neill; met
Patrick Mynhardt, Diane Wilson, David Clatworthy, Andre

Roothman en Belinda Konlngj regie: Ralph Lawson; dekor:
Peter Cazaletj kostuums: Blrrle Ie Raux; bellgtlng: Malcolm

Harrel: In die Nlco Malan-Teater tot 6 Mel. Resensle deur
CATHERINE DU PLESSIS

EUGENE O'NEILL se outobiografiese stuk bied eerder 'n vorrn van
"tearer realisme" as elrama. Die gehoor neem sy familie waar terwyl
hulle swakhede ontbloot word en hulle van aIhul pretensies gestroop
word. Die aksie is minimaal, die hoofsaak is die karakters en hoe hulle
op mekaar inwerk. .

Die skrywer self wou he dat hierdie stuk eers 25 jaar na sy dood
moos opgevoer word (aIhoewel sy weduwee toe veelvroeer
toestemming daarvoor gegee het). Mens kan sien hoekom, want dit is
'n intens persoonlike oopvlekkingvan sy familielewe. Die skryf
daarvan was glo katarsies vir O'Neill, maar hy bied geen "oplossing"
vir die vier gemartelde mense nie, Vir die gehoor is dit 'n ontstellende,
byna voyeuristiese ervaring. ..-

En 'n lang een, Die herhaling wat telkensvoorkom mag miskien die
skrywer gehelp het om diepgesetelde gevoelens uit te werk, maar dit is
minder doeltreffend vir die toeskouer. Die ongelukkige familielede se
gevoelens bestaan meestal uit verwyt, woede en selfverwyt. . .

Kruik se produksie is van hoe gehalte. Diane Wilson as die .
dwelrnbenewelde rna lewer 'n ysingwekkende vertoningvan iemand
wat haar onttrek van die werklikheid. Patrick Mynhardt as die suinige
akteur-pa beklemtoon sy teatraliteit, maar laat sy arbeidersagtergrond
en insekuriteite deurskemer.

As die ouer broer slaag David Clatworthy goed daarin om te huiwer
op die rand van besopenheid sonder om oorboord te gam. Sy -
beheersde spel toon net genoeg woede en angst veral in die
belydenistoneel saam met sy broer. -. . -'

.Andre Roothman speel die rol van O'Neill self, as die jonger broer,
Ook sy spel is sensitief en wissel vim woede-uitbarstings en
selfbejammering na apologetiese versekering dathy sy familielede lief
her,

Belinda Koning verskaf die enigste verligting in hierdie intense
atrnosfeer as die Ierse bediende wat graag saam met haar meesteres
whisky drink. Die dekor deur Peter Cazalet is gepas somber en
Malcolm Hurrel se beligting skep effektief die atrnosfeer van die lang
dag wat in nag verander. -

.Ole Crazer by Pot-Pourri, Geskryf deur
Charles Fourle, met Pleter Brand en

Charles Fourle. Resensle deur VICTOR
MUNNIK'

nar kyk dat hy bly sit. Dis in die klassieke
verhouding tussen die nar en die Crazer waar
die verskriklike menslikheid agter realpolitik
uitgespeel word.

'n Mens kry die Crazer regtig jammer
wanneer hy so mooi vra vir ietsie om te eet,

. en wanneer hy kinderlik ongelukkig raak
omdat sy poliesman so senuweeagtig is dat
hy doodskiet wat voorkom, .-. '. '., .

Pieter Brand se vertolking van die Crazer
is meesleurend. Hy' word daarin natuurlik -,
baie gehelp deur die egte, gemaklike taal in
die stuk.· . . . .'.....

.. Charles Fourie se vertolking van die nar is
stokkerig, en soms ongemaklik. Wanneer•. "
hierdie stuk aan meeren groter gehore as by
Pot·Pourriblootgestel word - soos wat seker-",
lik moet gebeur • kan die rol van die nar dalk . •
deur iemand soos Gys de Villiers vertolk
word. Dis 'n stuk wat sommer nog baie
opvoerings werd is:.,." .. .

(

morele les te bewerkstellig, Magda
se konfrontasie met tradisie
(gepersonifiseer in die gees van
haar ouma - Vanessa Cooke) is die
tweede been van die trek (na erens)
nie werd nie, .

Tog is die stuk met lye visueel
betowerend genoeg om die "A
Fantasy" deel van die titel te .
regverdig. Endie grootste
potensiele slaggate, politieke

. dogma en ferninistiese sloganism,
word goed genoeg gesystap om 'n

. genotvolle (eerste helfte van 'n)
aand in die teater te verseker..

Oud-revolusioner Straye (Janice Shapiro) bepeinsdie toekoms in Clare
Stopford se The Last Trek - by die Markteater

Foto: Ruphin Coudyzer

"The Last Trek ~ A Fantasy. Met Vanessa Cooke,
Charlotte Butler, Pippa Dyer, Melinda Ferguson,

Terry Norton, Nandi Nyembe, Louise Saint
Claire, Janice Shapiro, Irene Stephanou, Jennie.

Reznek en Wesley France. Regie deur Clare
Stopford. Resensie deur CHRIS DU PLESSIS

Myvolk, hier koiri ek!

leek-dissipliner met sporadiese
uitbarstings van selfvertroue, Maar
haar onvermoe om van die verlede
(die #@!!*& tas) afstand te doen,
veroorsaak dat sy haar toekoms
(haar baba) tydens 'n storm moet
prysgee.

Humor (spesifiek goed gebruik
deur Stephanou en Butler) en
tragedie word tydens die eerste .

· helfte uitstekend gebalanseer en
die ritme goed gehandhaaf. Maar
die stuk verval in die tweede helfte
in 'n trae, slepende poging om
iewersn "boodskap" of erger, 'n

DIE Afrikaner hou mos van 'n sterk leier,aI is
· hy 'snaaks. Eintlik hoe snaakser hoe beter. .

Die figuur - 'n mengsel van die kragdadige
oom en die sentimenteleseuntjie - spook by
jong Afrikaanse dramaturge, soos bv die

· sieklike generaal in Reza de Wet se Nag .
Generaal, .

In Charles Fourie se Crazer het die figuur
heeltemal mal geword, en het die
sentimentele plek gemaak vir die patetiese.

Dis juis die patetiese wat die gehoor so
aandie Crazer gebind het. Want dis die soort
simpatie wat 'n mens het vir 'n sk611iewat
deur sy eie toedoen - in die moeilikheid
beland het,

Die Crazer is 'n modeme verwerking van
die ou sprokie van die keiser wat kaal is - en
diegene wat dit raaksien, wil opsluit en ,_
vrekskiet (wat ook aIeerste gebeur), "

Die Crazer se veiligheidsmagte - Aubrey
aan die ander kant van 'n walkie talkie ~ is

· skietding in die hand op soek na die
vertraagdekind wat geskree het die keiser is.
kaal. , "' \ .. ' ".. _ .

In diepaleissit die kaal keiser en wag dat
-, die kind opgespoor moet word, sodat hy om"
verskoning kan vra en geskiet kan word. Sy

van laaste trek
Tweede been

maar traag
DIEtema van 'n post
revolusionere Suid-Afrika word
weergebruikom die groepie
vrouens (en die gehoor) deur 'n
fantasiereis vanself-ontdekking
te lei. Vier vandie futuristiese
"pioniers" watoenskynlik die
"Ravages of War" steeds voel, .
deel'n kelder in Johannesburg.
Die"Conservatives" is nogin
beheervan vanafgesonderde
vestings en revolusioneres
noem mekaarnogsteeds
Comrade. Ondergrondse .
"deals" op die swartmark is die.
enigstemanier om te oorleef...

Maar nes mens begin dink dit
kan in 'n Working Womens' Mad
Max ontaard, begin die trek;
Magda (Charlotte Butler) verskyn
met haar ouma se trourok en 'n
stukkende stuurwiel om Afrikaner
nonnes te verteenwoordig en
Princess (Louise St Claire) met
baba en tas vol herinneringe om as
een van die hoof-katalisators vir
die drama wat volg te dien. Saam
met 'n duirnryer, Usengumama
(Nandi Nyembe), wat ook as .
storieverteller optree, is die "Trek"
dan voltallig.· .

Die eindbestemmingis Magda
se familieplaas aan die
Oranjerivier en die groep rnoet •
a1lerhande slaggate soos slegte
weer, slange en "Conservatives;'~ .
voorposte ontduik tydens die
Tolkien-agtige pelgrimstog.
Boonop word hulle met genoeg

. kwasi-bybelse professieeuit hulle
eie geledere gekonfronteer om
hulle goed besig te hou - en dit op
die moeilikste moontlike roete
tussen Johannesburg en
Philippolis. (Waarom hulle nie 'n
makliker pad gekies het om
Bloemfontein te vermy nie, sal
slegs mede-masochiste verstaan.).

Genotvolle stereotlpes
Allerhande genotvolle

stereotipes word in die loop van
die stuk ontgin. Roberta
(Stephanoujis die selfbehepte .
oorlewer, Straye (Shapiro) die".
broeiende introvert met 'n
geweldadige verlede, Skye
(Melinda Ferguson) die. '
onrealistiese dromer... Magda is
die tawwe, praktiese boeremeisie
wat in haar identifisering en
alliansie met die tawwe, praktiese
revolusioner Usengumama die ou ".
cliche van die boer en die' .
swartrnan/vrou wat eintlik
dieselfde tradisievaste,· .
onpretensieuse lewensuitkyk het,
herhaal.

