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DIE NUVVE STEM VIR 'N NUWE SUID-AFRIK:
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Jacques Pauw
HARARE - Die ANC stel vandag in
Harare 'n dokument van sewentig
bladsye bekend waarin 'n Iys name
van senior politici en polisie-ofT'lSiere
versky.n wat na bewering by die poli-
sie se moordbendes betrokke was.

Die nuwe verwikkeling kan. 'n
belangrike invloedhe opdiekommissie
van ondersoek wat die week deur die
regering aangestel is met regter Louis
Harms as die enigste lid
Dit kan lei tot 'n ernstige krisis in die

regering wat reeds onder sterk druk
van verskeie kante staan.

Die ANC se verslag volg rui 'n ondersoek
van tien jaar n:l die verdwyning, moord en
vergiftiging van anti-apartheidsaktiviste en
ANC-simpatiseerders. Die verslag sal aan
die Harms-komrnissie voorgele word.

Dit het ooknou aan die lig gekom dat die
ANC oor die jare heen belangrike inligting
oor die moordbendes ontvang bet van 'n
adjudant-offisierin die SAP wat inderwaar-
heid 'n ANC-agent was. Die polisieman het
tussen die Askari's rondbeweeg en self
verskeie organisasies infiltreer.

,n Intelligensiediens

r politici be

Max du Preez

DIE noue skakeling tussen 'n
prominente SteUenbosse akademikus
en sy prestige-navorsingsinstituut met
die veiJigheidsgemeenskap het die Af-
rikaanse akademiese wereld aan die
gons.

Twee navorsers watby die Instituut
vir Sowjet-studie van die Stellenbosse
Universiteit (ISSUS) bedank bet, se die
instituut se noue bande met en week vir
die Nasionale Intelligensiediens (ND
en Militere Inligting (MD was die rede
waarom bulle geloop bet
Vrye Weekblad het 'n memorandum

wat die direkteur van ISSUS, pro/Philip
~ aan NI gestuur het. bekom. Daarin
stel Nel voor dat NI 'n persoon "onder
die dekking" van ISSUS in die buiteland
plaas om in/igting oor die Sowjet-Unie.
die ANC en die SA Kommunisteparty te
bekom.

Nel het gister bevestig dat s6 'n memoran-
dum aan NI gestuur is, maar se "daar het niks
van gekom nie".

Nel ontken glad nie dat sy instituut werk vir
NI en MI gedoen het en selfs geld van die
instansies ontvang het nie, maar hy se dit is
gedoen omdat hy wou he die vlak waarop die
Suid-Afrikaanse veiligheidsgemeenskap die
Sowjet-Unie en sy beleidsrigtings benader het,
vemoog.

"Met ons skakeling wou ons die Suid-Afri-
kaanse veiligheidsmanne van sekere nai:ewe
idees en opvattinge oor die Sowjet-Unie red en
die 'totale aanslag'-konsep teenwerk. Ons wou
ook he ons veiligheidsmense moet met die
Sowjet-Unie begin gesels.

''Ek dink dit bet gewerk. Daar is groot waarder-
ing in die Sowjet-Unie vir die werk wat die
Instituut gedoen het."

Die Instituut is aan die einde van verlede jaar
by die Departement Politieke Wetenskappe van
SteUenboscb ingelyf.

Nel het ook erlren dat hy by geleentheid die
telefoonnommer vanNI op 'n swartbord voor sy
derdejaars geskryf het en gese het enigiemand
wat vir NI wi! werle, moet die nommer skakel.
Nel se hy het dit in opdrag van sy departements~

hoof gedoen. Nel was vroecr 'n offisier by MI.
Die een navorser wat bedank het, Susan

Roothm~ se in haar bedankingsbrief aan Nel:
"Daar bestaan reeds 'n geruime tyd ernstige
verskil tussen u en my oor die feit dat die
instituut samewerkingskontrakte het met vei-
ligheidsinstansies soos byvoorbeeld die SA
Weermag. Gedurend~ die afgelope vyf maande
wat ek as Waarnemende Direkteurvan die insti-
tuut gedien bet, het ek as gevolg van sekere sake
wat onder my aandag gekom bet (soos byVoorbeeld
die feit dat die instituut op 'n deurlopende basis
inligting aan 'nsekere kolonel Wehrman vanMI
voorsien) besluit om my bedanking in te dien."

Sy voeg by: "Dit is vir my totaal onaanvaar-
baar dat enige akaderniese insteUing in veral die
huidige situasie in Suid-Afrika sodanige kon-
takte kan volhou."

Roothman het gister aan Vrye Weekblad
bevestig dat die afskrif van baa! bedankingsbrief
eg is. Die ander navorser, A Wildscbut, bet ook
bevestig dat sy om dieselfde rede bedank bet.

InNel se memorandum aan ene GR Kloppers
van NI in Pretoria, gedateer 31 Julie 1987, skryf
hy dat hy dit "eens is" met Kloppers "dat daar 'n
dringende behoefte bestaan dat Suid-Afrikaners
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Uiteindelik!
FW stel 'n
regter aan

~
.Die polisieman is Vincent Malaza wat

vandeesweek aan Vrye Weekblad vertel het
hoe hy inligting wat hy ingesamel bet oor die
moorde op onder meer Griffiths en Victoria
Mxenge en verskeie ander ANC-simpatiseer-
ders aan die ANC verskaf het.

Malaza word Saterdagoggend saam met
Dirk Coetzee en die selferkende moordenaar
David Tshikalange op 'n intemasionale pers-
konferensie in Lusaka aan die media
voorgestel. Die konferensie sou aanvanklik
vandeesweek in Harare gebou gewees bet.
maar is weens probleme met die Zimbab-
wese regering uitgestel.
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FW swig, en stel 'n regter aan
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om by te dra," se Worrall.
Die organiseerders van die Veldtog

vir . 'n Regterlike Ondersoek na
Moordbendes (VROM) het gister gese
die "dubbelsinnige" manier waarop
'n regterlike ondersoek na SAP-
moordbendes aangekondig is, plaas
die regering se besluit onder verden-
king.
Dit is duidelik dat die regering

voor druk geswig n:t, sa diewoorovoer-
der van VROM, Kobus Visser.
Visser het die regterlike onder-

soek verwelkom, maar het sy mis-
noee uitgespreek met die regering se
tydsverspilling met die saak en die
hooflanddros van Kaapstad se harl-
tering van die aansoek om die optog
te hou. Die aansoek is "weens teg-
niese redes" enduit geweier.
Lourens du Plessis, professor in

Publiekreg aan die Universiteit van
Stellenbosch, wat die veldtog onder-
steun het, het gister sy bedenkinge
oor die omvang van die regterlike
ondersoek uitgespreek. Du Plessis het
die regering se redes vir die onder-
sock as "ontoereikend" beskryf.
Hy het die ems van die aantyging

teen die polisie, wat die staat, be-
trokke ministers en die kabinet im-
pliseer, bekJemtoon.
"Dit is onvoldoonde om 'n kom-

missie uit te roep om spekulasie en
bewerings in die kiem te smoor," se
Du Plessis. Laasgenoomde is met die
aankondiging as rede aangegee deur
die minister van Justisie, Kobie Coet-
see.
Du Plessis se egter dat hy die

ondersoek verwelkom. "Dit is 'n
positiewe verwikkeling dat selfs pres -
FW de Klerkgehoor gegee het aan die
versoek vir 'n regterlike ondersoek.
"Dit is belangrik om die wolk van

verdenking wat nou oor die hele poli-
siemag hang, op te klaar," se Du
Plessis. Hy het beklemtoon dat die
doel van die regterlike kommisie
daarop gemik moet wees om die
aanldagte teen die polisie en die rege-
ring te ondersoek. Die polisie kan self
die beweerde betrokkenheid van die
regse groepe ondersoek.
Minstens tien huidige en gewese

veiligheidspolisiemanne - waaronder
twee brigadiers, 'n majoor en 'n kaptein
- is deur Coetzee, Tshikalange en
Almond Nofomela in moordbende-
aktiwiteite wat sedert 1980 plaasge-
vind het, geiinpliseer.
As die kommissie sy gewone gang

gaan, sal die polisiemanne vir getuienis
aangehoor en onder kruisverhoor
getoots moet word. Menseregte-
prokureurs hoop dit is waar die waar-
heid sal uitkom oor hoe hoog in die
polisie-hierargie en selfs die kabinet
kennis daaroor gestrek het.
Die effek van die aanstelling van

die kommissie kom daarop neer dat
dit wat menseregte-prokureurs aan-
vanklik voorgestel het, nou gebeur
het, naamlik dat 'n polisie-ondersoek
en 'n regterlike kommissie hand aan
hand kan loop.
Visser, wat die woordvoerder is

van die Afrikaners wat die veldtog vir
die optog begin het, het gister te kenne
gegee dat die groep sou voortgaan
met die optog ongeag die volgehoue
weiering van die Kaapstadse hoof-
landdros. Die stadsraad van Kaapstad
het geen beswaar teen die straatoptog
gehad nie, ~n al die regte kanale is
gevolg om verlof te vra.
Die optog, wat vir Donderdagaand

beplan was, op die vooraand van die
opening van die parlement, het ook
die steun verkry van Molly Lubow-
ski, die moeder van die oorlede Swap<>-
Icier AntonLubowski, Maggie Fried-
man, die vriendin van die politieke
aktivis en akademikus dr David
Webster, dr Beyers Naude, dr Allan
Boesak, politieke groepe soos die
Demokratiese Party, menseregte-
groepe asook die bree demokratiese
beweging.

Magnu. Mal.n

veldwerker wat mense moes iden-
tifiseer wat die land wou verlaat
om by die ANC aan te sluit en hy
moes mense vir die veiligheidspo-
lisie werf.
Vir die loop van sy werk het hy

bevriend en bekend geraak met ver-
skeie Askari's wat lede van
moordbendes was en het selfs vir
Coetzee en ~ Paul van Dyk geken.
"Ek het opdrag van die ANC

gekry om te sorg dat ek goed be-
vriend raak met moordebendelede
en hul vertroue wen sodat hulle hul
wandade aanmy sou beken. Ekhet
week na week inligting aan die
ANC uitgestuur."

land verlaat en my eie betrokkenheid
erken het, was om die regering te
dwing om 'n kommissie aan te ste!.
Ek bewonder FW vir sy mood, want
senior polisiemanne se koppe is nou
op die blok.
"Ekhetnog a1tydgese dat ek enige

tyd te enige plek my volste same-
werking aan 'n kommissie sal gee.
My kollegas wat daarby betrokke was,
sal nou moet besef dat aI uitweg om
hul gewetes skoon te kry, is om met
die waarheid uit te kom," se Coetzee.
Die Menseregte-kommissie se in

hul reaksie: "Deur sy vorige besluit
om nie 'n regterlike kommissie van
ondersoek na moordbendes in te stel
nie, omver te werp en die eerste
kommissie van ondersook na 'n dood
in aanhouding aan te stel, het FW de
Klerk duidelik gewys dat volgehoue
binne- en buitelandse druk teen die
apartheidstelsel steeds effektief is."
Die Menseregte-kommissie se dit

Iyk asof die veiligheidsmagte, wat
skynbaarnie altydmet die regering se
hervormingsinisiatiewe gediend is nie,
ook hierdeur in toom gehou kan word.
Dr Denis Worrall, die Demokra-

tiese Party se woordvoerder oor Wet
en Orde, se in 'n verklaring die DP
verwelkom die aanstelling van die
kommissie van ondersoek, aangesien
die beweringe oor moordbendes na
die kern van Suid-Afrikaanse r~ge-
ringsmoraliteit gaan.
"Dit is waarvoor ons en feitlik

elke koorant in die land die afgelope
twee maande gevra het. Ons hoop
regter Harms sal die samewerking
kry van alma! wat voel hulle het iets

verbinding getree het.
lntemsionaJe belangstelling in die

moordbende-sage het vandeesweek
opnuut opgevlam nadat dit bekend
geword dat die American Civil Rights
Commission getuienis oor moordben-
des aangevra het om 'n ondersoek te
voltooi waarmee hulle reeds geruirne
tyd besig is.
Malaza het vertel dat hy in 1968

by die polisie aangesluit het en in
1971 na die veiligheidstak oorgeplaas
is. Hy het in 1978 'n ANC-spioen ge-
word en het inligting aan die organi-
sasie bly verskaf tot in 1986 toe sy
ware identiteit uitgevind is.
Malaza was 'n sogenaamde

Ad,l •••n Vlok

BENEWENS die regterllke kommissle van ondersoek na moordben-
des en polltleke geweldpleglng, Is 'n regterlike ondersoek ook
Woensdag gelas na die dood van 'n man In aanhoudlng.
Volgens die pollsle Is Clayton Slzwe Slthole, 20, Woensdag by

John Vorsterpleln dood In 'n stort aangetref. Slthole Is Ingevolge
velligheldswetgewing aangehou.
Die ultslagvan die regterlikeondersoek na Sithoiese dood sal aan

die Prokureur-Generaal gestuur word.
Slthole Is In verband met aanvalle op polislemanne, 'n staatsgetule

en lede van die Sofasonke-party deur beweerde ANC-Iede aange-
hou.

Nog 'n kommissie oor
dood in aanhouding

was Van der Westhuizen verbaas om
te hoor Coetzee het by die ANC aan-
gesluit en het hy gese hy het dit nie
geweet nie.
Min besonderhede is tot dusver

oor die werksaamhede van die kom-
missie bekend, maar regter Louis
Hamls word wyd gerespekteer en sy
aanstellingbehoort verwelkom te word.
Hy het onder meer die Wit Wolf,
Barend Strydom, die doodstraf opgele.
Die ANC was vandeesweek ver-

sigtig optimisties oor die aanstelling
van die regterJike kommisie van
ondersoek. Daar is egter groot on-
gelukkigheid binne die ANC dat die
regering Harms opdrag gegee het om
net te kyk na polisiegeweld binne die
grense van die republiek en die tuis-
lande.
"Dit is onaanvaarbaar dat die rege-

ring die feit dat so baie kamerade
koelbloedig in buurstate vermoor is,
nou wil miskyk. Wat van onskuldiges
soos Dulcie September, Ruth First en
die Schoon-familie," het 'n senior
amptenaar gese.
Die ANC se houding jeens die

.kommisie gaan van deurslaggewende
belang wees om te besluit of hulle
Coetzee, David Tshikalange en ander
Askaris vir getuienis aan die kom-
missie beskikbaar gaan ste!. Hulle
getuienis kan in die buiteland aange-
hoor word.
Coetzee het vandeesweek gese dat

hy verheug is oor die aanstelling van
die kommissie en dat hy hoop en glo
dat Harms die moordbendes tot op
die been sal oopvlek.
"Een van die redes hoekom ek die

LouI.I.G,.~
'n Intelligensie-offisiervan die ANC

se dat die verslag gebaseer is op die
getuienis van verskeie Askari's (ANC-
guerillas wat na die SAP oorgeloop
het) wat oor die jare na die ANC
teruggekeer het.
Die getuienis van Cootzee, Tshikal-

ange en Malaza is oor die afgelope
weke deeglik deur die ANC bestudeer
en vergelyk met bestaande inligting,
Die ANC was vandeesweek ver-

sigtig optimisties oor die aanstelling
van die geregtelike kommissie van
ondersoek, maar het tog gese dat hulle
bereid is om hulle getuienis met 'n
groep menseregte-prokureurs te be-
spreek wat vandeesweek met hulle in

Was. hIJlle:betr()kke?' ':.,.'
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Jacques Pauw in Harare,
Elsabe Wessels in
Kaapstad en Anton

Steenkamp In
Johannesburg

STAATS PRESIDENT FW DE
KLERK het onder druk van buite-
landse regerings, menseregte-orga-
nisasies en die media geswig, en van-
deesweek die lang verwagte regter-
like kommissie van ondersoek na
moordbendes en polisiegeweld aan-
gestel.
Regter Louis Harms sal as voorsitter
en enigste lid van die kommissie van
ondersook optree om politieke moorde
en -geweldpleging te ondersook.
Die ondersoek sal beperk wees tot

dade wat binne die grense van Suid-
Afrika en die selfregerende state
gepleeg is, en sal dus nie aanvalle op
mense soos Ruth First in Maputo,
Dulcie September in Parys, en ver-
skeie aanvalle in Swaziland omvat
nie.
Die minister van Justisie, Kobie

Coetsee, het Woensdag in 'n verkla-
ring gese: "Die staatspresident het
besluit om 'n kommissie van onder-
soek aan te stel in verband met poli-
tieke moorde en dade van geweld wat
na bewering met politieke motiewe
gepleeg is."
Die aankondiging is gemaak op

die vooraand van die beplande massa-
protesoptog deur Kaapstad se strate
wat deur vooraanstaande Afrikaners
beplan is, en waaraan onder meer 15
NG predikante sou deelneem. Die
optog is afgestel nadat die aanstelling
van die kommissie bekendgemaak is.
Waarnemers het vandeesweek

bespiegel dat die staatspresident die
aanbeveling van die McNaJly-kom-
missie aanvaar en nou geimplemen-
teer het.
Die regering se besluit volg ses

weke nadat De Klerk na 'n reeks
kabinetsinings 'n regterlike kommissie
verwerp en op 'n ondersoek deur die
polisie besluit het. Hoewel Coetsee
die week gese het dat die polisie-'
ondersoek in 'n gevorderde stadium
is, is aile aanduidings daar dat die
ondersoek min opgelewer het. Die
hoof-ondersoekbeampte, genl-maj
Ronnie van der Westhuizen, was die
afgelope maand met verlof.
Van der Westhuizen het van-

deesweek nog inderhaas prqbeer om
kapt Dirk Coetzee in die hande te kry.
Ondanks verskeie berigte in koerante
oor Coetzee se bande met die ANC,

Vervolg vsn blsdsy 1

meer direkte en omvattende inligting
in verb and met die Sowjet-Unie se
doolstellings, beleid en strategie tov .
die RSA moet bekom."
Nel stel dan voor: "Die mees

aangewese aksieplan sal wees om 'n
persoon, of persone, in die buite-
land onder dekking te plaas. Die
persoon se funksies sal wees om
direk met die Sowjet-verteenwoor-
digers in die betrokke land en in die
USSR ingesprekte tree, om gereeld
kontak met akademiese instansies
en akademici te ontwikkel ten einde
evaluasies van Sowjet-beleid te
bekom, om 'n netwerk van verhou-
dinge met joemaliste wat toegang
tot die USSR het, te ontwikkel, en
ten slotte om gereelde gesprekke
met verteenwoordigers van die ANC
en SAKP te voorten einde die omvang
en aard van Sowjet-invloed in die
organisasies te bepaal."
Nel voeg by: "Een moontlike

dekking vir so 'n per soon sal wees
om hom of haar as 'n buttelandse
verteenwoordiger van die lnstituut
vir Sowjet-studie aan te stel. Op
uitvoerende vlak, dws op die vlak
van Direkteur, Voorsitter van die
lnstituut se Beheerkomitee en die
Rektor van die Universiteit, sal daar
waarskynlik nie besware teen so 'n
ondememing wees nie."
Nel stel as voorwaardes vir die

plan dat "geen verband moet tussen
die buitelandse verteenwoordiger
en die Inligtingsgemeenskap na-
gespeur kan word nie" en dat die
"projek nie die akademiese geloo-
fwaardigheid van die instituut in
die gedrang bring nie".
Nel eindig sy memorandum aan

Kloppers s6 af: "Ek aanvaar dat u
die nodige opleiding aan die per-
soon sal verskaf en die veiligste
kommunikasiekanaal na die RSA
sal identifiseer."
Nel het gister gese sy doel met

die skakeling met die veilig-
heidsagentskappe was" edel" en nie
daarop gerig om "die staat te onder-
steun nie". Hy se daar is nie veel
steun vir institute soos syne nie, "en
wanneer die staat bereid is om se
R50 000 vir 'n projek te betaal en
ons kan dit boonop publiseer, dan
glo ek ons moes dit vat."

VRYE WEEKBLAD het van
vandeesweek 'n kantoor In
die Kaap. Van nou afsal Vrye
Weekblad 'nbaiebeterdlens
aan sy Kaapse lesers lewer.
Ons verteenwoordiger is
Eisabe Wessels. Die kantoor
Is op die 8e Vloer van die
AUlanz-gebou In St Georges-
wandellaan (agter die Hotel
Cape Sun), Kaapstad. Haar
telefoonnommer Is (012) 22-
2520/1.
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IV~andela- oku eDt vra om ete klimaa
Elsabe Wessels

Wat Staatspresident FW de K1erkook
al vanoggend in sy toespraak in die
Parlement te se gehad het, een ding
staan vas: die skaduwee van 'n ge-
vangene het donker daaroor gehang.

Teen Donderdagaand was daar heel-
wat verwarring of De Klerk Mandela
gesien het of nie. "Senior reger-
ingsbronne" het aan joemaliste gese
die ontmoeting sou Donderdag pla-
asvind, maar laataand het De Klerk se
kantoor in 'n verklaring gese daar was
geen so 'nontmoeting Donderdagnie.

Die drama volg op die onthulling
van 'n nuwe beleidsdokument wat
verlede jaar deur Mandela aan die
regering voorgele is. Die dokument,
wat volgens bronne op 12 Desember
verlede jaar aan die minister van
Justisie, Kobie Coetsee, oorhandig
is, plaas nuwe druk op die De Klerk-
regering om aan die eise vir Mandela
se vryIating gehoor te gee.

Die dokument getiteld "A docu-
ment to create a climate of under-
standing" het gister in die Kaapse
koerant South verskyn.

In die dokument doen Mandela
voorspraak vir die skepping van 'n
aanvaarbare klimaat waarbinne die
eise van die ANC, soos vervat in die
Harare-verklaring, uiteengesit word.

Die dokument is 'n hersiening van
Mandela se verklaring wat verlede
week opsIae in die pers gemaak het.
In die nuwe dokument skaar Mandela
hom geheel en al by die eise wat in die
Harare-verklaring gesteI word (sien

"Die konflik en geweld in Suid-Afrika sal nooit bygele word indien die
regering en die ANC nie 'n ooreenkoms bereik nie. "

Nelson Mandela

ook berig op bladsy 13).
MandeIa begin die dokument deur

die staatspresident geluk te wens met
die vrylating van die agt politieke
gevangenes in Oktober verlede jaar.

Mandela se verder dat die konflik
en geweld in Suid-Afrika nooit bygele
kan word voordat die regering en die
ANC 'n verstandhouding oor onder-
handeling bereik nie.

Mandela lewer kritiek op De Klerk
se standpunte oor bepIande hervonning
en veral De Klerk se gesprekke met
tuisIandleiers in die regering se soeke
na 'n grondwetlike oplossing.

Volgens Mandela moet die rege-
ring aanvaar dat gesprek oor versoe-
ning slegs met die ANC en ander
buite-parlementere politieke groepe
gehou kan word.

Die belangrikste nuwe standpunt
wat Mandela in die verklaring maak,
is clathy hom nie meer bereid verklaar
om by die "twee fases" vir onderhan-
deling, soos in die eerste dokument
vervat, te hou nie.

Hy gee sy volle stenn aan die
ANC-posisie dat die onus op die
regering rus om aan die eise van
onderhandeling te voIdoen. Die eise
bIy die opheffing van die noodtoestand,
die wettiging van verbode politieke
organisasies en die vrylating van
politieke gevangenes.

Die een sonder die ander skep
steeds nie 'n aanvaarbare klimaat nie,
lui die dokument. Mandela bevestig
weer eens dat hy hom neerle by die
leierskap van die ANC se hoofkwar-
tier in Lusaka.

Aanvaar Harare-
verklaring, vra UDF

eswaarde vry na
nege maande

gebiede gehou word. Die optogte sal
op spesifieke plaaslike griewe gerig
wees, maar sal ook deel vorm van die
eis dat die regering dadelik gede-
mokratiseer word.

"Ons besef dat die regering sy
voete wil sleep op pad na 'n onderhan-
delde skikking. Ons moet egter die
land waarsku dat die tyd om politiek
te speel, deur elke eis wi 'n lang
tussenpose toe te staan, in die gesig
van die land kan boemerang," lui die
verklaring.

* Die hooflanddros van Kaapstad,
WP Theron, het gisterrniddag toe-
stemming verleen vir 'n protesoptog
deur Kaapstad vandag.

Die organiseerders van die optog,
onder wie verskeie Wes-Kaapse UDF-
Ieiers, het te kenne gegee dathulle nie
verlof sou vra vir die aptog nie. 1beron
wou nie se of enigiemand om verlof
aansoek gedoen het nie.

SAUL BATZOFIN, die gewetensbeswaarde wat vir 18 maande tronk toe
gestuur is omdat hy geweier het om sy kampvetpligtinge onder die Verdedi-
gingswet na te kom, is die week vrygeIaat na slegs nege maande in terme van
die aankondiging dat gewetensbeswaardes vir afslag in aanmerking kom.

Batzofm het reeds twee jaar diensplig voltooi, maar is tot 'n verdere 18
maande tronkstraf gevonnis omdat hy geweier het om kampe te doen.

Die Conscientous Objector Support Group (COS G) het die gevangenis-
owerhede by Zonderwater-gevangenis geIoof vir hul vinnige optrede om hom
vry te laat en die gewet~nsbeswaardes wat gemeenskapsdiens dcien,gelukgewens
met huI "oorwinning" deurdat die tydperk vangemeenskapsdiens met die helfte
verminder is.

Die COSG het die hoop uitgespreek dat die ses jaar tronkstraf wat aan David
Bruce en Charles Bester opgele is, ook gehalveer sal word.

"Dit is patriotiese Suid-Afrikaners hierdie wat op 'n beginselvaste wyse op
die voorskrifte van hul gewetens reageer. Hulle is nie rnisdadigers nie," het
COSG in 'n verklaring gese.

Hulle vra dus die regering om steeds 'n stelsel van altematiewe, nie-militere
diensplig vir gewetensbeswaardes te oorweeg, aangesien hulle steeds dieselfde
as gewone rnisdadigers behandel word.

DIE United Democratic Front het
gister, op die vooraand van die parle-
mentsopening, 'n beroep op pres FW
de Klerk gedoen om die Nasionale
Party te verbind tot die nakoming van
die voorwaardes wat in die Harare-
verklaring vervat is.

"Niks minder as dit sal aanvaar-
baar wees vir die bevrydingsbewe-
ging en die intemasionale gemeenskap
nie," se Terror Lekota,nasionale pub-
lisiteitsekretaris, in 'n verklaring
namens die UDF.

"Die regering moet ook let op die
hoe verwagtinge van die mense, sowel
as die gereedheid van ons aktiviste
om in regstreekse nie-gewelddadige
optredes betrokke te raak," lui die
verklaring.

"Oor die volgende paar dae sal
protesoptogte in Kaapstad, Huhudi,
Bloemfontein, Atteridgeville, Tem-
bisa, Port Elizabeth en somrnige ander
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MOORDBENDES

Nou dink Dirk se kinders anders

"Ek:het geweet terries word geveg.
Net na Mxenge doodgemaak is, het
my pa my daarvan vertel en gese
hulle moes dit doen want hy was
gevaarlik.
"Een keer het ek 'n botteltjie gif in

die Datsun gekry. Pa het gese dis
strignien, wat hulle in balletjies vleis
sit om honde mee te vergiftig.
"Omdat ek so lief was vir wapens,

onthou ek al die skietgoed in die
kattebak baie goed. Daar was 'n kas
handgranate en 'n kas koeels. Daar
was 'n Tokaref en Makarof, twee
handkarabyne metknaldempers en 'n
Rl. Daarwas 'npakgoed wat soos wit
deeg gelyk het, wat pa gese het plofstof
is.
"Een keer het pa die wapens vir

my uitgepak sodat ek dit kon skoon-
maak. Op vlakplaas het Spyker en
Almond my met hulle Makarof laat
skiet," vertel Dirk.
Hy se hy het besef die polisie haat

sy pa toe 'n skroef van die voorste
wiel van sy motorfiets tydens Coet-
zee se departementele vemoor in 1985
uitgedraai is. Sy pa het hulle op die
motorfiets skool toe gevat.
Coetzee se hy het destyds klagtes

by die polisie ingedien toe die skroef
geheirnsinnig uitgedraai is. Die mo-
torfiets is kort daarna met wit verf
gesprei.
Dirk en Calla het vandeesweek

nuuskierig toegekyk terwyl verskeie
senior ANC-amptenare Coetzee be-
soek het in voorbereiding vir die
perskonferensie. Die twee het nuus-
kierig toegekyk terwyl Coetzee en sy
nuwe kamerade hul strategie beplan
het. "Ek sal graa g saam met my pa by
die ANC wil bly. Hulle is baie vrien-
delik en is net gewone mense," het
Dirk gese.

(Foro: JlJcqlH>S Peuw)

meraadJles'

het sy vrou Karin dit vir Dirk probeer
wegsteek. Sy het nie geweet dat haar
seun bewus was waar sy pa is nie.
Dirk, wat die koerantstories oor sy pa
se moordbende-aktiwiteite noukeurig
gevolg het, was glad nie verbaas oor
sy pa se onthullings nie.
"Ek het baie saam met my pa in sy

wit Datsun of saam met die Askari's
in hul kombi rondgery. Ons het op
polisieplase gebly waar ons braaivleis
gehou het.
"Ek het gewoonlik voor in die

kombi tussen twee Askari's gesit Hulle
het gemaak asof hulle taxi ry en het
ander swartmense opgelaai en geld
gevra. Omdat ek van alles geweet het,
maar moes stilbly, het ek 'n rand
gekry vir elkeen wat hulle oplaai.

Dirk Coetzee en sy klnders In Harare

klein ANC-kameraadjies."
Dirkhet reeds voor Coetzee gevlug

het geweet van sy pa se planne om
hom by die ANC aan te sluit.
"My pa het gete Almond het ge-_

praat en hy is bang dat hy die sonde-
bok gemaak word. Hy het gese sy
verlede het hom ingehaal en dat hy
gaan waai met die hulp van die ANC
en die pers wat sy stories moet vertel.
"Hy het gese die ANC is nie so

sleg as wat almal probeer maak nie.
Hulle 'leg maar net vir hulle vryheid
soos ons ook maar gedoen het. Pa het
gese die ANC kyk goed na hulle
mense en dat hy goed versorg sal
wees.t1

Toe die eerste berigte oor Coetzee
se bande met die ANC verskyn het,

Zimbabwe gereis om by hulle pa te
wees. Hullle het hom op 5 November
verlede jaar laas gesien toe hy hulle
gesin gegroet en gese het: "Lekker
slaap, ek sien julIe more." Die '101-
gende dag is Coetzee land uit waar hy
die wereld geruk het met sy onthullings
dat hy die bevelvoerder was van 'n
polisie moordbende wat teenstanders
van die staat koelbloedig vermoor
het.
Dit was 'n emosionele hereniging

tussen die twee seuns en Coetzee, wat
sedert hy weg is met elke tele-
foonoproep aan hulle gese het: "As
julIe maar net weer by my kan wees."
Vandeesweek het die twee knape

trots aanhul pa se sy gestaanen gese:
"Ons pa is 'nANC-kameraaden ons is

'ODS IS klein A
Jacques Pauw

HARARE - Dirk Coetzee junior, wat Dinsdagaand in Zimbabwe
met sy ANC-pa herenig is,loop al vir baie jare met 'n verskriklike
geheim in sy kindedlart rond - die bestaan van 'n polisiemoordbende
waarvan sy pa die bevelvoerder was.
Dirk, nou dertien, was 'n skrale vyf jaar oud toe kapt Dirk

Coetzee hom saam op moordbende-operasies geneem het.
Dirk onthou nog goed hoe sy pa hom destyds vertel het hoe die

bende die menseregte-prokureur Griffiths Mxenge vermoorhet,
van die "wit ANC-vrou" (Ruth First) wat met 'n briefbom
opgeblaas is en 'n onskuldige kind wat in 'n bomaanslag in
Swaziland dood is.
Die knapie was vir tot twee weke saam met die moordbende

in die veld. Hy het saam met die Askari's in hul mikrobus
rondgery en was groot vriende met bendelede soos die selferk-
ende moordenaars David "Spyker" Tshikalange en Almond
Nofomela.
"Ek onthou een aand hoe skote 'n end weg geklap het terwyl

Spyker my in die mikrobus moes oppas. Dit was groot sports,"
vertel Dirk.
Coetzee senior se hy het sy seun saamgeneem omdat die so

lief vir die veld en vuurwapens is. Hy
onthou 'n ander keer naby Piet Retief
toe Tsikalange weer by klein Dirk in
die mikrobus moes bly terwyl die
moordbende drie kilometer verder 'n
hinderlaag vir ANC-insypelaars gestel
het.
"Ek het nog altyd vir Dirk alles

verte! wat ek doen. Ons het geen
geheime vir mekaar nie en ek hoop
die ondervinding saam met die
moordbende sal hom vir ewig van
geweld afskrik."
Dirk het sy pa se arsenaal wapens

in die polisiemotor se kattebak help
skoonmaak, met verskeie van die
wapens geskiet en was 'n gereelde gas
op Vlakplaas. "My pa was my held.
Hy het terries gejag en doodgeskiet.
Toe het hy en ek nog gedink dis reg.
Nou dink ons anders," se hy.
Dirk en sy jonger broer Calla het

Dinsdag van Pretoria per motor na

Die Askari's getuig agter die skerms

Buslslwe en Esther Mthembu, ouma en ma van een van die Chesterville Vier, Russel Mthembu,
bulte die Durbanse streekshof.