Waneer die motor breek, kom
hulle af op Holly (goed vertolk

. deur Terry Norton), 'n wildemis
boemelaar met magiese kragte. Sy
ontketen ook latente intuidewe
vermoeens in Skye - 'n insetsel wat
soms dreig om die mite van
"vroulike intuisie" en die
sogenaamde kollektiewe
onderbewuste "verstandhouding"
wat slegs tussen vroue bestaan,
bietjie ver te voer. .

Princess groei effens van 'n .
selfbejammerende stommerik wat
die ganse "toer" vertraag met haar
logge tas vol geeste van haar

, oorlede (in die oorlog) man, tot 'n

VryDagl 28 April 1989 B7 .



ETE EN DRINKE

Gaan sock die veilingwyne

I
i

I
I
I
I

I
1,

Hoewel dit 'n 1985-wynis. behoort
nog drie of vier jaar te verouder
om sy volle potensiaal te bereik.
. Hierdie is die nuwe Private Bin
wyne van vanjaar, maar daar is
talle ander wat jy ook mag
raakJoop. Al wat jy moet weet, is
dat hulle sonder uitsondering ware
veilingwyne is wat hul plek daar
verdien.

En natuurlik verdien hulle om
in ons kelders te wees.

KOOS COETZEE

ONLANGS het ek 'n resep oor gebakte appels geskryf, waarin ek gese het
enige goeie konfyt kan gesmelt, en oor die appels gegooi word.

Maar ongelukkig is dit moeilik om goeie konfyt in die hande te kry.
Ingevoerde konfyt is duur, en plaasli~e winke~?nfyt'oor die algemeen
swak. >

,Ek stap nou die dag by "nsupermark in'en sien All Gold seeerstegraad
appelkooskonfyt in 'n botteltjie op die rak.

Die deksel se Allgold is "Vervaardigersvan Keurige Smulkos Sedert
1908" endie botteltjie lyk heeltemal "upmarket". Dit sal darem seker beter
wees as die geblikte variasie, dinkek, en koop die botteltjie vir'R2,39.

Ek het aanvanklik gedink diekonfyt is bietjie donker,maar besluit om ,
dit nie op sy baadjie.te takseer nie. , ,' .

'n Week later maak ek die botteltjieoop: die konfyt is hard, donker, en
smaak na een of anderdoodgekooktevrug. Dit het '11 suur smaak, Kan dit
moontlik appelkooswees? Moontlik. :

Skaars eetbaar ,f

Die tgoudthoort
in die asblik

, " " , .
,Dis 'n minderwaardige,swak, skaars eetbare konfyt en hoe onder die

son dit as eerstegraad bemark kan word. weet die hemel aUeen. Is daar . '
geen kwaliteitbeheer nie? , . ,

. Kan voedselmaatskappye inhierdie land sonder enige protes jaar na jaar
met moord wegkom?"

En hoe voed 'n mens 'n oningeligtepubliek op dat hulle nie tevrede
moet weesmet vieslike produkte wat aan hulle afgesmeer word nie?

Dis baieduidelik dat die vervaardigers van hierdie konfyt nie die
. vaagste benul het hoe om konfyt te kook nie, Dit het duidelik hopeloos ie

lank in een of ander bose kookpot beland. Yandaar die donker kleur, die
digtheid en smaakloosheid. . . ,

Ek sal ook graag wil weet watter gehalte appelkose in die gebroedsel
ingegaan het, ',' '.

Ag nee menere Allgold, vind asseblief uit hoe om konfyt te kook. Julie
"goud" hoort in die asblik.

permanenteNederburg-reeks wat
elke dag geniet word nie.

Vanjaar is vier droe wit Private
Bin-wyneverkoop, en alvier was
uitstekend.

NederburgPrivate Bin D2l8
1987. Hierdie is 'n briljante wyn,
uiters smaakvol met 'n goeie
suurheid watnie die smaak
oorweldignie. Die wyn word
gemaak van 80% Sauvignon Blanc
en 20% PinotBlanc wat ses
maande in hout gehou word. Die
resultaat is baie interessant en dis
'n topklas wyn. ,

NederburgPrivate Bin D234
1986.Die wyn is 'n jaar ouer as die
vorige een en bevat net Sauvignon
Blanc. Dirhet 'n lieflike neus en 'n
duidelik SauvignonBlanc-smaak.
Hierdie wynkan dalk verbeter deur '
nog'n jaar in die kelder, maar dit

, sal nie my kelder wees nie (ek sal
dit sommerbinne die eerste week
uitdrink).

Van die effens soeter of eerder
meer blornmerigewyne was die
NederburgPrivate Bin S354 1987
'n treffer. '

Gebalanseer '
Die wyn is 'n wonderlike

versnit van Weisser Riesling en
Gewurtraminermet 'n byna
volmaakteneus van vars blomme
en vrugte, gevolg deur 'n'smaak
wat perfek gebalanseeren
verleidelik is. 'n Subtiele

, meesterstuk,
Al hierdiewyne is, sonder

uitsondering, die soon wyn wat
perfek is vir 'n Sondag-middagete

, in die tuin, of om op hul eie,
,sonder kos, saam mer'n paar goeie
vriende te drink.
. Van die rooi;is die Nederburg
Private BinRl09 1985 'n
nuweling.Die wyn is 'n versnit van

'5<J% Cabemet en 50% Merlot, Dit
wys aan die neus wat 'n
vrugtekoekgeur het, wat so
kenmerkendis van 'n Merlot, Hier
is 'n wyn watook in meer as een
opsig herinneraan 'n St Ernilion.".

1985
Superieur

BJ Lankwarden

aandag verdien. Di6 wyne is almal
uitstekend, maar die geskryf op die
plakkers kan verwarrend wees,

, Dis eintlikheel eenvoudig, ,
aangesiennet twee soorte wyn
onder hierdieplakkers verkoop
word - rooi en wit.
, So. as die plakker se Private

Bin R. is die wyn rooi, Mens kan
,natuurlik in die winkel na die kleur
kyk, maar nie op 'n pryslys nie.

Die witwyneword verdeel in
droog (D) en soet of semi-soet (S). '
Hierdie soetwyne is nie
gefortifiseernie.

pie afgelope tyd was baie van
die D-wyneheel uitstaande, veral
vanjaar, en 'n mens wonder of
party van hierdie wyne nie deel

': behoort te wees van die

1985
Superior

Nederburg

Hou jou oe oop virsulke plakkars

:Private,Bin,S354·
SPECIAL LATE HARVEST ,

Wine ofOrigin-Paarl ,
e07'5n N£DERS'URG WINES (PrY) lTD" NEDERSURG, PAARllr::7=S-="O-m""'ll
' "~ ,PRODUCED AND SDTIlED IN THE REPUBUC DF SDUTH AfRICA ' . '

BINNE die volgende paar weke
gaan diewynwatby vanjaar se
Nederburg-veiling gekoop is.
opdiewinkelrakke begin
verskyn.

Vir die gewonemens is dit 'n
kansom hierdie wyne - geed,raar,
oud of andersinsmoeilik
bekombaar- in die hande te kry.

'n Mens kan die veilingwynein
rofwegdrie afdelingsdeel, Die'
eerste groep bevat ou en skaars
wyne,rooi en wit. Die tweede
groep bestaanuit skaars wynevan
klein ko-operasieswat nie
normaalweg in die handel
beskikbaaris nie. Die derdegroep
is wynewat spesiaal vir die veiling
gemaak is, soos die van
Nederburg. '
, Vandagwi!ek 'n bietjie uitbrei
op die laaste groep,die Private
~in-wyne,.omdat hulle meer

/

• '. I ~ '"

hoofgereg. Sy kry 'n groot bard vol met geel Tys,
sappige wortels en groenbone. Die mense hou van '
kleur en lewe op 'n bord.; , .

Die hoender is sag en smaakvol en die sous is'
romerig. En suinig met die hoender is hulle nie.

Ek kry 'n groot bord kerrie, en my enigste krltiek
is dat diekerrie ietwat brak'was.:Stadig met die sout
in die kombtiis,sustersl Maar ek~kla nie.'

Kyk, grand kos is dit nie, en \>eslis nie nouvelle
cuisine nie. "j . ,

Maar waarde virjou geld is dit beslis.
, '. Die rekening saam met die AYB is net R15.5L,

:/Jel hulle by 021-492554 enbesPreek nou. " '
, • , ..,.:/ .-< ~

HERMAN LATEGAN
,:\ ,

.j ....

SEEPUNTis berug vir
sy geldgierige
restauranteurs wat nie
'huiwer om die.honger
hondevan die publiek
uit te buit nie, Tog is
daar verrassende

. uitsonderings,
In die hartjie van

hierdie seaside resort
vind jy St Ives.
Onpretensieus en
gerieflik, in 'n gesellige
goordubbelverdieping
huis in die hoofweg.

Jy stap en in 'n
akwariumvol
goudvisse skrik wakker
en groet jou oopbek. 'n
Lang man wys ons tafel
vir ons. Yerby die

.. regterkantste kamer
.met die Afrika-kuns
neem hy ons na 'n tafel . ,
in die middelvan die . I

huis waar ons op movie-seats SiL , ,
Ek het 'n skaam wyntjie wat deur Jolin'Platter

vier sterre gegee word. saamgeneem. Onskelners is
aanvanklikook skaam, maarmens kan hulle
vergewewant dit klink asof al die borde breek en' '
die kombuis so pas in vlamme opgegaaJ1 het. ' .

, Ek kyk in alle ems na slakke vir R2.95 om mee
, te begin. Skielik gil my vriendin: 'n halwe kreef vir
net R7.50 as 'n voorgereg. Ekneem 'n vinnigesluk
wyn.Tien groot gamale vir R12.95. En kabeljou vir '
~~. , . '

Die slakke is net reg. Die knoffelbotter is nie te
. sterk nie sodat 'n mens ook 'n stukkie slak.kanproe.

Die broodrolle is volop en heerlik sag., ;, ' "
, My vriendin bestel 'n hoenderkasserol ~ ,.

Iselke "
middag en
aand cOp

St Ives,

Hoofweg148, .

• Seepunt,

(Ongelisensieerd)

Bel vir Gwynne (011)836-7236 .

"~~
Adverteerl

By die Mark-leater ' .
,. Breeslraat, Newtown
',Tel: 838-§960

~- , ,

I"~,.

Ondersteun

~

, ?" ~.
" 'I. , '\......
,,1, ' Vegetariese . .-.. ,

T/' .. 'enseekos-restauranV' ')
,..' ::. Oop elke dag behalwe Maanda~.~

. ~"11vm- 3.30nm en 6.30nm • 12.30 ;'
~ , .

. " "~'" -. Rockeystraat 9a ,'/ "
;- ~ '~".';': Bellevue ' •. /.~

~!'o. ''';'' 648-0801' ,,~
"'~' ~',.. 'IL'. '-

I--=~\ ,,~=:1... '~';~

THE,COMPA~ ~S S'OLEKKER"
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die boys) wat 'n paar jaar
gelede so populer was in die
townships..

Van dielaat
sewentigerjare af is die
Pantsulas ook sterk
bemvloed deur Amerikaanse
disko-musiek. Mens kan

nou nog van die
handbewegings van arme ou
John Travolta in van die
dansers se werk herken. Die
aaklige musiekvorm (disko)
is effens meer aanvaarbaar .
gemaakdeurons eie

, weergawe, disko-mbaqanga,
en Brenda Fassie, Chicco,

.crn, Yvonne Chaka Chaka,
Condry Ziqubu ens sal •
hoewel die nuwejong

.Pantsulas nou op Hip-hop,
House en Eurobeat dans 
maar altyd met die Pantsula

" fenomeenvereenselwig
word.' ' ..

Maarhoewel
kontemporere invloede (hier .
-en oorsee) gedurig
bygevoeg word, bevat die
Pantsula-Jive net soveel
tradisionele Afrika- .
invloede.

Dit is byvoorbeeld
. . moeilik om te s8 of die .

., konsep om teenmekaar in
. groepe of individueelte .

'" . "dans" in plaas van baklei
". afkornstig is van.« .

', Breakdancing of die
tradisionele Inhlangwini .v "

Dit is ~k hier waar die
term van een van relatiewe

.deernis tot een van
algemene suspisie verander

, het. Die groepe eh...
kwaaijongens isgou
vereenselwig met die
destydse tsotsi of enige
ander doodgewone skollie.

Vandat die Pantsula-jive
(die dans) as die hoof-

-- tydverdryf van die Pantsulas
oorgeneem het, probeer die
groepe wegbreek van .
hierdie stigma.Een van die
primere funksies van die
kompetisies is om agressie
deur middel van 'n
kuns(matige) uiting in plaas
van vuishoue en messe uit te
werk.

Niemand weet presies
waar en hoe die dans

. ontstaan het nie. Miskien uit

. verveeldheid, miskien
frustrasie, het die een die
ander in die vroee

fundamentele patrone kan
uitgesonder word, se John

. Mpotoane, regisseur van die
Initiators Dance Group wat
by die Pot-pourri fees
opgetree het: "Standard'
Pantsula", "Shimpolo",
"Fuquza" -waarin die'
Pantsulas enige "aksie" soos
byvoorbeeld sokkerspeel, .
padwerk, pannekoek bak,
hoender-bewegings namaak
en "Robot" wat - hoewel

.baie van Pantsulas dit nie
sal erken nie - grotendeels .
bemvloed is deur die
"locking" en "popping"
rukbewegings wat '
Breakdancing gekenmerk
het. Daar is ook ander
"byvoegsels":

. Die "Gear-style"
veronderstel byvoorbeeld
om met tussenposesn ,

. ekstra sarsie "petrol" in die .
.passies te plaas en in een
van die gewildste nuwe
style, "Alphabet", word
letters met die voete op die
vloer "geteken".. '
. Een van diestyle,"'" .
Sikhiza, is deur Sipho
"Hotstix" Mabuse verewig
in seker die grootste
Township-jive treffer van .
die eeu, Shikisa (op die
Afrodizzia-Iangspeler).

Net soosdie jong
tagtigerjare begin naboots volgelinge van Ras Tafari in

. met die eienaardige, Trenchtown Jamaica'
komplekse dubbel-tyd aanvanklik sterk bemvloed-
voetwerk waarvoor hulle'" is (spesifiek in hulle straat- .
nou so bekend staan,Die byname) deur die ou Film .
dansaksie (waarvan die Noir t'Classics" (Bogart en
basiese voetwerk toe nog uit die boys) en die.
"n heen-en-weerbeweging Amerikaanse Westerns wat
bestaan het), het destyds as' in Kingston hervertoon is,
Bopha bekendgestaan.· . kan elemente van baie

.,.Tussen toe en nouhet . I. Pantsula-style direk ..
: ·'·lellerlik honderde style -: ;. .teruggevind word in die'·

ontwikkel. Maar vier of vye. Karate-flieks (Bruce Leeen .'

David en die Junior Pantsulas. Nou al oudmodies?

MENSE

Mapantsulal Baie Van ons hetal die woord gehoor. Daar was 'n Suid-Afrikaanse
f1iek met die titel wat hler verbled Is, en 'n nou reeds ontbinde mbaqanga-groep

met dieselfde naam ... Maar wat is.dlt eintllk? CHRIS DU PLESSIS vertel meer oor
diesosio-kulturele fenomeen wat al meer as 'n dekade lank jong township modes

oorheers. '
\

Mapantsulas:.Die,
REGTE·tekkies!

Na 1976se uitbarsting in
Soweto het talle van die
jong township knape, SODS

jong knape wereldwyd maar
maak, in groepe op die
stratevan hulle afgemerkte
turf begin rondhang. Hulle
is grotendeels herken aan
hulle "uniform" wat - soos
dit maar van die dertigerjare
af in die townships gaan 
sterk beinvloed is deur

· populere Amerikaanse
modes. .

, Maar anders as die'
township "cats" en "lanies"
wat nog steeds gelyk het of
hulle uit 'n Chicago gangster

· fliek circa 1940 uitgestap
het met hulle two-tone
brogues en "over-all pleats",
of die meer onlangse met .
leer bedekteTownship neo
Punks methulle "Dogs" (of
War)-boots, het die

. Pantsulas se drag meer "All-
· American leisurewear"
nageboots: Baseball caps,
Tiger jackets (binnekant
buitentoe gedraai), los
langmou "check"-hemde oor
'n T-hemp, halfmas Vrigos:
kakie-broeke met wye
"turnups", veelkleurige.
Argyle sokkies en losserig
vasgemaakte basketball
tekkies: NIKS anders as
ingevoerde Converse All
Star Chuck Taylors nie!

. Volgensdie twintigjarige
David Mbele, hoofdanser
van die Junior Pantsulas, het
hulle hul (ge?)dragkodes
ontvang van ene Blacky
Mkize. Hy was 'n James.
Dean-agtigetownship

,. "roamer" wat op 'n partytjie
.metn mesdoodgesteek is

. nli 'n drank-deurtrekte
'skermutseling oor 'n meisie "

. (wat anders?). .

DITwas ietwat van 'n
verassing om die
volgende item opvanjaar
se Potpourri-program te
sien: Pantsula - Disco
Township Jive.

N Ii byna 'n dekade van
hierdie eg Suid-Afrikaanse
sub-kultuur se bestaan kry
dit uiteindelik amptelike
erkenning in Afrikaanse
kunsgeledere. Die Shell
Road to Fame het effens
vroeer wakker geskrik deur
die Sharpville dansgroep,
Junior Pantsulas, as wenners
van die 1987 dans-kategorie
aan te wys, maar die vraag
bly staan: Waarom is
hierdie hoogs
gesofistikeerde kunsvonn
wat al meer as 'n dekade
lank onder ons neuse broei
so lank gei'gnoreer?!

Dit is 'n Suid-Afrikaanse
tradisie om ons eie talent
mis te kyk. Om oorsese
"trends" na te volg ten koste
van ons eie. Hierdie siekte
het al epidemiese proporsies
bereik. Dit is al
GEWOONTE. Baie van ons
musikante soos Johnny
Clegg, Sipho Mabuse en
Mahlathini se plate moet
nou eers oorsee vrygestel
word voor dit hier "aanvaar"

_ word.
Mapantsula! Heelwat

Suid-Afrikaners het al die
fliek gesien...WHOOOPS!
Sorry - van die fliek
geHOOR! (Joharmesburgse
regisseur Oliver Schmitz se
poging - hoe power ook al 
is mos deur ons
verantwoordelike owerhede
wat altyd na ons beste
estetiese belange omsien,
verbied).En
belangstellendes in plaaslike
rnusiek sal seker nog die
geinspireerde deuntjies van
die mbaqanga-groep met
dieselfde naam gelei deur
die Keniaanse guitaarspeler
Simba Morri, onthou...

Maar wat IS dit eintlik?
Gewoonlik word die

naarn vaagweg vereenselwig
met die jong kerels met die
vlieende tekkies en
onvoorspelbare sub-pelviese
bewegings wat op die
straathoeke van ons

• -----1
1,

--j
\..7:.' ~:-I

I~;:,;,<;:;:",,,;y,;;:;fi~
hoofstede dans.