Farouk Chothia

DURBAN -Verskuil van die publiek
en die media het drie Askari's die
week getuig in die ondersoek na die
dood van vier Chesterville-jeugdi-
ges in Junie 1986.
In 'n ondersoek, wat as regsgeskie-

denis in Suid-Afrika beskou word,
het die drie - konst Thabo Paulus
Makgage, konst Xolelwa Virginia
Shosha en konst Mampotoko Chris-
tian Makgopa - getuienis in die Dur-
banse streekshof gelewer.
Al drie Askari's word gekoppel

aan die Seksie CI anti-terrorisme
eenheid by polisiehoofkwartier in
Pretoria, wat deur hul vorige be-
velvoerder Dirk Coetzee as 'n
moordbende bestempel is.
Landdros B Olivier het beslis dat

die drie Askaris agter skemlS moet
getuig nadat die advokaat vir die
polisie, Gideon Lotz SC, betoog het
dat openbare blootstelling hullewens
in gevaar sou stel.
Ontevrede met die beslissing, het

Busisiwe Mthembu - die ouma van
een van die slagoffers - onbeheers
begin huil. "Hulle het ons kinders
doodgemaak en nou kruip hulle agter
skerms weg," het sy gese.
Olivierhet geweier om toe te gee

aan 'n versoek van die advokaat van
die families, Guido Penzhom, dat
naaste familielede toegelaat word om
na die Askari's te kyk.
Getuienis wat by die ondersoek

gelei is, het sterk daarop gedui dat die
polisie-eenheid wat die jeugdiges
doodgemaak het, 'n moordbende was.
Dit is egter ten sterkste deur die
polisie ontken. Volgens die polisie se
getuienis washul doel om 'n verdagte
comrade, Charles Ngcobo, in hegtenis
te neem. Die plan het egter skeefge-
loop, en op die dood van die soge-

naamde Chesterville Vier uitgeloop.
In vroeere getuienis bet sersMak~

Simon Radebe, bevelvoerder van die
eenheid wat die moorde gepleeg het,
gese dat die polisie net mense in
hegtenis neem, maar dat hulle 'n skoot
hoor klap en gedink het dat hulle in 'n
lokval gelei is. Daama bet bulle omtrent
90 skote op die hut waarin die jeugdi-
ges was, geskiet.
'n Oorlewende van die skietery,

Tibello Mbatha, het 'n ander verhaal
vertel. Mbatha se die jeugdiges was
ongewapen en hulle het geen skote
gevuur nie. Hy het beweer die polisie
het eerste op hulle gevuur.
Penzhom het dit aan Radebe gestel

dat hul oogmerk was om dood te
maalc, maar Radebe het volgehou dit
was om in hegtenis te neem.
Onder kruisverhoor het Makgage

gese dat hy van 1976 tot 1979 'n lid
van die ANC was en dat hy militere

opleiding in Angola ondergaan het.
"Gedurende 1979 het ek my aan

die SAP oorgegee. Ek het nie van die
manier gehou hoe aan ons voorgese is
om te opereer nie," se Makgage.
Hy se dat hy in 1980 deur die SAP

gewerf is en dat hy by Vlakplaas
gestasioneer was. In sy onthulling
oor die moordbendes, het Dirk Coet-
zee vertel dat Vlakplaas moordben-
des gehuisves het.
Die bevelvoerende offisier van die

eenheid wat die jeugdiges vermoor
bet, is maj Eugene Alexander de Kock,
wat 'n prominente rol in die
moordbende-onthullings gespeel het.
De Kock en 'n afgetrede polisieman

wat ook aan die moordbendes.gekop-
pel is, brig Willem Schoon, het ook
verlede week by die ondersoek getuig.
In 'n verrassende ontwikkelinghet

De Kock se getuienis met die van
Bute Alfred Nofomela - 'n gewese.

(Foro: CharluL_d)

polisieman wat die bestaan van
moordbendes wereldwyd bekend
gemaak het - in een slt,utelaspek
ooreengestem. In 'n verslag wat deur
die Suid-Afrikaanse Raad vir Kerke
se Onathanklike Raad van Onder-
soek na Informele Onderdrukking
bekend gemaakis, het Nofomela gese
dat De Kock in Durban was toe die
Chesterville-moorde plaasgevind het.
Gedurende die ondersoek het

geeneen van die polisiemanne wat
getuig het dit genoem nie, en daar
was 'n sterk vermoede onder waame-
mers dat Nofomela verkeerd was.
Onder kruisvemoor het De Kock egter
bevestig dat hy weI in Durban was
tydens die voorval.
De Kock het gese dat hy niks met

die operasie te doen gehad het nie
omdat hy sy verantwoordelikhede aan
ander offisiere gedelegeer het. Hy het
gese dat hy in Durban was om ander

sake te ondersoek.
In sy getuienis Maandag, het

Makgopa gese dat hy 'n lid van die
PAC was.
Dinsdag het Shosha gese dat sy 'n

voormalige kommissaris van die ANC
se vroue-eenheid is. Sy het in 1980 by
die ANC in Lesotho aangesluit en
militere opleiding in verskeie lande
ondergaan. Sy het by die polisie aang-
esluit nadat sy in hegtenis geneem en
10 maande aangehou is. Sy het gese
dat sy, net soos sy 'n lojale lid van die
ANC in die verlede was, nou 'n 10jale
lid van die SAP is.
Shosah het getuig dat haar rol was

om met die comrades kontak te maak
omdat sy 'n soortgelyke "taal" as bulle
praat.
Deur hulle as comrades voor te

doen, se Shosha dat sy, Makgage en
konst Andries Mohaetsho Seleka by
'n sjebeen ingegaan en aan die mense
vertel het dat hulle van Piet Retief af
gekom het om in die stryd teen die A
Team-vigilantes te help.
Toe hulle om bewyse gevra is, het

Shosha 'n R4-magasyn en 'n AK 47-
geweer gewys en sodoende die mense
in die sjebeen se vertroue gewen.
Later het sy en twee kollegas die

ses jeugdiges in die hut ontmoet.
Die drie polisiemanne het die hut

verlaat om verdere bevele by Radebe
- hul bevelvoerder op die toneel - te
ontvang. Hulle het 'n skoot gehoor en
uit selfverdediging teruggeskiet.
Op die vraag hoekom hulle nie die

jeugdiges in hegtenis geneem het nie
omdat kontak toe reeds gemaak is,
het Mokgage onder kruisverhoor gese
dat daar 'n getalle-oorwig van ses
teen twee was. Die ondersoek word
op 21 Mei hervat. Olivier sal dan
uitspraak gee of die polisie geregver-
dig was toe hulle op die hut geskiet en
die jeugdiges gedood het. .

4 Vrye Weekblad, 2 Febmarie 1990
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IV:inister het ge'weet van
moordbendes, se Coetzee
HARARE - 'n Gewese Suid- Afrikaanse polisie-
offisier en lid van die heweerde polisie-
moordbende, kapt Dirk Coetzee, se die Suid-
Afrikaanse regering het "natuurlik" die optre-
des van die moordbendes, wie se optredes nou in
die inlemasional kollig en die onderwetp van 'n
gereglelike ondersoek is, ondersleun, berig die
Ziana-nuusagentskap.
Hy se noudal hy by die ANC aangesluit hel,

gaan hy probeer om meer mense, veral poli-
siemanne, vir die organisasie Ie werf.
Coetzee hel in 'n onderhoud aan Ziana gese

dat die hoogste gesag wat die moordbendes se
oplredes goedgekeur het, 'n gewese kabinetmi-
nisler was wat na bewering die geheime vervoer
van plofstof in die diplomatieke sak vir die
bomaanval op die ANC-kanlore in Londen
goedgekeur het. Die minister was "die enigste
gesag wat loestemming kon gee dal die diplo-
matieke sak nie deursoek word rue. As 'n minis-
ter sy goedkeuring gegee het, het ons gemeen
dal ons mel die ondersteuning van die hoogste
gesag handel," se Coetzee.
Sy bewerings oordie moordbende se betrok-

kenheid by moorde op die ANC-aktivis Ruth
First in 1982, op die menseregte-prokureur
Griffiths Mxenge, op die ANC-lid Patrick Makau
en sy kind in Manzini, Swaziland, in 1980, en op
twee ongewapende ANC-Iede naby Komatipoort,
ook in 1982, is reeds bekend. Coetzee se dat die
bendes se optredes gegrond was op die gewese
en berugte Rhodesiese Selous Scouts. Baie van
hulle het in 1980 na Suid-Afrika gekom.
"Daar was 'n stadium toe guerrillas hier (in

Zimbabwe) in vlak grafte gegooi is, toegemaak
is mel plastieken stapelshout en daama is petrol
oor sewe tot nege liggame gegiet en aan die
brand gesleek om hulle onherkenbaar te maak.
Party van ons idees het hier ontstaan," se hy.
"In die stadium was my indruk van die

'vaderland' (Suid-Afrika) gebaseer op regering-
standpunte en ek het gedink ons moet die ler-
roriste beveg wat teen ons mense baklei," het hy

bygevoeg. "Teen daardie tyd het ek baie ge-
drink. Dit was ondenkbaar, maar wi 15 jaar in
die polisiemag het ek besluit om by die ANC aan
te sluit en ek hoop om daartoe by te dra om meer
mense, veral polisiemanne, na die organisasie te
trek," het hy gese.
Op die vraag hoe hy die taak sien om poli-

siemanne vir die ANC te mobiliseer, se Coetzee
die sukses van die regterlike ondersoek na
moordbendes sal dit bemvloed.
••As De Klerk druk toepas en die polisie besef

daar sal geen beskerming wees nie, behalwe om
na vore te kom en getuienis te lewer, sal baie van
hulle my voorbeeld volg want as hulle dit nie
doen nie, sal hulle mekaar begin besku!dig.
"Hulle (dieANC) het my aanvaarenek is nie

meer so oningelig soos baie blankes in Suid-
Afrika vandag rue.
"My toekoms Ie by hulle en ek gaan die

prokureurs en die aangehoudenes se gesinne
help in die hofsake by die huis," het Coetzee
gese. - Sapa

r

01rk Coetzee

Jacques Pauw

HARARE -Wat vir Dirk Coetzee 'n hoogtepunt
in sy kort ANC-Ioopbaanmoes wees, hetmisluk
toe die Zirnbabwese regering'n stokkie voor sy
beplande internasionale perskonferensie gesteek
het.
Boonop het Coetzee die week begin agterkom

dat hy nie orals in die ANC ewe welkom is nie.
Coetzee se perskonferensie is Donderdag-

middag in Harare afgestel toe die Zimbabwese
rcgering klaarblyklik besluit het dat hy 'n lid is
van Ukhonto we Sizwe en daarom 'n verleent-
heid vir hulle is.
Die drama draai rondom die ongeskrewe

ooreenkoms tussen premier Robert Mugabe en
die Suid-Afrikaanse regring dat hy nie militere
operasies uit Zimbabwe sal duld nie. Hy het ook
ondemeem om die rnilitere vleuel van die or-
ganisasie nie toe te laat om vryelik uit sy land te
opereer me.
Nadat die bekend geword het dat Coetzee 'n

lid van die inligtingsvleuel van die A..l\lC is, is
die perskonferensie afgestel.
Hoe samesprekings tussen die Zimbabwese

minister van buitelandse sake, Nathan Sha-
muyarira, en twee uitvoerende raadslede van
die ANC, Pallo Jordan en Jacob Zuma, kon rile
die Zimbabwese regering tot anderinsigte bring
rue.
Die ANC was voorremens om Coetzee, David

Tshikalange en 'n derde polisieman wat vir jare
vir die ANC gespioeneer het, adj offisier Vin-
cent Malaza, op dieselfde perkonferensie aan
die internasionale pers voor te stel. Coetzee se

En daar
val Dirk se
dag in die
vreemde
toe plat
vrou, Karin, en hul seuns Dirk en Calla het van
Pretoria af opgekom vir die belangrike geleent-
heid.
Wat aanvanklik as 'n geslote perskonferensie

bedoel was en waaraan net uitgesoekte pers-
manne sou deelneem, het hande uitgeruk toe
intemasionale persmanne na Harare begin stroom
het.
Die Zimbabwese regering het van die kon-

ferensie te hore gekom, en Zuma het Woensdag-
middag begin met sameprekings om die saak te
beredder.
Jordan het Woensdag vanaf Lusaka na Harare

gevlieg en gister self samesprekings met Sha-
muyarira gevoer.
Vrye Weekblad vemeem dat daar binne die

ANC self verdeeldheid oor Coetzee se teen-
woordigheid is. Daar is mense in die politieke
vleuel van die organisasie wat ongelukkig voel
omdat Coetzee aanvaar is deur die intelligensie-
afdeling wat hulle klaarblyklik me in die saak
geken het nie. Die uitvoerende raad van die
ANC is eers sowat twee weke gelede ingelig dat
Coetzee 'n lid is.
Vrye Weekblad vemeem verder dat die bree

demokratiese beweging 'n amptelike versoek
aan die ANC gerig het dat Coetzee nie as lid
toegelaat moet word me.

~il
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lie klein dorpie van die groot gevangene
. ~

'n Pastorale toneel In Qunu, Mandela se geboortedorp

Christian Chaise

QUNU, TRANSKEl- Qunu is 'n tipiese
klein dotpie in die Transkei, soos
baie ander met die kenmerkende hutte.
Die dotpie is weI uniek; dit het 'n
spesiale verhouding met die be-
roemdste politieke gevangene in die
wereld. Nelson Mandela is 71 jaar
gelede hier gebore.
Elkeen van die sowat 200 inwo-

ners is familie van Mandela. Volgens
Griffiths Mandela, 30, is daar ten
minste ses families met die van
Mandela. Sy oorlede vader was 'n
neef van Nelson Mandela.
Mandela is in die koninklike familie

van die Temboes, die belangrikste
starn van die Xhosas in die Transkei,
gebore.
Die jong Nelson Mandela, met die

bynaam "Buti", was twaalf jaar oud
toe hy na die dood van sy vader Qunu
verlaat het. Hy het 'n paar kilometers
verder by Mqekezweni in die huis
van die Temboe-hoofman gaan woon.
Qunu is 30 kilometer vanaf Umtata,

die hoofstad van Transkei, gelee. Dit
Ie onder die pad wat na die grens toe
lei. Die dotpie is baie arm en daar is
geen lopende water of elektrisiteit
me. Die inwoners oorleef deur graan
te kweek en 'n paar skape en varke aan
te hou.
"Volgens tradisie moet Mandela

sodra hy vrygelaat is hiernatoe kom
en ten minste een nag in die dotp

slaap," se die 62-jarige Agrinette
Mandela, Griffiths se moeder.
Sy weet presies hoe Mandela moet

optree wanneer hy uit die tronk kom.
Wanneer hy in Qunu aankom, moet

hy heel eerste na die begrafplaas toe
gaan. Daarna moet hy sy hande was,
en die inwoners sal 'n os slag om sy
terugkeer te vier. "Diep in sy bin-
neste weet hy dat hy eers hiernatoe

(FotD:AFP)

moet kom," se Agrinette.
Griffiths is meer realisties en se

Mandela sal Sowetotoe gaan, waar
hy voor sy inhegtenisneming gewoon
het. V01gens hom sal Mandela daar

"met die massas praat" voordat hy
Qunu besoek.
Daar is egter geen twyfel dat

Mandela die dotpie kort na sy vrylating
sal besoek nie. Sy enigste seun,
Makgatho, 39, wat in 'n ander Trans-
keise dotp woon, se sy pa sal 'n huis
in Qunu bou. Die erf vir die huis is in
November verlede jaar amptelik deur
die plaaslike hoofman uitgesteek.
Volgens Makgatho het sy pa hom

die planne van die "moderne" huis
gewys. Die ou Mandela-fanliliehuis,
waarin Mandela gebore is, het in die
sewentigeJjare verdwyn. Die drie hutte
waaruit dit bestaan het, is verwaar-
loos en het mettertyd verval. Die gebied
is tans 'n weiveld in die middel van
die dotp wat met draad ornhein is.
Die begrafplaas is naby. Dit het

net 'n paar grafte, waaronder Nelson
Mandela se ouers en cen van sy susters.
Mandela se naaste verwant in Qunu

is Napilisi Mandela, 'n vyftigjarige
kleinneef wie se gelaatstrekke sterk
ooreenkomste toon met foto's wat in
die vyftigs en sestigs van Nelson
geneem is.
Napilisi is egter verbasend onin-

gelig oor die politieke aktiwiteite van
sy oom: "AI wat ek weet, is dat hy in
die tronk gesit is omdat hy 'n gelyke
salaris vir almal wou he."
Hoe dit ook al sy; almal in Qunu

ondersteun duidelik die optredes van
Nelson Mandela en is trots op hom. -
AFP

ons koop van die oorspronklike bronne en kan bewys dat aile stukke outentiek is

ORA ONS LEIER RONOBORSTIG; VIVA MANOELA VIVA
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'NOll kan almal saam geskiedenis maak'
BARBARA KOK en lYNDA GilFillAN, onderskeidelik van die departemente Wiskunde
en Engels aan die Universiteit van Pretoria, het met adv Dullah Omar, vise-president van
die UDF in die Wes-Kaap, gaan praat. Daarna het hulle die Sarhwu-opmars meegemaak.

Hier gee hulle hul indrukke van die dag weer

_01

Lynda Gilfillan

werklikhede en om standaarde van
geregtigheid daar te steI. Didcott is
een, ons het ook 'n paar in die Kaap.
Apartheid het in die algemeen ver-
woesting in die reg gesaai. Ons moet
egter onthou dat 90 persent van mense
voormagistrate verskyn endit is waar
die grootste onreg plaasvind. Ons het
dapper advokate nodig.
"Vir my is dit bevrydend om poli-

ties betroIcke te wees. Ek steek dit nie
weg nie. 'n Mens gebruik nie die hof
as 'n party-politieke platform nie, maar
jy veg vir geregtigheid, teen onregver-
dige wette."
Ons vra oor die vrylating van

Mandela. Is die tyd nou uiteindelik
werklik hier?
"Sy vry1ating sal kom as gevolg

van die stryd van die meuse, die sukses
van die ANC en internasionale steun.
Die regime verkeer in 'n krisis. Die
tydsberekening is natuurlik in die hande
van die regering en hulle sal dit uit-
buit om maksimum voordeel te pro-
beer kry. Maar die proses van bevry-
ding kan hulle me meer beheer me.
"Dit is 'n opwindende tyd - dit

moet heerlik wees om jonk te wees!
Ons het almal 'n wonderlike leans om
deel te neem aan die maak van geskie-
denis."
Dan moet 'n mens bereid wees om

deel te word en die eerste tree te
neem. Dis ook nie moeilik om saam
te stap met mense soos Omar nie. En
die fInale opmars sal niemand kan
keernie.

projek-bestuurder

kagiso trust

(Foto: Chris Ledochowski • Afrapix)

Kaglso Trust Natal se kantoor verlang die dlenste van 'n
proJek-bestuurder om verantwoordellkheld te aanvaar vir:

Skriftelike aansoeke, wat 'n volledige ondervindinglys en 'n
minimum van twee verwysings insluit, moet voor 10 Februarie

1990 gerig word aan:
Kagiso Trust,
Posbus 3361,
Durban 4001.
Telefaks (031) 304-3012.

* verwerking van projek-aansoeke
* waardering en beoordeling van bestaande projekte wat deur die
Trust geborg word, en
* verslag doen aan di~ toepaslike departemente van die Trust.

Ole suksesvolle aansoeker moet:
* in staat wees om doeltreffend in 'n demokratiese omgewing te
kan werk
* Zoeloe en Engels magtig wees en duidelike verslae kan skryf
* In besit wees van 'n geldlge rybewys en bereid wees om te rels.

Ondervlndlng In gemeenskapsontwlkke/lngswerk sal 'n
aanbeve/lng wees.

homselfhandhaaf. Hy het geweet dat
ek 'n lid van die Unity Movement
was. Hierna het ek my uitkyk veran-
der en by die Congress Movement
aangesluit.
"My regsloopbaan was 'n baie

gelukkige een. Ek het omtrent al die
leiers van al die bewegings ontmoet.
In die sewentigeIjare het ek ook vir
BC opgetree."
Volgens hom is ons baie bevoor-

reg om 'n leierskapkorps te he soos
geen ander land in Afrika nie. Ons
spring na 1985.
"Met die tweede noodtoestand en

op my seun se verjaardag in Augustus
bevind ek myself in die tronk. Ek en
ander UDF-Iede is onder Section 29
aangehou. In Oktober is ek vrygelaat
om net weer twee weke later aan-
gekeer en in Desember 1985 weer
vrygelaat te word. Ek weethoe Victor
Verster se binnekant lyk!"
Ons wonder oor die konsep van 'n

"morele regter". Apartheid het !leker-
lik die uitoefeni.,ng van geregtigheid
baie bemoeilik. En is dit nie moeilik
vir 'n progressiewe regspersoon om
binne die parameters van soveel
onderdruIckende wette te werk nie?
"Dit is moontlik vir individuele

regters om bewus te word van

~-------------------

r---------------------~

Adv Oullah Omar

'Dit is moontlik vir individuele regters om bewus te
word van werklikhede en om standaarde van

geregtigheid daar te stel. '

bevoordeel, is belangrik. die Vryheids-
handves beperk nasionalisering tot
myne engroot monopoliee. Dit is ook
Mandela se standpunt. Maar al die
dinge sal deur 'n demokratiese parle-
ment uitgewerk moet word. Die mense
moet, deur bulle gekose verteenwoor-
digers, besluite oor die ekonomie neem
en die ANC sal ook hulle beleid aan
die elektoraat voorle."
Ons gesprek keer terug na die

sestigerjare. Begin '60 het Omar
gekwalifiseer as advokaat en sy praktyk
begin tydens die eerste noodtoestand.
Hy het vir die PAC opgetree. Suid-
Afrika se eerste sabotasie-verhoor,
die sogenaamde Poqo-verhore, is ook
deur hom behartig. Die saak het ge-
volg op oproer in die Paarl in 1962
waartydens twee mensedeur Poqo-
lede gedood, en ses Poqo-Iede deur
die polisie geskiet is.
"Dit was moeilik om mense te kry

om die aangeklaagdes te verdedig.
Groepe wat geld vir politi eke verhore
geskenk het, het geweier om die geval
te steun as gevolg van die geweld van
die oproer. Ek kon net die eerste van
die vyf verhore behartig - my praktyk
het feitlik in duie gestort. Ons moes
die aangeklaagdes later oorreed om
Pro Deo-raad te neem. Die aanklaers
was wit, die regters oole;die atmosfeer
vyandig. Ek dink nie die verhoor was
regverdig nie."
Is ditwerldikmoontlik om 'n regver-

dige verhoor in Suid-Afrika te kry as
jy swart is?

"Dinge het verander. Daar is groter
openbare bewustheid en meer
regsmense wat bereid is om politieke
verhore te behartig. Maar deesdae is
daar ook meer fondse beskikbaar en
ek dink dat daar 'n mate van rnisbruik
daarvan is."
Die sestigerjare was natuurlikook

die tyd van Sharpe ville en die verban-
ning van die ANC en die PAC. Omar
het die groot optog van Langa na
Kaapstad gesien. In die tyd het hy ook
mense uit die Congress Movement
ontmoet. 'n Tyd van onderdrukking
waarin hy vir aangehoudenes optree,
ook vir mense op Robbeneiland wat
deur tronkhowe verhoor en veroor-
deel is. In die dae was diiblykbaar die
gedagte om aangehoudenes fisiek en
geestelik te breek. Omar het die eiland
seker meer as enige ander regsper-
soon besoek.
"Dit is hoe ek Mandela leer ken

het. Hy het my gehelp om my poli-
tieke standpunl te verander -me direk
Die, sonder om werklik die strydpunt
aan te raak, maar ek het gesien hoe hy

dieselfde waardes by die gemeenskap.
Die tydperk van onderdrukking wat
in die sestigerjare begin het, het be-
teken dat die regime al meer geweld
gebruik het om die probleme Ieprobeer
oplos en dit stel 'n voorbeeld aan
andere."
Dit sou later die oggend, en veral

tydens die NECC-byeenkorns, weer
duidelik geillustreer word. Water,
traanrook, draad, klippe. Genl Johan
van der Merwe se (The Star, 25/1):
"The police had no choice than to
prevent the protest. The subsequent
violence therefore had nothing to do
with the police ..."
"Dit is die taak van die bevry-

dingsbeweging om nuwe waardes, 'n
nuwe ideologie, 'n nuwe lewenswyse
daarte stel- endit doenhulle ook. Die
oorlog is dus nie net om mag nie,
maar om nuwe waardes."
Volgens Omar is die ontwiIckeling

en die stryd ongelyk in die sin dat
goeie konsepte (soos "people's courts")
besmet kan raak deur die onderdrukking
van die regime en hurnanitere waardes
vemietig kan word. 'n Bevrydingsbewe-
ging lean nooit brutaliteit goedpraat
nie. Maar gaan ons ooit die gedragpa-
trene wat in oIlSgerneenskap ontwikkel
het, verbreek?
"Ek is baie optirnisties. Die bevry-

dingsbeweging het groot oorwinnings
behaal - nasionaal en internasionaal.
Ons het wonderlike geleenthede om
nuwe standaarde en praktyke ten
opsigte van verdraagsaamheid en

demokrasie te implementeer, gegee
die krisis in apartheid en die feit dat
die bevrydingsbeweging vandag 'n
magtige krag is. Probleme sal daar
egter wees.
"Die dominasie van die subkonti-

nent deur supermoondhede soos die
Veremgde State en Brittanje is 'n
grote. Hier is nie Sowjet-beleggings
en -dorninasie nie. In ons land is dit
dorninasie deur Westerse imperia-
lisme. In enige poging om 'n samele-
wing sonderuitbuiting te bou, sal ons
ingryping en opposisie teekom.
"Ons word deur groot monopoliee

gedomineer - monopolie-kapitalisme
is die kenmerk van ons ekonornie en
sal deur nasionalisering geraak moet
word. Pick en Pay, byvoorbeeld, is
me so 'n groot monopolie nie. Uit-
buiting moet beeindig word; me har<:e
werk, inisiatief of vaardigheid me.
"Beleggings wat die samelewing

Barbara Kok

'Uitbuiting moet
beeindig word; nie

harde werk, inisiatief
of vaardigheid nie. '

Die laaste paar dae het ons weer die
lelike gesig van die protesoptog ge-
sien. StuIckende ruite, waterleanonne,
'n lemmetjiedraadkioon vir St George-
katedraal in Kaapstad. Daar is 'n krisis
in die onderwys, maar kinders moet
nie gehoor, en liefs ook nie gesien
word nie.
Vanoggend het ek die National

Education Co-ordinating Committee
se pamflet wat Lynda en ek Vrydag,
19Januarie by die Katedraal in Kaap-
stad gekry het, weer deurgelees. Die
eise daarin vervat is dinge waarvoor
ons sou wou loop - oop skole, de-
mokratisering ...
Maar die optog is onwettig, het

kol Delport gese toe duisende kin-
ders, ouers en onderwysers Dinsdag
23 Januarie verenig het om van St
George's na die leantore van die DET
te stap.
Adv Dullah Omar, vise-president

van die UDF in die Wes-Kaap, was
daar en het gese die optog sou
vreedsaam verloop. Daarna is die
waterleanonne ingespan.
Op Vrydagdie 1gewasdaarook'n

protesoptog en gedenkdiens vir die
Sarhwu-Iede wat dood is tydens die
spoorwegstaking. 'n Groot groep
werkers het binne en buite die St
George's-saal byeengekom en al sin-
gende gewag op die sprekers, onder
andere Dullah Omar.
Lynda en ek het saam met die

werkers in 'n ordelike groep in Ad-
derleystraat afbeweeg. Daar was
heelwat skoolkinders teenwoordig.
Terwyl ons by die Paul Sauergebou
gewag het vir die organiseerders om
die petisie te oorhandig, het die poli-
sie besluit dat hulle ons nie weer in
Adderleystraat wou he nie. Hulle het
op ons afgejaag met daardie lelike
waentjie wat lemmetjiesdraad uitrafel.
Ons is tussen die geboue vasgekeer

en is met 'n ompad uiteen. Swaar
gewapende polisie was oral sigbaar.
Een van die mense voor in die optog,
was Omar.
Vroeerdie oggend het hy ons by sy

kantoor in Queen Victoriastraat ont-
yang.
"Ek is 'n produk van DistrikSes. In

1952 het ek aan Trafalgar High School
gematrikuleer - dieselfde jaar wat
'wit' Suid-Afrika 300 jaar van Jan van
Riebeeck se aankoms gevier het.
Trafalgar High is as radikaal beskou:
studente het 'n veldtog vir 'n boikot
van die fees ondersteun en onder andere
geweier om opstelle in Afrikaans oor
die fees te skryf. Ek dink dit was die
begin van my 'enlightenment'.
"Toe is ek UCT toe waar ek die BA

LLB binne vyf jaar behaal het. Ek het
die politiek betree deur die Non Euro-
pean Unity Movement waarby onder
andere studentegroepe op UCT be-
troIcke was. Daar was baie aktiwiteit
op kampus rondom die opvoedkunde
- Die Wet op Bantoe-onderwys, apart-
heid op tersiere vlak, die filosofie van
Christelik-Nasionale onderwys.
"Terloops, ons was in daardie sta-

dium krities teenoor Nusas omdat
hulle nie apartheid-opvoedkunde in
die algemeen wou aanspreek me. Dinge
het natuurlik verander, vandag speel
hulle 'n belangrike roI. Die vyftiger-
jare was ook die tyd van reuse-veldtogte
teen stemregontneming. T6e kon 'n
mens meer openlik organiseer ... dit
was die vormende jare, onstuirnige
jare."
Een persoon met wie Omar noue

kontak gehad het, was Albie Sachs.
Hywas 'n jaar voor Omar op universi-
teit, lid van die Modem World Soci-
ety en deel van die Congress-bewe-
ging. Daar was blykbaar heelwat mede-
dinging tussen die Unity- en Con-
gress-beweging, maar na redekawel
en debat het hulle as vriende
uiteengegaan.
"In die laaste dekade het onver-

draagsaamheid 'n groot probleem
geword. Ons leef in 'n enverdraagsame,
ondemokratiese samelewing onder die
ideologie van diktatorskap. Dit kweek
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Voed op, moeole straf ole
Die toestande waarin kinders en jeugdiges in Suid-Afrikaanse
tronke aangehou word, is in Januarie en Februarie verlede
jaar met die goedkeuring van die Suid-Afrikaanse'regering
deur ses akademici en direkteure van jeugtronke In Wes-
Duitsland en Swltserland ondersoek. ANTON STEENKAMP

bespreek hul bevindinge, wat pas vrygestel is

BY die gevangehouding van kinders behoort die
klem te val op opvoeding, eerder as straf, en die
beginsel word in Suid-Afrika nie altyd in ge-
dagte gehou nie, se die ses ondersoekers wat in
twee maande met 41 aangehoudenes, 21 ver-
hoorafwagtendes en 41 gevangenes onder die
ouderdom van 18 jaar gepraat het.

Hulle beveel aan dat die opvoedingsgeleent-
hede waarvoor die Strafproseswet voorsiening
maak, soos verwysing na 'n verbeteringskool
eerder as tronkstraf, meer gereeld toegepas moet
word.Jeugtronke, waarmee by Leeuwkop 'n begin
gemaak is, moet ook uitgebrei word en in gevalle
waar tronkstraf noodsaaklik is, moet die tyd vir
opvoeding gebruik word.

Dr Helmut Arndt, dr Dieter Burgin, Kurt
Gutknecht, dr Walter Haesler, Herbert Kronzucker
en Susanna Schmidt het van die minister van
Justisie, Kobie Coetsee, endie ministervan Wet
en Orde, Adriaan Vlok, verlof gekry om on-
gehinderd tronke en ander plekke waar jeugdi-
ges aangehou word, te besoek. Benewens
gevangenisse het hulle ook polisieselle, plekke
van veilige bewaring en verbeteringskole be-
soek.

Hulle doelwit was om in elke geval vas te stel
hoek om die jeugdige aangehou word, en in
watter omstandighede. Hulle het gevangenes
wat reeds gevonnis is, verhoorafwagtende
beskuldigdes en aangehoudenes onder die
noodmaatreels besoek.

In Januarie 1989, toe die besoek plaasgevind
het, was daar 959 jeugdiges jonger as 21 jaar
onder die noodmaatreels in aanhouding. Van
hulle was 430 jonger as 18 en drie jonger as 14.
Dit het goed vergelyk met die ooreenstemmende
tydperk in 1987, toe daar 13 627 jeugdiges in
aanhouding was. Van hulle was 4 674 jonger as
18, en 308 jonger as 14. In Januarie 1989 was
6 469 ~evonnisde jeugdiges jonger as 18jaar in
die tronk of in jeugsentra.

Die kommissie wys daarop dat die algehele
gevangenisbevolking in Suid-Afrika - 3,72 per
duisend van die land se inwoners - heelwat hoer
is as die van Westerse lande, 'waar die getal
amper altyd minder as een per duisend is.
In die gevalle van gevonnisde jeugdiges,

meen die kommissie dat die vonnisse in verge-
lyking met die vir dieselfde misdade in Europa,
uitsonderlik hoog is. Die meeste van die jeugdi-
ges het ooknie regsverteenwoordiging gehad by
hul verhore nie.

Die twee blanke gevangenes wat hulle be-
soek het, het hul selle met onderskeidelik agt en
elf ander gedeel. Die ander selle het tot 60
mense in gehad.

Heelparty van die gevangenes en aange-
houdenes het gese hulle is deur polisiemanne
aangerand, en die klag van marteling deur 'n nat
sak ofbinneband oor die kop te trek, is meer as
een maal gehoor.

Die kos is in die algemeen goed voorberei.
Die grootste klagte in die verband was dat
aandete al tussen twee- en vieruur die middag
bedien word, met die gevolg dat gevangenes
honger word lank voor oggendete. Die Gevange-
nisdiens skryf dit toe aan 'n tekort aan personeel
en geld.

In baie van die tronke was daar geen beddens
vir bruin- en swartmense nie, slegs slaapmatte.
Die selle word volgens ras en geslag geskei.

Die selle het oop sanitere geriewe agter 'n
skouerhoe muur. Daar is een urinaal, een toilet,
twee wasbakke en gewoonlik twee storte per sel.

Behalwe hoogstens 'n uur se oefening en die
tye wanneer hulle hul kos gaan haal, bring die
gevangenes al hul tyd in die selle deur. Baie min

het die geleentheid om te werk, en verveling is
'n groot probleem - van die gevangenes het
gekla dat hulle nie hul eie Bybels het nie, dat
daar nie voorsiening vir skoolboeke en spe-
letjies gemaak word nie, en dat hulle te min
geleentheid vir sport en ander oefening het.

Gevegte tussen verskillende bendes is 'n
groot probleem, asook gedwonge tatoeering,
homoseksualiteit (jeugdiges wat deur ouer
gevangenes as "wyfies" gebruik word) en dag-
gahandel. Die kommissie wys daarop dat daar 'n
subkultuur in die tronk bestaan, wat tot verdere
misdade aanleiding gee.