Elkeen van hierdie
gimnastesal vir jou 'n ander
etimologiese verduideliking
van die woord of benaming
Pantsula gee, maar dit kan
seker die beste vergelyk
word met die Afrikaanse
woord Mamparra. Dis wat
enige oupa in die townships
(of enige iewers anders) sal
se as hy sy kleinseun yang
waar hy 'n spyker in sy
slapende suster se kop
probeer kap: "Hei jou
Pan tsula!/Mamparral
Moenie'n spykerin jou
suster se kop inkapterwyl
sy slaap nie."
(Amajpantsula is die
mecrvoudsvonn - duisende
kleinseuns met hamers en
spykers...

. In 'n wyer sosiale
konteks is dit 'n konsep, 'n
houding, lewenstyl, 'n: .'.
MODE. Ennatuurlik die
DANS wat oor sowattien .
jaar ontwikkel het.
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W" GIDSE Saamgestel deur DEBBIE AMOS

Jazz Acesop Saterdae
.tussen een- en vyfuur. Die
Waldorf String Bandis
Sondae aan die beun.

Artscene, St Andrewslaan,
Seepunt:Olieverfwerke
deur Johandu Plessis:The
NakedTruth.

, VryDagl28 April 1989
,"',I"" '{.t', ~\ ... :j~· ...1\; <!

Capone's, Louis Bothalaan
440: Restaurantmet orkes,
Dinsdag: Brynn.Weens
dag: AlanGold. Donder
dag: Largesse. Vrydag:
Alan Gold.Saterdag:Tam
Minter. Sondag:Largesse.

Theatre on the Bay,
Kampsbaai: Sarcophagus,
deur VladimirGubaryev, is
hier te sien. Met Jeremy
Crutchley.Tot mdre-aand.
Tom Foolery, 'n musikale
revue metRichardLoring,
Mark Richardson en
MalcolmTerry begin
Dinsdag-aand,

Hard Rock Cafe, 204
Oxfordlaan,lIIovo: Gewil
de tiener-uithangplek.
Middag- en aandete op die
maat van treffers,uitgevoer
deur die groep Alzec
Woensdae en Sondae.

.' .... .

Gallery International, St
Georges-sentrum: Aidan
Walsh van Durbanen Wim..
Blom V8l1 SpanjesuI! uit.

Baxter-kunsgalery:
Houtsneewerke,
tapisseries, pone en

·beeldhouwerkeuit
Katlehong,

Kunskamer, B.ergstraat
14: Suid-Afrikaanse
kunstenaarssoosPiemeef,
MaudSumner,Maggie
Laubser,IrmaStem,
Preller,Wei",KibeI,
Caldecotten Boonzaaier.

Kaapstad
Baxter-tearer, Mainstraat,
Rondebosch:Studio:
Orgasmo Adulto (oor
vroue se seksuele
frustrasies)deur Dario Fo
en FrancaRame is nog net
vanaand en Saterdag-aand
op die planke. Mark Banks
se A Roomwith a Review
begin 5 Mei.Tot 27 Mei.
In die Teaterkan
Emperor's Nightingale tot
Saterdag-aand gesien
word. Gulls met Joyce
Stewarden Mitzi Booysen
begin Woensdag-a8l1d hier.
In die ConcertHall begin
'n politieseopvoeringdeur
die CapePlayersop 9 Mei.

en JeremyTaylor.

Kaapstad

Idols, bokantvan
Endstraat: Lang toue van
BAlE entoesiastiese jollers
buite, Musicken plesiervir
die tiener-yuppies,

Nlco Malan, Strandgebied:
Long Day's Journey Into.
Nlgbt metPatrick
Mynhardten DianeWilson
in die Teater.In die Arena
is die balletopvoering The
Chat and Dance Show.

Gallery 709, Adderley-
· straat:RobinMann,Pieter
van der Westhuizen,
Naama Nothmann, Ann
Linsell-Stewanstal onder

· anderehieruit.
Beeldhouwerkedeur'
EdoardoVilla. '

Cape Gallery. Kerkstraat
60: Nuwewerkedeur

, Pieter van der Westhuizen~
· George Boths, Nico .

Verboomen RuthSquibb.

TheLast Trek - A
Fantasy met Terry Norton
bydie Markteater se
Upstairs.

Late Nile DUke's,
Melville: Laatnag
altematiefvir Rockey
straat,Oop vanvyfuur tot
baie laat saansen Saterdae
virmiddagete.

Rumours, Rockeystraat: 'n
TipieseRockeystraat
laataand "joint"vir mense
watsoms werk ook..

totSaterdae. Die gereelde
orkes is Cinema,wat met
lasers,ligte en video's
vennaakverskaf.

Rake's Wine Bar,
Ridgestraat20, Parktown:
In'n ou huis met 'n groot
tuin,Ligte etes op die
grondvloeren'steak op die
boonste verdieping.
Vrydagaand: Roots en die
eenmanvertoning Nebbon.
Dixieland-jazz deur die

Cassirer-galery, Mutual
plein, Rosebank: Kostuums

. vir ballet,teater en
rolprente,deur bekende
Franse,Engelse en Suid
Afrikaanseontwerpers.

Everard Read-galerj:
KarinJarosiynska se kuns.
Groepuitstalling genaamd
Womenopen 9 Mei.

, Gulls is weer te sien bydie
Alexander-tearer, Braarn
fontein. Met RonSmerczak

uitstallingBird/man open
Woensdag.

Natalie Knlght-galeryl
.Verjaardag-herdenkings
uitstalling.Intemasionale
kontemporerekunstenaars
en inodememeesters. Sluit'
vandag;Skilderye en
beeldhouwerkevan vier
Kaapsekunstenaars - Eris
Silke,Roben Slingsby,
SimonJones en Gean
Doyle. open Sondag.

African Magic: Inheemse
handwerken kunsanikels.
Ongewoonen outentiek.
Rockeystraat20, Bellevue,
Johannesburg en 9a
Milkwoodsenuum,

, Plettenbergbaai.

Zona. Naiewe'Afrika·kuns
en -appliek;inheemse

,handwerken kuns.
Grantlaan64, Norwood,
J0!Iannesburg:., .

OrangeGrove is nog
vanaand,Saterdag en
Sondag-aand om 8.30 te
sien. Dinsdag-aandbegin
'nnuwevertoning .
genaamdThe Story of an'
African Chicken met
Jonathan Pienaar ook oin
8.30.Schltz-are-free-in
here metSean Higgs, Liam
Cundill,Lesley Rochat en
Paul Savageis nog
vanaand,Saterdag en
Sondag-aand om 10.30 aan
diegang, Marika Otto se
vertoningBasically Brecht
kanelkeSaterdag en
Donderdag-aandgesien

.' word.En Woensdag, '
, Vrydagen Saterdag-aand

om 10.30is Not the
Graceland, poesie
saamgesteldeur Rene
Segel en David
Honningsberg,

Nunsense, Alhambra,
Doornfontein: Die groep

, , jolige nonne is terug in
Johannesburg:Met onder
andere Kate Normington,
GabyLomberg en Natalie
Gamsu.

Klpples,Mark-teater,
Newtown: Township-jive
se meer voorstedelike
ge1yke. ThembiMtshali
sing die blues tot 30 April.
Women in Jazz begin
Dinsdag-aand.:

Whale Nation met Dawid
Minnaarby The BlackSun,
262 LouisBothalaan,

Beyond Reasonable
·DOUbt, AndreHuguenet
tearer,Hillbrow:'n
Hofdramagegrond op die
Jeffrey Archer-verhaal.
Met RexGarner, John
Husseyen VanessaCooke.

No 58, Hillbrow:Bring
Back ThatLovin' Feeling.
Met AnnePowers,Edwin
van Wyk,Barbara
Tellinger,MarilynTaylor
en The Boys in the B8l1d 
Ganh Victor,Reuben
Sameulsen Kai.Tot
Sondag.One momentin
Time met AlidaWhite,
Christine·Weir en Fiona

, Ramseybegin Dinsdag.

The Thunderdome, h/v
, Claim-en Noordstraat:

"Mega"-disko, kroeeen
groepe.Baie spieelsen hoi!
hakke, Oopvan Dinsdae

Tom Foolery,Leonard
Rayne-tearer, Doom
fontein:Musikalerevue
mel RichardLoring,
'Malcolm Terrey, Mark
Richardson en Celeste
Litkie.Tot mere-aand. A
Trinityof Two, oor Oscar

· Wilde,deurUlick0' .
Connorbegin 12 MeL

Scorched Earth deur
Pieter-Dirk Uys,
Hoofteater by die Mark.

· Die regie isook deur Uys.

Les Art International:
Werkevan Dufy,Matisse,
Pissarro, Signacand
Vlaminck.. :

GOodman-galcry: ,
Uitstallingvan
waterverfwerkeen
tekeningedeur Walter
Battisen Ma~ Wolpe.

Johannesburgse Kuns.
,museum, Joubertpark,
Kleinstraat: Kaapstadse
Driejaarlikse uitstalling
van die besteplaaslike
kunswerkevan 1988.

Sarafina, Warehouseby ,
die Markteater: Die tweede
rolverdeling van Mbongeni
Ngemase Broadway
treffer, 'n Vemuftige
bemarkingVan die
revolusieala ChorusLine.
Blinken oppervlakkig.

Score me the Ages (Tell
me the Time),Laager,
Markteater. 'n Tragiese
komedievan die strate,
deur BameySimon.:

Kim Sacks-galery, ..
Cavendishstraat, Bellevue:
Suid·Afrikaanse mandjies"
en Suid-en Sentraal
Amerikaanse handwerk.
OokhandgemaakiC
porseleindeur Kim Sacks

,en Pedi-potte,:

Markteater-fotogalery,'
Newtown: Handspring.'

. PuppetCompany sepoppe
wat hulle tussen 1981 en
1988gemaakhe!.Foto- :
uitstalling 'Whereveryoii
go, that's whereyou are' .
deur Ian Difford. .

ealery 21: Et~werk by
GiulioTambeHlini and· .
SonjaStrafella,Ulrich ': ..

, Schwartcke se waterverf~"

',:: ; "

'I" I '

OPENING
SOON

OPENING
SOON

OPENING
SOON

OPENING
SOON

I",'

Rudiand Friends. Dinsdag:
LittleSister.Woensdag:
ThePany. Donderdag:
Rosh Hour. Vrydagmid
dag: Tam Minter, -aand:
AfricanJazz Pioneers.

The Junction, h/v Bree- en
C1aimstraat: Die ouerrock
en new-wave wat hier
gespeel word, is 'n
welkomeafwisselingvan
die disko-twakop ander
plekke.ChrisPrior en Neil
Johnson is soms op .
Saterdagaande die
platejoggies.

1:1.,

Taller's, Silversands: Dinsdae tot Donderdaetree die
TonySchilder-trio op, Vrydagaand kan die liefhebbers
van laserstrale, JohnTravolta en alles watmet diskote

The Base:Tarzan, Jane an!.1 Bonzaaiand Tshisa
speelvanaandenSaterdag-aai, .-mdag-aand is Jazz
Denen Woonsdag is reggae aam,

Villa Revue:Workforce speel hier, Saterdagmiddae is
daar'n paaremstigejazz-sessies.

lewendige musiekverskaf.
Vrydag: MactheNite, .
Saterdagmiddag: Tracey
Lee Downing. Saterdagen
Sondag-aand: LarryAmos
andThe Naughty Boys.
Dinsdag: Rush Hour,
Woensdag: Peto.
Donderdag: Seth.

CROSSING DELANCEY
Amy Irvmg Peter Riegert (A)

DAILV 9A5.1215 230,515 745,1000

TEQUIlA SUNRISE
Mel Gibson Michelle Ptedter {2-181

DAILY 94512152455157451015

,PlATOON LEADER
, MIchael Ducllkoll Wilham Smith (2'16)
DAILY 945.1215 230,515.745 fQOO,

CROSSING DElANCEY TWINS"
. Amy IrVing PeterRIeger, lA) Arnold Schwarzeneqqer Danny Devuc (A)

DAILY 945 12152305157451000 DAILY 9451215,245515745.10\5

TWINS
Arnold SchwarzeneggerDannyDeVito (AI

PlATOON LEADER ' spur DECISIONS
::o~~~~~u~~g"1~~I.I~3£S~I~ j~5t,Bk 00 sU~b:t:i~~~~t85nr~e; 4~~~~60 (A

.;, I I I .j : I

. THE ACCUSED
Jodie Fosler (Oscar 'Best ActresS') (2-18)

DAILV:9.45. 12.15,2.45, 5.15, 7.45, 10.15

Idols, Loopstraat: Verskeie musieksmake kan, so lyk
dit, hier bevredig word.Van acid house,funk en old
soultot die nuustetreffersworddeur die platejoggie

.gespeel.

Artles Cellar Pub, Riebeeckstraat 34: Verskeiejazz- .
groepe. tree elkeSaterdagmiddag tussen2 en 6 hierop.

Tarzan, Jane end the Bonzaai

: ' I ' I NOW SHOWING

TEnUIlA SU 28 April - 3 May
Mel ~son Michelle Ple~e~~~~ BOOK AT COMPUTICK.

DAILY 945 1215245515745.10'5 : I 1'1 • I t I

NOWSHOWING: HarrisonFordIn WORKING GIRLCorned Drama 2-16

~~1mIIrffi3mm[lI~Jod~!~~.!~~Y§~P1B)
DAILY 945.1215.230515,745.1000

RoxyRhythm Bar,
Mainstraal, Melville:
Vanaand: African Jazz
Pioneers. Saterdagmiddag:
RonSchneider andCity
Gents,LittleSister.-aand:

, TheJive.Maandagaand:

(AI. Action Adventure
David Oliver.SusanUrsltle

MON-SAT 800. a30

Pretoria

Panama Reds,Crossroads
Senuum, Randburg. Die
nuwe"in" eetplek wat
wonderlike Mexikaanse
kosmaak en boonopgoeie

.• ,I',

THE NAKED
GUN

• Comedy' (2-10PG)
Leslie Nielsen, Pnscuta~resley

DAilY. 9 45. 12.15, 2 30,515,745. 10.00

-~----------------

PLATOON
LEADER

A Sexy Comedy (2-18)
Charles Grodin, KrlstyMcNicol

DAILY. 9 45, 12.15,230,515,7.45, 10.00

. '

'THE NAKED
GUN

DEFENSE
PLAY

War Action, (2-16)
Michael Dudlkoff,Wilham SmIth

DAllY: 945,12.15,230,515.745.10.00
MAY 3 & 5. 945 a rn St;:ltd Out

PLATOON
LEADER'

CO";8dy . "" (AI
Arnold Schwarzenegger. Danny DeVito
DAILY. 9.45. 1215,230,5.15,7.45. 10 00

40scars Including 'Best Plcture"(2-16)
Dustin Hoffman,TomCruise

DAILY. 9 30. 12.15, 2 45.5.15,7.45, 10.15

RAIN MAN

D
Ct:ossing
elancey

AnEroticThfllle, Il·,aIU-----------...,.
Mel Gibson.Michelle Pfel""

DAILY 9.51215245.515.74510'15

'1::"

KAAPSTAD

A H.lrt·wlrmlng Comedy (A)
AmyIrvIng,Peter Riegert

DAllY 945. 1215.2.30.515.745. lOaD

Da'fllJ.erous
.Lta1sons

WI"ner - 30acI's' (2-16)
OIEmn Close,John Malkovlch

DAILY.945,1215,230,515,745, 1000

P1.ATOON
1.EADER

WarAction (2-16)

DAI~c~:~I. ~~~~~~~~t~I~~~~~I\~ 00 • illll:;,,.----------Il

'1'1 : I'

D
Ct:ossing
elancey

A Heart~W8rmlng Comedy' (A)
AmyIrvmg.PeterRiegert

DAilY 945, 1215,230,515.745. 1000

Tf,:QYII;,ASUNRlSE

Jameson's Bar,
Commissionerstraat: 'n .
Wyeverskeidenheid .
Musick: van mbaqangatot '
pseudo-samba. Jazzby die
Saterdagrniddagete, geen
toegangsgeld. Vrydag-en
Saterdagaand: Steve
NewmanenTananas. .
Dinsdag-,Woensdag- en
Donderdagaand Pongolo,

, Jodie Fosler ~ Dr.ma (2-1B)
Olel' ,. '0 ••• Actr...• : .

DAilY' 945.1215.230.515.145.1060

4 Oacarslncludlng 'S••t Picture' (2-16)
DustinHoffman, TomCnnse

DAllY;9,30, 1215.245,5,15,745,1015

P1.ATOON
,·1.EADER·
, ~ W,r Action " 12-161
MichaelOUdlkotf. WilliamSmith, •

DAILY. 9 30. 1218.230,515.7'5.10,00

,BIO r

COCOON:
THE RETURN
Dram. SIeve GUllenberg IAI

PUlS

STEEL DAWN
M~·FRI tiA~r7138ks~T~~~.3~~:~O

POLICE STORY
Klr,t. Action

, JaCkIeChan (2~101

PWs

.MII~/SI'e!'!. 'um/~t'8)
, . Gen. Hackman •

MON,FA! 930. 200 7.30 SAT" 00,3 30. aDo

, .'



... Sterk aanbeveel

.. Sien gerus
• Vermy as jy nugteris
Prente sondersterretjies is
nog nie beoordeel nie

THE ACCIDENTAL
TOURIST- 'nRomantiese
komedie oor 'n man
(William Hurt)wat 'n baie

. ongewone meisie(Geena
Davis) ontmoet, en besef
dat sy sy lewedrastieskan
verander. GeenaDavishet
'n Oscar vir haarspel
losgeslaanen die fliek is .
ook aangewysas die
rolprent van diejaar. Ook
met KathleenTurner.

manierbedrieghet en hul
oorwinning oorsmart.

"·IMAGINE: JOHN
LENNON· 'n Moetvir
Lennon-lietbebbers. In die
dokumenterehuldeblyk
word 'nmensteruggeneem
na die Beatle-era, John se
kinderjare en sy lewe saam
met Yoko. Sy seuns,Sean

. en Julianlewer ook
komrnentaar oor hulle pa.
'n Meerkonserwatiewe
Yokometkort hare vertel
ook hoekomsy besluit het
om van die meerprivate
beeldmateriaal aan die
publiekte vertoon.

"·A aSH CALLED
WANDA· Cleeseen Palin
van die Monty Python
span saam met Jamie Lee
Cunis (as stomrne femme
fatale wat uiteindelik
verlief raak) en Kevin
Kline in 'n juweeldiefstal
avontuur. So snaaksdat
almal huis toe gaanmet
seer wange. Wanda is die
vis... en die seksiestevrou
watCleese 58 hy ooit
gesien het.

"GORILLAS IN THE
MIST - Gegrond op Dian
Fossey se stryd omdie
berggorillas van uitwissing .