Die atmosfeer in die meeste tronke het ook
nie bygedra om 'n gevoel van afhanklikheid,
hulpeloosheid en hopeloosheid teen te werk nie,
met die uitsondering van Leeuwkop en Pollsmoor.

Afgesien van die jeugdiges wat in tronke is,
is die Suid-Afrikaanse "skemerkinders" kom-
merwekkend. Die kinders hardloop gewoonlik
weg van die huis af as gevolg van gesinsgeweld,
armoede en alkoholisme.

Hulleword groot sonder enige noue vertrouens-
verhouding, steel en baklei om aan die lewe te
bly, en word uiteindelik dikwels gewelddadige
volwassenes met 'n uiters lac selfbeeld. Die

meeste van die jeugdiges wat in die tronk be-
land, het ook tipiese "misdade van armoede"
gepleeg.

Kinders en jeugdiges word dikwels tronk toe
gestuur omdat daar nie genoeg alternatiewe
beskikbaar is rue, met die gevolg dat hulle bitter
min verdere opvoeding, opleiding of werkstimu-
lasie kry. Die kommissie beveel aan dat sielkun-
diges betrek word by die beplanning van nuwe
kindersorg-instellings soos nywerheidskole,
verbeteringskole en plekke van bewaring.

Die Strafproseswet en die Gevangeniswet
bepaal dat'n verhoorafwagtende jeugdige sover
moontlik in 'n plek van veilige bewaring gehou
moet word, eerder as in die tronk.

Die kommissie het groot lof vir die begrip
van die wetgewer "dat 'n jeugdige gevangene
nie altyd opgesluit hoefte word nie, en as dit wei
nodig is, dat hy spesiale sorg en opvoeding moet
kry". Die kommissie se egter dat te veel jeugdi-
ges tronk toe gestuur word sonder dat die alter-
natiewe opgeweeg word.

'n Stap in die regte rigting, wat tans deur die
gevangenisowerhede op die proef gestel word,
is omjeugdiges te betrek in "jeugprojekte". Die
kommissie beveel aan dat soortgelyke programme

uitgebrei word.
Opvoeding, selfs in die tronk, behoort vol-

gens die kommissie die volgende doelwitte te
he:

- om die jeugdige 'n leanste gee om te ontsnap
aan die omstandighede wat hom gekrirnina-
Iiseer het;

- om hom te leer hoe om die balans tussen 'n
persoonlike en sosiale identiteit te hou;

- om die jeugdige te lei tot 'n onselfsugtige
belewenis van realiteit en menslikheid, en om
groepsbeheptheid te oorkorn; •

- en hom te lei tot onafhanklike, verantwoor-
delike denke en optrede.
Mediese en sielkundige probleme het veral

na yore gekom onder die kinders en jeugdiges
wat onder die noodmaatreels aangehou word.
'n Groep geneeshere wat aan die Nasionale

Mediese en Tandheelkundige Raad behoort en
aangehoudenes behandel, het die volgende sta-
tistieke opgestel:

- 72 persent van die aangehoudenes wat hulle
in 1987 besoekhet, is in aanhouding aangerand;

- 97 per sent van hulle het tekens van mishan-
deling getoQn;
- 78 persent is aan geestelike mishandeling

(dreigemente, vernedering) onderwerp;
- 32 persent het tyd in eensame opsluiting

deurgebring;
- 84 persent lrt na die tyd sielkundige probleme

ondervind.
Die kommissie meen dat die skadelike uit-

werking van aanhouding sonder verhoor kan lei
tot die kriminalisering van moontlik onskuldige
jongmense en tot 'n onnatuurlik hoe tronkbe-
volking. Van die kinders wat onder die
noodmaatreels aangehou is, is ook hertoelating
tot die skool geweier, wat dit moeilik maak om
later werk te kry.
Hoewel hulle insien dat die situasie in Suid-

Afrika nie vergelykbaar is met die in Switser-
land of Wes-Duitsland nie, beveel die kom-
missie aan dat die regsprosedure in die geval
van jeugdiges aangepas word.

Die ondersoek behoort volgens die kom-
missie deur spesiale staatsaanklaers of regters
vir jeugdiges gedoen te word, indien moontlik
met die by stand van 'nmaatskaplike werker.Die
regsproses behoort ook versnel te word, aange-
sien 'n lang tydperk in die tronk deur 'n ver-
hoorafwagtende sy bereidheid om positief te
verander, skade kan aandoen.

Die verhoor behoort in 'n spesiale hof gehou
te word, en die voorsittende beampte moet
bygestaan word deur maatskaplike werkers,
onderwysers of sielkundiges. Regshulp moet
uitgebrei word sodat nie net beskuldigdes wat
ler dood veroordeel leanword, outomaties regshulp
kan kry nie. Dit geld veral jeugdiges wat rue
deur hul ouers bygestaan word nie, en gevalle
waar 'n lang tydperk van tronkstraf moontlik is.

Die noodmaatreels en die Wet op Binne-
landse Veiligheid moet volgens die kommissie
heeltemal afgeskaf word, aangesien dit teen die
basiese beginsels van menseregte en die begin-
sel van die skeiding van magte indruis.
Intussen moet 'n billike verhoor ten minste

gewaarborg word, en die redes vir aanhouding
moet aan werklike hersiening onderworpe wees.

Die kommissie wys ten slotte daarop dat die
meeste aanbevelings min beteken teen die agter-
grond van die huidige stelsel. 'n Basiese voor-
waarde vir 'n billike regstelsel en gevangenis-
stelsel in Suid-Afrika is dat apartheid afgeskaf
moet word en dat al die inwoners van die land
gelyke politieke, sosiale en ekonomiese regte
moet geniet.

ALFRED NZO, waarnemende presi-
dent van die African National Con-
gress, is op 19 Junie 1925 op Benoni
gebore. Sy pa was 'n klerk by die
Modder B-goudmyn, en hy was een
van vyf kinders.
Nzo het die Rooms-Katolieke

sendingskool op Mariazell, .naby
Matatiele, bygewoon waarhy in 1942
die Junior Sertifikaat voltooi het. Hy
het by die Healdtown-sendinginsti-
tuut op Fort Beaufort gematrikuleer
en daarna by Fort Hare vir 'n BSc-
kursus ingeskryf.
Nzo het na sy studies as 'n gesond-
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heidsinspekteur in Alexandra gewerk,
maar is in 1958 weens sy politieke
aktiwiteite in die pad gesteek. In die
twaalf jaar wat hy in die openbare
gesondheidsdiens gewerk het, het hy
diep onder die indruk van die ar-
moede en frustrasie in die swart
gemeenskap gekom. Die faktor, teSame
met die ontwikkeling van die ANC se
Jeugligain syjare op Fort Hare, het sy
politieke bewussyn help vorin.

In 1950 het Nzo by die ANC aan-
gesluit en dieselfdejaar aan dieMeidag-
staking ell die landswye staking van
26 Junie deelgeneem. Hy het ook die

veldtog wat tot die Volkskongres van
Kliptown op 26 Junie 1955 gelei het,
help beplan.
In 1957 is Nzo verkies tot sekre-

taris van die beplanningskornitee vir
die Alexandra-busboikot, wat drie
maande lankgeduurhet. In 1958 is hy
eers tot die Transvaalse bestuur en
toe tot die Nasionale Uitvoerende
Komitee van die ANC verkies.
In 1959 is Nzo die eerste keer

ingeperk. In 1961 ishy beperk tot die
landdrosdistrik van Mofolo, en in 1962
is hy onder 24 uur-huisarres geplaas.
Op 24 Junie 1963 is hy in hegtenis

geneem en 238 dae lank aangehou
sonder dat 'n klag teen hom gele is.
Na sy vrylating het Nzo die land

verlaat en hom by die uitgeweke leier-
skap van die ANC aangesluit.
Hy was eers die ANC se verteen-

woordiger in Kalro, van September
1964 tot Augustus 1967, en is toe
verplaas na Nieu-Delhi, Indie. In April
1969 is hy tot sekretaris-generaal van
die ANC verkies en na die destydse
hoofkwartier in Mororgoro, Tanza-
nie verplaas.
Nzo beklee vandagnog die pos by

die Lusaka-hoofkwartier, maar neem

waar as president van die beweging
seder! Oliver Tambo se beroerte ver-
lede jaar.

Vrye Weekblad, 2 Februane 1990



AGTERGROND
Na ramlng word een uit elke vier kinders In Suld-Afrlka seksueel gemolesteer. Is dlt meestal In blanke,

veral Afrikaner-verskynsel, of word gevalle Ir:- die swart gemeenskappe bloot net nle so gereeld
aangem~ldnle? Is daar In verband tussen pedofille en geslnsmoorde? Walter soslologlese of sielkundlge
faktore lei tot pedofille en In hoe In mate speel soslologlese faktore In rol? PEARLIE JOUBERT het die

vrae en ander aan verskele kenners gevra.

omie om die draai'

Die pedofiel is
gewoonlik 'die

'N GERESPEKTEERDE Afrikaner en 'n man
wat 'n pastoor wou word, Gerhard van Rooyen,
het homself en toe sy vriendin, Joey Haarhoff,
geskiet nadat dit bekend geword het dat hulle
moontlik verantwoordelik was vir die verdwy-
ning van ses skoolmeisies. Haarhoff, 'n tannie
van een van die verdwene kinders, het die
kinders na born gebring waar hy hulle dan
seksueel gemolesteer het.

Van Rooyen en Haarhoff, asook die ander
mense wat verdink word, is almal Afri-
kaanssprekend.

Akadernici, sosioloe en kenners is dit eens
dat een groep uit 'n samelewing nie meer geneig
tot seksuele rnisbruik van kinders en familie-
moord is as 'n ander nie. Hulle stem ook saam
dat pedofilie en gesinsmoorde nie hoofsaalclik
in een sosio-ekonorniese klas of etniese groep
voorkom nie.

Daar bestaan egter kontradiksies tussen sta-
tistieke van die RGN en kenners se uitsprake dat
gesinsmoorde en seksuele molestering van kinders
onder veral Afrikaners plaasvind.

Maj Chris Blignaut, koordilleerder van die
polisie se Kinderbeskermingseenheid in Preto-
ria, se geen statistiek oor gesinsmoorde is beskik-
baar rue.

Dit wil voorkom uit vroeere beriggewing dat
die meeste gesinsmoorde onder blankes met
Afrikaanse vanne voorkom. Kenners is egter
versigtig om sulke afleidings te maak, ennie een
van die geraadpleegde akademici of maatskap-
like werkers wou een etniese groep, soos Afri-
kaners, uitsonder rue.

Rosy Shapiro van Nimm, 'n misdaadrehabili-
tasie-organisasie, se dit is "beslis rue veral
Afrikaners wat gesinne vermoor en kinders
seksueel mole steer rue". Sy se die afleiding dat
gesinsmoorde en kindemlOlestering vera Ionder
Afrikaners voorkom, is "baie kru". Sy se daaris
geen wetenskaplike bewyse om die stellings te
staaf nie.

"Hoewel dit lyk asof die meeste gesins-
moorde onder wit families voorkom, is dit ook
'n redelik algemene verskynsel onder streng pa-
triargale swart gemeenskappe."

Daar bestaan egter rue betroubare statistieke
nie omdat swartmense blykbaar nie die gevalle
aanmeld rue.

Jackie Loffell, 'n welsynskonsultant by die
Kinderwelsynsvereniging in Johannesburg, se
daar bestaan bewyse dat gesinsmoorde en seksuele
misdrywe teen kinders, binne die gesin, meer
algemeen voorkom waar gesinne in afsondering
- "soos opplase" - woon. "-

'n Senior dosent in kliniese sielkunde aan die
Universiteit van Kaapstad, Terry Bowden, se dit
is onmoontlik om kindermolesteerders met 'n
enkele sosio-ekonorniese klas te verbind.
"Natuurlik kom dit meer voor waar 'n groot
klomp mense in 'n klein mimte moet leef en op
een bed moet slaap." Vol gens hom sou dit egter
'n verkeerde afleiding wees dat dit in veral die
laer sosio-ekonomiese klasse plaasvind.

'n Ondersoek wat die RGN in 1985/86 gedoen
het, toon dat l,4persent vanalle blankes, bruin-
mense en Indiers, en 3,7 persent swartmense al
daaraan gedink het om hul gesinne uit te wis.

RGN-navorsing dui ook daarop dat 27 van
die 40 gesinsmoorde wat verlede jaar voor-
gekom het, onder blankes voorgekom het, nege
gevalle onder swartmense en drie onder bruin-
mense. In 1984 het daar minstens 55 gesins-
moorde plaasgevind en verlede jaar 30.

Hoewel meer blankes gesinsmoorde pleeg,
is dit nie bekend of dit deur Afrikaansspreken-
des gepleeg word rue. Onvoldoende statistieke
ten opsigte van swart gesinsmoorde bemoeilik
analises.

Blignaut se die polisie onderskei tussen
verskillende vorme van seksuele rnisdrywe teen
kinders, naamlik verkragting, sodomie,
bloedskande en onsedelike aanranding. Oor-
treding van een van die bogenoemde gevalle
teen 'n kind, iemand jonger as 16 jaar, is 'n
kriminele oortreding en oortreders word onder
die Wet op Seksuele Misdrywe vervolg.

* Tussen Januarie en Junie 1988 is 612
gevalle van verkragting aangemeld. Tussen Julie
en Desember 1988 was daar I 095 gevalle en
tussen Januarie en Junie 1989913 gevalle.

* In die eerste ses maande van 1988 is 132
gevalle van sodornie aangemeld, in die tweede
ses maande 229 gevalle en gedurende die eerste
ses maande van verlede jaar 190 gevalle.

* Vanaf Januarie 1988 tot Junie 1989 is 250
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gevalle van bloedskande by die polisie aange-
meld. Die syfer het tussen Januarie en Junie
1988 tot dieselfde tyd verlede jaar met 22 ge-
styg.
* In dieselfde tydperk as bogenoemde is

1849 gevalle van onsedelike aanranding aange-
meld. Die syfer het met ongeveer 600 gevalle
gestyg vanaf 1988 tot 1989.

Tussen Januarie en Junie 1988 is 85 mense
op die Wet op Seksuele Misdrywe skuldig
bevind, 394 vir die laaste ses maande van 1988
en 397 mense tussen Januarie en Junie 1989.

Loffell is van mening dat seuns seksuele
rnisdrywe wat teen hulle gepleeg word, nie so
geredelik soos meisies aanmeld nie omdat daar
'n "stigma aan homoseksualiteit kleef. Hulle is
ook geneig om na so 'n gebeurterus meer ver-
ward oor hul eie identiteit te raak."

Vol gens dr Hendrik Kotze, direkteurvan die
Eenheid Kliniese Sielkunde van die Univer-
siteit van Stellenbosch, is psigoseksuele ver-
steuring die oorsaak van seksuele molestering
van kinders. "Dit is 'n toestand waar mense
ongewone of bisarre omstandighede nodig bet
om seksuele opwinding te voel. Dit is ook
ongelukkig 'n chroniese toe stand en die behan-
deling daarvoor is nie baie suksesvol rue," se
hy. Hy meen die oorsaak van pedofilie is primer
sielkundig en rue sosiologies rue.

Hy se die navorsing wat gedoen is, is on-
voldoende om sekere vaste gevolgtrekkings te
maak. "Navorsing toon egter dat mans of vroue

..... - . .t,...'=

wat seks met kinders wi! he, gewoonlik uit on-
gelukkige ouerhuise kom. Die pa was in baie
gevalle 'n swak rolmodel en die rna dominerend
en aggressief. Die kind ontwikkel dan cnvoldoende
sosiale vaardighede. Die kinders haak dan, in
volwassenheid, vas by 'n kind se ervaring van
seksualiteit wat primer op eie bevrediging gerig
is."

Vol gens hom ontstaan die situasie gewoonlik
in die vroee rniddeljare. "Die man voel gou
vemeder deur sy volwasse seksmaat omdat hy
homself nie kan handhaaf in 'n volwasse seksuele
verhouding nie. Hy rig hom dan tot kinders."

Hy se die meeste pedofiele is "effens behep
met godsdiens en moraliteit". Hulle is ook meer
"aktief' ten tye van spanning. Loffell stem saam
en se die verskynsel hou "gewis verb and met die
mate van spanning waarin die pedofiel verkeer".

Shapiro is weer van mening dat pedofilie
meer sosiologies as sielkundig van aard is. Sy
beklemtoon dat 'n gemeenskap "hulself moet
afvra in watter mate hulle seksuele rnisdfYwe
teen kinders aanmoedig deur 'n sosialiseringproses
wat rue gesond en normaal is me. Duers gee net
in uitsonderlike gevalle aan hul kinders deeglike
seksuele opvoeding." Dit gee volgens haar ook
aanleiding tot 'n toenarne in seksuele moleste-
ring van kinders.

"Seksuele rnisdfYwe is meer 'n houding as 'n
daad. Die toenemende rnisdryf is 'n individuele
uitdrukking van 'n sosiale magswanbalans. Ons
samelewing wil altyd een persoon of 'n groep

mense - soos Afrikaners - beskuldig, terwyl 'n
mens in die gevalle eerder moet kyk na 'n
gemeenskap se sosialisering en die soort same-
lewing wat bulle skep," meen Shapiro.

Minette de Jager van die Departement Maat-
skaplike Werk van die Tygerberg-Hospitaal se
pedofiele is emosioneel onvolwasse en "voel
minderwaardig in verhoudings met ander vol-
wassenes. Hulle wend bulle tot kinders vir seksuele
bevrediging en emosionele warmte". Volgens
haar gaan dit altyd gepaard met ander persoon-
likheidsafwykings. "AIle molesteerders is egter
me psigopate me," se sy.

Een uit elke vier kinders word na raming
seksueel gemolesteer. Die "Sake van die hart"-
skrywer, prof Murray Janson, se hy ontvang
maandeliks "honderde briewe" van kinders wat
vertel hoe hul broers of pa's of vriende hul betas
of seksueel molesteer.

Tot September verlede jaar was daar 250
gevalle van seksuele misbruik van kinders by
die Kinderwelsynsvereniging in Johannesburg
aangemeld.

Vanaf April tot Desember verlede jaar is 143
seksueel gemolesteerde kinders tussen die
ouderdom van een en 17 jaar by Tygerberg-
Hospitaal in Kaapstad behandel.

Meer as 40 persent van die kinders was
tussen sewe en elf jaar oud. Die syfer stem
ooreen met 'n Amerikaanse publikasie, Funda-
mentals of Abnonnal Psychology, wat beweer
dat die gemiddelde ouderdom van kinders wat
seksueel gemolesteer word, tussen agt en elf
jaar oud is.

Volgens statistieke van 'n dosen! aan die
Departement Sosiologie van die Universiteit
van Stellenbosch, Frans van Aswegen, word
meer meisies as seuns seksueel gemolesteer.
"Die verskil is egter besig om kleiner te word.

"Ongeveer 50 persent van alle meisies wat
seksueel misbruik word, meld dit aan terwyl net
10 persent van seuns dit aanmeld."

Die voorsitter van die Departement Sielkunde
van die Randse Afrikaanse Universiteit, prof
Dave Beyers, se 'n groter getal seuns word
deesdae seksueel gemolesteer "omdat seuns me
so maklik soos meisies praat rue".

Shapiro beweer dat in 97 persent van alle
gevalle van kindermolestering 'n man verantwoor-
delik is. "Vroue doen dit baie seide omdat hulle
nie gesosialiseer is om manlik te wees en mag
oor ander mense uit te oefen rue.

"Mense word gesosialiseer om of manlike of
vroulike karaktereienskappe aan te neem. In die
man se geval moet hy sterk wees en kan spog oor
sy seksuele oorwinnings. Die sosialiseringsproses
hou egter nie daar op nie - mans word geleer om
oor vroue te beers en grootmense om kinders te
beheer.

"Dit is een van die redes waarom kinders 'n
baie verwarrende boodskap van bul ouers kry.
Aan die een kant word hul geleer dat hulle altyd
hul ouers moet gehoorsaam, maar aan die ander
kant, moet hulle weet wanneer om nie te luister
me."

Kotze se daar bestaan nie genoeg bewyse dat
'n spesifieke sosialisering aanleiding tot pe-
dofilie gee rue.

Indien sosialisering 'n belangriker rol as
sielkundige faktore in die voorkoms van pe-
dofilie en gesinsmoord speel, sou gevolgtrek-
kings gemaak kan word dat Afrikaners op 'n
sekere manier gesosialiseer word en daarom
meer vatbaar is daarvoor.

Professionele mense is te bang om die ge-
volgtrekkings te maak.

Hoe lyk die gesin waar seksuele molestering
plaasvind? Hoekom bly die ma ofpa stil terwyl
bulle weet dat bul kind seksueel gemolesteer
word?

By navraag bet al die kermers wat genader is,
gese dat daar in die meeste gevalle reeds 'n ver-
houding tussen die molesteerder en die slagof-
fer bestaan. Kotze se dat pedofiele "gewoonlik
die ornie om die draai is".

Die vorige hoof van die Kinderbesker-
mingseenheid van die polisie, Grant Robertson,
skryf in "Sexual Abuse of Children in South
Africa" dat kinders nie maklik praat oor seksuele
molestering me. "Hul1eword deur die molesteer-
der beveel om dit geheim te hou. Kinders hou
van geheime en indien dit lyk asof die kind gaan
praat, word hulle afgedreig of omgekoop."

Kotze meen families beskerm mekaar:
"Daarom bly hulle stil, want hulle is rniskien
onderling afhanklik van mekaar."
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Geweld in Natal - die letsels Ie diep

Einde van die slagting nag lank nie in sig

Hoekom hou die mense nle op vag nla? Ole dood wat so
algemeen op die pollslespyskaart - die daagllkse onlusverslag
- voorkom, kan vir nlemand lekkar waas nle. Waar gaan dlt

elndlg, en gaan dlt elndlg? Oft wonder die gewone
bultestaander oor Suld-Afrtka sa nlmmerelndlgenda slagveld,

Natal. CHARLES LEONARD doen verslag

ondersteuners die Federal Theologi-
cal Seminary gedreig en daarop
aangedring dat dit ontruirn word. Die
petrolbomaanval op dorpsraadslid
Patrick Pakkies se huis in April 1985
was 'n voorbeeld van geweld teen
Inkatha-volgelinge.

Gerhard Mare en Muntu Ncube,
sosioloe aan die Natalse Universiteit,
neem die stryd nog verder terug. In
1980, na hul breuk met die ANC, was
Inkatha gekonfronteer met skool-
boikotte in KwaMashu buite Durban.
Hul genadelose onderdrukking van
die boikot het die toon aangegee vir
die streekskonflik gedurende die
tagtigeIjare en het hulle heelwat steun
onder leerlinge en ouers laat verloor.

Die stigting van Cosatu in 1985
het bevestig dat Inkatha ook hul greep
op georganiseerde arbeid verloor het.

Die spanning tussen die twee or-
ganisasies in die Natalse rniddellande
het verder vererger met die verbrui-
kersboikot en wegbly-aksie in die
1985om die afgedankte BTR;Sanncol-
werkers naby Howick te ondersteun.
Die aksie, wat op 18Julie daardie jaar
plaasgevind het, is sterk deur Inkatha
teengestaan.
In 1986 het Inkatha sy eie vak-

bond, Uwusa, as teenvoeter vir Cosatu
gestig. In Desember van die jaar is 3
Mawu-werkers - wat by Cosatu geaf-
filieer was - deur 'n groep Inkatha-
ondersteuners in Mpophomeni, die
township buite Howick, vermoor. 'n
Ondersoek het in Maart 1988 bevind
dat nege Inkatha-Iede vir die moorde
verantwoordelik was, maar niemand
is nog vervolg nie.
Uwusa het later onder die "scab"-

werkers in die BTR/Sarmcol-fabriek
georganiseer en tot 'n ooreenkoms
met die bestuur gekom.
Aitchison se Inkatha-wer-

wingsveldtogte het in 1987 in die
middellande plaasgevind. Dit het
dikwels met swaar gewapende Inkatha-
groepe gepaard gegaan. Die dodetal
het begin styg. Die UDF en Cosatu
het gese dit was grootliks as gevolg
van Inkatha-aanvalle om individue
en gemeenskappe te intimideer.

Die twee groepe het beweer dat 90
per sent van die werkers in die Pieter-
maritzburg-gebied gehoor gegee het
aan 'n oproep om weg te bly uit protes
teen die verkiesing in Mei 1987. Dit
is beskou as 'n loesing vir Buthelezi
omdat hy wou he dat sy ondersteuners
moes gaan werk.
Inkatha het die welslae van die

wegbly-aksie geblameer op die Trans-

(Foro: c.drlc Hunn - Afrap/x)

deur die meeste mense as 'n struikelblok
vir vrede beskou word omdat hulle
dikwels nie die omstandighede in
spesifieke plekke verstaan nie.

Hoewel daar bewerings is dat die
veiligheidsmagte, en veral ZP, die
Inkatha-vigilantes ondersteun. sorg
hulle in 'n mate vir die bestryding van
geweld.

Op hoe vlak beskou die polisie die
geweld as 'n simptoorn van die "ANCJ
SAKP-alliansie se poging om die land
onregeerbaar te maak".

Daar is 'n verdere misdaadelement
wat in baie townships opereer. Van
hulle is die Inkatha- "warlords". Twee
van hulle is parlementslede in die
wetgewende vergadering. Daar is
telkens beskuldigings van steun aan
hulle deur die polisie. Daar is selfs
inlerdikte teen hulle aangevra dat hulle
geweld teenmense moet stop. Daaris
die verdere "comtsotsi"-element wal
in somrnige townships onder die UDF-
vaandel opereer, maar nie deel van
die organsisasie se strukture is nie.

Onafhanklike statistieke toon dat
die meeste slagoffers van die stryd
UDF-gesind is. Tog is nie een kanl
sonder blaam nie. Daar is die mis-
dadige elemente, en ook die weer-
wraak-verskynsel.

Dit laat 'n mens wonder of dam
ooit vrede in die gebied sal kom. Dam
is al sedert 1987 vredesinisiatiewe
geloods, maar tot sover het dit elke
keer om verskeie redes misluk.

Peter Gastrow, DP-LP vir Dur-
ban-Sentraal, se hy glo nie hoe-pro-
fiel pogings gaan werk nie. Dit skep
te veel verwagtings en as dit rnisluk,
woed die stryd net meer intens voort.
Hy glo die oplossing is plaaslik wam
daar deur die strukture gewerk word.
Mare glo dat die geweld slegs sal

stop as die aard van politiek ill Suid-
Afrika as geheel, en in KwaZulu en
Natal in besonder, verander.

Daar moet 'n tydperk van vrye po-
litieke uiting wees en almal, inslui-
tende die ANC, moet toegelaat word
om sonder belemmering te oper~er.

Kritiek moet gelug kan word - in
die streek op Inkatha ook. Dan, glo
Mare, sal die geweld eindig.

Intussen bloei Natal. Daar is meel
letsels as net die op mense wat hospi-
tale irldie provinsie volle. Daaris die
sielkundige letsels wat 'n oorlog laat,
wat diep irlgekerf is.

Elke dag sterf meer mense en daaJ
kan net gehoop word dat vredespo-
gings gaan slaag.Oit gaan bitter moeilik
wees.

optredes van die regerende party in
die streek (KwaZulu/Natal).

Die akteurs betrokke is die bree
demokratiese beweging wat uit die
UDF en Cosatu bestaan. Een van die
grootste gemene delers tussen die
organisasies is teenstand teen Inkatha.

Dan is daar Inkatha wat volgens
Mare op drie verskillende vlakke
opereer. Die eerste is die nasionale en
internasionale vlak en die beweging
word hieruitsluitlik deur KwaZulu se
hoofminister, Mangosuthu Buthelezi,
verteenwoordig. Inkatha word op die
vlak as 'n nasionale buite-parlementere
bevrydingsbeweging voorgehou.

Op die tweede vlak funksioneer
Inkatha birme die KwaZulu se
wetgewende vergadering as 'n tuis-
land-streeksregering en politieke
organisasie.
Die derde vlak is die van die

gemeenskap; individue word gewerf
vir, en tree op namens Inkatha.
Die eerste vlak maak van Buthe-

lezi die belangrike akteur wat hy in
Suid-Afrikaanse politiek speel. Hy
word deur baie mense as die redelike
swart leier, wat dalk ons eerste swart
premier kan wees, beskou. In die
internasionale gemeenskap word hy
ook wyd as gematig en tog geloo-
fwaardig gesien. Hy word deur kapi-
taliste as 'n bondgenoot aanvaar omdat
hy sanksies teenstaan.

Mare se Buthelezi moet nie as 'n
Muzorewa beskou word nie, maar
eerder as 'n Savimbi in die toekom-
stige Suid-Afrika. Hy he! genoeg steun,
birmelands en oorsee, om die rol te
speel.
Die derde belangrike akteur in die

geweldstoneel is die staat en sy agente,
die polisie en die weermag. Die rol
wat hulle speel, wissel van gebied tot
gebied. Daar is verdere belangrike
onderskeid tussen die verskillende
afdelings van die polisie. Daar is die
plaaslike Suid-Afrikaanse Polisie wat
al daarvan beskuldig is dat hulle vir
Inkatha kant kies, maar dikwels op
plaaslike vlak daarin slaag om hul
taak van wet en orde uit te voer. Die
KwaZulu-polisie (ZP), wat saam met
die SAP wer::, staan direk onder
Buthelezi wat die minister van Poli-
sie in KwaZulu is. Op 'n wye vlak kan
ZP en die SAP nie geskei word nie.
Die weermag word as die "lesser

of the evils" deur die plaaslike anti-
Inkatha mense gesien. 'n Verdere
komponent van die polisie is die
onluseenhede wat van buite, hoofsaak-
lik van Pretoria ingevoer is, en wat

Plundaraars by Gandhi sa nadersettlng

Intussen bloei
Natal. Daar is
meer letsels as
net die op
mense wat

hospitale in die
provinsie vol
h~.Daar is die
sielkundige
letsels wat 'n
oorlog laat, wat
diep ingekerf is

port and General Workers Union, wie
se bestuurders deur 'n staking dit
moeilik gemaak het vir werkers om •
by hul werksplekke uit te kom.

Die daaropvolgende moord op
twaalf TGWU-Iede en die klipgooi-
ery na busse deur Inkatha-jeugdiges
is as 'n regstreekse uitvloeisel hier-
van beskou.
Gedurende 1988 was daar 'n be-

langrike gebeurtenis wat groot invloed
op die Natalse burgeroorlog uitgeoefen
he!. Dit was die landswye verbod op
die UDF en verdere noodmaatreels,
en in somrnige gevalle, die aanhou-
ding van die organisasie se leiers.
Redes vir die geweld wissel na

gelang van die woordvoerder. Mare
en Ncube se die Inkatha Instituut glo
dat "sosiale ontbering" die rede is.
Die sosio-ekonomniese toestande laat
die mense die wapen opneem, beweer
hulle.

Buthelezi self, en verskeie poli-
sie-woordvoerders, pak die skuld vir
die geweld op die ANC.
'n Natalse NP-LP het selfs so ver

gegaan deur aan die BBC te se dat dit
'n stryd tussen die "Zoeloe"-Inkatha
en die "Xhosa"-UDF/ANC is. Ander
beskou die konflik in tcrme van 'n
strukturele wanbalans tussen 'n kon-
serwatiewe staatsondersteunde organ-
isasie wat steun op 'n streeksgrond-
slag probeer werf (Inkatha) en die
brei: demokratiese beweging, wat beide
Iy onder die noodtoestand en die

EEN van die redes hoekom die Natalse oorlog grootliks deur die land se
media en dus die publiek geignoreer word, is omdat dit so uiters ingewikkeld
is. Daar is nie kitsklaar antwoorde op die hoekoms en die waaroms van 'n
konflik wat al sedert 1987 bloedig voortwoed nie.

Miskien moet 'n mens kyk na waar die geweld begin het, wie die akteurs
is en na die dinarniek van die geweld. S6 kan sommige antwoorde op die vrae
gebied word.

Die meeste mense weet dat dit 'n oorlog is tussen Inkatha aan die een kant
en die UDF en Cosatu aan die ander.

In die res van die land is dit duidelik wat die posisie is wat die UDF en
Cosatu beklee. Hulle is in 'n stryd met die staat gewikkel om apartheid af te
take!' Hulle is dan ook dikwels 'n slagoffer van die staat se aanslag om aBe
opposisie stil te maak. Net so dikwels gebeur dit op gewelddadige wyse.

Met sy stigting in 1983 was dit duidelik wat die rol van die UDF was.
Oorspronklik is die sambreelliggaam gestig in opposisie teen die driekamer-
parlement. Die organisasie het intussen ontwikkel tot die stem van die anti-
apartheidsmagte. Hulle streef na 'n nie-rassige demokrasie.
In Natal het die stigting van die UDF egter 'n stem gegee vir meer as net

anti-apartheidsgesindes. Met sy stigting in 1983 het die UDF 'n identiteit
verleen aan 'n deel van die gemeenskap wat nie met Inkatha se politiek
saamgestem het nie.

Wyndham Hartley, 'njoernalis in
Pietermaritzburg en kenner van die
konflik in die gebied, se die poli-
tieke verdeling was tussen Inkatha
se landelik-gebaseerde tradisiona-
lisme aan die een kant en die nuwe
progressiewe idees van die stad, wat
tradisionele norme en waardes
bevraagteken, aan die nader kant.
Die verdeling kan ook gesien word
as 'n generasiegaping met ongekende
afmetings. Die tradisionaliste was
volwasse Zoeloes, lojaal aan Ulundi
en trots op die KwaZulu-staat; die
jong mense in die stede het begin om
Zoeloe-nasionalisme as politieke
opsie te verwerp. Die KwaZulu-
adrninistrasie en Inkatha is as deel
van die stelsel, wat op etnisiteit
gegrond en deur Pretoria ontwerp is,
beskou - iets wathullenie langerkon
duld nie, se Hartley.