GIDSE

te red. Sigourney Weaver
speeldie hoofrol in die
rolprentwatal twee
GoldenGlobe-toekennings
losgeslaanbet,Ook met
BryanBrown en Julie
Harris.

. ··WORKING GIRL· Die
verhaalvan tweevroue: 'n
nydigebaasen haar
sekretaresseen bulle

,veldtogom die man van
hulle dromevas te trek•.
Wennervanvier Golden
Globe-toekennings en
genomineervir ses

Na bladsy12 Willem Dafoe en Gene Hackman in Mississippi Burning. Brein of spiere?

,.., ,

,....

.'

"~.. '

•
(Z·ll'
(Z·'I,

• , I :

. CO.INQAnRAcnON
5M.y - fOREVER FRIENDS

PRETORIA
COMPUTICKET

ENQUIRIES (012) 322·7460

PRETORIA

0~1y: 10.01, 12.11.1.30. 5.31, I.ll, II.• ,.

mM~~~~~ARrnNGTWLEJri
14

)

DANGEROUS LIAISONS (2,161

1ltl1y:1U1I,I.30,I.lD,I.•,11.31 '"

~u~ll~~~~AN AND TOM CRUISE1N'%S10)
MULTIPlf·OSCAR·NOMINATlQN FILM!
Sat29April12,30pm
......Y&TH..RAMP (AI

STARRIHGSTEVE MAIlTIU MICHAEl CAlN£!

COCOON 2- TIlE RETURN (A)
COMINOAnRACTIONS
28Apr- TEQUILA SUNRISE
5May- FOREVER FRIENDS

.PUBLIC SKATING
. MONDAYS-SATURDAYS

1stSession:10.00-12.30 pm
2ndSessloll: 2.00-5.00 pm ~

Sun.2.00-5.00 pm-7.3D-l0.30 pm

YNNWOOO 87·1633

PLENTY ACTION IN THIS SUPER DOUILEI
ALIENNATION' (2·14)
RED HEAT . ('·1')
I May: MlUmSlPl'lIURNIIIGo1:OlDRS

I I ':11 I;

GfNE HACKMAN IN THE VIOLENT AND
SliDCJ<INGALM!
MISSISSIPPI BURNING (Z·101
COLORS .. ('·11)
5May: AlREY!1I fRIENomDlOCOL

ACClAIMED DRAMA STARRIIIG ACADEMY
AWARD WINNER OUSTIN HOffMANI
RAINMAN (2·1')
CGMING TO AMERICA ('·14)
l"",lIIllIiCIIiDNIIIIOM~lIIIl "

ARDMAN1~ COMEDY WITH MELANIE G~ffITH
AND HARRISON FORDI
WORKING GIRL (1·11)
HALFMOON STREET (2·1')
5May: I't.ITOON lfAO!Il'1H! IAJllAAfAII.

CLINT EASTWOOD IS DIRTY HARRYI
THE DEAD POOL : .. ('·'1)
FRANTIC - (Z·12)

COMINO AnRACTION
5May-fOREVER FRIENDS

KINEFLORA 1 & 2
472·1658

Iltlly:'1.111. U.IlI.I.I,tlll,lI'. 11.31 ..

~1~fl~~I~~~~~~Tw'lsl.)
AMERICA 19641

Dlllr.10.oe. 11.15,1.31, 1.31, !.II. IUD""
DIRTY ROmN SCOUNORELS A
TWINS jAI

COMIHGAnRACTIONI
IIMay - FOREVER fRIENDS

12M.y- THE RESCUE

SUPER COMEDY AND!CTION DOU8lEFORTHE~~;III~!EmJ~
WHOtEfAMltYI . •

COCOON 2-THE RmIRII .: lAl
UCENSETO DRIVE ..11'1'·111
'May: ACCUS!lllOAllY_

COMINOATTRACTIONS
5May-FOREVER FRIENDS

12May_ THE RESCUE
19M.y_THEFLU

MOVIES
ALL CiNE.....CLOUD THURSDAY 4 MAY

EAST WEST

MIMI-TIIars'tO 00, UO,5.3D, "'1l1li
frl-Sit:1DOO,2.30,5.3I,11II.11.1S ..
GORILtASINTIIEMIST

f-':.=~===::;:;~--jl-b~at~2~9~~b~nIT~'0~OO~. a~m~.1~2~'5~pm!i~A1~""II~.
I ~'!:~~ ~:N·r~~~3iN.=r:,.

TIlE NAKEO GUN . (2-101

=rs:;~·~:~·~i.·rio~·~Da~·:.tr_m

"=....--1 ml~~\S~:&~lB~~J~~MOfl~il'l

~===""--I ~7~:'·~1~·;~30~·r3a~·r4s~·~.:pm
COCOON 2- THE RETURN (Al

, ~~::~~~~~~:~~~

COMING A"RAenONS
&May_ FOREVER FRIENDS

12May_THE RESCUE
19May_THEFlY2

0.11y: 11.•• 12.15,2.30. 5.31, 7.45. 1' .• pll
ATIME OFDESTINY (PG2'10)
SWEEPING ROMANCE. RIVETING
DRAMA, STARRING TIMOTHY HUTTON
& WIlliAM HURT!

DIlly: 11.1•.12.211.1.31, 5.211, ..... 11.30 ,m
~1~~!~.flr~JJ,U:~~N~! w~·l1l
GENE HACKMAN &WIlLEN DAFOEl

Dilly: 18.10, 12.10, 1.30, 1.1lI, 1.1':10.31 ,m
RAIN MAN (2·11)
Sat29Aprlll0.00 am,12.15pm
......y & THI TRAMP . (A)

THEEMISSARY (2·141

DANGEROUS LIAISONS (2·11'

-KI'IEKOR
28 APRIL. 4 MAY

AD¥ANCE800~NGSATCOMPunCKeT
ENQUIRIES(011)28-3040- ALL WELCOME

, IAl
'11-11)

5May_ FOREVER FRIENDS
12May_ THE RESCUE

Dally: 10.00, 12.20. 2 30, 5020, 1.1It, 11.30 pm
MISSISSIPPI BURNING (2·11)
GENE HACKMAN &WILlEM DAFOE IN THE
TENSE ACTION DRAMAI

FlInt c:MngI onFPIIDAV&
o....lII'ldo.r.tM1l open e.oop.m.

1howa.-.rt1t7.oop.m.

THESHOCK FlLMI
MIUISIIPPIIUIUIIMG

NOWSHOWING
HILLFOX. GERMISTON

I

INFORMATION CfHTRI!: EAST-MHO
.1 ..1....... WEIT.fWIO 412·1843

THE NAKED GUN ,2·10)
COCOON 2-THE RETURN (A)

THE ACCUSED (2·111
WORKING GIRL (2·16)

MARRIEO TO THE MOB (2·16)
Dally:l0.0D,UO,UO,UO.111.1S_1Il
GORILLAS INTIlE MIST

Dally: 10.00, 12.20, 2.30, 5.30, U8, 11.2'pIA
RAlNMAN' . (2·10)

COMING AnRACTIOHS

Da11r: 10.00, 12.15, 2.3D,5.30, 1.45, 1. DO,m
DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS {AI
TWO CONM£N YOU MIGHT WANT TO A'IOlOl A
COMEDY STARRING STE~ MARTIN!

.,

CINEMAS ADVANCE BOOKING AT COMPUTICKET
(ENQUIRIES(021) 21-47151

STER.KINEKOR 2.·"APRIL to..

MOVIES

DRIVE-INS*NIGHTLY AT 8.00 JK11 *
R',50 perCor, Combl, orl.D.V. forZFilm.

***************.28 29 APRIL 1989

***************

• A GRAPHIC •

DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS
MICHAEL CAIN, SlnE MA!ttlN. elmlll,. (All)

BIG 10M .A.KS IAA'

. NOTE: ALL CINEMAS OPEN
MONDAY 1ST MAY

CITY, TEL. 25-2720

MAIN ROAD, TEL. 701.fl131 ~~~J~~~~~At3~ ~~Ll:~ ~~n~
DAm~~~tlT3~ ~~~=~~~R~&= MISSISSiPPi'BURNING
THE EM ISARY • "" , "',,,.,, I"'"
EsIlIoI\I Thtllltr 2·141 OAllY:9.45. 12,2.30.5.30.1.00.10lS pm
fRI: '.30.12.00. 2.30, 5.15, 7.45. 10.15 pm TEDlEPLAT. TERRY NORTON
SAUMON: 2.30,515. 7.4S, 10.15 pm THE EMISSARY
DRuSTA'NINHoMFFMAANNe 'TOM CRUISEti';r"in'''P,'f;''if'';;;''';-:''i;i''ri'''i':;';;7====:i

DAILY: 9.45, 12.00, 2.30. 5.30, '.00,10.15pm
l'IIII.ntdr.m•. ' Ac.d,mYlllrnln.lloni. f2·11) MICHAEL CAINE,STEVE MARTIN IS

SATANDMON.,9.45"d 12noon DIRTY ROTTEN
LADY AND THE TRAMP SCOUNDRELS .
DAllY:9.tS, 12.230.5.30,'.00. 10.15 pm Thaton·tomldr Gllh,yul.lAII}

JODIE FOSTER • KEllYMcGILLIS~'~:;;;!1~~~~I.
THE ACCUSED P.
Pewt,!utcollr1tOOllldram. :l.11
DAILY: 9.45. 12, 2.30,5.30,1.00,10.15 pm

• LESLIE NIELSEN.
THE NAKED GUN
LJugll·.·mlnul.comed, hll.12·101

MISSISSIPPI BURNING
Slnllm Centre,PerbwTel,92·5128 GENE HACIlMAN. WlllEM DAFOE II.".

~R~N;:;::~~:~i~~~i~~,oi:l~op~lspm BULL DURHAM
SAT: 9.45. 12.%.30. 5.30.' 00.10.15 pm krVIN COSTNER, SUSAN $Aft"NOOH tomMy If·III
MEL GIBSON • MICHELLE PFEIFFER .. ,... . :
TEQUILA SUNRISE '.
........,.,.-_... KI••. I'·'" RAIN MAN

. SATURDAY 9 ' DUSTIN HOFfMAN. TOM CRUISE. Oflllli It·11'

CANON BALL irt;;:~m * MASQUERADE.
ROS LDWE, MEG TILLEY 11·16,

MON: 115, 12.00, 2.30, 5.30, 1.00, 10.ISpm

Die Afrikaanse weergawe van die filrngidse korn ongelukkig te laat om te plaas

···DIRTY ROTTEN
SCOUNDRELS - Steve
Martin en Michael Caine
speel die hoofrollein die
histeriese komedie, losweg
gegrond op die swart
komedie BedtimeStory,
oor twee maltrappewat
ontmoet en besefdat een:
dorp nie groot genoegis
vir twee skelmsnie.

.UMIssisSWPI .
BURNING- Driejong
rnenseregte-akiiviste word
gedurende die 'Freedom
Summer' van 1964in '
Neshoba Country deur
verregses vermoor.
William Dafoespeeldie rol
van die liberaalWardwat
die moordondersoeklei.
Gene Hackmanis Ander
son, Ward se regterhand
wat tradisionelesekuriteits
truuks gebruikomdie
Klan-lede wat die moord
gepleeg het, vaste trek.

"·RAINMAN - Dustin
Hoffman en TomCruise
vertolk die rollevan twee
broers wat weerontmoet
na hul pa se dood.Charlie
(Cruise) wi!uitvind
hoekom hy net 'n motor en ,
'n klomp roosbome geerf
het en wie die anderdrie
miljoen dollar ryker
geword het,

···DEAR AMERICA:
LETIERS FROM . '.:
VIBTNAM- 'n Rolprent
wat fokus op dieonreg wat
aan die Amerikaanse
soldate gedoenis
gedurende die oorlog,
Briewe deur soldate,ouers
en meisies wordvoor
gelees deur akteursmet
reputasies vir rebelsheid
soos Sean Penn,Michael J
Fox.en Robertde Niro.Die
klankbaan is genoegrede
om die rolprentte gaan
sien met onder andere .
Alice Cooper, BobDylan
en The Doors..

COCOON:THE RETURN
- Die klompie senior
burgers wat in Cocoondie'
geleentheid gekryhet om
die buiteruim te gaan
verken, moet in hierdie
vervolgrolprent besluit of
hulle weer aardbewoners
wi! word of nie. Metonder
andere Don Ameche,
Wilford Brimley, Hume
Cronyn en Maureen
Stapleton.

·"DANGEROUS
LIAISONS- 'n Briljante
rolprent wat beslis.
aanbeveel word, Glenn
Close, MichellePfeifferen
die sjarmante John
Malkovich lewer
uitstekende vertonings in
die rolprent waaarin
seksuele en emosionele
speletjies tot tragedies lei.

···WOMEN ONTHE
VERGE OF A NERVOUS
BREAKDOWN - Ditlyk
of vroue tot vervelens toe
gaan kla oor die feit dat die
wereld deur mans aan die
draai gehou WOrd. Die .
lekkerkykstoriehandeloor
'n paar vroue wiese mans:

I hulle op een of ander
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DIE WEEK SE TV

VRYDAG 28 Hoogtepunte op TV

THREE AMIGOS is 'n komedie met Chevy Chase, Steve
Martin en Martin Short oor drie sonder-werk akteurs wat
Mexico toe gaan om 'n ann dorpie van 'n klomp nare
bandiete te red. 'n Pragtige Mexikaanse meisie het die drie

9.57 Cheers
10.25 Oubaas Koster
11.26 Ripley's Believe It or
Nol

M-NE T
10.30 The steam-driven
adventures of Riverboat
Bill
11.45 Walt Disney World's
Special: Magic in the
Magic Kingdom
12.35 World's greatest
stunts
1.30 Tender Mercies
3.00 Telygames
3.30 The Three Amigos
5.10 The Adventures of a
Mouse
5.25 Dr Snuggles
5.50 Inspector Gadget
OopTyd
6.15 Loving
6.50 Designing Women
7.20 Empty Nest
7.45 Revue Plus
Intekcnare
8.00 Revue Plus
8.30 Family Sins - 'n
Mcesleurende drama oor 'n
modeme Amerikaanse
gesin se emosionele
probleme. Met James
Farentino en Jill
Eikenberry.
10.30 Deliverance
12.15 Carte Blanche

Van bladsy 11

Intekenare
8.00 Sokker
8.30 The Gauntlet - kyk
onder hoogtepunte
10.05 Clint Eastwood
10.30 I, the Jury

TV I
6.00 Goeiemore SA
3.00 Teleskool
3.30 Opvoedkundige TV
4 .00 Swartwoudkl iniek
5.00 Niklaas
5.25 Tekkies
5.57 Kompas
6.00 Nuus
6.15 Uit en Tuis
7.05 Arende .
8.00 Network
9.00 Hill Street Blues
I O.QO Topsport
11.00Late Night Drama 
Die eerste van twee
aanbiedinge deur nuwe
regisseurs
11.00 Grandad's Footprints
11.30 Blind Justice
12.00 Face 10 Face

FILMS

TV4
6.03 TV4 Top 20
6.30 Muzik A La Carte
9.03 Life's Most
Embarrassing Moments

pragtige jong krimineel (Sandra in die rol) van een dorp na
'n ander moet vat, Hulle tel probleme langs die pad op...

Johannesburg

TV I se Saterdag-aand f1iek is Fourty Carats waarin 'n vrou
(ocr 40) met 'n 22.jarige seun in die bed beland, hom
vergeet en met haar lewe aangaan, totdat die slim kereltjie
eendag op haar drumpel beland. Alles goed en wei, maar
toe besluit boetie dat hy die tann ie lief her. Met Liv Ullman
en Edward Albert . .

LABIA - Oranjestraat 68
Vanaand en Sate rdag is die laaste twee filmfeesdae en die
volgende films word hiet vertoon : Two Rivers, Freedom
Square and the Back of the Moon, Nighl Slaves, Gelling off
the Altitude, Robben Islanll - Our University, Last Supper al
Hortsley Slreet, Beyers Naude - The Cry of Reason en The
Ribbon.
Van Maandag tot Dondaerdag is die volgende fi Ims Ie sien:
Light Shift, Women on the Verge of a Nervous Breakdown,
The Unbearable Lightness of Being, Le Grand Chemin, To
Kill a Priest, Company of Wolves en Working Girl.

TENDER MERCIES, 'n drama oor 'n geharde country
sanger (Robert Duvall) wie se lewe nuwe betekenis kry toe
hy 'n teruggerrokke weduwee (Tess Harper) ontmoet, Wys
Sondag-aand op M-Nel. Die tweetjies trou, hy hervat sy
loopbaan en ontmoet sy verlo re dogter. Maar alles gaan nie
altyd goed nie.

Onathanklike bioskope
Kaapstad

'lWINS - Danny DeVito en Arnold Schwartzenegger speel
die hoofrolle as tweelingbroers wat nie van mekaar se
beslaan geweet het nie. Julius (Schwartzenegger) se soektog
na sy tweelingbroer is skreeusnaaks.

"COCKTAIL - Tom Cruise is Brian Flanagan, 'n
ambisieuse jong man wat aan die hand van die ervare Doug
Coughlin (Brian Brown) die beste kroegman in Manhattan
word. 'n Romanse met 'n pragtige kunstenares bring nuwe
perspektief in Brian se lewe.

Academy-Ioekennings maak die f1iek 'n moet. Mel
Sigourney Weaver, Harrison Ford en Melanie Griffith.

• 'THE ACCUSED - Jodie Foster is Sarah Tobias. Sy word
deur drie mans, aangehits deur toesk ouers, in 'n kroeg
verkrag en haar stryd teen die skuldiges begin. Haar
prokureur (Kelly McGillis) is huiwerig oor die hele
aangeleentheid en Sarah beskuld ig haar daarvan dat sy aan
haar twyfel as gevolg van haar agtergrond. .

4AD FILM SOCIETY - Corlen City, Louis Bolha.
Sondag-aand: Night of the Shoo ting Stars is 'n ongewone
drama oor 'n groep Toskaanse plallelanders gedurende die
Ecrste Wereld-oo rlog. Met Ornero Antonuni en M. Lozano.