Die ironie is dat beide die UDF en
Inkatha heftig gekant was teen die
driekamerstelsel om dieselfde rede-
die uitsluiting van swartmense. Maar
onder die oppervlak was hulle in 'n
dodelike stryd gewikkel om steun op
grassroots-vlak te wen. Dit het 'n
ideologiese stryd geword tussen po-
litieke aktiviste wat glo in hul eie
Zoeloe-nasionalisme, en diegene wat
die nasionalisme en sy tradisiesbeskou
het as 'n manier wat die staat gebruik
het om mense in die tuislandlokval
te yang, se Hartley.

As. gekyk word na die betrok-
kenes in die oorlog wat vandag steeds
woed, is dit nie net meer 'n stryd
tussen die jeug wat UDF is, en die
volwassenes wat Inkatha is nie.
Ondersteuners is nou nie meer so
duidelik identifiseerbaar nie.

Hartley noem voortekens van die
geweld die sluipmoorde op die
menseregte-prokureur Griffiths
Mxenge (1981), gemeenskapsleier
Harrison Dube (1983) en Victoria
Mxenge (1985); die moord op vyf
studente by die Universiteit van
Zoeloeland (1982); en die aanval op
die Gandhi-nedersetting naby Phoe-
nix.

'n Bekende monitor in die Pieter-
maritzburg-gebied, John Aitchison,
se die Natalse rniddellande is tot
heel onlangs nog as "vreedsaam"
beskou.

Maar in 1984 is die eerste UDF-
geaffilieerde jeugorgansisies gestig.
Dit is hier waar die platteland/stad
enjeug/volwassenes-skeiding die eer-
ste keer in organisasies beliggaam
IS.

In die middel van 1985 is die
stigting van 'n gemeenskapsorgani-
sasie in Imbali deur ernstige intirni-
dasie stopgesit toe die huis van sy
leier, Robert Duma, met petrolbomme
bestook is.

In Augustus 1985 het Inkatha-
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cde. W.Sisulu
& A. Kathrada

vanjaar vir die eerste keer onderwys
gee en toe skiet hulle hom gister met
'n Rl-geweer." Hy draai sy rug op
Richmond Farm, stap by sy huis in en
trek die deur agter hom toe. Hy woon
op die bufferstrook tussen die twee
gebiede.

In die plakkerskamp is die vigi-
lantes besig om te mobiliseer vir 'n
wraakaanval op K-seksie. Toe hulle
kameras sien, slap 'n paar met dreigende
pangas nader en skree: "Fuck off!
Fuck off!"

Terug aan die UDF-kant is al die
manl.ike inwoners op die grensstraat
enhou elke beweging van die vigilan-
tes dop.

Skiclik klap daar skote van die
plakkers af. Pandemonium bars los.
Mense spat in verskillende rigtings.
Hulle Ie plat agter rotse en afge-
brande murasies. Die skote hou aan
klap. Dertig altesame.

Dit wissel van swaarkaliber-skote
tot dowwe skote wat soos barsende
papiersakke klink.

N<idie laaste skoot hardloop drie
comrades 001' die stuk niemandsland
na die naaste plakkershuise. Hulle
gooi petrolbomme deur die vensters
en nael terug. Dit brand nie goed nie,
omdat dit skynbaar nog nat is van die
reen.

Pa;; nadat hulle hul kant van die
slagveld haal, kom die weermag en
polisie die gebied binnegejaag. Al-
mal hardloop by huise in.

Waar ons skuil, sit natgeswete
comrades in dringende f1uisterstemme
hul volgende strategiee en beplan.
Hul hande is styf vasgeklem om hul
pang as.

Buitc help 'n onluspolisieman 'n
comrade met 'n geweerpunt in die rug
aan na die vangwa. Sy opgewonde
stem is duide!ik: "Today I'm gonna
kill you! I saw you throw that petrol-
bomb!"

Die polisie en weermag patrolleer
steeds die strate, maar die mense begin
stadigaan weer op straat verskyn. Dit
lyk asofkalmte weer op die township
necrgedaal het.

Dft is egter tydelik, verseker die
inwoners OilS. Hierdie was in elk geval
sommer niks, se hulle. Gewoonlik
gaan iemand dood in die skermut-
selings.

Ons mis dit die keer, want die
weermag sien ons toe ons met ons
koeldranke by 'n winkeltjic uitstap.
Hulle versoek ons om die gebied te
verlaal. Vir ons eie beswil, se hulle.

Die strate wat ons toe agterlaat,
was waarskynlik die tonee! waar die
volgende dag se polisie-onlusverslag
hom afgespeel hel.

s

Speeches of comrades Walter Sisulu and
Ahmed Kathrada recorded at the national
reception committee's "Welcome Back
Rally" (29th October 1989)
Recordings made by Shifty Studios
For more Information/contributions to the People's Radio Cassette
Series write to P.O. Box 27513 Bertsham South Africa 2013

THE LEADERS SPEAK

~

Die optog, met die bekende ANC-
en SAKP-vlae wat vooraan wapper,
verloop sonder voorval. Dit is groot-
liks te danke aan Roy Ainslie, die DP
se onlusmonitor in Natal, wat aat" die
voorpunt van die optog met sy motor
beweeg en met die polisie onderhan-
del en sorg dat geen opponerende
magte die optog ontwrig nie.

Dit is reeds donker as die taxi's die
laaste begrafnisgangers van die be-
graafplaas afhuis toe vat.

Sondagoggend hang die spanning
reeds swaarder as die digte rookmis-
kombers oor die township.

Die vorige aand is daar oor en
weer nangeval. Huise is afgcbrand,
mense vermoor.

'n Statige man s!a<'Ulvoor sy netjiese
baksteenhuis in K-seksie.

"Ek gaan hier bly," se hy met
mistige De. "Gister het hulle my seun
doodgeskiet. Vir niks.

"Hy was my eersgeborene. Ek het
nou net twee kinders oor. Hy sou

adige
wa

volgende gaan aanval nie. Die groot
probleem is dat hulle gewere het," se
hy.

In antwoord hierop het sommige
van die comrades qwashas gemaak -
primitiewe, kru gewere wat enige tyd
sonder waarskuwing kan afgaan en
wat reeds talle onge!ukke tot gevolg
gehadhet.

Soos in die res van die onlusgeteis-
terde gebiede in Natal duik die
beskuldigings van die polisie wat kant
kies ook op. Soos in die IT xste gevalle
word beweer dat hulle hul aan die
kant van Inkatha skaar. Dit word
natuurlik ten sterkste deur die be-
trokke partye ontken.

'n Mens wonder wat die
skakelbeamptes van die instansies sou
se oor die een plakker se opmerking:
"ZP (die KwaZulu-polisie) help ons.
Hulle het saam met ons na K-seksie
gegaan; maar hulle het niemand
doodgeskiet nie, orndat hulle swak
skiet."

Die middag is die begrafnisse van
die comrades waarvoor Vrydagaand
waakdienste gehOl: is. 'n Seremonie
in die kerk, waarop 14 sprekers ge-
praat het, eindig met die he!e ge-
meente wat by die kiste, waarvan die
flappe bokan! die dooies se koppe
oop is, verbystap.

'n Begrafnlsoptog In KwaMashu - 'n bekende geslg

'n Gew
week inn

Die vorige weekhet Inkatha-vigi-
lantes die huise op die buffersone
aangeval, ruite gebreek en die meu-
bels aan die brand gesteek, vertel die
comrades.

Die inwoners het uit die huise
gev lug en by vriende of familie gaan
intrek waar dit veiliger is. Die uitge-
brande huise met hul vensters wat
soos onheilspellende swart Devir jou
kyk, is bewys van die aanval.

Saaklik vertel die mense van nog
iemand wat die vorige dag dood is, Of
die dag tevore Ofdie dag daarvoor ...

Saterdagoggend is dit weer ver-
geldingstyd en die comrades val die
plakkerskamp aan. Sesuur die oggend
smeul ses sinkgehuggies steeds. Die
fyn reentjie konnie die skade van die
petrolbomme verhinder nie. Die
inwoners dra verslae hul karige be-
sittings na ander veiliger huisies. Van
hulle krap doelloos in die rokende as
rondo

Die meeste van die plakkers is
werkloos. Een van hulle vertel egter
ewe trots dat hy 'n "undercover agent"
vir die polisie se veiligheidstak is.

Onder teen die heuwel verte! een
van die comrades dat hulle die afgelope
drie aande nog nie geslaap het nie.

"Ons moet waghou omdat ons rue
weet wanneer en waar die vigilantes

Van buite Iyk KwaMashu
soos enige ander township

in Suid-Afrika. Vir die
meeste Suid-Afrikaners is
dit net nog 'n naam wat
gereeld in die pollsle se
onlusverslag verskyn

omdat soveel mense daar
in geweldpleglng omkom.
CHARLES LEONARD het
gaan kyk hoe Iyk die
township agter die

statistleke en baie meer
gesien as wat hy verwag

het.

Inkatha-vlgllantes van Richmond Farm net voor 'n aanval op UDF-hulse
(FOlo'.: Chart •• LfIOIlIIfd)

l'-......

IN die voorkamer van een van die
vuurhoutjiebokshuise sit die rna van
die v<>rmoorde 19-jarige Praise god
Ntokozo. In die vertrek, wat net deu!'
enkele kerse verlig word, sit 'n paar
moeders van die omgewing om haar
in haar tyd van beproewing te onder- '
steun.

Esther Ntokozo verte! met 'n strak
gesig dat haar seun en Mcebo Ndlovu
twee weke tevore voor die huis van 'n
Inkatha-stadsraadslid doodgeskiet is.

'n Paar blokke verder is nog 'n
deurnag-waakdiens aan die gang. Buite
die huis staan ook brandwagte omdat
vigilantes blykbaar by vorige geleen-
thede waakdienste soos die aangeval
en mense voor die vo~t afgemaai het.

In die beknopte sitkamertjie is 'n
groot groep jeugdiges besig om
vryheidsliedere te sing. Gewoonlik

doen hulle dit in die agterplaas, maar
buite giet die reen en die township-
paaie het reeds in riviere verander.

Die enigste verskil tussen die diens
en die vorige is hoe die slagoffer in
die Natalse oorlog dood is. Moses
Ngcama, 'n skolier en aktivis in die
KwaMashu Youth League, is na
bewering ontvoer en vermoor deur 'n
moordbende wat die township op hoI
het.

Toe ons in die vroee Saterda-
goggend-ure terugry Durban toe, tref
dit jou dat 'n volskaalse oorlog slegs
vyftien kilometers van een van Suid-
Afrika se gewildste vakansiestede
woed. En dat die soldate meestal skaars
baard op hul jong gesigte het.

Op die grens van die township se
K-seksie is die Richmond Farm-
plakkersdorp. Tussen K-seksie en die
plakkersdorp is daar 'n duidelike grens
wat deur 'n voosgeryde teerpad gevorm
word.

In Richmond Farm wocn hoofsaak-
likInkatha-ondersteuners, terwyl die
township self oorwegend deur UDF-
ondersteuners bewoon word. Som-
mige van hulle is nie eintlik pro-UDF
nie, eerder anti-Inkatha.

Dit is een van die hootkonflikpunte
in die township. Niemand is seker
waar dit begin het nie.
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'deDlokratiese, nie-
rassige' Suid-Afrika

Riglyne vir n
OPDIE

Suid-Afrika het reeds die e
regering se posisie oor o~

opposisie-blok, die African
kan geen Suid-Afrikaner

belang van 'n gesonde
Afrikaanse vertalings van

met voorstelle vir 'n
aanvaar is; en die

.j

DIE Vryheidsmanifes (Freedom Charter), soos aanvaar in 1955 deur
die Kongres van die Mense van Suid-Afrika, was die eerste stelselma-
tige standpuntstelling in die geskiedenis van ons land waarin die
grondwetlike visie van 'n vrye, demokratiese en nie-rassige Suid-
Afrika vervat is.

Vandag nog is die Vryheidsmanifes enig in sy soort, as Suid- Afrikaanse
dokument wat streng hou by demokratiese beginsels wat wereldwyd aanvaar
word. Onder Suid-Afrikaners geniet dit by verre die meeste aanvaarding as
'n program vir 'n post-apartheid samelewing. Die stadium is nou bereik om
die Vryheidsmanifes as 'n toekomsvisie om te skakel tot 'n werklikheid.

Ons in die African National Congress stel hiermee vir almal in Suid-Afrika
en die wereld wat graag 'n einde aan apartheid wil sien, ons basiese riglyne vir
'n regering in 'n post-apartheid Suid-Afrika. Uitgebreide, demokratiese de-
batvoering oor die riglyne sal bydra tot die mobilisering van die grootste
moontlike spektrum van ons bevolking; om sodoende konsensus te bereik oor
die beeindiging van die tirannie en onderdrukking waaronder ons mense leef
en hulle daardeur in staat te stel om normale lewens as vry burgers in 'n vry
land te lei.

Die onrniddeilike doelstelling is om 'n regverdige en demokratiese same-
lewing te skep wat ontslae raak van die eeue-oue erfenis van koloniale onder-
werping en wit oorheersing, asook alle welte wat rasse-onderdrukking en -dis-
kriminasie in stand hou. Die verwydering van aile oorblysels van 'n onwet-
tige regering is egter nie genoe g nie; die apartheidstrukture en instellings moet
afgetakel en deur nuwe strukture vervang word. Stappe moet gedoen word om
te verseker dat apartheidsidees en -praktyke nie toegelaat word om in ou of
nuwe vorme te verskyn nie.

Daarby moet die uitwerking van eeue van rasse-oorheersing en onge-
lykheid te bowe gekom word deur grondwetlike voorsiening te maak vir
regstellende aksie wat 'n vinnige en onorllkeeroare herverdeling van rykdom
en die beskikbaarstelling van geriewe aan almal sal waarborg. Die grondwet
moet van so 'n aard wees dat dit die ingesteldheid van nie-rassige en nie-
seksistiese denke, die beoefening van anti-rassistiese gedrag en die aanleer
van 'n ware gedeelde, patriotiese bewussyn bevorder.

Die grondwet moet behoorlike beskerrning ten opsigte van fundamentele
menseregte vir alle burgers bied. Daar sal gelyke regte wees vir aile individue,
ongeag ras, kleur, geslag of geloof. Daamaas word gelyke ku)turele, taal- en
godsdienstige regte vir almal geeis.

Tans behoort 87 persent van die land en 95 persent van die produksie-
middele aan die heersende klas wat uit die wit gemeenskap kom. Dit volg
daarom logies dat die grondwetlike beskerrning van groepsregte die status quo
in stand sal hou en dit sou beteken dat die grootste aantal mense op volgehoue
basis as vreemdelinge in hul geboorteland vasgevang sal wees.

Laastens, die sukses van die grondwet sal bepaal word deur die mate
waartoe dit die omstandighede vir aktiewe betrokkenheid van aile sektore van
die bevolking op alle vlakke van die regering en in die ekonomiese enkulturele
lewe sal bevorder.

Met die fundamentele doelstellings verklaar ons dat die verwerping van
apartheid en die skepping van 'n ware regverdige en demokratiese Suid-Afrika
'n grondwet vereis wat op die volgende beginsels gegrond is:

Die Staat
(a) Suid-Afrika sal 'n onafhanklike, verenigde, demokratiese en nie-rassige
staat wees.
(b) (i) Soewereiniteit sal gesetel wees in die mense as 'n totale gemeenskap en
uitgeoefen word deur een sentrale wetgewende, uitvoerende en adrninistra-
tiewe liggaam;
(ii) Voorsiening sal gemaak word vir die afwenteling van mag vanaf die
sentrale owerheid na ondergeskikte eenhede vir die doeleindes van doeltref-
fender administrasie en demokratiese deelname.
(c) Die instelling van tradisionele leierskap en kapteins sal omgeskakel word
ten einde die belange van die mense as 'n geheel te dien in ooreenstemming
met demokratiese beginsels soos in die grondwet vervat.
(d) ABe organe van die regering, insluitende die regsprekende, veiligheids- en
gewapende magte, sal verteenwoordigend van die mense as 'n geheel wees;
demokraties in struktuur sowel as funksie en toegewy aan die verdediging van
die beginsels van die grondwet.

Stemreg
(e) In die uitoefening van hul soewereniteit sal mense die reg he tot universele
sternreg, gegrond op die beginsel van een mens een stem.
( f)Elke stemgeregtigde sal die reg he tot verkiesing vir en deelname aan aile
wetgewende liggame.

Nasionale Identiteit
(g) Dit sal staatsbeleid wees om die groei van 'n enkele nasionale identiteit en lojaliteit wat bindend op alle
Suid-Afrikaners is, aan te moedig. Terselfdertyd sal die staat die taal- en kulturele diversiteit van aile mense
erken, en geriewe voorsien vir vrye taal- en kulturele ontwikkeling.

'n Handves van Menseregte en Regstellende Aksie (Affirmative Action)
(h) Die grondwet sal 'n Handves van Menseregte insluit wat gegrond sal wees op die Vryheidsmanifes. So
'n handves van regte sal die fundamentele regte van alle burgers ongeag kleur, geslag of geloof beskerm,
sowel as die toepaslike meganismes vir die toepassing daarvan insluit.
(i) Die staat en aile sosiale instellings sal onder 'n grondwetlike verpligting staan om rassediskrirni-
nasie in al sy vorme uit te wis.
(j) Die staat en alle sosiale instellings sal onder 'n grondwetlike verpligting wees om
daadwerklike stappe te doen om spoedig ekonomiese en sosiale ongelykhede, veroorsaak
deur rassediskriminasie, uit te wis.
(k) Die propagering van rassisme, fascisme, nazisme of die aanhitsing van etrtiese haat
of streekseklusiwiteit sal onwettig verklaar word.
(1) Ondergeskik aan klousules (i) en (k) hierbo, sal die demokratiese staat die
basiese regte en vryhede, soos die vryheid van assosiasie, uitdrukking, denke,
aanbidding en die pers, waarborg. Verder sal die staat onder die verpligting
staan om die reg tot werk te beskerm en om opvoeding en sosiale sekuriteit
te waarborg.
(m) Alle partye wat hulle onderwerp aan die voorwaardes in paragrawe (i)
tot (k), sal wetlik die reg he tot bestaan en deelname aan die politieke
lewe.

Ekonomie
(n) Die staat sal verseker dat die ekonomie in sy geheel die belange
en die welsyn van die bevolking dien.
(0) Die staat sal die reg he om die algemene ekonomiese konteks
vas te stel, en om die regte en verpligtinge rakende eienaarskap en
gebruik van produktiewe vermoe te definieer en te begrens.
(p) Die private sektor van die ekonomie sal onder die verpligting
staan om met die staat saam te werk ten einde die doelwitte van
die Vryheidsmanifes te verwesenlik en sosiale welvaart te
bevorder.
(q) Die ekonomie sal 'n gemengde een wees met 'n openbare
sektor, 'n private sektor, 'n kooperatiewe sektor en 'n kleinskaalse
farnilie-sektor.
(r) Kooperatiewe vorme van ekonomiese ondememings, dorps-
industriee en die kleinsake-sektor sal deur die staat ondersteun
word.
(s) Die staat sal die vestiging van bestuurs-, tegniese en
wetenskaplike vaardighede onder alle dele van die bevolking,
veral die swartmense aanmoedig.
(t) Eiendom vir private gebruik en verbruik sal grondwetlik bes-
kerm word.

Grond
(u) Die staat sal 'n grondhervorrningsprogram ontwikkel en irnple-
menteer wat die volgende sake sal insluit en aanspreek:
(1) Die verwydering van aile rassebeperkings op eienaarskap en gebruik
van grond; en
(2) Die implementering van grondhervorrning in ooreenstemming met die
beginsel van 'n regstellende aksie en met inagneming van die status van
slagoffers van gedwonge hervestigings.

Werkers
(v) 'n Handves wat die regte van vakbonde - veral ten opsigte van die reg om te staak
en kollektiewe bedinging - sal beskerm sal ingesluit word in die grondwet.

Vroue
(w) Vroue sal gelyke regte he op alle terreine van die private en openbare lewe en die staat sal stappe
neem om ongelykheid en diskriminasie tussen geslagte uit te skakel.

Die Familie
(x) Die farnilie, ouerskap en die regte van kinders sal beskerm word.

Internasionaal
(y) Suid-Afrika sal 'n onverbonde staat wees en die beginsels van die Handves van die Organisasie vir Eenheid
in Afrika, die Handves van die Verenigde Volke, sowel as die doelwitte vannasionale bevryding, wereldvrede
en ontwapening nastreef.
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EKORD
ste versigtige tree op die lang pad na 'n onderhandelde skikking gegee. Die
lerhandelinge word deurentyd en openlik gestel, maar die van die grootste
~tionalCongress, is nie so bekend nie. Sonder korrekte en volledige inligting
ehoorlike keuses maak of weet wat die toekoms moontlik inhou nie. In die
.penbare debat en 'n ingeligte bevolking plaas Vrye Weekblad vandag die
:wee uiters belangrike beleidsdokumente van die ANC: die Harare-verklaring
onderhandelingsproses wat reeds deur die Organisasie vir Eenheid in Afrika
organisasie se Grondwetlike Riglyne vir 'n Demokratiese Suid-Afrika.

volle

Klimaat vir onderhandeling

Riglyne vir die proses van onderhandeling

Soos die res van die wereld glo ons die regte klimaat vir onderhandeling moot eers geskep word.
Hiervolgens vool ons die huidige regering moet, op die allerminste:
Aile politieke gevangenes onvoorwaardelik vrylaat sonder om hulle op enige manier in te perk;

Aile politieke organisasies en persone ontperk;
Aile weermaglede aan die townships onttrek;
Die noodtoostand ophef en wegdoon met aile wetgewing wat politieke optrede beperk, soos
byvoorbeeld die Wet op Binnelandse Veiligheid;

Aile politi eke verhore en politieke teregsteilings staak.
Hierdie stappe is noodsaaklik om die klima at te skep waarin vrye gesprekke kan plaasvind - 'n

voorwaarde wat sal verseker dat die mense self sal deelneem aan die proses waardeur hul land
herskep word. Die bostaande maatreels moet onderhandeling dus voorafgaan.

Ons steun die gedagte van die Suid-Afrikaanse bevrydingsbeweging dat onderhandelinge volgens die

volgende beginsels begin sodra die klimaat geskep is:
Samesprekings moot tussen die regering en die bevrydingsbewegingplaasvind om vyandigheid tussendie twee groope

te beeindig deur middel van 'n skietstaking;
Onderhandelinge moet dan voortgesit word om die basis daar te stel vir die aanvaarding van 'n nuwe grondwet deur onder

meer op bogenoemde beginsels ooreen te kom;
Nadat op die beginsels ooreengekom is, moet die partye onderhandel oor die nodige meganisme om die grondwet op te stel;
Die betrokke groope sal dan saam besluit oor die rol wat die internasionale gemeenskap sal speel om 'n suksesvolle oorgang

tot 'n demokrasie te verseker.
Die betrokke partye sal ooreenkom oor 'n tussentydse regering, wat sal toosig hou oor die opstel en aanvaarding van die nuwe
grondwet, en ook die land regeer in die oorgangstadium na 'n nuwe regering. Die tussentydse regering sal ook belas wees
met die hou van 'n algemene verkiesing wat 'n oorgang na 'n demokratiese orde sal verseker,
Sodra die nuwe grondwet aanvaar is, sal aile gewapende vyandighede as beeindig beskou word;
Hiema sal die internasionale gemeenskap aile sanksies ophef wat teen die apartheid-regering ingestel is.
Die nuwe Suid-Afrika sal kwalifiseer vir lidmaatskap van die Organisasie vir Eenheid in Afrika.
(Hierdie vertaling sluit nie die Aanhef en die Program van Aksie van die Harare-verklaring in nie)

Verklaring van Beginsels
ONS glo daar bestaan 'n sameloop van omstandighede waarin dit moontlik is om apartheid deur onderhandeling te beeindig
_mits daar by die Suid-Afrikaanse regering 'n bereidwilligheid is om met opregtheid en ems aan samesprekings dee I te neem.
Indien dit gebeur, sal dit uiting gee aan die wense van die meeste mense in Suid-Afrika, wat lankal streef na 'n politieke

skikking.
Ons wi! die mense van Suid-Afrika aanrnoodig om, as deel van die stryd, saam te staan en te onderhandel vir die afskaffmg
van apartheid, en saam te besluit wat gedoonmoet word omhulland in 'nnie-rassige demokrasie te verander. Ons ondersteun
die standpunt van die meerderheid Suid-Afrikaners dat die doolstellings, en nie die hervorming van die apartheidsbestel nie,

die einddoolwit van die onderhandelings moot wees. .
Ons glo dat die gevolg van die samesprekings 'n nuwe grondwetlike bestel moet wees, met die volgende beginsels as basis:

Suid-Afrika sal 'n verenigde, demokratiese en nie-rassige staat word;
Almal sal 'n gemeenskaplike burgerskap en nasi(Jllaliteit he, ongeag hul ras, kleur, geslag of geloof;

Almal sal die reg he om aan die regering en administrasie van die land deel te neem op die grondslag van algemene
stemreg, wat op 'n een-mens-een-stem-grondslag en 'n gemeenskaplike kieserslys uitgeoofen sal word;

Almal sal die reg he om enige politieke party te vorm, en aan enige party te behoort, tensy die betrokke party

rassisme bevorder,
'n Handves van Menseregte, wat in die grondwet verskans sal word, sal almal se regte en vryhede

beskerm;
Suid-Afrika sal 'n nuwe regstelsel he, wat die gelykheid van almal voor die reg sal waarborg;
Suid-Afrika sal 'n onathanklike en nie-rassige regbank he;
Daar sal 'n ekonomiese orde geskep word wat die welvaart van alle Suid-Afrikaners sal nastreef;
'n Demokratiese Suid-Afrika sal alle lande se selfbeskikkingsreg erken en 'n beleid van vrede,

vriendskap en samewerking volg.

nasieskap
Die pa
Die Harare-verklarin2

Die
grondwet

sal 'n Handves
van Menseregte insluit

wat gegrond sal wees op die Vryheidsmanifes.
So 'n handves van regte sal die fundamentele
regte van aile burgers ongeag kleur, geslag of
geloof beskerm, sowel as die toepaslike
meganismes vir die toepassing daarvan insluit.

Dit sal staatsbeleid wees om
die groei van 'n enkele
nasionale identiteit en
lojaliteit wat bindend op aile
Suid-Afrikaners is, aan te
moedig. Terselfdertyd sal
die staat die taal- en kulturele

diversiteit van aile mense
erken, en geriewe voorsien vir

vrye taal- en kulturele
ontwikkeling.~
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BESKIKBAAR BY PICK 'N PAY EN ALLE BEKENDE VERSPREIDERS LANDSWYD.

Aardedag!
Dink aan jon

Vrye Weekblad, 2 Februarie 1990

Volgens Joubert kan die welslae van die
Krugerwildtuin se bestuursprogmfll gemeet word
aan die behoud van die volle spektlUm van
spesies wat daar verteenwoordig word. "In 'n
tydvak waarin groot emosil)n~le uitbarstings
voorkom oor die agteruitgang van Afrika se
olifantbevolking en die onderskeie renoster-
spesies, beskik die wildtuin tans oar florerende
bevolkings van hierdie wildsoOI1c. Die rckord
verskil hemelsbreed van die toestand wat tans in
verskeie ;mder Afrikastatc se nasionale parke
heers!"
Toeristc-huisvesting in die NKW, asook die

netwerk wildbesigtigingspaaie cn piekniekplekke,
is "met die grootste omsigtigheid uitgele om aan
die gestelde doelwitte uitvoering te gee," se dr
Joubert.
"Indicn 'n gaed, en wetenskaplik bestuurde

nasionale park met toerisme-geriewe wat in
waardigheid en standaarde aanal die eise van so
'n park voldoen, as 'n 'Disneyland' bestempel
word, moet dit slcgs as die mer.ing van 'n
enkeling beskou word. Daar is egter vele ander
wat daardie stelling ten sterkste sal verwerp."
JoubeI1 se hy vra homself ook af of parke

elders in Afrika enigsins 'n omskrewe sending,
gedefinieerde bestuursdoelwitte of 'n navorsing-
sprogram het.
"Hoe is dit dan ook moontlik dat hulle olifant-

en renosterbevolkings uitwissing in die gesig
staar? As sulke onordclikheid, gebrek aan be-
heer en die beweerde korrupsie wat voorkom as
'wildemis' beskou word (in teens telling met
NKW se 'Disneyland'), is die begrip beslis
misplaas!"

Anton Steenkamp

•omgewlng
AARDEDAG word op 22 April wereldwyd gevier,
en die Natuurlewevereniging van Suid-Afrika
wil probeer om op die dag individue en organ-
isasies te motiveer om hulle te verbind tot
"omgewingsgunstige gedrag".
Aardedag sal ook die 1990's inlui as die

"Dekade van die Omgewing" .
Die dag sal in Suid-Afrika begin met kerk-

dienste waar predikante en priesters hulle ge....
meenteledc sal aanmoedig om morele ver.ll1twoor-
delikheid vir hul omgewing te a;U1vaar.
IndiviJue sal, deur die "Groen Eed" te neem,

'n geskrewe ondememing kan gee dat hul be-
sorgdheid oor die omgewing vool1aan sal bepaal
hoe hulle optree, wat hulle koop, vir wie hulle
stem en wat hulle ondersteun.
Vrywilligers sal die geleentheid he om tyd

vir 'n bepaalde bewaringsprojek te skenk en om
deeI te neem aan herwinningsprojekte.
Die Natuurlewevereniging se hern'in-

ningsve1dtog sal amptelik van stapel gestuur
word met 'n landwye geleentheid om glas, plastiek,
papier en blik by sentraal geplaasde deposito-
houers af te laai.
"Ons is vol vertroue dat Aardedag 1990 'n

kettingreaksie van omgewingsgunstige gedrag
onder Suid-Afrikaners in beweging sal bring
wat in die dekade al vinniger sal toeneem," se
Naas Steenkamp, president van die Natuurle-
wevereniging.
"Die oorweldigende internasionale reaksie

op Aardedag is 'n teken van die toenemende
globale bewuswording dat die gety van onoor-
deelkundige omgewingsvernietiging gedraai sal
moet word na omgewingsherstel.
"Nywerheid het 'n rol om te spee1 en so ook

regerings, maar daar is geen rol wat van groter
belang is as me van die individu nie, want
gesamentlik sal hulle die grootste invloed he,"
se Steenkamp.
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verteenwoordig."
'n Tweede doelwit van die Parkeraad is om

sy parke toeganklik te maak vir besoekers.
"Hierdie belangrike vergunning is daarop

gemjk om besoekers bewus te maak van hulle
natuurlike omgewing en om ook daardeur 'n
omgewingsetiek te bevorder. Dit is daarom ook
vir die Nasionale Parkeraad van die grootste
belang om sy bewaringsaksies en toerismebedryf
te laat hamlOni seer en enige ontwikkelingspro-
gram onderhewig te maak aan die bchoud van
die wildemis-atmosfeer, die rustigheid en geeste-
like vemuv.'ing wat die natuur die mens bied,"
se Joubert.
In 1951 is 'n navorsingsafdeling in die Krug-

erwildtuin tot stand gebring om die wisselwer-
king tussen die onderskeie komponente van die
ekosisteem vas te Ie en te vertolk. "Die na-
vorsingsprogram verteenwoordig een v;U1die
mees uitgebreide en sensitiewe ekologiese
navorsingsprogramme ter wereld," se Joubert.
"AIle natuurbestuurspraktyke wat in die KlUg-
erwildtuin toegepas word, is ook geformuleer
op riglyne voortspruitend uit navorsingsresul-
tate."

.".'

KOOP NOUIAAND OOR

Wildlife Conservation International, word soos
volg aangehaal: "Ek dink daar is te veel bestuur
sonder dat die basiese ekologie bekend is. In die
Krugerwildtuin word die ekologiese skomme-
linge te veeI beheer."
. In reaksie hierop se Joubert: "Dit kom nie
meer vir ons, as Suid-Afrikaners, as 'n ver-
rassing as mense soos dr David Wester van
Kenia negatiewe kommentaar op ons parke
uiter nie. Wester het nog nooit sy voete in die
NKW gesit nie, ten spyte van herhaalde uitnodi-
gings om ons weI te besoek. Sy opmerkings kan
dus met vrymoedigheid as onsin en totaal on-
gegrond afgemaak word."
Die primere doelwit van die Nasionale Park-

eraad is om natuurlike ekosisteme in hulle mees
ongeskonde toestand moontlik te bewaar, se
Joubert.
"Die bewaringsaksie sluit in die behoud van

die volle omvang van lewensvorme wat in 'n
bepaalde ekosisteem verteenwoordig word, die
behoud van aIle ander natuurlike bates wat deel
van die ekosisteem uitmaak asook die ekolo-
giese prosesse wat die dinarniese wissel werking
tussen die onderskeie ekosisteem-komponente
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*Belangrik: 30% van totale kaartjieverkope indien doelwit nie
bereik word nie. .
INSKRYWINGS SLUIT: 3 MAART 1990
OPENBARE TREKKING VIR 10 FINALISTE: 31 MAART 1990
FINALISTE KOMPETISIE: 7 APRIL 1990

JOU R10 MAAK JOU DALK
DIE VOLGENDE MILJOENER.

DIE KRUGERWILDTUIN is geen Disneyland
nie - dis 'n park wat uitmuntend voldoen aan die
Nasionale Parkeraad se twee doelwitte, naamlik
om die ekosisteem te bewaar en om toeganklik
te wees vir besoekers.
S6 se dr Salmon Joubert, parkhoof van die

Nasionale Krugerwildtllin, in reaksie op 'n berig
wat in die New York Times verskyn het waarin
die wildtuin as 'n "Disneyland-weergawe vall 'n
nasionale park" beskryf word.
Vrye Weekblad het dr Joubert om sy kom-

mentaar genader na aanleiding van die berig wat
deur Jane Perlez geskryf is.
Perlez beskryf die Krugerwildtuin as 'n "hiper-

bestuurde dierekoninkryk - 'n park met 7 000
olifante, niks minder nie en niks meer nie".
"Baie besoekers aan Afrika wat oop wilder-

nisvlaktes en onverstoorde wild soek, vind die
Krugerwildtuin ... met sy uitgelegde paaie en 30
myI per uur-spoedbeperking, sy omheining van
die volle omtreken sy motel-tipe behuising, met
banke, motorhuur en aI," lui die berig.
David Wester, 'n Keniaanse direkteur van

Anton Steenkamp
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Onder redaksie van
KOOS PRINSLOO

in Pole en Ash se eie inhegtenisname
en deportasie uit Praag.

.• En dan is daar "The View from
the Ground" van die joernalis en
fiksieskrywer Martha Gellhom. Sy
het in 1930 as 21-jarige platsak in
Parys aangekom met die oortuiging
dat sy 'n bestaan kan maak as }:mite-
landse korrespondent. En sy het.

"View" bestaan uit 'n versameling
artikels wat oor ses dekades strek en
in vredestyd geskryf is: Amerika in
die Groot Depressie, die verraad van
Tsjeggo-Slowakye, Kersfees saam met
die werkloses in Londen, die verhoor
van Adolf Eichmann, Spanje in die
tyd net na Franco se dood, 'n herbe-
soek aan Kuba rul 41 jaar.

.•Ook John Berger se "A Seventh
Man" (met foto's van Jean Mohr,
R34,99) behoort nie aan plaaslike
lesers vreemd te wees nie. Dit handel
oor trekarbeiders wat nie tot die rand-
gebied behoort nie - soos inwoners
van die industrieIe Europese lande
waar hulle werk graag wil glo - maar
juis sentraal staan weens die arbeid
wat hulle verrig.

.•Van Berger verskyn ook by Granta
Books "Once in Europe", 'n bundel
liefdesstories (die tweede van die
trilogie "Into Their Labours") wat
afspeelteendie "modernisering" van
'n landelike bestaan.

.• Voorts op die fiksiefront ver-
skyn "The Mezzanine", die Ameri-
kaner Nicholson Baker se debuutro-
man wat 'n sakeman se etenstydbeskryf.

.• 'n Buitengewone boek in die
Granta-reeks is die Pool Ryszard
Kapuscinski se "The Soccer War", 'n
reportage, outobiografie of geskie-
denis van die 27 (!) revolusies en
staatsgrepe wat hy van 1964 tot 1980
meegemaak het.

Een van Paul Weinberg se foto's wat John Berger gebrulk In sy
artlkel oor Suld-Afrlka In Granta 25

die internasionale glanstydskrif Es-
quire met 'n anti-apartheid knoop-
speld aan die bors gehaal het. Die
tweede deel van Malan se artikel is ill
Granta 26 gepubliseer. Die twee ar-
tikels is 'n verwerking van 'n gedeelte
van sy boek "My Traitor's Heart" wat
onlangs in die buiteland verskyn het.

En ill die veIjaardagnommer staan
nou "The Ultimate Safari" van Nadine
Gordimeren 'n fot~ssay, 'The Struc-
ture of Things Here", van David
Goldblatt.

Maar wat veral goeie nuus is, is
dat die ondememende Britte nou ook
Granta Books uitgee:

.•Yan hul eerste boeke en een wat
veral met die omwentelillg ill Oos-
Europa die aandag sal trek, is Timo-
thy Garton Ash se "The Uses of Ad-
versity" (R29,99). Tien jaar reeds
dokumenteer Ash 'n geskiedenis van
Sentraal-Europa: 'n akteur se verhaal
van hoe hy gewerk het vir die vei-
ligheidspolisie in Oos-Berlyn en die
samizdat-uitgewers daar, Solidariteit

'n

BIRTHDAY SPECIAL!

KOOS PRINSLOO

Granta verJaar (links) en publlseer nou ook boeke (regs)

TIEN jaar gelede is 800 eksemplare
van die eerste uitgawe van die li-
terere tydskrif Granta gedruk. Met
hul veIjaardaguitgawe, wat nou
plaaslik beskikbaar is teen R29,99,
vier hulle fees met 150000 kopiee.
'n "Wonderwerk" sal eruge redakteur
van 'n literere tydskrif gelyk moet
gee, wantliterere tydskrifte is berug
vir lae sirkulasiesyfers, selfs 'n vroee
dood.

Granta was 'n universiteitsjoer-
naal van Cambridge wat in 1889 die
eerste keer gepubliseer is en daarna
sporadies verskyn het. Maar tien
jaar gelede het 'n ene Bill Buford
Granta as 'n literere tydskrif laat
herleef. Hy het gedink die tydskrif
sal soos die ou Granta dan en wan
die lig sien. Buford het hom egter
misgis, want Granta was 'n weg-
holsukses, soos oak die sirlculasiesyfer
bewys.

Sedert Granta se sewende uitgawe
(met die tema "The best of young
British Novelists") doen die uitge-
wersreus Penguill hul verspreidillg.

Elke uitgawe van Granta sentreer
om 'n bepaalde onderwerp. Hulle
het byvoorbeeld die term "dirty
realism" bedink vir die skryfwerk
van die Amerikaanse skrywers
Raymond Carver, Tobias. Wolff en
Richard Ford wat so gewild was dat
dit opgevolg is met 'n uitgawe ge-
naamd "More Dirt".

Buford se benadering is dat
letterkunde 'n onmiddellike aanklank
moet he. Juis die aktuele stof wat
Granta publiseer, dra waarskynlik
grootliks by tot die sukses van die
tydskrif: joernalistieke stukke (soos
die ontstemmende "Tiananmen
Square" van John Simpson ill die
jongste uitgawe), foto-artikels (ill
Granta 27 Rudolf Schafer se ont-
roerende "Dead Faces" - 'n reeks
"portretstudies" van dooies) en
hedendaagse werk van gevestigde
"jong" skrywers. Penguill se ver-
spreiding dra natuurlik ook by tot
hul sukses.

Heelwat werk van Suid-Afrika-
ners is al tussen die roemryke omslae
van die dinamiese tydskrif gepu-
bliseer. Granta 25 bevat byvoorbeeld
twee artikels oor Suid-Afrika:

Die eerste is geskryf deur John
Berger, kunsgeskiedkundige en ro-
m.anskIywer,en heel "Means of Trans-
port". Die foto-essay bevatindrukke
van Suid-Afrika n.a.v. foto's van
onder andere Paul Weillberg en
Gideon Mendel.

Die ander artikel "Murder ill the
Family" is van die joernalis Rian
Malan wat die land in 1977 verlaat
het en sedertdien die vooIblad van

HELIZE VAN VUUREN

Dr Van Vuuren doseer Afrikaans en Nederlands aan die Universit.:!it van Natal

:n:ellektuele stryd
of skeldparty?

*

Vrye Weekblad, 2 Februarie 1990

WAT gaanalUlinons literere kritiekenmeningswisseling? Waaromlykdit soms
of dit ontaard het in 'n giftige bekvegtery wat eerder om persoonlike verdag-
makery van die betrokke teenparty gaan as oor aspekte van die saak onder
bespreking? Njabulo Ndebele se in die eerste uitgawe van Current Writin)
Uitgegee deur die Engelse departement, Universiteit van Natal, Durban): I

t< "We get the impression that intellectual disputation appears to have lost its I ()
liberating and humane social orientation. Or is it that South African intellectu- '
als have also internalised the violence inherent in their society?" (1989:28),

" Volgens hom benodig ons dringed 'n kritiek wat in staat is om die grense van
ons literere en intellektuele lewe te verruim, en wat nie nederigheid by die G t
ondersoeker/kritikus uitsluit nie. Oft na aanleiding van 'n resensie van David
Maughan- Brown, "The anthology as reliquary?" oor "Ten years of Staffrider" en ran a,
"The Drum Decade".

Maar dieselfde gelq vir die Afrikaanse kritiek. In die jongste uitgawe van Die
~Q-A~an resenseer Marlene van Niekerk twee mindere debuutbundels I.t /\ t d k ·f

ronke\)()f".v~Betsievab.NiekerkenAnlenMaraisse"Diewol,findiebl~re") I erere y s rl
en reken verruetlgend met hulle af op grond van wat sy noem n "paradlgm-
.,switch" wat "~~:' haM..glJ1asgeviDdhet. Die "Earadigm-switch" het waarskynlik

( te make met haar intense betrokkenheid by die "struggle", wat maak dat 'n begrip •
soos "universaliteit" of'n poetiese middel soos die metafoor, asook die grootste wat verk0 0 p
deel van die Afrikaarlse poesie (Opperman se poesie bowenal, maar ook Stock-
enstrom se "Die heengaanrefrein") nou as hoog verdag gesien word. Soos

\. Ndebele definieer ook sy 'n ideaal:

1
1'-"'n eerlike soeke na 'n nuwe selfbegrip as skrywer, gevat in 'n nuutgevondej
gemaakte Afrikaarlse taal. Of dit enigsins moontlik is onder die huidige bestel is
natuurlik die heellaaste vraag." (Des 1989:46)

Dat die twee debuutbundels gewoon mindere poesie is waarin onduidelike wit

\

.. angste uitgebeeld word, daarmee stem die meeste lesers seker saam. Maar om
nou in die soeke na die "nuwe", Opperman en Stockenstrom se poesie tot niks te
maak, te verwerp met minagting met niks om in die plek daarvan te stel nie, lyk
my na 'n radikale anarchisme wat gevaarlik en hovaardig is.

Tot tyd en wyl die utopiese nuwe oeuvres tot stand kom, is die bestaande
Afrikaanse poesie al wat ons het, en 'n vemuwing van die oue, gebou op die
hoogtepunte van die verlede, met opbouende kritiek van ons kritici, lyk na 'n
sterker moontlikheid as wanneer ons alles agter ons met minagting vernietig.

(
' Die dilemma waarin ons kritiek verkeer en die neiging tot persoonlike
bekvegtery kom waarskynlik voort uit politieke kampe - is die skrywer of
resensent radikaal betrokke by die "struggle", dan snuifhy agterdogtig rond na

~ die wit burgerlike gesindheid. En waar hy die ook mag vermoed, word dit met
,enyn en mening te lyf gegaan.

Die probleem is dat daar ook skrywers is wie se werk tegnies knap maar nie
polities betrokke is nie. Moet die kreatiewe werk nou eenvoudig met een haal
doodgevee word? Kritici wat nie so intens betrokke is by die "struggle" nie, en
vir wie die estetiese nog 'n belangriker maatstaf is as die politieke relevansie (al
dan nie) van kreatiewe werk, is weer in 'n ander kamp. Dat die "skilderende",
"mistifierende" en nogal ontoeganklike poesie van NP van Wyk Louw, DJ
Oppemlan, Wilma Stockenstrom en Breyten Breytenbach se tronkbundels die
argwaan wek vankritici wat glo "writing (...) achieves nothing unless linked with
broader political intentions" (Douglas Skinner se redaksionele kommentaar in
die jongste Upstream), is duidelik uit die jongste debatte/resensies.

Dit is egter 'n gevaarlike houding vir 'n kritikus, die voorskriftelikheid. As
skrywers en intellektuele die ruinlte ontneem word waarin verskeidenheid van
denke en kreatiwiteit 'n plek gegun word, sit ons binnekort met 'n saaie "sosiale
realisme" soos in Stalin-Rusland. Die resep is bekend: 'n positiewe held wat veg
vir" die goeie stryd" en 'n booswig of booswigte wat nie die sosiale belang van
almal op die hart dra nie, maar sy eie gevaarlike kleinburgerlike, individua-
listiese gang gaan. Wil ons werklik 'n letterkunde en 'n intellektuele lewe he wat
onder die voorskrifte van die "cultural desk" in die Noorde gereduseer word tot
s6 'n eenlynigheid?

Maar as die menslike gees en kreatiwiteit nie meer mistifierend of metafori-
serend te werk mag gaan nie, is dit duidelik waameen ons op pad is. Saaie
politieke lokale realisme.

Dit bring ons by die ander opvallende kenmerk van die SA letterkunde vandag
(en die afgelope honderd jaar): daar was nog altyd twee duidelike tradisies
waarby skrywers aansluiting vind - OfAfrika OfEuropa. Vanselfsprekend is dit
nie so simplisties nie. Dit het te make met 'n velerlei aspekte: tematies, tegnies,
aansluiting by tradisies, ensovoorts.

DJ Opperman het geskryf oor en uit die name en verskynsels van die Afrika-
bodem.- uit wit Westerse perspektief, toegegee, maar dit was die beperking van
sy tyd. Jonger digters soos Antjie Krog in "Jerusalemgangers" bring die
mondelinge tradisie as tegniek in haar poesie binne. NP van Wyk Louw se

."Tristia" is deurdrenk van Europese tematiek, gerigtheid en selfs woordeskat en
tegniek. Hy vind aansluiting by die mistieke tradisie van Teresa van Avila se
geskrifte, by Vergilius, by Rimbaud (waar vind 'n mens 'n sterker "mistifierende
tradisie?). Cussons en Stockenstrom staan in dieselfde "skool".

'n Letterkunde wat groei, en kom uit 'n gewelddadige en gepolitiseerde
samelewing soos die Suid-Afrikaanse, kin nie anders nie as om ook sy sosiaal-
realistiese werke voort te bring, soos "Call me not a man" van Mtutuzeli
Matshoba, Sepamla se "A ride on the wirlwind" of Serote se "To every birth its
blood", en in Afrikaans Joubert se "Die swerfjare van Poppie Nongena" of tot 'n
mate Ferreira se "Sitate om 'n revolusie" (hoewel hier nog te veelliefde en te min
revolusie is om van 'n sosiaal-realistiese roman te praat).

Maar dit het nou tyd geword om 'n lansie te breek virintellektuele enkreatiewe
vryheid. Voorskiftelikheid soos onder \lie Stalin-regime beteken stereotipering
en .dorheid vir die literatuur. Die huis van die lelterkunde het vele kamers:
verskeidenheid en veelheid maak hom ryk. Die taak van die kritikus is nie om
voor te skryf op dogmatiese wyse nie, eerder om ruimte te skep en moontlik
rigting aan te wys. En daar is ruimte, en ruimte genoeg. Laat ons probeer om in
intellektuele dispuutvoe'ring terug te kom by wat Ndebele noem die "liberating
and humane social orientation", waar die kritikus innederigheid 'n verhelderende
kritieknastreef - eerder as om skrywers "monddood" te probeer maak. Anders is
die "struggle" straks afgeloop en sit ons met net 'n klomp eietydse Sprinkaan-
beamptes van Sluis ...



werkloos nie
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diens.
Oor die feit dat die Oos-Duitse geheime

polisie reeds ontbind is, se Stavenhagen: "Stasi
(die ontbinde geheime polisie) se werksaamhede,
wat daarop gemik is om mense te onderdruk en
dop te hou, kannie vergelyk word met die werk
van ons inligtingsdiens nie."

Stasi het sy werksaamhede nog tot rniddel-
Januarie voortgesit, ondanks 'n besluit deur die
hervorrnings-gerigte Eerste Minister, Hans
Modrow, om die diens se naam in November te
verander, en hom 'n maand later te ontbind.

Die oopstelling van die grens tussen die twee
lande op 9 November het beslis die werk van
geheime agente vergemaklik. 'n Stasi-agent is
byvoorbeeld onlangs inhegtenis geneem terwyl
hy probeer het om die dienste van Wes-Duitse
studente te werf.

Die val van die Berlynse muur het Wes-
Duitsland ook in staat gestel om 'n ogie te hou
oor politieke ontwikkelings in Oos-Duitsland -
en oor sowat 380000 Sowjet-troepe wat in die
land gestasioneer is. - AFP

BTK dien ook as teelaarde vir die "Tongs",
geheime Chinese gemeenskappe wat groot dele
van Chinatown onder 'n dekrnante1 van fatsoen-
likheid beheer. Die "Tongs" gebruik glo die
winste van vyf onwettige dobbelhuise in China-
town om die jong bendes te finansier.

Bendelede is nie ook lede van die "Tongs"
nie, maar doen hul vuil werk vir hulle, se Peter
Kwong, professor in staatswetenskappe aan die
Vniversiteit van New York.

Hy se die "Tongs" betaal rniddelmanne om
die bendes te werf en te organiseer.

Die mense is verkieslik voormalige lede van
Hongkongse bendes wat BTK en ander soortge-
Iyke groepe met 'n ysterhand kan beheer.

Afpersing is 'n groot bron van inkomste.
Besighede betaal tussen 300 en I 000 dollar per
maand vir 'beskerrning". Diegene wat nie in
BTK se dienste belangstel nie, word met
masjiengewere of bomaanvaile afgemaai.

Die Vietnamese bet as ''boo!mense'' in Amerika
aangekom. Die status verhinder dat hulle gede-
porteer word. Wanneer bulle in hegtenis geneem
word, gee hulle 'n vals adres op. Wanneer hulle
vrygelaat word, verdwyn hulle eenvoudig. -
AFP

Volgens 'n woordvoerder van Bell sal die
rekenaar, wat onder meer bestaan uit lense,
prismas en lasers, eindelik in staat wees om
skakelaars miljoene kere per sekonde aanen af
te skakel, en inligting in 32 afsonderlike kanale
te verWerk.

Amerika se verdedigingshoofkwartier stel
baie belang in die nuwe ontwikkelings, omdat
die rekenaars moeiliker sal wees om binne te
dring, en omdat hulle ook nie deur die sterk
elektromagnetiese strome van 'n kemontploffing
versteur sal word nie. - AFP

BONN - Oos- en Wes-Duitsland mag wei na
politi eke en ekonorniese eenheid mik, maar vir
hul spioene het niks verander nie, het Wes-
Duitse amptenare vroeer die week gese.

Hans Neusel, 'n junior minister van Binne-
landse Sake, se die Oos-Duitse lnligtingsdiens
luister steeds mee op telefoniese gesprekke
tussen Wes-Duitsland en Wes-Berlyn, 'n stad
met twee rniljoen inwoners, sowat 170 kilome-
ter anderkant die Oos-Duitse grens.

Kurt van Haaren, voorsitter van die Wes-
Duitse poswerkersvakbond, se die Wes-Duitse
geheime diens maak steeds Oos-Duitse posstukke
oop en en luister mee op oproepe uit Oos-
Duitsland.

"Dis asof die koue oorlog steeds woed, en
asof daar niks in die afgelope paar maande in
sentraal-Europa gebeur het nie," het Van Haaren
in 'n radio-onderhoud gese.

Hy skat dat daar nog sowat 2000 agente is
wat op Oos-Duitsland spioeneer - 'n getal wat
verwerp word deur Lutz Stavenhagen, 'n Wes-
Duitse junior minister belas met die geheime

NEW YORK - Tientaile bendes terroriseer
Chinatown in New York, maar geeneen is dode-
liker as die bende wat hulself "Bom to Kill"
noemnie.

Die bende, wat sowat 18 maande gelede sy
verskyning gemaak het en ook onder die voor-
letters BTK bekend staan, is van Vietnamese
oorsprong, en nie Chinees soos die ander nie.

Hulle het gou so 'n gewelddadige reputasie
opgebou dat selfs die gevreesde Chinese "Flying
Dragons" deesdae vir hulle bang is.

Vietnamese wat die land drie of vier jaar
gelede as immigrante binnegekom het, is deur
Chinese bendes opgelei - maar hulle het hul
lesse goed geleer en hul meesters verbygesteek.

Inbrake, brandstigting, gewapende roof en
moord is BTK se handelsmerke. Die bendelede
se ouderdomme wissel van 13 tot 25.

Hulle het niks te verloor nie, se 'n New
Yorkse speurder, Tomothy Gee.

Hulle is erger gewoond: Oorlog, armoede,
honger. Hulle kan op geen steun van hul fami-
lies reken nie, en hulle toon geen berou vir hul
wandade nie.

Annick Benoist

Rooi ster moet waai
BOEDAPEST - Die rooi ster - simbool van die kommunisme - gaan van die Hongaarse
parlementsgebou verwyder word, het 'n senior amptenaar vandeesweek gese.

Die ster, wat 'n !on weeg en 'n deursnee van drie meter het, was dekades lank bo-op die
gebou en was verlig tot 12 Oklober verlede jaar, nadat die Sosialiste (voorheen Kom-
muniste) besluit het dat aile kommunistiese simbole van openbare geboue verwyder moes
word.

Tibor Sos, administratiewe direkteur van die parlement, se die ster sal deur 'nHongaarse
kontrakteur, wat in die restorasie van ou geboue spesialiseer, verwyder word. - AFP

Duitse spioene
beslis nie

terroriseer New York

Mees gevorderde
skottelgoedwasser ter wereld
NEWARK, New Jersey - Die eerste prototipe
van 'n rekenaar wat met lig-impulse in plaas van
elektriese impulse werk, is deur Bell-Iaboroto-
riums ontwerp en gebou.

Alan Huang, 'n navorser by die laboroto-
rium, se doelwit is om 'n optiese rekenaar te
ontwikkel wat duisende kere vinniger sal wees
as sy vinnigste eleklroniese eweknie.

Dit is egter in die stadium nog ver in die
toekoms; die prototipe is nouliks sterk genoeg
om 'n rniddelslag-skottelgoedwasser aan te dryf.

Maar dit is darem 'n bemoedigende begin.

Vietnamese bende

Wereld

Dr Jonas Savimbl, leier van Vnita, besoek Potugal in 'n poging om steun vir die organisasie
te werf. Intussen kondig Kuba aan dat sy
magte, nadat die Kubaanse onttrekking aan
Angola tydelik gestaak is, in 'n teenaanval33
Vnita-soldate gedood het.
Etnlese konfllk tussen Serbiers en AJbaniers
lei tot grootskaalse wanorde in die Serbiese
provinsie Kosovo, Joego-Slawie. Dit word
aangehits deurdat onluspolisie op Albaniese
protesteerders skiet. "Ons wil demokrasie
he," skree die protesteerders.
Die Pooise Kommunistiese Party skeur terwyl
lede by die nuwe politieke bestel probeer
inval. Die party herleef onder 'n nuwe naam,
Die Sosiale Demokrasie van die Republiek
van Pole. Die bates van die ou party is na die
nuwe oorgedra, 'n stap wat na verwagting
protes sal uitlok. Lech Walesa, leier van
Solidariteit, meen dat die eiendom destyds
onwettig bekom is.
Pres Fidei Castro van Kuba distansieer
homself van die politieke en ekonorniese
hervorrnings in Oos-Duitsland. In 'n toespraak
by 'n werkerskongres in Havana, waarsku hy
teen verdeeldheid onder Oos-Europese state
wat "die uitgetrapte pad van die Westerse kapitalistiese filosofie volg".
Theo-Ben Gurlrab van Swapo kondig aan dat 21 Maart beplan word as die dag waarop
Namibia onafhanklikheid sal verkry. Finale grondwetlike voorstelle word deur die konstitu-
sionele raad in Windhoek bespreek.
Sowjet-presldent Mikhail Gorbatsjof ontken gerugte dat hy as hoof van die Kommunistiese
Party gaan bedank. Die gerugte het die New York en Tokyo finansiele markle drasties
bei'nvloed.
Die grootste MacDonald's-tak ter wereld open sy deure in Moskou.
Die Chrlsten-enklave in Beiroet word geskud deur onderlinge gevegte tussen troepe lojaal
aan genl Michel Aoun en die van die Christelike Lebanese Front, wat Aoun wi! ontbind.
Die Nleu-Seelandse eerste minister, Geoffrey Palmer, wys 'n nuwe, meer regse kabinet aan.
'n Walliese gewigopteller, Gareth Hives, word van die Statebondspele in Auckland geskors
nadat bevind is dat hy anaboliese steroi'edes gebruik het.
Die Chinese Kommunisteparty dreig om vakbonde en Kommunisteparty-jeugligas, wat
tradisioneel aan die vO\Jrpunt van aktivisme vir hervorrning staan, te verbied.
Pres Hastings Kamuzu Banda van Malawi skort sy kabinet van II ministers op enneem self
aile portefeuljes oor tot tyd en wyl 'n nuwe kabinet oor 'n paar weke aangewys word.
Mlnstens 33 mense is die afgelope twee weke aan breinvliesontsteking dood in die krotbuurte
van Kampala, se die Vgandese minister van gesondheid.

Inwoners van Reigerpark en Vosloorus protesteer by die Boksburgmeer teen klein apartheid.
"Mandela, the Freedom of Boksburg Awaits V", het een banier gelees. Konflik ontstaan met
enkele regses, wat lede van die pers aanrand.
Die sekretarls van die VDF, Patrick "Terror" Lekota, se tydens 'n vergadering in Clermont,
Durban, dat die ANC myne en banke sal m66t nasionaliseerten einde beter skole en behuising

vir swartmense te kan finansier.
Die nuwe Springbok-krieketspan word
aangekondig. Clive Rice teken protes aan
oor die manier waarop keurders hom oor die
hoof gesien het.
Raymond Suttner, senior lektor in regte
aan die Vniversiteit van die Witwatersrand,
keer na Suid-Afrika terug nadat hy die land
verlede jaar onwettig verlaat het. "Ek hoop
ek word nie inhegtenis geneem nie. AJ wat
ek gedoen het, was om my vryhede van
spraak en beweging - soos vervat in die
Vniversele Verklaring van Menseregte - uit
te oefen," het hy op Jan Smuts-Iughawe aan
joernaliste gese.
Die Brltse Arbeidersparty doen 'n beroep op
Mike Gatting om hul rebelle-kriekettoer na
Suid-Afrika af te skaf. Protes word lands-
wyd teen die toer aangeteken.
Die hoof van die SAP se afdeling Openbare
Skakeling, maj-genl Herman Stadler, wys
op toenemende voorvalle van onrus en doen
'n beroep op die publiek om die wet na te
kom en vreedsaam op te tree. In Bloemfon-
tein word teen die rebelle-kriekettoer be-
toog en in Kaapstad onder meer teen die

'Jbreek deur die polisie van 'n National Education Coordinating Committee-byeenkoms in
, ie stad verlede week.
In 'n week waarin afwagting oor pres FW de Klerk se parlementstoespraak opbou, kondig die
regering die aanstelling van 'n regterlike kommissie aan om SAP-moordbendes te ondersoek.
'n Regterlike ondersoek word ook gelas na die dood van Clayton Sithole in aanhouding in John
Vosterplein.
Die stadsraad van Johannesburg besluit dat die hele Johannesburg 'n vrye handelsgebied
verklaar moet word, en die Pretoriase stadsraad besluit dat die busdienste, biblioteke en ander
openbare geriewe vir alle rasse opgestel moet word. Daar word gepraat van beweging in die
rigting van "diskriminasie-vrye stede". In Pretoria beplan regses 'n aksieplan van weerstand
teen die oopstellings. .
Die minister van Verdediging, genl Magnus Malan, kondig aan dat gemeenskapsdiens deur
godsdiensbeswaardes vanaf I Februarie met die helfte verrninder gaan word. Gevangenisstraf
vir nie-religieuse gewetensbeswaardes kan nou ook soos normale gevangenisstraf met tot die
helfte afgeskaal word. Die DP en ECC vra vir verdere verligting en opskorting van die
strawwe.
Die blanke Bezuidenhoutsvallei JuniorSkool word gesluit omdat daarte min blanke leerlinge
is om die skoolte vul. Intussen word honderde swart leerlinge nog van skole weggewys weens
gebrek aan plek. 'n Woordvoerder van die Departement van Onderwys en Kultuur se hy
voorsien nie dat die skool in 'n nie-rassige skool omskep sal word nie.

Suid-Afrika

DIE WEEK IN DIE NUUS
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WERELD

Tel: 403-1658/1670/1695
Faks: 403-1686

Aansoekers moet beskik oor:
_Organisato,riese en administratiewe vaardighede
_'n Deeglike kennis en begrip van ondersoek
_Ondervinding van gemeenskapsorganisasie en
navorsers
- 'n Universiteitsgraad
- Ondervinding in kommunikasie- en
rekenaarvaardighede is 'n sterk aanbeveling

Geskrewe aansoeke, vergesel van 'n eVen
verwysings, moet ons kantoor nie later nie as voor of
op 9 Februarie 1990 bereik. Stuur aansoeke aan:

Sentrum vir Ontwikkelingstudies
Posbus 280
Wits
2050

Die kommissies bestaan uit akademiese en
gemeenskapsnavorsers betrokke by die navorsing van
beleidsopsies vir 'n post-apartheid Suid-Afrika. Studie-
kommissies bestaan in die veld van die ekonomie, reg,

plaaslike regering, opvoeding, gesondheid, grond,
kinders, massa-media, godsdiens en vroue.

SENTRUM VIR
ONTWIKKELINGSTUDIES (TVL)

KOORDINEERDER VAN STUDIE-KOMMISSIES

Die Sentrum vir Ontwikkelingstudies, 'n multi-
dissiplinere beleidsondersoek-instituut verbind tot
die br~ demokratiese beweging, is op soek na 'n

Ko6rdineerder van Studie-kommissies.

(Foto'" AFP)

Die slagspreuk "weg met die
kommunisme" - wat net 'n maand
gelede die dood of swaar gevangenis-
straf sou beteken - kan nou in die
meeste fabrieke, spoorwegstasies,
strate en ander openbare plekke ge-
sien word.
Roemeniers wil 'n veelparty-de-

mokrasie he. In 'n meningspeiling
wat deur die sosiologiese navorsings-
instituut van die universiteit in
Boekarest gehou is, het net ses persent
van die 1 232 mense wat om hul
menings genader is, 'n eenpartystaat
voorgestaan.

Vit 13 rniljoen moontlike kiesers
is dit 'n skamele 780 000 stenune,
terwyl die Kommunistiese Party ty-
dens die Ceausescu-regime vier
miljoen lede gehad het.
Waaroor daar nog groot onseker-

heid bestaan, is wat die verkiesings,
wat vir April in die vooruitsig gestel
word, gaan oplewer.

Dit wil nou lyk of die verkiesings
onder druk van opposisie-partye
uitgestel sal word, sodat hulle genoeg
tyd sal he om hulself te organiseer.

Die Roemeellse revolusie is nog
lanknie verby nie, en 'nnuwe fasehet
pas begin - die werklike magstryd.

Een ding is egter seker: Roeme-
niers wil nie 'n regerihg he wat die-
selfde is as die ou Kommunistiese
een in alles behal we naam nie. - AFP

Petre Roman

van die genadelose bestel waarin
Roemenie sedert 1946 vasgevang was.
Lede van die Nasionale Red-

dingsfront, wat beheer oorgeneem het
die dag toe Ceausescu gevlug het - 22
Desember verlede jaar - beweer dat
hulle spontaan byeengekomhet in die
hitte van die revolusie.

Hulle het egter nie die oorweldi-
gende stenn van die land se mense
rue. Die land smag na hul eerste smakie
van demokrasie.
Protesoptogte deur intellektuele op

8 Jmuarie, gevolg deur massaoptogte
op 12 Januarie, het gewys dat die
mense nie van die revolusie, waar-
voor hulle so hard gestry het, ont-
neem wil word nie.

Gekonfronteer deur 'n skare; wat
voor die Nasionale Reddingsfront se
hoofkwartier in die rniddel van
Boekarest byeengekom het, het die
Front aangekolldig dat die Kommuni-
siese Party verbied sou word. Toe
hulle egter besef hoe ondemokraties
die stap sou wees, is besluit dat daar
deur rniddel van 'n referendum oor
die saak uitsluitsel verkry sou word.

Dit is net een van die tekens van
besluitloosheid van die nuwe rege-
ring.
Een ding is egter seker - die meeste

Roemeniers wil niks te doen he met 'n
party wat hulle vir byna 'n hal we eeu
in slawemy gedompel het nie.

_;..:,__ >";~ -':""-';"'?i :::'+;\:)#NW£{$~;L

Vennlnkte slagoffers van die Securltate wat In 'n massagraf gevlnd Is

Jean-Anne Chalet

BOEKAREST - Die politieke \crisis
in Roemenie lean verlig word rul 'n
aanbod van die Nasionale Red-
dingsfront aan opposisie-partye om
hulle by 'n Nasionale Tussentydse
Raad aan te sluit.

Ontevredenheid het in opposisie-
geledere ontstaan omdat die politieke
mag steeds by lede van die ou regime,
wat in die revolusie omvergewerp is,
berus. Vol gens hulle het die val - en
die dood - van Nicolae en Elena
Ceausesco nie werklik 'n wesenlike
verskil in die magsbalans bewerk-
stellig nie.
Na die dramatiese gebeure wat tot

die val van die Ceausescu's gelei het,
het die Roemeense publiek al meer
wantrouig begin raak oor die nuwe
leierskap, van wie verskeie lede noue
bande met die ou regime gehad het.

Die Nasionale Tussentydse Raad
kan aan opposisie-partye die voor-
lopige seggenskap gee wat hulle ver-
lang.

Die voorsitter van die Nasionale
Reddingsfront, wat as tussentydse
regering optree, is Ion lliescu. Hy
was vroeer 'n lid van die Ceasescu-
regering en sekretaris van die Kom-
munistiese Party se sentrale kornitee.
Voordat hy in onguns by Ceasescu
verval het, was hy bel as met die jeug
en ideologie.

Hy word beskou as iemand met 'n
noue verbintenis met die Sowjet-leier,
Mikhail Gorbatsjof.
-Sy adjunk is Durnitru Mazilu, wat

as Roemenie se ambassadeur in die
Verenigde State opgetree het totdat
hy teruggeroep en verbied is om
Roemenie te veriaat nadat hy hom
teen die menseregte-situasie in sy
land uitgespreek het.

Silviu Brucan, die tussentydse
minister van Buitelandse Sake, het
die portefeulje ook in die Ceausescu-
regering gevul en was.in 'n stadium
ook ambassadeur na die Verenigde
State.

Hy is verlede maand tydens pro-
tesoptogte in Boekarest uitgesonder
as een van die "nuwe leiers" wat die
trekpas moet kry.

Die Eerste Minister, Petre Roman,
dra ook die juk van sy verbintenis met
die land se Kommunistiese verlede.
Sy pa was as minister van Verdedi-
ging onder Gheorghe Ghioghiu Dej
verantwoordelik vir massa-inhegte-
nisnemings tydens suiwerings in die
jalc vyftig.

A1die bogenoemde politici beweer
deesdae dat hulle die lig gesien en hul
ou idees afgesweer het, maar die feit
bly staan dat hulle almal in-een of
ander stadium 'n deel uitgemaak het

4.

Ceausescu is dood, maar
lie magstryd duur voort
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GESONDHEID

die grootste deeI van die mensdom is dit die
erugste manier van seksuele bevrediging," se
VanElfen.

Kotze se: "By kinders is dit deel van die
normale ontdekking, behalwe wanneer

dit teen 'n te hoe fre!cwensie en obsessief
gedoen word. Dan is dit 'n vorm van
sclfstimulering as gevolg van emosionele
ontbering."