MINI CINE - Pretoriastraat 49, Hillbrow.
Stand and Delive r wys vanaand en Saterdag-aand. Sondag
aand is daar' twee middemagvertonings: Vamp en The
Rocky Horror PiCture Show. Monty Python se Meaning of
Life wys van Maandag tot Donderdag -aand

6.00 Die Nuus
6.15 Potpourri
7.05 Jakkalsstreke
8.00 Network
'8.30 You Be The Judge
10.00 Topsport
I1.00 Open University
11.55 Evening Prayer

TV4
6.00 Fame
9.04 In Like Flynn - 'n
Pragtige navorser, Terri
Mclane bevind haarself
gereeld in eksotiese en
interresanre gedeeltes van
die wereld en stel haar
lewe telkens in gevaar in
ruil vir inligting. Met Jenny
Seagrave en William Epsy.
10.43The Hit Squad
11.07 Hondo

TVl
6.00 Goeiemdre SA
3.00 Teleschool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Silhouette
5.ooMio Mao
5.10 The Trap Door
5.15 ZAP MAG - 'n Nuwe
jeugprograrn
5.25 The Boy & 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 Diagonal Street
10.00 Topsport
11.00 Die goeie aarde
(slot)
11.40 Oordenking

. .
WOENSDAG3

TV4
6.03 Day by Day
6.30 Topsport
9.03 The Colbys
9.57 Die Grootbaas
11.23 My Two Dads

M·NET
10.30CUller's Way
12.30 Tennis
3.30 Butch and Sundance
5.25 Children's Island - 'n
Nuwe reeks oor die
wedervaringe van 'n groep
kinders op 'n eiland na
hulle skipbreuk.
5.50GI Joe
OopTyd
6.15 Loving
6.50 China Beach
7.45 Hoogtepunte
lntekenare
8.00 Hollywood Squares
8.30 The 7th Target - 'n
Riller waarin Bastien
Grimaldy (Lino Venturo)
onverwags die slagoffer
van 'n mensejag word.
10.30 Journey into Space

M-NET
10.30The Fourth Protocol
2.30 Telygames
3.30 Plenty
5.25 The Flintstone Kids
5.50 The Adventures of the
Galaxy Rangers
OopTyd
6.15 Loving
6.50 The Oldest Rookie
7.45 Sokker

DRIE pragtige kantoomimfies besluit om hulle
chauvinistiese baas goed op sy pick te sit na tientalle
probleme met die buffet in die flick Nine to Five. Die
poppies begin behoorlik te dans toe hulle uitvind hoe
onderbetaal en oorwerk hulle eintlik is. Mel Jane Fonda,
DollyParton en Lily Tomlin. Nine to Five wys Maandag
aand ook op M-Net.

Dra Victor DOg sy oorbel?

D1NSDAG 2

CLINT EASlWOOD is terug, hierdie keer sonder sy
gevreesde Magnum-wapen maar weer metliefie (ook in die
werklike lewe) Sandra Locke aan sy sy in The Gauntlet
Woensdag-aand op M-Net. By is weer 'n speurder wat 'n

M-NET
10.30 Raggedy Ann and
Dandy
12.30 Tennis
3.30 The Amateur - 'n
Senutergende spioenasie
rilIeroor 'n saggeaarde
CIA-rekenaartegnoloog
(John Savage) wa t wraak
wil neem op die terroriste
wat sy meisie vermoor her,
Ook mel Christopher
Plummer en Marthe Keller.
5.15 The Adventures of a
Mouse
5.25 The Spiral Zone
5.50 The Smurfs
OopTyd
6.15 Loving
6.50 Murphy's Law
7.45 Atleliek
Intekenare
8.00 Rugby
8.30 Nine to Five - kyk
onder hoogtep unte
10.15 New York is falling
apart
10.30 The Fly

helde op televisie gesien en was beindruk deur hulle brute
hag. Dis toe dat sy die foon optel om hulp te vra. Three
Amigos wys Saterdag-aand op M-Net.

TVI
6.00 Goeiemore SA
3.00 Teleskool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Die Swartwoudkliniek
5.00 Fanjan, die towenaar
van Drakenstein
5.10 Wielie Walie.
5.30 Saartjie - Ja daardie
Saartjie, met haar
vriendinne Anna en Lina,
uit die gewilde boekerecks
van Topsy Smith . In twaalf
aflewerings.
5.57 Kompas

1.30 Rugby
3.00 Bob
3.30 A Do'gof Flanders
5.25 The Adventures of
Teddy Ruxpin
5.50 Heathcliff
OopTyd
6.15 Heartbeat
7.05 Carte Blanche
Intekenare
8.00 Wildlife on One: The
Impossible Bird
8.30 Tender Mercies - kyk .
onder hoogtepunte hierbo
10.00 Calgary Stampede
11.00 Bob

;MAANDAG 1 ~.

TVI
6.00 Goeiemore SA
3.00 Teleschool
3.30 OpvoedkWldige TV
4.00 Sanla Barbara
4.30 Webster
5.ooMio Mao
5.10 The Trap Door
5.15 Pumpkin Patch
5.30 The Boy & the Book
5.35 The Valley Children
6.00 News
6.15 Graffiti
7.00 The Highwayman
8.00 Netwerk
9.00 Skoppcnsboer
9.35 Roep
10.00 Topsport
11.00St E1igius
I1.50 Oordenking

TV4
6.03 BUllerfly Island
6.30 Topsport
9.00 Family Ties
9.30 Dynasty
10.22 Wiseguy
11.15The Forum Presents

LA law Is terug op TV1

TVI
1.30 Pinocchio
1.55 ZET!
2.05 Storybook
International
2.30 Ourselves and Other
Animals
3.00 Fantasie in Rots
3.40 Anne of Green Gables
4.30 Collage
5.20 The Wonderful World
of Disney
6.1050/50
6.50 Built for Life
7.05 Life Style
7.30 Thy Kingdom Come
8.00 Netwerk
9.00 Emma Eckhert,
Bankier
11.05 Perspektief

Miami Sound Machine.
11.30 The Secret of the
Phantom of the Opera

DIE grillerige rillerThe Fly wys vanaand op M-Net en is
oor 'n jong wetenskaplike wie se gene met 'n vlieg s'n
deunnekaar raak. Hy word mettye 'n reuse-vlieg met 'n
onversagdigbare aptyt. Geena Davis speel die vlieg
liefhebber (tans te sien in die uitstekende The Accidental
Tourist) en John Getz en Jeff Goldblum speel teenoor haar,

TV4
6.03 Treasure Hunt
9.04 Highway 10 Heaven
9.57 Kate and Allie
10.25 Sing Country
11.00 Topsport

ALLE Juppies skuif naderl Julie gunsteling program is
terug! LA Law neemSate rdag-aand Magnum se uurtjie na
die 8-uur nuus oor en beloof om seksueel, intellcktueel en
visueel te bevredig (almal spog mos met brei! kakebene of
mooi hare). Dra Victor nog sy oorbel, is Grace oor haar
drankprobleem en sal Roxan ne nog steeds haar lewe gee vir
'n soen van Becker? Skake l Saterdag-aand op TVI in en kry
antwoorde op al hierdie tergende vrae... en nog baie meerl

SONDAG 30 .'

M-NET
10.30 PortugesC' tier open
10.32 Sunday Meditation
10.36 0 Romance da
Raposa
10.50 Duarte E Ca
11.20 Os Amigos de
Gaspar
11.55 Fim de Semana
12.00 Programa Musical
12.25 Ha Petrolco No
Bealo
Intekenare

TVI
6.00 Goeiemere SA
3.30 Take a Break
4.00 Sarna Barbara
4.30 FaSlForward
5.00 Adventures of the
Gummi Bears
5.25 The Boy & the Book
5.30 Topsport
6.00 ews
6.15 Sundowner
7.00 MacGyver
8.00 Neiwerk
8.45Police File
9.00 Derrick
10.00 Spies en Plessie
11.00Neon en Beton
11.50Oordenking

TV4
6.03 Topsport
9.03 Make me an Offer
10.49It's Garry
Shandling's Show
11.15Bye Bye Jimmy

M- ET
10.30Over the Top
1200 In-Shape '89 Health
Club Challenge
12.30Tennis
3.30 Diamonds are Forever
5.25 Transformers
5.50 Care Bears
OopTyd
6.15Loving
6.50 Amen
7.15 Annie McGuire
7.45 Motorsport en sokker
lntekenare
8.00 Supersport vervolg
8.30 The Fly - kyk onder
hoogtepunte .
10.00 Annewakee
10.30The Swiss
Conspiracy
11.55 HOI Hits

TVI
5.57 Oggendboodskap
6.00 Opvoedkundige TV
6.30 Agriforum '88
7.00 Goeiemore SA
9.00 OpvoedkundigeTV
11.00 Beyond 2000 (7)
I 1.50 Beyond 2000 (8)
12.50 The Pink Panther
and Sons (4)
1.00 Sakkie en Thomas
1.05 Amigo
1.10Skatte-eiland
1.35 Bloedbroers
2.00 Topsport
5.57 Kompas
6.00 Nuus
6.15 Opwarm-Debuut
7.05 Spioen-Spioen - Die
eerste episode in 'n nuwe
reeks oor die avonture van
Lee (Bruce Boxleitner) en
Amanda (Kate Jackson).
8.00 News
8.35 J..A Law III - kyk
onder hoogtcpurue
9.3040 Carats - kyk onder
hoogtepunte
11.15 Lale Night Live
12.05 Epilogue

TV4
6.03 Eisenhower and Lutz
6.30 Mr Belvedere
9.03 Benson
9.30 Hooperinan
9.56 ThaI's Hollywood
10.21 Tracy UllmanShow
10.47 Man sonder naam

M-NET
12.00Tennis
1.30 The Fourth Protocol
3.30 Rugby
5.00 Ice Hockey
5.30 Beyond 2000
OopTyd "'
6.15 In Shape '89 Health
Club Challenge
6.35 Hot Hils
7.00 Beauty and the Beast
Intekenare
8.00 Fame, Fortune and
Romance
8.30 The Three Amigos 
kyk onder hoogtepunle
10.10 Bankers Away
10.30 A Musical
Celebration - met Julio _
Iglesias, Sheena Easton en

Wat is fQut met ons sit-corns? - bladsy 4 .
B12
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