Vol gens Van Elfen is masturbasie
beslis rue 'Ii sonde rue. In die mediese

geneeskunde word normale gedrag rue as sonde
beskou rue.

'n Mens moet wei onthou dat die Bybel
waarsku teen eruge vorm van oormatigheid.
"Daar is wei gevalle waar dit op abnormale
gedrag dui: As dit 'n onweerstaanbare drang
word en gedurig gedoen word. Dit is dus rue 'n
goeie teken as jou gedagtes en bedrywighede
deur masturoasie, ofkwelling daaroor, oorheers
",:ord rue. Party mense probeer om hul pligte te
ontduik, hul probleme te omscil en hulsclf daarmee .
te troos. So iets is 'n terugwaartse stap in die
ontwikkclingsproses. "

Die emosionele ontbering by die kind kan die
gevolg wees van probleme "(wat) wissel tussen
eensaamheid en 'n gevoel van verwerping, hetsy
deur sy ouers, broers en susters of sy maats,"
skryf drs Salome Schulze en Linda van Rooyen
in hul boek "Geslagsopvoeding vir Seuns". In
laasgenoemde geval is die obsessionele mastur-
basie in effek 'n uitroep om hulp.

Ook onuer volwasenes kan masturbasie deel
van emosionele siekte en seksueel afwykende
gedrag wees.

Emosionele frustrasie of deprivasie kan die
gevolg wees van 'n persoon wat homsclf rue
heterogeen as volwassene kan handhaaf rue. So
'n persoon is onvolwasse in sy seksrol-ontwikke-
ling.

"Vir emosioneel gefrustreede persone is dit
die uitleef van 'n emosioncle siekte. Normale
masturoasie het egter geen negatiewe emosionele
effek rue en het inderdaad 'n positiewe effek
deurdat dit seksuele spanning verlig, " se Kotze.

Sosio-kulturele faktore bepaal hoe seksuele
gewoontes hanteer word. Vir Malenesiers van
die suidwestelike Stille Oscaan was voodlUwelikse
seks s6 streng verbode dat mans en vroue
aangemoedig is om te masturbeer. Verder knoop
die ongetroude mans ook openlikhomoseksuele
verhoudings aan. Nadat hulle getrou het, neem
hulle dan weer sonder veel mOOtehetero-scksucle
rolle aan.

Masturbasie word beskou as 'n alternatiewe
vorm van die bevrediging van die seksdrang.
Soos skoptofelie, pedofelie en sadisme is dit
parafilies van aard, met ander woorde dit is
seksucle bcvrediging anders as normale seksuele
omgang wat binne die huwelik plaasvind. Die
vorme van seksuele bevrediging is in sekere
gemeenskappe medics en sosiaal aanvaarbaar,
en in ander gemeenskappe nie. Voornuwelikse
seks - ook 'n parafelie - dien as voorbeeld.

Skoptofelie is die verskynsel waarpersone-
merendeels jong mans - seksuele plesier daaruit
kry deur ander persone af te loer - dus "Pe~ping
Toms". Dikwels masturoeer s6 'n persoon tbrwyl
hy of sy afloer hoe dat 'n man of vrou uittrek of
hoe twee ander persone seks het. '

Vanwee 'n gebrek aan selfvertroue word die
trauma om werldik iemand van die teenoorgestelde
geslag te nader, so ontduik.

Ook ekshibisioniste - waarvan 'n meerder-
heid getroude persone is - maak soms sug-
gestiewe gebare of mastUIbeerterwyl hulle hulself
in die openbaar ontbloot.

Opvoedkundiges meen dat 'n oordrewe
strengheid dikwels die oorsaak van onnodige
skuldgevoelens is. Van Elfen: "Ons hele
seksopvoeding is te veel op negatiewe aspekte
ingestel. Daar is sovecl meer positiewe aspekte

• om te beklemtoon. Ouers moet meer hieraan
aandag gee." ,

Miskien verdien ds Gideon van der Nest van
Dealesville eerder 'n medalje vir dapperheid as
die twee weke "rus" wat sy kerkraad vir hom
aanbeveel het.

hom-
of haarself te
betas. Dit is
in hierdie
stadium dat
seuns en
dogters die

bevredigende
sensasie van

masturbasie
ontdek.

Hoe moet ouers
sclfondersoek deur kin-

ders hanteer'?
Dit is noodwendig so dat kinders

n natuurlike belangstelling in hul uitskeid-
ings- en geslagsorgane ontwikkel. Kinder-
opvoedkundiges beklemtoon dit dat ouers rue
inhierdie stadium hul kinders moet verhinder
om hulself te ondersoek of hulle daaroor te
betig rue. Indien hulle dit wel doen en die
kind waarsku teen die "sonde", word die kind
oorbewus gemaak van 'n natuurlike belang-
stelling en kan hy of sy 'n obsessie ontwikkcl
om te "wil voel".

Die gevolg is dat die kind stout, bang en
onveilig voel, dat die kind rue die stadium op

die normale wyse ontgroei rue en dat die be-
tasting kan ontwikkel in 'n onbeheerbare of

kompulsiewe drang.
Masturoasie word terapeuties gebruik.

'n Uitwerking van normale masturbasie
is dat dit aangename

ontspanning bied
en dat e1it'n mens
bcwus maak van
die fisiologiese

reaksie waartoe sy liggaam in staat is, se
opvoedkundiges.

Van Elfen wys ook op 'n ander uitwerking,
naamlik dat gekondisioneerde gevoelens met
masturbasie kan gepaard gaan. 'n Vooroeeld is
skuldgevoelens by kinders wat grootgemaak is
met die gedagte dat masturbasie sonde is.

S6 'n situa~ie veroorsaak baie spanning.
Freud het in sy navorsing oor histerie die

verklaring vir liggaanilike ongesteldheid waar-
voor daar skynbaar geen organiese verklaring is
rue, gele voor die deurvan onderdrukte seksuele
energie. Die verskynsel van histerie het dikwels
in die Eerste- en Tweede Wereldoorlog voor-
gekom, waar soldate byvooroeeld om onverklaar-
bare redes in die bene veri am geword en ge-
volglik 'n gevegsituasie ontduik het.

Skuldgevoelens as gevolg van masturbasie
kan, aldus Freud, dus deur 'n persoon "opgelos"
word deur die ontwikkeling van verlanlming
van sy ofhaar hand. Die verlamming word rue
bewustelik veroorsaaknie en die slagoffer is rue
bewus van die betekenis 6f die oorsaak daarvan
rue.

"Masturbasie is rue 'n sielqike bevrediging
rue. Dit is waarskynlikdie mees wyd-beoefende
vorm van bevrediging vir alle ouderdomme. Vir

of die Electra-kompleks by vroue.
Freud was van mening dat die gepaste bcvredi-

ging in elk van bogenoemde stadiums noodsaak-
lik is, so rue kan 'n persoon in 'n bctrokke sta-
dium stagneer. S6, het Freud aangevoer, kan 'n
persoon wat in die orale stadium rue voldoende
bevrediging van sy suigbehoefte kry rue, as
volwassene geneig wees tot oormatige drink- en
eetgewoontes.

In sy boek "Wat seuns wi! weet" skryf dr Jan
van Elfen oor die behoefte aan beskutting (om
veilig te voel) en die suigbehoefte wat die baba
ondervind. Dit is hier waar die grondslag van
latere seksuele gevoelens in 'n persoon se lewe
gele word. In die tieneIjare tree die suigbehoefte
in 'n ander varia sic na vore, wanneer kerel en
meisie soen.

'po Verdere gevoel van bevrediging wat die
r-Jein kind vroeg ontdek is die wat hy of sy ty-
dens uitskeidingsprosesse ondervind, se Van
Elfen.

As tiener, na. die latente- of rusperiode,
ontwikkel die kind weer 'nnuwe bewustheid van
sy liggaamlike voorkoms. Dit word aangewakker
deu~ klierwerking en die tipies liggaarnlike ry-
ping van puberteit.

Die tiener sal weer meer geneig wees om

Selfbevrediging: die mites ontbloot

·on handpalms J
Or.al oor die wereld masturbeer ~.,
mense van aile ouderdomme

elke dag. Oit is volgens -;-.. .~-fq .

sommige kenners vir die <!".~~:~..'~
d I d. ,.... /. ,,1/

grootste ee van Ie ....","-~:.,-~~.::;.E
mensdom die enigste / .""~~'._.
vorm van seksuele (:

bevrediging. Maar is .
masturbasie "sonde"? Is ~
dit "onnatuurlik"? Na I .
aanleiding van die )"~,,,&,'>.~~

storm om die /.~
kontroversiele seks- /
preek deur 'n NG- /:

leraar op die ."
Vrystaatse

dorp
Oealesvi lie
het CORNIS

VAN OER LUGT met
sielkundiges en

medici gaan gesels -
en sommer Sigmund

Freud ook geraadpleeg

FREUD sou dit be skry f as die ontlading van on-
derdrukte seksucle energie.

Die voorsitler van die sinodale kommissie
van die Vrystaatse NG Kerk, prof Pieter Potgieter,
beskryf dit onomwonde as "seks buite die
Godgegewe ruimte", en daarom as sonde. Ver-
skeie rabbi's en priesters stem met hom saam.
Heclwat ander teoloe het weer rue probleme
daamlee rue.

Waaroor gaan masturbasie'?
"Almal masturbeer. Kinders en volwasse-

nes. Daar is niks daarmee verkeerd rue. Sielkun-
diges het geen probleme daannee rue," se prof
Lynn Gillis van die departernent Sielkunde aan ~ ~-_'gff;'~
die Uruversiteit van Kaapstad. ~rt.e~~~ti

Die direkteur van die Eenheid Kliniese ,4.,;:~jl'l:,I~'i!liliIIJFiiI;1'1~~.:--=-
Sielkunde aan die Uruversiteit van Stellen-
bosch, dr Hendrik Kotze, se masturbasie kom
baie normaal voor 66k onder mans en vroue wat
getroud is. Dft gebeur waar die man of vrou
seksueel gefrustreer is, of selfs in 'n gesonde
huwcliksvernouding waar die man en vrou
byvoorbeeld vir 'n lang tydperk mekaar rue sien
rue of waar daar liggaamlike siekte is.

Masturbasie is geen nuwe verskynsel rue.
"Dis 'n normale seksdrang wat al jare voorkom
by mense wat rue 'n seksmaat het rue. Masturba-
sie is normaal en universecl," se Kotze.

Kom ons begin by die kindeIjare, waarvan
Freud die belangrikheid so duidelik uitgt:wys
het.

In die ontwikkeling van sy psigo-analise het
Freud persoonlikheidsontwikkeling beskou as
die opvolg van vyf stadiums. Hulle is die orale
stadium (tot 'n oudt!rdom van 2 jaar), die anale
staduim (ouderdom 2 tot 3), die falliese stadium
(ouderdom 3 tot 5 'of 6), die latente stadium
(ouderdom 6 tot 12) en die gerutaliese stadium
(na puberteit wanneer die diepste gevoelens van
plesier uit hetero-seksuele verhoudings spruit).

Dit is in die falliese stadium dat die kind
sclfbetasting van sy geslagsdele ontdek. Dit
gaan met groot spanning gepaard en sou soms
die weg baan tot die Oedipus-kompleks by mans
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Bevry g e ks r w •glng
Jan Brand

DIE Pinksterkerlce is al dikwels velW)1
dathulle 'n geestelike boodskap voor-
staan wat daarop gerig is om mense te
verslaaf en die status quo te beskerm.
Die verwyt was ook me altyd sonder
grondige rede me.

Die bekende regse Kerklike Aksie
vanSuid-Afrika (Kasa) wat onder die
leierskap van pastoor Poen Baden-
horst, president van die Volle
Evangelie-kerk van God opereer, maak
daarop aanspraak dat hulle 15miljoen
Pinkster- en anderevangeliese Ouis-
tene in Suid-Afrika verteenwoordig.

Kasa is 'n openlike teenstander
van kerkleiers soos dr Allan Boesak
en aartsbiskop Desmond Tutu, en die
organisasie se verbintemsse met die
regse Amerikaanse Religious Broad-
casters is algemeen bekend.

Kasa is egter ook me die emgste
beweging wat deur die demokratiese
beweging met groot vraagtekens be-
jeen word me. Tydens die verkiesing
in Namibia het 'n bekende Pinkster-
evangelis daarop aanspraak gemaak
dat Swapo-Iedehul partyhempies van
hul Iywe afskeur terwyl hy preek.
Daarbenewens het baie Suid-Afri-
kaanse Pinksterbewegings 'n lang
rekord van besonder goeie verhou-
dings met die Nasionale Party. Uit
die kringe het daar oor die jare bitter
min kritiek teen die stelsel van apart-
heid gekom.

Die Relevant Pentecostal Witness
(RPW) staan egter me in die tradisie
rue. Die beweging het in 1988 begin
toe 'n groep Pinkstermense in Natal 'n
dokument opgestel het waarin hulle
probeer aantoon dat die regse baadjie
wat die beweging tans dra me deel
van hul historiese erfems is me. Die
dokument was duidelik 'n apologie
teen organisasies soos Kasa en teen
emge prediking wat die struggle per
defmisie as boos afmaak.

Benewens skerp afwysing van kerk-
en politi eke apartheid, Ie die RPW
ook baie klem op die belangrike rol

wat armes en onderdruktes in die
beginjare van die beweging gespeel
het. Die dokument verklaar ook sy
steun aan kerkleiers soos dr Frank
Chikane ('n voormalige predikant in
die AGS, die grootste Pinksterkerkin
Suid-Afrika), dr Allan Boesak, dr
Beyers Naude, aartsbiskop Desmond
Tutu en Dennis Hurley. .

Op 31 Mei 1989 is 'n nasionale
beweging, die Relevant Pentecostal
Witness, geskoei op die beginsels
van die oorspronklike dokument, in
Durban geloods.

Die RPW se Kaapse tak was die
gasheer van die beweging se eerste
groot konferensie wat onlangs in
Kuilsrivier gehou is. Hoewel die
beweging nog jonk is, was daar van
die begin af groot opwinding by die
afgevaardigdes. Iemand het selfs iet-
wat verwaand opgemerk die Pink-
sterbeweging het sy siel in Kuilsrivier
gevind.

Vir baie tradisionele Pinksterge-
lowiges moes dit 'n vreemde ervaring
gewees het om We Shall Overcome
en Nkosi Sikelele by 'n kerklike
byeenkoms te sing.

Die konferensie het deurentyd 'n
gees van eenheid rondom die bewe-
ging se totale afwysing van alle vorme
van apartheid gehandhaaf. Die
hoogtepunt van die verrigtinge het
die tweede dag aangebreek toe Chikane
self sy opwagting by die konferensie
gemaak het en die aand 'n groot open-
bare saamtrek toegespreek het. Die
verlore seun van die Pinksterbewe-
ging - hy is in 1981 as pastoor van die
AGS geskors - is letterlik soos 'nheld
ontvang. Hy is deur die RPW vereer
deur as lewenslange ere-president
aangewys te word. Die heldeverering
was selfs vir die jong leier by tye
sigbaar te erg. Maar die nuwe bewe-
ging soek na simbole en leiers, en
Chik.me voldoen aan al die vereistes.

Binne die AGS is daar 'n bewe-
ging, die Reinstatement of Frank
Chikane Campaign, wat hom daar-
voor beywer om Chikane as pastoor

te herstel. Die sekretaris, pastoor Joe
Mabuela, wat Chikane in Kagiso
(Krugersdorp) opgevolg het, het by
die konferensie verslag gedoen dat
die veldtog goed vorder. Chikane
bedien reeds die gemeente Naledi as
ouderling.

Mabuela het egter ook 'n hartseer-
storie gehad om te vertel: hyself is
deur sy distrikkomitee twee maande
kennis gegee om die gemeente te
verlaat of hornself van Chikane te
distansieer.

Die konferensie was ook me son-
der spanning me. Reeds tydens die
eerste sessie is dr Nico Hom van
Namibia deur 'n jong leraar uit Natal
daarvan verwyt dat hy as blanke me
werklik die swartmense se stryd ver-
staan me en daarom 'n akademiese
Iesing oor Pinksterpasifisme kon gee.
Pastoor Fred Joseph, ook van Na-
mibia, het gese die mense van Na-
mibia sal nooit die waarde van die
gewapende stryd ontken me, omdat
hulle glo die SAW se nederlaag in
Angola was die aanleidende faktor
tot die implementering van resolusie
435.

Hoewel prof Daan Cloete, wat as
gasspreker opgetree het, ook emstig
gewaarsk."Uhet teen die verheerliking
van geweld en die RPW aangemoedig
het om by die groot beweging van
geweldlose protes aan te sluit, was dit
weer 'n blanke, Jonathan Leach van
Natal, Watkwaai moes deurloop omdat
hy die gewapende stryd as 'n Pink-
stemloontlikheid verwerp het. Hoewel
daarme sprake was van 'n anti-blanke
gesind11eidme en hoewei die oorgrote
meerderheid van die afgevaardigdes
baie duidelik hulself binne die me-
rassige filosofie van die Charteriste
vind, het die nuwe oplewing van Swart
Bewussyn rue onbetuig op die kon-
ferensie gebly me.

Aan die einde van die konferensie
is die eenheid egter heeltemal herstel
toe die afgevaardigdes 'n persverkla-
ring eenparig aanvaar het.

In die persverklaring, wat deur die

nasionale voorsitter - pastoor Japie
Lapoorta - uitgereik is, bely die
afgevaardigdes hul skuld aan die krisis
inSuid-Afrika omdathul "onbybelse
konserwatisme" hulle gelei het tot 'n
onkritiese aanvaarding van die status
quo en soms selfs tot regse aktivisme.
Die verklaring bely die afgevaardig-
des se simpatie met die bree bevry-
dingsproses en beskou die verande-
ring in die land as 'n teken van God se
genadige ingryping, maarbetreur die
feit dat Pinkstermense die laastes was
om dit raak te sien.

Pinksterpasifisme het skynhaar tog
die harte van die meeste afgevaardig-
des gewen. Die verklaring beloof steun
aan alle vreedsame vorme van die
stryd teen apartheid. Maar selfs die
pasifiste het half ongemaklik gevoel
oor biskop Joseph Kgobo se vraag:
"Wat moetek virmy seunse as hyby
Umkonto We Sizwe wi! aansluit omdat
al my kollegas se seuns militere diens
in die SAW verrig?"

Die verklaring doen ook 'n beroep
op die regering om die moordenaars
van politi eke aktiviste aan te keer, die
noodtoestand op te hef, politieke
organisasies te wettig, vrye politieke
deelname toe te laat en die doodstraf
af te skaf.

Die positiewe van die konferensie
was sekerlik die feit dat progressiewe
Pinkstemlense die eerste keer die
geleentheid gekry het om hulle binne
die Pinksterbeweging te bevry van
politieke konserwatisme wat so dikwels
as 'n inherente deel van die beweging
gesien word.

Te midde van die geweldige harde
konserwatiewe Pinksterstem - Kasa
het inderhaas 'n Kaapse loodsingsver-
gadering in die sinodcsaal gehou op
dieselfde tyd as die RPW-konferen-
sie - if daar minstens nou 'n beweging
wat hom hierteen verset. Dit was ook
'n positiewe ervaring om te sien dat
die beweging volwasse genoeg is om
op belangrikepunte soos geweld em~tig
te verskil sonder dat die hele bewe-
ging inmekaar tuime!.

Daar is egter ook aangeleenthede
wat beslis verdere besinning vereis.
Tony Balcomb van Natal het in 'n
persoonlike gesprek daarop gewys
dat die Pinksterdenke me op kritiese
refleksie ingestel is me. Daarom
aanvaar Pinkstermense dikwels die
status quo sander om twee keer daaroor
te dink.

Dit is egter 'n gevaar dat bewe-
gings soos die RPW ook die stryd
teen apartheid en uiteindelik 'n post-
apartheidsregering ewe onkrities sal
aanvaar.

Terwyl die Kairos-dokument 'n
ingeboude kritiese houding jeens
outoriteit het, het Pinkstermense -
selfs die teoloe binne die RPW - geen
kritiese raamwerkme. Tekens van so
'n onkritiese houding was reeds by
die konferensie te bespeur. Toe ienl.md
gewaarsku het dat die Pinkstermense
me net by die politieke probleme van
ons tyd moet vashaak me, maar vera I
ook aan die ekologiese krisis aandag
moet gee, het die voorsitter van die
sessie die gesprek summier
doodgesmoor deur te se eerste dinge
eerste.

RPW, het hy gese, moet nou op die
politieke situasie konsentreer. As
vryheid eers gekom het, kan ander
sake aangepak word.

Dit is nog te vroeg om die invloed
wat RPW op die Pinksterbeweging
gaan he, te voorspel. Een ding is egter
baie seker: die Pinksterbeweging sal
in die toekoms me meer per defmisie
as regs of bewaarders van die status
quo gcdefmieer kan word me. Bewe-
gings soos Kasa sal ook versigtiger
met getaile moet omgaan.

As hul vyftien miljoen volgelinge
by implikasie al die Pinkstermense in
Suid-Afrika insluit, moet hulle by
voorbaat die getalle afskaal deur al
die simpatiseerders en lede van die
Relevant Pentecostal Witness af te
trek.

(Jan Brand is die skuilnaam van 'n
bekende te%og van Namibia)

Moenie 'n antwoord van die 'wetenskan' verwag nie!
TWEE probleme in die laaste Groen-
praatjies is deur lesers van Vrye
Weekblad onder my aandag gebring.
Daardie gesprek het gehandel oor die
debat tussen voorstanders van die
"broeikas-effek"- en die "nuwe"
ystydperk-teorie.

My antwoorde op die vrae:
1. Die verbranding van steenkool

is natuurlik net een voorbeeld van
hedendaagse verbruik van fossiel-
brandstof. Olie en aardgas pas onder
andere ook hier in; dus moes die
woord "steenkool" in die artikel ver-
yang word met die mcer beskrywende
term: "fossielbrandstof'.

2. So ver ek weet is die Umversite
Catholique de Louvain in Belgie. Dr
Genevieve Woillard het haar navorsing
in 'n versteende stuifmeelbedding in
die noorOOvan Frankryk gedoen. Swak
sinskonstruksie kon moontlik die
universiteit van Louvain in Frankryk
geplaas het; ek me!

Met die probleme agter die rug
kan 'n mens gerus weer kyk na die
ooreenkomste en ander perspektiewe
rondom 'n naderende ystydperk of
broeikas-sindroom.

Eerstens moet 'n mens se dat die
broeikas-teorie tans in wetenskaplike
kringe (die sogenaamde pro's) alge-
mene steun gemet. Hulle bou op die
gesonde basis van meteriologiese data
wat sedert die begin van die ceu bruik-
baar geraak het. Die projeksies wat
hieruit ontstaan is as "wetenskaplike

voorspelling" moeilik weerlegbaar.
Die tesis van ystydperk-onder-

steuners is gebou op 'n sikliese verkla-
ring van die (hoofsaaklik geologiese)
geskiedems van ons planeet. Die
probleem is dus in 'n groot mate
onafwendbaar. Hulle oplossings in
die dilemma 'waarin ons ons tans
bevind, is gegrond op 'n menslike
ingryp in "natuurlike" prose sse. Pro-
jeksies wat hieruit ontstaan, vereis
dus standvastige verdediging.

Die ooreenkomste Ie in die alge-
meen aanvaarde opbou van C02 in
die atmosfeer. Kooistofdioksied in
die troposfeer verhoog jaarliks. Die
verhoging is, sonder argument, toe te
skryf aan die aktiwiteit van die mens.
Deurverhoogde verbruikvan fossiel-
brandstof word meer as die gewone
hoeveelheid koolstofdioksied - die
uit 'n "natuurlike" aftakeling van
plantmateriaal - in die lug vrygestel.

Die "hot-house"-mense se dat
temperature gevolglik globaal sal
verhoog; met die gepaardgaande kata-
strofes.Die manne-van-ys se dat die
pro fete die "natuurlike" oorsake van
weerkundige wisseling asook die
"geskiedenis" van die plancet verkeerd
vertolkendat 'nystydperkdie onrnid-
dellike en dramatiese resultaat sal
wees.

Die ander ooreenkorns is dan uitein-
delik 'n gesamentlike vingerwysing
vir ons gewone persoon-op-die-straat,
dat "die mens" in 'n groot mate ver-

antwoordelikis virwat ookal met ons
gaan gebeur.

Maar ook 'n duidelike aanduidillg
dat ons op die ou end nie 'n "skoon"
antwoord van die "wetenskap" kan
verwag me. Die een-of-ander open-
baring of reddingaksie vanuit die
"wetenskap" kan ons nou ook maar
op ons magie skryf; en hoekom rue?

Is daar nog iemand wat wil op-
staan ter verdediging van "die beska-
wing"?

'n ll1ustrasic: dit is vall die dier-
baarste ondervi.:ldings om tydens 'n

. ekologiese seminaar te hoor dat daar
nog mense is wat die "oorlewing" van
ons "beskawing" ten seerste op die
hart dra. Die beweegrede vir s6 'n
betoog is ongeveer dat die wheld nie
dieselfde sou wees sonder die mens
me.

Afgesien van die onaanvegbaar-
heid van s6 'n stelling, is daar blyk-
baar 'n wanopvatting dat die mens die
een-of-ander noodsaaklike funksie het,
wat ons hier op 'n deurlopende basis
moet verrig~ Die implikasie is dat
mense wat hulle met bewaringsaksies
besig hou, dit doen ter wille van
mens like voortbestaan.

Dit is in ekologiese terme 'n ar-
gaiese gedagte. Indien die gedagte
wat James Lovelock in sy Gaia-hipo-
tese omskryf aanvaar word, is die
mens me in staat om "Iewe" op die
planeet te vemietig me. Hy is oortuig
van die - hoofsaaklik negatiewe -
impak wat die mens op die omgewing
uitoefen, maar stel dit duidelik dat
die mens hoogstens die atmosfeer en
omgewing vir homself onaangenaam
kan maak. Ons kan dus ons eie lewe
(en ongelukkig ook soortgelyke le-
wensvorme) hier vemietig, maar daar.
sal altyd lewe in 'n "ander" vorm
bestaan wat by altematiewe en nuwe
omstandighede kan aanpas.

Dit pas by sy beskrywing van die
planeet en sy atmosfeer as 'n self-
regulerende entiteit. Dit vereis ook 'n
finale plasing van die mens en al sy

plakkerasies direk binne die siklus
van die natuur. Persoonlik vind ek dit
'n heel aanvaarbare gedagte. Dit is
lekker om te dink dat byvoorbeeld die
Falkland-eilande rustig sal bly voort-
bestaan lank nadat die mens me meer
hier is om te stry oor waar die brokkies
land nou eintlik hoort me.

'n Holistiese beskouing van die
natuur kan gerus veel wyer rondom
die mens en sy kultuur geplaas word.
'n Mens wil me se dat ons' 'n on-
beduidende plek in 'n "groter geheel"
inneem nie, maar wei dat ons geneig
is om ons funksie in die Gaia-ketting
te hoog te skat.

Wanneer daar gepraat word oor
broeikas of ystydperk, is die fmale
gevolgtrekking dat ons besig is om
natuurlike prosesse te versne!. Selfs
ons besoedeling is "natilUrlik". Of
ons tot ons einde gaan kom in 'n ys- of
broeikas, maak me eintlik saak me.
Indienjy 'n ekologies verantwoorde-
like bestaan wil volg, behoort jy dit te
doen omdat jy oortuig is van jou
"natuurlike" plekin die geheel en me
omdat jy die mens van uitwissing wil
red me.

Die weerpatrone van die afgelope
dekade is wereldwyd die skrif teen
die muur. Gaia laat me met haar mors
me.

(Tienie du Plessis is 'n grafiese kun-
stenaar en mede-direkteur van Tau-
rus-uitgewers)
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Dis mos beter

"Ek's nie jou meneer nie, ek's jou baas." - 'n AWE-lid by
Boksburgmeer teenoor Paula Fray, 'n bruin joemalis van
The Star.

Hy sit nou letterlik met 50 persent min-
der mense wat sy werk vir hom kan doen. En
al is die dienspligtige nie hoogs opgelei nie,
waar gaan ons nou genoeg troepe kry om
ons wasgoed na die droogskoonmaker te
neem, ons telefoonrekenings te be taal ,
Saterdag in ons tuine te werk, seels op ons
briewe te plak en vir ons grappe Ie lag?

Ek hoop werklik diensplig sal weer ver-
leng word. Suid-Afrika het sy jong manne
nodig. So lank as moontlik.

AG Janks van Johannesburg skryf:
The greatest section of our population is
impoverished and with it comes the never-
ending and necessary pleas for help - espe-
cially in the feeding of the black commu-
nity, as endorsed by Operation Hunger and
the African Children's Feeding Scheme.

Whilst the majority of donations come
from the white sector, being the more afflu-
ent in our society, nevertheless the minions
of the Church can do their bit in alleviating,
in some small measure, the plight of the
majority of our people:
And one of the ways ofbringing in funds

is for the Council of Churches to re-assess
their thinking in their policy of air travel for
eminent leaders of the Church, where, I
believe, they travel First Class to different
countries.

According to the African Children's
Feeding Scheme it takes R33 to feed a child
for six months. Enlinent churchmen have
recently visited Singapore, England, the
USA and the Middle East travelling First
Class, and if one takes the difference be-
tween Economy Class and First Class for
four trips for four people, this works out at
a saving of approximately R 12 000.
This is a lot of money by any standards

and I would think that these dignitaries
should follow the tenets of their religion
and in the true spirit of Christianity forego
the luxury of First Class travel, for, after all,
would Jesus have travelled First Class?

Sou JeSllS eersteklas
vlieg?

Wie gaan nOll tee maak?

FW moet begin met nuwe SA
telefoonnommer ook.
Vroeg die volgende oggend begin ek bel.

Dan is dit beset, dan is daar nie antwoord nie,
dan gee hy so 'n la-a-ng besettoon, en later
gebeur daar sommer net niks.
Ek bel later weer vir Janles Clarke' om

sekerte maak. Ja-nee, dis die regte nommer.
Na middagete sit ek maar weer my telefoon-
tog voort. Uitendelik - sukses! Iemand
antwoord luierig die antwoord en ranune! 'n
staatsdepartement se naam af.
Ek het net my waardering uitgespreek en

begin verduidelik dat ek plek wil bespreek,
toe die stem aan die ander kant se: "Wrong
department" en summier die telefoon neer-
sit.
Ag nee wat, Gatsha. As dit is hoe doeltref-

fend jou burokrasie nou al is, daar in jou
speel-speel-tuisland, dan weet ons nQu nog
beter vir wie om nie te stem in 'n demokra-
tiese verkiesing nie.

----IlE~--
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.

Washington Irvine van Bellville skryf:
Ons president, FW de Klerk, het nie aan ons,
die staandemaglede van die SAW, gedink
toe hy die dienspligryd vir nasionale diens-
pligtiges ingekort het nie. Ek wonder of hy
besefhoeveel skade hy die SAW berokken.

AI die vertakkinge van die SAWmaak in
'n groot mate op die vaardigheid en kennis
van dienspligtiges staat. Dit is nasionale
dienspligtiges wat ons impakstudies doen,
rekenaars progranuneer, aan ons tegniese
vaardighede leer, die jongste navorsing
prakties by verskeie departeri1ente toepas en
boonop nog oilS tee maale

Baie hoe offisiere verstaan nie die teg-
niese aspekte van die departement waarvan
hulle die hoof is nie. Hulle is immers offisi-
ere wat bloot in 'n militere en, noem dit maar
dissiplinere sin van die woord, leiers is.
Kom ons wees nou maareerlik, baie van die
mense wat die vaardighede het wat die
weermag benodig, sit in die private sektor.
Ons het hulle almal so lank as moontlik
nodig.

Besef De Klerk hoevee! werk nou deur
die staandemaglid self gedoen sal moet word?

Hendrik Jaars van Bloemfontein skryf:
Suid-Afrika is in 'n emstige ekonomiese en
politieke krisis vasgevang.

Die rede hiervoor is dat Suid-Afrika se
Grondwet onprakties is: dit is gebaseer 'op
ras en dit sluit die meeste Suid-Afrikaners
uit. Ware dialoog is myns insiens die enigste
oplossing. Aile verantwoordelike leiers moet
'n politieke en 'n ekonomiese klimaat skep
wat 'n ware toekoms aan ons kinders en
kleinkinders sal bied.

Die ekonomiese en politieke onsekerheid
is die belangrikste oorsaak van want roue en
agterdog. Die Nasionale Party het daarin
geslaag om vir meer as veertig jaar lank ons
verskille uit te buit en het heelwat stemme
gewen vir apartheid.

Dit Iyk onmoontlik dat apartheid in ons
leeftyd vernietig sal word. Daar moet egter
in gedagte gehou word dat die Wet op Be-
volkingsregistrasie die meulsteen van apart-
heid is, want die hele driekamer-parlement
is daarop gegrond.
As ons werklik eerlik is en ons hand in eie

boesem steek, salons besef dat die noodtoe-
stand sonder versuim opgehef moet word,
die ANC en alle ander organisasies gewettig
moet word, alle politieke gevangenes moet
vrygelaat en alle apartheidswette moet
onmiddellik geskrap word. Dan salons na
die ware hart van die Nuwe Suid-Afrika reik
wat ons graag wil he.

Die vrylating van Nelson Mandela sal
maar 'n klein gedeelte van die werklikheid
uitmaak.

Die slagspreuk "Gee FW 'n kans" was
inderdaad 'n mislukking. De Klerk het hoe-
vee! kanse al gehad, selfs tot onlangs nog
met die "polisie-moordbendes".

Om lojaalteenoor 'n land te wees, is om
ditlieftehe, te dien, en regverdigerviralmal
te maak. Maar om apartheid te bevorder, is
'n valse saort trou.

Die tyd sal aanbreek wanneer 'n nuwe
regering die huidige regering se foute sal
uitlig - dan moet hulle nie vlug of swig nie.
Daarisnog tyd om dit watverkeerd is, reg te
maak.
FW de Klerk praat al te lank van sy nuwe

Suid-Afrika. Ons hoop dat dit emstig bedoel
word en dat hy spoedig daarmee sal begin.
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Ag nee, Gatsha
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Natuurilefhebber van Johannesburg
skryf:
Verlede Sondag lees ek in James Clarke se
omgewingsrubriek in die Sunday Star hoe
mooi dit by die Sibaya-meer aan die Natali
KwaZulu-noordkus is, en dat 'n mens so-
waar nog goedkoop blyplek ook daar kan
kry.

Die plek val onder KwaZulu se Bureau on
Natural Resources, enjy moet hulle net bel
om te bespreek. Hy verskaf sommer die

•••So se hulle

Staatspresident FW de Klerk se besluit om 'n regter aan te
stel wat die polisie se moordbendes moet ondersoek, was 'n
wyse en verantwoordelike besluit wat ons heelhartig ver-
welkom.

Hoekom hy byna drie maande moes wag om dit te doen
nadat hy aanvanklikgese het 'n regter sal te lankneem, gaan
ons verst and te bowe. Volgens aile aanduidinge het hy nou
bloat die aanbeveling van die McNally-konunissie uitgevoer.

In elk geval is dit goed om 'n staatshoof te he wat nie te
hardkoppig is om terug te gaan op sy woord wanneer hy
besef hy het 'n fout gemaak nie.

Dit is ook goed om te sien dat De Klerk die keer vinnig
opgetree het toe n6g 'n aangehoudene in sy polisiesel dood
is en dade!ik 'n geregtelike kommissie aangestel het.

Daar is nog nie heeltemal duidelikheid oor presies wat
die Harms-kommissie se opdrag gaan wees nie. Sover Iyk
dit baie vaag.
Maar ons het baie vertroue in regter Harms en glo dat

se!fs al is daar 'n bedoeling om met 'n vae omskrywing sy
ondersoek te beperk, hy dit sal kan oorkom.

Ons hoop ook regter Harms gaan dit moontlik vind om
hom nie net, soos die opdrag skynbaar bepaal, te hou by
moorde en staatsterreur wat op Suid-Afrikaanse grondgebied
plaasgevind het nie.

Soos Vrye Weekblad herhaaldelik oor die afgelope
maande berig het, het 'n groot dee! van die soort optrede in
buurstate en selfs oorsee gebeur. Die buitelandse optredes
deur moordbendes van die polisie is net so 'n deel van die
kanker as die moorde binne!ands.
Ons glo die golf van protes wat ook veral in Afrikaner-

geledere teen die moordbendes ontstaan en Donderdagaand
met 'n opmars 'n klimaks sou bereik, het veel bygedra om
De Klerk van mening te laat verander.
Laat dit vir Afrikaanssprekendes wat glo in 'n regver-

dige, demokratiese toekoms 'n les wees: ons het meer
invloed as wat ons dinle As Afrikaanssprekendes 'n slag
opstaan en stem dikmaak, dan het dit wei 'n invloed op die
regering.

En verskoon ons by Vrye Weekblad as ons die bors so 'n
effe uitstoot. Ons dink ons volgehoue gegrawe en oopvlek-
king het ook bygedra daartoe dat 'n regter nou aangeste! is.
Dit was die risiko's werd, en ons hoop ons kollegas by ander
koerante wat nie te gretig was om die ondier in ons
samelewing aan te pak nie, gaan nog tot ander insigte kom.
Vrye Weekblad beloof sy volle en aktiewe sanlewerking

aan regter Harms en wens hom sterkte toe met sy belangrike
taak.

Dit is 'n verligting dat Swapo ingestem het om die klousules
wat vir aanllouding sonder verhoor van mense wat as 'n
"gevaar vir die staat" beskou word, uit die voorgeste!de
grondwet te skrap.

Dit was teleurstellend - en verbasend - dat 'n bevry-
dingsbeweging wie se mense oor jare onder die soort
drakoniese maatreeJs gely het, dit in die grondwet van 'n vry
en onafhanklike Namibia wou inskryf.

Virons inSuid-Afrika is daarook 'n les in: skaf die soort
ondemokratiese en gevaarlike maatreeJs geheel en al af en
skep 'n nuwe kultuur van respek vir menseregte voordat ons
'n nuwe bestel kry waar die regering dalk in die versoeking
gaan wees om al die Nasionale Party se slegte wetgewing
oor te neem.

Vl.ye"eekblnd

"Die doel van die Kerk is om geregtigheid teweeg te bring.
Geregtigheid moet geskied aan die armes en die verdruktes,
en as die huidige stelsel nie die doel dien nie, moet die
openbare gewete bewus gemaak word om 'n ander doel te
eis." - Ds CD Brink, NG predikant, in 1947.

"There were just a few people singing and dancing." -Mike
Gatting, Engelse rebelle-krieketkaptein, oor die betoging
in Kimberley wat in geweld ontaard het.

"Soweto and Verwoerdburg are different communities and
I cannot expect to bring to Soweto the same schemes and
designs I had for Verwoerdburg." - Piet Geers, aangewese
stadsklerk van Soweto.

"The mighty USA, the leader of the free world, again took
on a country of its own size and chalked up another
smashing victory. After Granada, Libya and Panama, I
wonder which country will be on the hit list next. Lichten-
stein?" - Martin Borman van Thailand se reaksie op die
VSA se inval in Panama in 'n brief aan Newsweek.

,
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Watwo hare op die hande - Nelson sal
moet hare op sy tande he met Ma Winnie w.~~1rMH_"""II'mo~e#
As julIe gedink het kleinlike binnegevegte kom
net in wit politieke kringe in ons landjie voor,
maakjulle 'n bitter groot fout.
Vat nou maar die jongste geneuk tussen die

eens gevalle, nou weer herrysende Moeder van
die Nasie, Winnie Mandela, en die Release
Mandela Commitee. Soveel van wheel en deal
het Brolloks lanklaas gesien.

Winnie, se die manne van die RMC, wi! die

of'.,>.' ~" ...
f.i ":i,'I~

hele vrylating van Nelson kaap en wurm haar
nou oral in. As hulle op 'n plek kom om iets te
reel, moet hulle maar hoor Winnie was al daar
en het 'n ander reeling getref. En sy het g'n niks
respekte vir die RMC nie - jak hulle sommer af
want al wat sywi! doen, is om 'n politi eke come-
back te maak, se hulle.
Winnie weer se sy is darem Mevrou Man-

dela, en sy vrylating is ook 'n persoonlike en

gesinsaak. En die RMC is glo "incompetent"
met hulle reelings.
*Dit gaandalkmakliker wees vir Nelson omwit
en swart Suid-Afrikaners bymekaar te kry as om
sy gesin in toom te hou ...

Keeping out of Harmse's
way

Daardie toonbeeld van ewewigtige denke wat
hom ten doel stel om inligting aan die land se
inwoners oorte dra, die SAUK, het besluit sy eie
werknemers is nog nie ryp genoeg om aan alle
inligting blootgestel te word nie.

Die grootbaas, Wynand Harmse, was vol-
gens die gefluister in die gange van die blou
ivoortoring so die hel in oor 'n berig in die Vrye
Weekblad - watter een, kon ons nie uitvind nie
- dat hy die kiosk by die ingang na die hallowed
portals van die staatspropagandamasjien ver-
bied het om langer die koerant te verkoop. Maar
Wynand is me een vir small measures nie, toe
verbied hy sommer die Weekly Mail en New
Nation ook!
Toe ons gister die kiosk bel, se die

verkoopsdame skamerig ja, hulle het voomeen
die koerante verkoop, "maar dis vandag gestop."
Hoekom so, wil ons weet? "Ons verkies om

me meer die koerante aan te hou me. Dis in-
struksies van bo af."

Van onse Wynand? "Ja, onder andere van
meneer Harmse."
* En dis nou die mense wat die monopolie het op
wat die yolk mag hoor en sien ...

Een boerie minder

'n Ou vrind van prof Willie Esterhuyse se die
week Brolloks was weer heel onbetroubaar toe
hy vir Willie 'n lid van die Travelling Willboer-
ies gemaak het saammet BroederbondersWimpie
de Klerk en Piet de Lange.
Willie het glo 'n jaar of wat gelede al uit die

geheirne organisasie bedank.
* Hoekom vind party ander dit dan nog so
moeilik om pad te gee? He, Wynand?

Die stomp kant

Die storie uit die Karoo het 'n diepe politieke
betekems wat elke leser maar vir homself moet
uitwerk.
'n Man val in 'n put. Sy vriend wil hom

uithelp, maar behalwe die lang, maer windhond
was daar mks langwerpigs in sig om hom mee
uit te trek me. Die hond word toe maar kop
eerste die put af gesak, maarnes die manhalfpad
uitgetrek is, byt die hond en dan laat los hy.
* Waarop hy vir sy maat skreeu: Kanjy me 'n
slag vir my die stomp kant aangee me?

Soos Broeder Heyns cram Moeder vir haar finals

Schoon gewete

'n Redelik onlangse beriggie kom
nou net onder die aandag van Egber-
tus, en dit wil gedoen wees. Dis oor 'n
gesamentlike verklaring, een van
daardie cosy pSllie-pSllie gedoentes,
watMadam deKlerlcseman en Leonox
Sebe, daardie monument vir demokra-
sie, saam uitgereik het. Seg die
tweetjies die tyd het gekom vir mense
wat dieselfdewaardes in Suider-Afrika
deel, om saam te staan.
Nou watterwaardes deel die goeie

maatjies altemit? Seg Oswald dit klink
vir hom na 'n soort bekentems. Mens
kan dit net sowel uitbasuin dat jy die
waardes van Sy Voormalige Edele A
Ragsbanjo dee!' Skoon roekeloos.

malige minister Du Plessis se.seun
nou vir hom 'n hele dorp koop. Lock,
stock and barrel, hotel, kerk en po-
lieste ingesluit. Dit het Oswald gaande.
Dae lank sit hy nou en tuur oor die

blornkoolbedding, so asof hy 'n vaal
vlakte onder oog het. Seg Oswald hy
het Ius om die ganse Vrystaat te
koop, maar waar plant hy dan die
aarbeie? Dis toe dat hy op Boksburg
besluit. Die stadsklerk word behan-
del vir skok.

Pellie-pellie

Hamburger-beleid

ligting. In tien ure kon Moeder seker
gerieflik die 100 meter afle, met 'n
flying start natuurlik, en dit spreek
vanself dat sy 'n anaboliese steroi:ede
of twee sou moes inhe.
Moeder is so ontstoke oor die slegte

krieket, seg sy dis al genoeg rede om
by die ANC aan te sluit, dit Iykme of
free enterprise nOll juis iets vir die
gehalte gedoen het me. En wat die
young upstart betref wat diep spore
op St Georgepark getrap het, seg sy
die mannetjie kolf gans te links. Wag
tot sy Joe Slovo sien kolf.
'n Laaste asempie oor die krieket:

Het julIe besef dat die polieste 'n
skakelbeampte aangestel het spesiaal
vir die kriekettoer? Dit spreek mos
boekdele, vrinde, oor wat veronder-
stel is om 'n sport te wees.

Mad dogs

'n mens dankbaar wees.
Volmaakishullenie, wanthulleis

op alte sappige wyse deur die BBC
uitgevang. JulIe onthou seker hoe die
SAUK jare lank al skaamteloos die
skuld vironrus op buitelandse media-
mense pak. Nouja, nou weet julIe hoe
eerlik die spul was. Hulle moes die
week die BBC om verskoning vra vir
so 'n aantyging, omdat hulle "totally
untrue" was.
Nou wonder Miesies Klaagvoort:

As daar apologie aangeteken moet
word vir elke liegstorie en elke
berekende lasterlikheid op TV, sou
Natwerk elke aand tot minstens 11
uur duur, kooserwariefgeskatnatuurlik.
Hoe lank souMoeder dan moes opbly
om die Stem te kon aanhoor met die
landsvlag in die agtergrond? Al wat
kortkom is 'n Tretchikoff-traan. So 'n
lekker vet Volksheld-krokodiltraan.
Shame.

Onvolmaakte liegkuns

daar dalk een stad is wat na haar
vemoem kon word, dan is dit Kof-
fiefontein waar 'n mens darem nog
oor die straat kan stap as jy nie bang
is om regs en links te kyknie, om die
beurt natuurlik, tensy jy mister Vlok
is wat te alle tye alkant moet kyk).
Dit Iyk vir sommige oningeligte

siele asof Vader Mandela dalk as
tussenganger kan optree vir onder-
handelinge tussen die ANC en die
SkoonAdministrasie. Seg Oswald dit
Iyk vir hom al te veel asof die rege-
ring so die kluts kwyt geraak het dat
hulle nou as tussenganger optree vir
gesprekkies tussen oupa Nelson en
dieANC.
Klein Kobietjie moet so bontstaan

om die aanstaande president se
boodskappe te ontvang, te vertolk en
oor te dra dat hy skoon vergeet het dat
daar nog 'n regstelsel ook is waarna
hy moet omsien. Foeitog, dinge gaan
me te maklik me.

Daar is nou soveel skandale wat
soos aasvoels op die arme Skoon
Administrasie toegesak het, dis te
verstane dat almal van hulle me regter-
like kommissies van ondersoek haal
nie: daar is eenvoudig net me soveel
regters me.
Vra Moeder of 'n mens darem me

'n regter nodig het om 'n speaker te
ondersoek me, as 'n gewone platvoet-
polisieman hom ondervra, speak hy
dalkme. Maar voor'nregterword die
speaker dalk 'n squeeker. Nie dat hy
natuurlik iets sal kan bydra me, ver sy
so 'n gedagte van Egbertus, julIe ken
mos die liewe EK.
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Van free enterprise gepraat (en come
to think of it, van Joe), dis mos te
wonderbaarlik dat McDonalds, die

Die krieket gaan me ongesiens yerby wereld se grootste en goorste ver-
in die beskeie Klaagvoorts se reseden- spreider van massavoedsel, nou ook
sie me. Die gekkespul om die mad in Moskou hamburgers gaan verkoop.
dogs and Englishmen is om van te Die goeie burgers van die mother
ween. Oswald het 'n sappige stukkie country gaan gewis 'n culture shock
statistiek: negentig persent van mense beleef, om van sooibrand me te brand
wat in ons howe vervolg word, het me.
geen regsadvies nie. Die Regshulp- Wys jou net wat detente kan ver-
raad is magteloos, want hy het me mag: Gemaalde vleiskoeke word die
geld me. Die begroting vir die krieket- sirnbool van die samesmelting van
toer kos ongeveer soveel soos die oos en wes. Seg Miesies Klaagvoort
Regshulpraad se jaarlikse begroting. dis duidelik dat pres Bush, van wie .. .
M k k k di

.. . . . Bngadier Schoon (retired) en trawante
aar om ons y na e opwm- memand nog emthk gehoor het me . .

d d C . bek rfinaal' ..' van die beweerde hit squad-kultusen e ume e wat soos n sy weermagbegrotmg so drastIes ..'
f I

I'd f 1 I'd . .... beweer toe m die hof m Durban dat
a ge ee., e ou os met ewe a ge ee., e gesnoe1 het sodat hy die geldJles Vir
EugeneTerre'Blancheopsyrugpynlik hamb k d AK47-gewereaanhulmanskappeasurgers on aanwen . d krnan l' ik . d
die 20e eeu moes binneproes Vrinde G' dit di A .kan e te Ultgere lS,so at hulle na. . . . , ryp JOU aan, e men ers . hri kan 1

Verlede~eeklsno~~ekou~me,toe 'r: waardige siel in wit flannels kolf krydittoeregomtotselfs'nlaervlak ware.antI-c. ste yk. ..
stroom d1e fan mall m vanUlt Auck- tIen ure lank, I kid you not, en maak tedaal: 'nBuitelandse beleidgegrond Dit hennner sterk .aan ~es.1es
lan~park,.bake:mat van g~balanseerde elke uur 17 lopies. Weet julIe hoe op maalvleis. Klaag~oort net voor ~e verki~smg
benggewmg. Dis glo oor die onskuldige lank is tien ure? van die Raad van d1e Koeks1ster-
ou stellinkie dat they did not invent In daardie tyd kon I 200 babas gilde. Die stomme siel het toe Ma-
lying, they just perfected it. Lyk my gebore word in onse land, en dink net Lock, stock en dame de Klerk se rival gilde geiilfil-'
ek was verkeerd, vrinde, en ek moet hoeveel verwek kon word, dit moet I' t treer, gewapen met 'n sissende koeksis-
nederig apologie aanteken. Broeder Malan se hare orent laat staan. pO les e ter, net vir cover, julIe weet.

Hulle het inderdaad nog me die Dink net hoeveel vroue kon in daar- Die enigsteverskilis dat die koeksis-
liegkuns vervolmaak me, maar hulle die tyd aanleiding gee tot verkrag- Met al die geld wat hy so eerlik en terme gelaaiwas me. Gelaaidekoeksis-
is druk aan 't oefen _en daarvoormoet ting, volgens Broeder Heyns se in- above board verdien het, gaan voor- ters kan jou doof maak.
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Squeeker

Nouja, dierbares, terwyl die sondaars
teen die mensdom by die ANC be-
skerrning aanvra, is die asemrowend-
ste gedoentes aan die gebeur in die
Moederstad (wat me met Moeder
verwar moet word nie, seg Moeder as

LIEWE Herrietjie, vrinde, die
vreemdste siele sluit deesdae by die
ANC aan! As daar al 'n lid was wat 'n
onwaarskynlike lid van die broeder-
skap sou wees, dan is dit Dirk Coet-
zee, held van Suid-Afrika, soos Hen-
drik Hoffman, hoofprefek.

Kort op die hakke van die intrepid
Coetzee volg Moeder, al is dit dan
met kouer voete as hy. Seg Moeder
die polieste kanmos me 'nmonopolie
he op die ANC nie, daar moet plek
.wees vir gewone, wetsgehoorsame
mense ook.
Moeder redeneer dat haar eie sondes

teen die struggle seker vergewe sal
word as hulle die moordenaars van
hul kamerade kan vergewe, en watter
beter tyd as juis nou? Soos Broeder
Heyns cram Moeder ook maar vir
haar finals.
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?roei jon eie boom in 'n pot

MARK

is die baskermheer van
die Boeddhistiese
gemeenskap in Suid-
Afrika. Hy gaan 'n reeks
lesings oor meditasie-
metodes by die Teo-
sofiese Vereniging,
Streatlylaan 31,
Auclandpark, aanbied:
15 en 16 Februarie om
8vm, 17 Februarie van
9vm tot 5nm, 18 Febru-
arie van 9vm tot 12 nm.
Vrydag 17 Februarie
vanaf 9vm tot 5nm word
'n terapiekursus vir
mediese praktisyne,
terapeute en genesers
by die Bobolink-kliniek,
Sandhurst, aangebied.
Vir verdere besonder-
hede skakel Hugh by
463-1484 (na ure) of
Bronwyn by 782-2335

~

Rekenaar (PC) te koop.
Kentech XT, 1 "Roppy"-
aandrywing, 20 MB
harde skyf-aandrywing,
monitor en sleutelbord.
Bale goeie toestand,
R2 800. Skakel (012)
330-1154

Handgeweefde
dhurrles (gestreepte
katoensakke) en

silwer Juwellersware
van Nepal, Indlii en
Thailand te koop.
WInkel 68, The Firs,
Rosebank. Tel: (011)

880-3566

Speslale Aanbod:
Stoomskoonmaak van
Tapyte en Stoffeersel.
Laat jou drie slaap-
kamers, sitkamer, eet-
kamer en gang of ses
stuk sitkamerstel pro-
fessioneel diep stoom-
skoongemaak word vir
net R55. Plus gratis
vlekverwyderaar en
reukverweerder.
Skakel: (011) 7240784
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GEBEURE

VIsual art courses
Learning to see. Eye
training to look at,
shape, form, colour
dimension translated
into drawing, painting,
sculpture and crafts.
Classes available day
and evening for children
and adults. Phone
Maggie van Wezel at
614-7297
after 5pm

African Languages.
A Zulu language and
culture course for be-
ginners will be com-
mencing from January
1990. The course
comprises 12 consecu-
tive Saturday mornings
9.30 - 11am, and meet-
ings will be held in Park-
town. All welcome.
Phone Viv at 483-1572.

Woensdag 24 Januarie
- U word ultgenooi om
u wegneernete om 1 nm
na die USIS-ouditorium,
3e vloer African Life-
gebou, Commissioner-
straat 111 , Jhb te bring
vir 'n reeks middaguur-
video's getiteld "Legacy
Of A Dream" en "Martin
Luther King, Jr - The
Assassin Years". Almal
is welkom

Die Johannesburgse
Samye Zong verwelkom
Arya Akong Rinpoche
van SkotJand. Rinpoche

Yoga stretch sessions.
Active birth preparation
sessions. Phone
Meloma at (021)
478517.

Yoga Class - A garland
posture. Ashtanga,
Iyengar, Hatha, Tantra,
Kundalini. Private tution
available. Special
classes for pregnant
women. Please call
Ushke at (011) 614-
5398

DIENSTE

POWA (People Oppos-
ing Women Abuse) is
'n ondersteuning- en
inligtingsdiens vir
mishandelde en ver-
kragte vroue. Ons bied
ook wetkswinkels en
opleidingsprogramme
aan oor geweld teen
vroue. Vir verdere in-
ligting skakel (011) 642
4345

Diensplig Adviesdiens.
Vir gratis en onafhan-
klike advies op enige
navrae oor diensplig.
Skakel Durban (031)
301 5663 Richard (w),
Pietermaritzburg (0331)
944079 Mark (h), Kaap-
stad (021) 689 1194
(5.30 nm tot 7.30 nm),
Grahamstad (0461)
26067 Rudi (h), Oos-
Londen (0431) 27713,
Port Elizabeth (041) 56
1483, Pretoria (012) 320
2230 Alice (w), Johan-
nesburg (011) 6148106
Nell (h) of gaan na die
Metodiste Kerk,
Pritchardstraat 79 op
Dinsdae van 4.30 nm
tot 7.00 nm

TAROT readings
Uncovering what you
really are, of letting
yourself be yourself, of
letting everything that
is not yourself, fall away.
R30. Please phone
Ushke at (011) 614-
5398

per maand, water
ingesluit. Skakel (021)
992178

Bekwame, betroubare
huishulp benodig
akkomodasie in Brixton.
8eskikbaar vir huiswerk
drie dae per week. Werk
reeds twee dae. Ver-
goedlng onderhandel-
baar. Vir getuigskrif en
navrae skakel 782-471/
6 kantoorure of 837-
1358 na ure

Nie-rokers om ten volle
gemeubileerde huis in
Brixton met een per-
soon te deal. R420 per
maand. Eie badkamer,
baie pakplek, TV, elek-
trisiteit en huishulp
ingesluit. Beskikbaar
vanaf 1 Februarie.
Skakel 782-4716/7
kantoorure of 837-1358
na ure

Orange Grove
Deel huis met swem-
bad. Stil persoon. R550
en 'n klein kothuis (of
werksruimte) R300. Bel
Gwynne 487-1239 (h)
of 836-2150/1 (w)

Professionele "mixed
couple" soek een of
tweeslaapkamer-woon-
steVhuis vanaf 1Maart.
Maksimum R600 huur.
8el633-2465 (w) of 648-
2900 (h)

Gesoek: Soveel mense
moontlik am so
goedkoop moontlik te
bly. Groot woonstel in
Pretoria-Sentraal. Offer
privaatheid op vir kon-
tant in die sak. Verkies-
Iik werkende persl,}on.
Skakel Charles (012)
341-1170 uitbr 2180 (w)
of 322-0478 (h)

Aangename tuinkamer
in Ferndale, Randburg
met eie badkamer en
motorafdak. Ideaal vir
student teen R250 per
maand, water en ligte
ingesluit. Skakel 787-
9954 vanaf 4nm.

die onlkiemstadium meng nie.
Die besle medium om bonsai-borne

in Ie planl, is 'n gelyke mengsel van
turf en riviersand. Die gewone saad-
bakkies moel driekwart volgemaak
word. Nadal die saad geplant is, moel
die kweker hulle met nog grond van
dieselfde mengsel bedek. Dan moel
die sade nalgemaak word en die bak-
kies mel 'n glasblad bedek en in 'n
skaduryke plek gelaat word. Sodra
die sade onlkiem, moel die glasbe-
dekking gedeeltelik weggeskuif word.
Verwyder die glas sodra die blare
oopga,Ul.

Die planljies moel gedurende die
eersle !wee of drie jaar loegelaal word
om onverllinderdIe groci voordal enige
vorming gedoen word. Die plantjies
kan in die lydperk na afsondcrlike
potte oorgeplanl word. Oorplanling
word nOfll1aalwegin die lenle gedoen.
Dil neem ongeveer vyf of ses jaar om
'n bonsai-boom "Ie begin". (AFP)

maand. Bel 726-2285

Huis te deal in Kensing-
ton, Johannesburg
Ruim, ou geres-
toureerde huis met tuin,
bel Jeanet
by 614-8093 (h)

Gratis akkomodasie vir
dame. Sake man, veer-
tigs, wewenaar, moeg
van aileen bly. Bied
gratis akkomodasie in
groot huis/tuin/swem-
bad/voltydse huishulp
Northcliff-gebied aan
jongerige, onverbonde,
aantreklike, moderne,
totaal ombekrompe
dame (moontlik met
klein kind) wat ook 'n
onbeperkte, bevredin-
gende, "totale" verhou-
ding begeer. Skryf aan
Die Adverteerder,
Posbus 1849, Northdiff
2115

Stellenbosch: Demokra-
tiese na-graadse
studente of werkende
persone met eie ver-
voer gesoek om kothuis
op plaas te deal. R150

Poskode

Nadal die sade 'n paar dae leen
kamertemperatuur laalle is, word dil
in die bodem van 'n yskas geplaas.
Oor 'n tydperk van twee weke word
die sade dan geleidelik na die haer en
kouer rakke van die yskas verskuif.
Hierna word die sade weer oor 'n
periode van lwee weke geleidelik
laer geskuif 101by die bodem. Nou is
die sade gereed om geplanl Ie word.
Sade wal 'n baie harde omhulsel hel,
kan vir lwee of drie dae in die
vlieshokkie gehou word nadal hulle
aan die veel kouer lemperatuur van
die yskas gewoond geraak het. Maar
ook mer is dil belangrik dal die sade
geleidelik weer aan warnlerlempera-
ture bloolgeslel moel word.
Lenle is die besle lyd om boom-

sade Ie plant. Sommige spesies sal
egler eers in die 'Iaal-somer of vraee
herfs Uilloop.

Kwekers moel sekermaak dal hulle
nie sade van verskillendespesies tydens

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

Sluur R20 (AVB ingesluil) vir 30 kapsules. saam
mel die koepon hieronder, aan EMCOR.
Posbus 582, Milncrton 7435. Tel (021) 551-4360

AGENTSKAPIII
Buitelandse maat-
skappy soek 'n Suid-
Afrikaanse agentskap
vir die verspreiding van
veiligheidsprod ukte.
Skakel (011) 485-1495

WOONPLEK

WERK

Niernand is swanger nie.

Experienced committed
tutor needed fot a Sat-
urday Education pro-
gramme in Pretoria.
Subjects: English, Afri-
kaans, Maths, Science,
History, Biology &
Geography. Teaching
through the medium of
English. Please phone
Jenny (011) 339-2392

Huis te deel met een
ander persoon In
Westdene, reg langs
dam. R300,OO per

Adres.

Naam:
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PARYS - Bonsai, wallelterlik "borne
in potte" beleken, hel reeds vir meer
as 'n dekade Europese tuiniers en
slol\:perdjie-entoesiasle aangegryp.
Hoewel Bonsai "klaargemaak" by

spesialileilswinkels beskikbaar is, kan
enige mens mel die kennis en geduld
sy eie bonsai-borne mel saad kweek.
Die soorte wal maklik vanaf saad
gcgraei kan word, sluil in Japanse
esdoring, drieland-esdoring, swart
denne, Skolse denne, perdkaslaiing,
kweper enlorkeboom.
Wanneer 'n voornemende kweker

saad soek, moel hy of sy Uilkyk vir
borne wal baie sonlig en waler ver-
kies. Bonsai-sade wal in winkels ver-
krygbaar is, is dikwels gewone boom-
sade wal teen builensporige pryse
verkoop word.
Sade moe I geslimuleer word om

. aan die groei Ie kom. Laagvorming is
een van die mees a1gemene legnieke
wal vir die doeleinde gebruik word.

Die Takhare vir Vrede
~ deesdae moat jy hare
op jou han de M om
kerk toe te gaan

Die Bleskoppe teen
Apartheid sa hou
poephol hou

Aankondiging:
Brett Hilton-Barber en
Josie Grindrod gaan
trou. Baie gelukkig.

PERSOONLIK

OOK VERKRYGBAAR BY JOU NAASTE APTEEK

Meegevoel
Wilma Oosthuizen.
Ons betreur die tragiese
dood van Wilma. Jou
bydrae tot NUSAS was
baie waardevol en jy
sal sekerlik gemis word.

< Jou gees leaf voort -
HAMBA KAHLE
Meegevoel aan familia
Em vriende. Van NU-
SAS, SRC Durban,
Pietermaritzburg,
Rhodes, Wits, UCT, en
Stellenbosch NUSAS
local committee, SDS
(Pretoria), CSG (Port
Elizabeth)en IDASA.
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SPORT

Die WP fioes heelwat vinniger gekolf het
'n ONBESLISTE uitslag is seker
maar 'n gepaste einde aan 'n Cur-
riebeker-seisoen wat net nie op dreef
wou kom nie. Dit kon egter baie
anders verloop het as die WP-kaptein,
Lawrence Seeff, beter oordeel aan
die dag gele het.

-Die wedstryd het sommer met
die loting al in die guns van die WP
geswaai, en stewige kolfwerk deur
Gary en Peter Kirsten het die be-
soekers op die eerste dag in 'n baie
gunstige posisie geplaas.Op die
tweede dag moes die WP egter veel
vinniger gekolf het as hy uit die
vroee voordeel munt wou slaan.

Ter versagting moet 'n mens se

dat Seeff waarskynlik verwag het
dat die blad van die derde dag af veel
meer hulp aan sy draaiers, Dave
Rundle en Andy McClement, sou
gee as wat uiteindelik die geval was.

Die bal het weI teen die vierde
dag by tye skerp van die blad af
"gebyt", maar die OP het 'n skitte-
rende teenvoeter hiervoor gehad in
die kolfwerk van Kenny McEwan,
wat 'n foutlose 101 onder die moeilike
omstandighede gemoker het.

So het hy, met die hulp van Dave
Callaghan, Dave Richardson en Vlam
Michau nie net verseker dat die OP
die opvolgbeurt afweer nie, maar ook
die WP se voorsprong tot 'n raps
meer as 100 laat krimp.

Rod McCurdy en Tim Shaw het
teen die einde ook lekker vasgeskop
om die tiende paaltjie.

Diegene wat dalk wonder hoe die
WP, wat vroeer in die seisoen so 'met
die kolf gesukkel het, nou skielik in

staat is om 500 te slaan, hoef maar net
na die aanvangspaar te kyk.

. Gary Kirsten vaar baie beter as
Terrence Lazard, Peter Martin en Brian
McMillan, wat vroeer vir die belang-
rike taak gebruik is.

En met 'n stewige fondament om
op te bou, kan Peter Kirsten, Adrian
Kuiper en Darryl Cullinan deesdae
hul houe speel eerder as om net te
verdedig en te konsolideer.

'n Mens kan net hoop die Beker-

steisel word spoedig verander.
Daaris vroeer gese die ou stelseI,

waarvolgens die wenner bloot op
grond van sy welslae in die Cur-
riebeker-liga gekroon is, nie vir
genoeg opwinding sorg nie, omdat
dit gereeld gebeur het dat die
kampioen vroeg in die seisoen al
van die beker seker was.

Dit kon nouliks 'n groter anti-
klimaks as 'n onbesliste eindstryd
afgegee het.

Op die veld is
'Gentleman JiIn'
d.e ene aggressie

"Een van die keurders het my 'n
paar dae voor ek as kaptein

aangewys is, opgebel en gese
hulle wi! my kaptein maak. Ek
was stomgeslaan en het gese
'nee, julie maak 'n fout, Rice is
ons beste kaptein', maar hy het
volgehou dat hulle my wou he. "

- .'- ------------------

Tinus Horn
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Soos 'n mens sou vermoed, speel sport 'n groot rolln die Cook-hulshoudlng. Hler maak Jimmy sy
seuntJles, Stephen (7) en Ryan (4) tuls touwys In die fynere kunsles van gholf.

Springbokke werklik is rue.
Cook het veral verlede Julie groot lof ingeoes toe hy vyfhonderdtalle in ses

kolfbeurte vir Somerset behaal het.
"Vir mense wat hierdeur bei:ndruk was, het ek gese; 'Julie moet vir Fothers

(Cook se Springbok-aanvangsmaat, Henry Fotheringham) in aksie sien'."
Cook, wat die span saam met die Springbok-keurders gekies het, se ouer

spelers (soos die 41-jarige Rice) is rue goedsmoeds uit die span gelaat om vir
jonger manne plek te maak rue.

"Ons het alma! op gelyke voet teen mekaar opgeweeg. As daar daar
byvoorbeeld 'n 35-jarige speIer was wat beter as 'n 25-jarige speIer was, het ons
hom gekies. Maar waar twee spelers werklik goed teen mekaar opgeweeg het,
is die jonger speIer ingespan."

Hy glo die spanisbeslis verteenwoordigend vanSuid-Afrika se krieketkrag.
"Dis ons beste spelers, en onder hulle is 'n hele paar wat hul plek deeglik in
wereldkrieket sal kan vol staan. Ek weet dit en hulle weet dit. Nou moet hulle
dit bewys."

IN beter dae was Clive Rice die soort kaptein wat 'n wedstryd heeltemal kon
oorheers; as hy hom rue eiehandig met die kolf kon wen nie, het hy dit met die
bal gedoen.

Sy opvolger, Jimmy Cook, verkies 'n meer subtiele benadering.
Net soos Ali Bacher, wat die Springbokke met soveel welslae in die 1969/

70-reeks teen Bill Lawry se Aussies aangevoer het, glo hy 'n kaptein is maar
net nog 'n speier, wat nie noodwendig 'n belangriker rol in die spanopset te
speel het as enigiemand anders nie.

Omdat Cook rue die kapteinskap as 'n las beskou nie, meen hy dat sy
kolfwerk glad nie deur die nuwe verantwoordelikheid geraak sal word nie.

"Die feit dat dit ek is wat nou die loting doen en die besluite neem, het tog
niks met my eintlike roI- die van toporde-kolwer - uit te waai rue. Dit is twee
afsonderlike take en ek sal hulle as sulks benader."

Hy voel juis dat die kapteinskap 'n rol is wat liefs deur 'n kolwer vervul
word.

"Boulers wat 'n span lei, is geneig omhulself Ofte veel Ofte min in te span.
'n Kolwer is in die opsig meer objektief."

Die keurders se besluit om Cook bo Rice as kaptein aan te wys, is
vandeesweek kwaai in al die dagblaaie gekritiseer; een rubriekskrywer het
onomwonde verklaar dat hy duidelik rue toegerus is vir die taak rue, omdat hy
nog net in 10 eersterangse wedstryde kaptein was.

Cook loop nietemin oor van selfvertroue.
"Ek speel darem al 18 jaar lank eersterangse krieket en ek ken die spel. Ek

voel baie opgewonde oor die toetsreeks. Die kapteinskap is natuurlik 'n groot
uitdaging, maar dit skrik my glad rue af nie."

Hy erken darem dat hy nie verwag het dat die eer hom so laat in sy loopbaan
(hy is 37) te beurt sou val nie.

"Een van die keurders het my 'n paar dae voor ek as kaptein aangewys is,
opgebel en gese hulle wil my kaptein maak. Ek was stomgeslaan en het gese
'nee, julIe maak 'n fout, Rice is ons beste kaptein', maar hy het volgehou dat
hulle my wou he."

Hy voel jammer vir "Ricey", maar merk op dat die lot almal een of ander
tyd tref. Peter Kirsten moes byvoorbeeld vir Rice as kaptein opsy staan.

Al waaroor hy effens bekommerd is,is die feit dat Suid-Afrikaanse spelers
- en dit sluit hom in - min ervaring van vyfdaagse krieket het.

"Ek dink veral die kolwers sal hulself die hele tyd moet herinner dat daar
geen haas is rue en dat groot beurte gebou moet word."

Hy is bly oor die feit dat die span se snelaanval uit jong manne bestaan, wat
die lang skofte wat vyfdaagse krieket verg, maklik sal kan baasraak.

Die kaptein se benadering tot 'n toets verskil ook nie vee I die aanslag wat
hy in 'n driedaagse wedstryd volg rue.

"Die erugste verskil is dat 'n mens nie maklikjou beurt sluit nie. Dit skakel
die kunsmatige uitslae uit wat 'n mens soms in die Curriebeker-reeks sien."

- Hy meen dat hy dalk geneig sal wees om te aanvallend te speel, omdat hy
van nature 'n avontuurlustige benadering verkies.

"Ek hou daarvan om te waag; om aggressief te speel. Op die manier
waarborg 'n mens regstreekse uitslae, wat immers die doel van die spel is."

Oit is opvallend dat Cook kaptein was in die enigste Curriebekerwedstryd
wat Transvaall die seisoen kon wen - en dit nogal teen die Curriebeker-
kampioen, die Oostelike Provinsie.

Die feit dat daar 'n voormalige Bok-kaptein, Kirsten, in die span is, vind hy
rue juis ontsagwekkend nie.

"InteendeeI, dit gee my moed. Met soveel ervaring waarop ek kan reken,
kan ek nouliks 'n verkeerde besluit neem!"

Hy meen die wedstryde teen Mike Gatting se span sal wys dat Suid-Afrika
oor 'n magdom talent beskik.

Cook en Allan Donald, wat verlede jaar in die Engeise graafskapreeks
onderskeidelik die voorste kolwer en bouler was, het 'n groot bres vir SA
krieket geslaan, maar volgens Cook weet die Engelse steeds nie hoe goed die
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Springbokke lyk nogtans te sterk vir rebelle

WAm.. BARTMANN se bevestiging verlede week dat hy klaar is met
rugby in Transvaal en voortaan vir Natal beskikbaar sal wees (soos wat
Vrye Weekblad reeds in November berig het) is die regstrekse gevolg
van die swak behandeling wat spelers in Transvaal ontvang.
Dit is 'n kwaai slag vir Rooibont-rugby.
Bartmann is aan die einde van verlede seisoen verra~sendweggelaat

uit die Rooibontes se uitsoekspan, glo op aandrang van die unie se
voorsiter Louis Luyt. Bartmannhet kwansuis te stadig geword en is deur
Francois Pienaar van RAU vervang.
'n Mens sou moeilik regverdiging vir Bartmann se besluit kon vind

as dit bloot uit reaksie op sy weglating was. Sy ontevredenheid met die
Transvaalse rugbyadministrasie kom egter al 'n lang pad.
In 1986,toe Bartmann van sybeste rugby gespeel het, moes hy enPote

Fourie (wat sedertdien Noord-Transvaal toe is) vir Transvaal se B-span
speel.
Die destydse afrigter, Pa PeIser, is in 'n middagblad soosvolg oor die

saak aangehaal: "Natuurlik weet ek Wahl is ons beste flank. Maar wie
moet ek weglaat om vir hom plek te maak?"
Dit is die soort logika wat keurders 'n slegte naam gee.
Gelukkig vir Bartmannis hy nader geroep vir 'n "wereldspan" wat 'n

speIer kort was om teen Transvaal te spee!. Hy het die Rooibont-flanke
(Charles Pieterse en Andries Fourie) heeltemal oorskadu en is grootliks
op grond van die vertoning vir die Springbokke genes om teen die Nieu-
Seelandse Kavaliers te speel.

..

CLIVE RICE se uitgesprokenheid
oor veral die Kepler Wessels-vraag-
stuk - en beslis nie tekortkominge in
sy mondering as krieketspeler nie -
het hom sy plek in die Springbokspan
gekos wat volgende naweek op die
Wanderers teen Mike Gatting se
Engelse rebelle in die eerste van
twee toetse speel.
Dis 'n skande dat Peter van der

Merwe en sy xDedekew-dersso klein-
lik kon wees olp toe te laat dat 'n
persoonlike vete hul oordeel
beinvloed.
Hulle sou Roy Pienaar, wat Rice

se plek op die kolflys kry, se goeie
vertonings in sy laaste drie beurte
vir Transvaal as verskoning vir hul
skokbesluit kon gebruik, maar hulle
moenie verwag om enigiemand te
Bous nie.
Self noudat Rice nie meer werldik

'n faktor as bouler is nie, vervul hy
.. 'n veel groter rol as net di~ van mid-
delkolwer (en hy was immers derde
op die lys van kolfgemiddeldes in
die Curriebeker-reeks).
Rice beskik oor eienskappe wat

min sportmanne beskore is; Peter
Kirsten noom dit 'n "presence", en
dit kom daarop neer dat hy die ver-
m.oe het om die wedstryde waarin
hy speel, heeltemaI te oorheers.
Benewens Rice se weglating lyk

die span sterk; om die waarheid te
s!, veels te sterk vir die toerspan,
wat glad nie oortuig het in Sywed-
stryd teen die Suid-Mrikaanse
Universiteitespan nie.
Gelukkig is die gerugte dat Henry

Fotheringham ook die trekpas sou
lay, verkeerd bewys. 'n Menskan
aanvaar dat Cook. wat saam met die
keurders vergader het maar nie kon
stem nie, sterk voorbrand vir.Sy ou
aanvangsmaat, vir wie hy 'n h~ ag-
ting as kolwer het, moes maak.
Kepler Wessels sou ook die beurt

saam met Cookkon begin, maar kan
net so 'n groot rol op nommer drie of
vier speel, waar hy weer deesdae vir
die OPkolf.
Hy verdien sy plek in die span.

Dit is net jammer die polemiek om
sy insluiting het Rice vaIl 'n plek
beroof.
Peter Kirsten het ook in die Cur-

riebeker-eindstryd bewys dat hy n~
al die jare nog pure Springbok is.
Die honderdtal wat hy in die eerste
beurt aangeteken het, ~n sy 42 in die
tweede, het die merk van 'n ware
meester gedra.
Pienaar se enigste gooie beurte

vanjaar is op die makste van mak
kolfblaaie behaal, maar vera! in
Transvaal se laaste beurt het hy weer
die selfvertroue ten toon gestel wat
drie jaar gelede aan hom sy Spring-
bokldeure besorg het
As houespeler ken hy nie sy ge-

lyke nie. As hy nie so opwindend
soos byvoorbeeld Adrian Kuiper lyk
nie, is dit vanw~ die groot gemak
waarmee hy die bal slaan.
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Sy insluiting bewys net weer
walter groot invloed vorm op
spankeuses uitoefen. 'n Maand
gelede sou hy nie die span geruik
het nie (dieselfde geld Brian
McMillan, wat as alsydige speIer,
maar veral as derde naatboule~.!die
paal gehaal het).
Daryll Cullinan kan homself

ongelukkig ag dat hy nie plek in die
span kon kry nie en Kenny Mc-
Ewan se briljante honderdtal in die
eindstryd op 'n blad wat vinnig
besig was om te verweer het 'n
mens laat wonder of die keurders
kan bekostig om hom oor die hoof
te sien.
Kuiper se insluiting was heel-

temal te wagte. Hy is skitterend op
dreef en hou dalk die grootste
bedreiging vir die Engelse boul-
aanval in. Dat hy waarskynlik eers
op nommer ses sal kolf, onder-
streep die groot diepte waaroor die
Bokke in di~ afdeling van die spel
beskik.
McMillan het verlede week uit

die bloute sy vorm heIWinen hoewel
hy nie in die Curriebeker-eindstryd
met dieselfde vuur geboul het nie,
kan 'n mens daarop reken dat hy
veel gevaarliker op die Wanderers
- sy ou jagveld - sal wees.

Ray Jennings is dalk 'n bietjie
gelukkig om as paaltjiewagter bo
Dave Richardson van die OP inge-
span Ieword. Laasgenoomde is on-
getwyfeld 'n meer betroubare
kolwer, maar Jennings se akroba-
tiese vang-en stonkwerkhet stellig
in sy guns getel.
Vir die eendagwedstryde sal

Trevor Madsen van Natal 'n beter
keuse as Richardson of Jennings
wees, omdat hy baie vinnig lopies
kan aanteken.
Die wegbreekbouler Dave

Rundle is 'n gooie keuse as draaier.
Anders as Tim Shaw, 'n ortodokse
linksdraaier met wie hy om 'n plek
meegeding het, boul Rundle deuren-
tyd aanvallend en oos paaltjies in.
Shaw is weI meer akkuraat en

hou die lopietempo laag. Om di~
rede kan 'n mens verwag dat hy in
die eendagwedstryde sal speel.
Richard Snell se insluiting is

ietwat van 'n verrassing. Van lyn
en lengte kan jy hom niks leer nie,
maar hy is nie so venynig soos
Tertius Bosch van Noord-Transvaal
of Trevor Packer van Natal nie.
Die keurders het waarskynlik

gemeen dat een werklike vinnige
skokbouler wat af en toe die kluts
kwytraak meer as genoeg is, en
met Allan Donald volstaan.
Die span is: Jimmy Cook

(kaptein), Henry Fotheringham,
Kepler Wessels, Peter Kirsten, Roy
Pienaar, Adrian Kuiper, Brian
McMillan, Ray Jennings, Dave
Rundle, Richard Snell, Allan
Donald .

Clive Rice, wat blnne die bestek van vyf dae die Sprtngbok-
kaptelnskap en sy plek In die span .kwyt Is.

Toe Transvaal in 1987 teen Noord-Transvaal in die Curriebeker-
eindstryd verloor, het Luyt die skuld vir die nederlaag op Bartmann en
die slot Daan Badenhorst gepak. Toe wou Bartmann alloop, maar is met
moeite omgepraat om te bly.
'n Mens kan net hoop dat die duur Ies ter harte geneem sal word deur

die Transvaalse administrateurs, wat glad nie bekend is vir goeie
spelerverhoudinge nie.
John Robbie se uittrede kan byvoorbeeld gekoppel word aan die feit

dat Garth Wright uit die Oostelike Provinsie "ingevoer" is ten spyte van
die feit datRobbie in daardie stadium sntterend op dreef.was.
Daar is natuurlik ook 'n interessante storie agterWright sebesluit om

die OP te verlaal.
Dit is maar een van die terugslae wat die OP getrefhet as gevolg van

die feit dat die Sprinboksenter, Danie Gerber, toegelaat is om aan
keurders te dikteer wie hulle mag nes en wie nie.
Na&t sy klub, Despatch. soveel welslae by Toyota se klubtoemooi

behaal het, het, was Gerber se gedrag onuithoudbaar. Hy het hom by 'n
geleentheid selfs aan die S?an onttrek omdat Jan Terblanche as flank
ingespan is in die plek van Gerber se destydse klubmaat, Pote Human.
Gerber se grootste vetes was egter teen Wright en die baker Andrew

Paterson,wat laterWestelikeProvinsie toe is. Gerberwou twee Despatch-
ers, Mynhardt Ie Roux (skrumskakel) en Coenie Strurnpher in die span
he.
Hyhet sake somoeilik vir Wright-hulle gemaak. dat hulle geenander

uitweg gehad het as om te vemuis nie.
Gerber is natuurlik deur die toets van die tyd verkeerd bewys;

Paterson is deesdae Suid-Afrika se reserwe-haker en 'n man wat in die
volgende jaar of tweenog 'n groot bedreiging vir Uli Schmidt kan inhou,
terwyl Wright verlede jaar nog vir die Springbokke uitgedrafhet.
Nie Le Roux of Strumpher kon die OP-span sedert Wright-hulle se

vertrek gereeld haal nie.
'n Mens kan nie altyd die trekvoels verkwalik nie. Hulle soek

gewoonlik met goeie rede vir h~e 'n nuwe heenkome.
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Herken u die kerels? Dis Wlllem Dafoe en Tom Cruise In Oliver Stone se Jongste prent,

"80rn on the Fourth of July".

Die mitologisering van die oorlog

C Onder redaksie van ANDREA VINASSA )

ANDREA VINASSA

}'IeTNAM en die nasleep van die oorlog is nog
lank rue 'n ding van die verlede rue. Trouens,
ietnam is nou 20 jaar mi die gebeurde 'n

onuitwisbare deel van 'n universele rolprenttaal.
s 'nkarakterse: "I was in Nam ... "hoefhy rue
erder te praat rue. Hy het vir homself 'n

lOtsgeskiederus opgetower in die geestesoog
an die kyker.
Van "ApocalypseNow" tot '''TheDear Hunter"

tot "Platoon" ... elke draaiboekskrywer het, met
behulp van baie kunsmatige bloed, spesiale
:ffekte en hartstogtelike musiek, hul deel
~kouspelagtig, sinies of soetsappig bygedra tot
die mitologisering van die oorlog.

Min draaiboekskrywers het aandag gegee
~an die minder dramatiese bedrywighede van
die diensweieraars en die wat van die begin af
teen die oorlog geprotesteer het. (Verlede jaar
fet 'n beskeie klein fliek, "1969", die onderwerp
aangepak.)

Sydney Lumet se "Running on Empty" fokus
op die kinders van die Vietnamgeslag wat nou
do oud is soos hulle ouers toe hulle oorlog toe.~
IS.

• Arthur (Judd Hirsch) en Annie Pope (Oui~
ahti) was in die sestigerjare aktiviste. Arthur

IS die afstan1il1eling van Joodse Bolsjewiste,
Annie die dogter van gewone middelklasouers,
ie soort wat die oorlog ondersteun he!.
Arthur en Annie het hulle afkeer aan die

OOrloguitgesprrek deur een van die Amerikaanse
{egerings se napalm-fabrieke op te blaas. 'n
ppsigter is per ongeluk in die ontploffmg
be seer en die Pope's het op die FBI se "10 most
tanted"-Iys beland. Hulle leef nou, ter wille
~an hul twee seuns, reeds vyftien jaar lank
Iondergronds.

Arhtur en Annie het daarin geslaag om die
esin bymekaar te hou, maar Danny (River

f-h0erux) is sewentien jaar oud en moet op
skool allerlei verskonings uitdink waarom hy
!rie, soos sy makkers, aansoek kan doen omI. .. .uruversltelt toe te.gaan me.

Dis rue die eerste kaar dat Lumet die tema
kinders wat moet boet vir die handelinge van

nul ouers - aanpak rue. Minder suksesvul was1Daniel ", sy verwerking van EL Doctorow se
'iThe Book of Daniel;' wat losweg gegrond is
op die ware verhaal van die Rosenberg-gesin.

Die woede en frustrasie van die kinders van

twee kommuniste wat weens hoogverraad ter
dood veroordeel is, is die dramatiese grondstof
waarmee Lumet in "Daniel" gewerk he!. Die
prent was skokkend en ontroerend en het iets
probeer se oor hoe die kinders bems by hul ouers
se dood. Maar dit was 'n ideologiese gemors en
ek wag nou nog dat iemand die verwarring
ontrafeI.

"Running on Empty" is 'n ander saak. Dit Iyk
soos 'n "Iow-budget"-prent. Elke sin dialoog is
oortuigend, elke gebaar is deurdag. Soos met
'The Sandwich Years" slaag "Running on Empty"
weens onderbeklemtoning. Ten laaste het Lumet
vrae gevra oor die langtermyn-gevolge van
politieke aksies en die gebmik van geweld in
revolusies.

River Phoenix se vertolking van Danny ve:hef
die prent van 'n goeie familie-drama na 'n
uitsonderlike een. Hy lewer uiters aangrypende
spel as Danny ... hy speel hom as 'n onderduimse,
stil,lomperige kind. Dat hy leer klavierspeel het
op sy rna se oefertl-lavier Cn klawerbord wat
geen geluid maak me), is 'n geskikte en subtiele
metafoor vir sy gemoedstoestand.

Danny se besef dat hy 'n belowende pianis is
- irorues is sy pa 'n lielhebber van rock-musiek
en verafsku hy Danny se elitistiese klassieke
musiek - dompel hom in 'n verskriklike dilemma...
as hy 'n eie identiteit wi] vestig sal hy sy ouers
moet verlaat er- hulle waarskynlik nooit weer
sien rue. Praat van 'n tranedal ...

"Rurming on Empty" draai nou in Metro-
Teaters.

Norman Jewison se "In Country" speel ook
lank na die oorlog af. Dit handel oor die soektog
van 'n tieneJm~isie na inIigting oor haar pa en is
gegrond op Bu;,::'ie Ann Mason se roman. Hy
het voor baar geboorte in Vietnam gesterf en sy
dwing haai' OOi.., (haar pa se broer word deur
Bruce Willis en 'n paar interessantemorre gespeel)
om die oorlog te herleef al het hy die ervaring
reeds "begrawe".

"Die prent versit grense omdat dit handel oor
herinnering en ervarirlg. Tot die land die oorlog
in die gesig staar, salons nog agtemit die
toekoms in loop," se Frank Pierson. die
draaiboekskrywer.

Vietnam-flieks raak meer omvangryk en
verwikkeld, maar verdwyn sal hulle rue. In die
nabye toekorns (dis nou na die Oscars) kom
Brian DePalma se "Casualties of War" en Oliver

Stone se "Born on the Fourth of July". Stone het
al 'n rowwe draaiboek vir sy volgende een.

Wanneer die persnotas vir 'n prent aankondig
"Moord is moord, selfs tydens oorlog", weet jy
daarwag 'ngrootse moraliteitspel of'nklassieke
tragedie op jou. "Casualties of War" is albei.

Die ontvoering, verkragting en moord op 'n
Vietnamese meisie is die brandpunt van
"Casualties of War". Dit is gegrond op 'n ware
verhaal- die storie is in 1969 in The New Yorker
gepubliseer - en die draaiboek is geskryf deur
David Rabe (die skrywer van Robert Altman se
"Streamers").

Die ontvoering, verkragting en moord op 'n
Vietnamese burgerlike is die brandpunt van
"Casualties of War". Dit is gegrond op 'n ware
voorval. die storie is in 1969 inThe New Yorker
gepubliseer. Die bekroonde dramaturg, David
Rabe, skrywer van Robert Altman se "Streamers"
het die draaiboek geskryf:

"Casualties of War" is 'n uitmergelende,
kloustrofobiese en meedoenlose prent deur die
regisseur wat beskou word as die meester van
die modeme spanningsprent en die man wat
Robert de Niro ontdek het. Brian DePalma,
oftewel Alf Hitchcock se kleinboetie, pas al die
tegnieke wat hy in "Carrie", "Dressed to Kill",
"Scarface" en "The Untouchables" geskaafhet,
op sy jongste vrystelling toe.

Van die openingstoneel, 'n bloedige nagkontak
waarirl die bad guy (gespeel deur Sean Penn as
Marlon Brando) die good guy (Michael J Fox as
'n uitstekende ernstige akteur) se lewe red, skep
DePalma 'n onhoudbare stemming van spanning
soos net hy kan.

Maar die toneel is net by wyse van lokaas,
want dis rue lank rue of DePalma laat jou weet
daar word afgestuur op 'n Stryd tussen Goed en
Kwaad. Eriksson (Fox) is die "cherry", die nuwe
soldaat in die peleton, en weier om sy beginsels
prys te gee al sou dit sy lewe in gevaar stel. Tony
Meserve (Penn) is sy sersant, 'n ou man, en die
aanstiger van die ontvoering van die meisie. Die
twee kom soos gladiators teen mekaar te staan in
die groot Arena van die Gewete.

Dat 'n mens deurgaans aangegryp word deur
die gebeure, getuig van De Palma semeesterlike
manipulasie van die medium ... omdat daar geen
dubbelsinrugheid rondom die karakters se morele
keuses is rue. Meserve is 'n gewet~nlose
moordenaar en Eriksson is 'n engel. Daar is

uitdruklik geen verskoning vir die morele
verdorwenheid waarirl die soldate verval het
rue. Goed oorwin en die gehoor kry die
versekering dat die misdadigers geboet het
vir hulle misdryf... wat geensins 'n uitgemaakte
saak is rue. Op simboliese vlak, natuurlik,
verteenwoordig die verkragte meisie die
verlmlgtingvan Vietnam, en die prent suggereer
op 'n manier dat daar vir die talle misdade
geboet is.

Die regisseur en draaiboekskrywer, Oliver
Stone, het. vir die tweede keer in sy kort
loopbaan as rolprentregisseur die voorblad
van Time Magazine gehaal. Met nog 'n
Vietnamfliek. "Born on the Fourth of July" is
gegrond op 'n roman deur die paraplegiese
veteraansoldaat Ron Kovic. Stone wou eers
'n prent oor sy eie ervaringe na die oorlog
gemaak het, maar het besluit op Kovic s'n
omdat syne "wyer implikasies had as myne".

Hy se ook dis die tweede aflewering in 'n
trilogie. Dit is twee en 'nhalfuur lank en strek
oor 25 jaar van Amerikaanse geskiederus.

Dit is 'n omvangryke prent wat gebmik
gemaak het van kenners op elke gebied: die
oud-Marirle Dale Dye speel 'n kolonel en die
aktivis, wyle Abbie Hoffman maak sy
verskyning by 'n betoging teen die oorlog.
Hoffman het inIigting oor die jare sestig
verskaf... Stone was rue in Amerika om dit te
sien rue, hy was in die oerwoud.

Seker die noemenswaardigste aspek van
"Born on the Fourth ofJuly" is Tom Cmise se
vertolking van Kovic. Nog voor hy begin
werk het aan "Rain Man" het hy besoek
afgele by Kovic, hospitale en rehabilitasie-
sentrums om die lewe van 'n parapleeg akkuraat
te kan uitbeeld.

Kovic, '11 Marine, se "Marines is almal
vrywilligers. Ons het ander beweegredes,
ons praat anders, ons tree anders op as soldate
wat opgeroep is." Na die oorlog was hy
werksaam in die organisasie Vietnam Veterans
Against the War en 'n leier in die beweging
vir Veterane-regte. Hy is beroemd vir sy
protesaksie voor die Republikeinse Konvensie
in 1972. Stone is in 1967 as deel van 25
Infanterie-divisie en die Eerste Kavalerie-
divisie Vietnam toe. Hy is twee keer gewond
enhet die Bronze Star en 'nPurple Heart with
Oak Leaf Cluster ontvang.
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maar hierdie keel' koop ek net halumi,
olywe en halva, wat saam met 'n
lekker broodjie al 'n etetjie op sy eie
is. (As ek lief was vir Griekse slaai
sou ek ook feta gekoop het.)
Groete, en mag ons'vanjaar lekker

eet.

distilleerwyn-surplus maar die boere
word nog steeds betaal.
Daar was drie wyne by die New

World Wine Auction van Philip Togni
van Kalifomie. Togni en sy vi-ou het
die veiling bygewoon. Hy produseer
'n interessante sauvignon blanc, 'n
ongelooflike ryk, groot cabernet en
ook 'n swart muscat de hambourg.
Laasgenoemde is net in halfbottels

beskikbaar en word gemaak soos die
oorspronklike soet Constantia-wyne
van die vorige eeu. Dit is wat hy op
die verpakking van die bottel se endit
in 'n land waar Suid-Afrikaanse wyn
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parmesaan maak. Ek het 001' hul
parmesaan geskryf dat dit 'n vrugtige
smaak het - nartjies, lietsjies of pmim,
maar ons kon nie besluit wat nie - en
dat ons almal in vervoering daaroor
was. Volgende week gaan ek terug
Cremonas toe.
Ek isme baie opgewonde oor Pilaros

se kase rue. Sy kase proe baie dieselfde
en het 'n gebrek aan defmisie, andel'S
as die Cremonas se kase wat elk hul
eie identiteit het.
Die kaasmaker se hand is ook

hope!oos te swaar met die soutpot.
Gooi bietjie minder sout by en dit kan
dalk 'n verskil maak aan jou kaas,
Meneer Theocharous. Die voorste deel
vanjou vanhet met die Liewenheerte
doen, en ek weet nie of Hy van sovee!
sout hou nie.
Ek gaan weer terug Pilaros toe,

nie.
Daar behoort iets hieroor te verskyn

in die Amerikaanse Bill of Rights.
As ons kyk na die onderskeie

wynveilings wat in Suid-Afrika gehou
word - die Nederburg-veiling, die
Cape Independent Winemakers
Auction, die klein veilings deur Stephan .
Welz en die onlangse een - sien ons
dat die veilings met die uitsondering
van NedeIburg almal vir die handel
en die publiek oop is.
Dit beteken dat pryse opgejaag

word. Boonop moet die handel groter
klompies koop omdat die publiek die

s

II

botter in die pan en braai dit stadig.
Ek dink dit is Pilaros se beste kaas.

Dis 'n baie sout kaas omdat dit ook in
pekelwater Ie, maar dit bet baie smaak
en is baie lekker as dit gebraai is. Dis
'n taai kaas wat jy moet kou. Mevrou
Theocharous se mens moet dit met
vars pita-brood en koel tanlaties bedien.
Ek dink ek sal 'n bietjie olyfolie oor
die brood smeer.
Ferdie het voorgestel dat mens dit

met 'n goeie konfyt eet, en die sout en
die soet gaan goed saam. (Sornmige
puriste sal miskien flou word as hulle
dit lees.)

* Parmesaan. Die parmesaan was
effe betel' as die gemiddelde
fyngemaalde parmesaan wat jy in
supe=kte koop, wat gewoonlik van
baie lae gehalte is. Pilaros se mense
moet by die Cremonas gaan leer

BJ LANKWARDEN skryf oor
wynvelllngs

DIE onlangse New World Wine
Auction het ons aandag weer eens op
veilings gevestig. Ons is gelukkig om
baie veilings te he en alle lof vir
Stephan Welz en Sotheby's wat daarin
geslaag het om ons wette te laat
veranderom wynveilings moontlik te
maak.
Wyn, soos aile alkoholiese dranke,

word nog steeds deur die owethede as
uit die bose beskou, en rue as die
huishoudelike verbruiksmiddel wat

Ek het ses soorte kaas gekoop:
be1ee pecorino, jong pecorino,
provolone, feta, cascavalo, halumi en
ook geproe aan pannesaan wat Miemie
daar gekoop het.

* Pecorino. Die belee pecorino
was redelik eetbaar, maar die jong
pecorino was 'n bietjie dun om die Iyf.
Dis 'n cheddar-agtige kaas. Toe ek
001' die Cremonas geskryfhet, het ek
gese hul pecorino het my rue bei:ndruk
,rue. Miskien is pecorino nou maar net
rue my soort kaas nie.

* Feta (wat jy altyd in Griekse
slaai kry). Feta is basies maar maaskaas
wat sterk gesout en in sterk pekelwater
ingele word. Hierdie feta het baie
meer na maaskaas gesmaak,
waarskynlik omdat ek dit eel's 24 uur
later gmt het en dit toe reeds gemime
tyd uit die peke!water was.

* Provolone. Dis 'n Italianse
beesmelkkaas wat vars geeet moet
word, en ou provolone is blykbaar
uitstekend om mee te kook. Ek was
nie beilldruk met hierdie kaas nie.
Theodora Fitzgibbon sein The Food
of the Western World dat provolone
'n "earthy tang" het, maar ek het baie
min daarvan in Pilaros se kaas bespeur.
Dis 'n kaas met 'n ylerige, surerige
smakie.

* Cascavalo. Fitzgibbon beskryf
s6 hoe hierdie kaas gemaak word (net
om te illustreer kaasm-'la1cis rue eieIbak
nie): "It is a ewe's milk, plastic-curd
cheese made in Rumania, Serbia,
Macedonia and Bulgaria. It is curdled
with rennet, and the curd drained,
then put in a cloth and matured until
it becomes elastic, whereupon it is
heated.
"After this it is put in metal cans,

cooked in water, and then worked
like a bread dough. It is then fomled
into spherical shapes weighing about
6 pounds. These are put into wood or
metal moulds, washed with whey,
dried, rubbed frequently with salt,
and cured."
Dis 'n kaas wat Iyk soos 'n vet

mannetjie met 'n klein koppie. Dis 'n
harde kaas wat jy moet kou en dit was
te soutna my smaak. Ekkannie se ek
hou daarvan rue.

* Halumi (uitgespreek galumi).
Dis 'n braaikaas wat blykbaar baie
gewild is onder vegetariers. Miemie
se sy weet van vegetariers wat sommer
groot emmers daarvan by Pilaros koop
en as ander mense vleis braai, braai
hulle y.aasop die rooster. Anders plaas
jy dit doodeenvoudig met 'n bietjie
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by die Mark-Teater

OMTRENT 'njaar gelede het ek die
voorreg gehad om kennis te maak
met die wonderlike kase 'van Cremona
and Sons naby Krugerdorp. Tot my
skande moet ek se dat ek nog nooit
terug was om weer hul kaas te gaan
koop nie.
Hulle kaas was een van my

gastronomiese hoogtepunte sedert ek
einde 1988 uit die Kaap in
Johannesburg aangekom het, baie betel'
as die oorgrote meerdemeid restaurante
waar ek duisende rande se
middelmatige kos in my keelgat
afgegooi het.
Binnekort gaan ek weer vir die

Cremonas kuier. Ek verlang na hulle
kaas soosmens verlangna 'n wonderlike
wyn wat jy een keel' gedrink het en nie
kan vergeet nie. Die bet owe ring bly
mijaremaarekisnie van planomjare
te wag voordat ek weer 'n draai daar
maak nie.
Ek skryf 001' Cremonas omdat ek

onlangs nog 'n kaasmaker reg in die
hartjie van Mayfair ontdek het. Die
kaasfabriekie, wat nie veel groteI' as
'n tuisnywerheid is nie, het 'nheerlike
naam: Pilaros Greek Cheese. Die adres
is Queensweg 44.
Jy gaan koop jou kaas agter in die

fabriekie langs die groot houers van
vlekvrye staal waar die prosesse aan
die gang gesit word om van melk iets
heeltemal andel's te maak.
Ek het nou maar 'n swakheid vir

plekke soos hierdie. Die eienaar,
Andrew Theocharous, se vrou bedien
jou (ek het ongelukkig haar naam
vergeet).
Op die tafel staan olywe in bottels

en daar is ook hal va, daardie heerlike
Grieks-Turkse "sweetmeat" (dit het
niks met vleis te doen nie) wat van
semolina, sesaamsade, 'n stroop, kaneel
en een of ander geroosterde neut
gemaak word. Hier het ons die keuse
gehad tussen amandels en hase1neute,
en ek bet 'n stuk amandel-halva gekoop.
Halva is 'n heerlike lekkergoed, of
sou mens dit gebak kon noem? en ek
en my vriende Miemie en Ferdi het
baie lekker daaraan geeet.
En die olywe? Dit is waarskynlik

die spotgoedkoopste olywe op die
mark. Miemie het al vantevore daar
olywe gekoop en sy het haar daaraan
ooreet. Die olywe is nie mooi nie. Dit
1yksoos rosyntjies, maar proe daaraan
enjy begin dit eet soos druiwe. Hetjy
al van olywe gehoor wat met kruie
behandel is? Ek weet nie watter kruie
hulle alles daarin gegooi het nie, maar
een het duidelik uitgestaan: tiemie.
Jy koop vir jou 'n massiewe bottel

met seker amper twee liters olywe vir
net R19. Vergelyk dit met die prys
van klein hoeveelhede (dikwels swak)
olywe wat in supermarkte te koop is
en jy besef: hier is die winskoop van
die jaar.

Ons is oop
Dinsdagtot Vrydag

vir
middag- en aandete

Saterdae
slegs aandete

Mark-Teater
Breestraat, Newtown

Telefoon 838-69660

dit is nie. Die Amerikaners is nog
strenger maar dit is moontlik 'n
nasleepsel van "prohibition", die
aakligste woord wat ek ken.
In die VSA word alkohol beheer

deur die BTF, die Bureau of Alcohol,
Tobacco and Firearms, wat duidelik
toon hoe laag die regering wyn beskou.
Vandag laat slegs die staat lllinois
hier en daar wynveilings toe en dit is
waarom 'n veiling soos die New World
Wine Auction nooit daar gehou kan
word nie. Boonop is alle wyn uit
Suid-Afrika verbied sodat die katalogus
heelwat durmer sal wees.
In die VSA maakdit groot inbraak

op jou persoonlike vryheid - niemand
word toegelaat om wyn wat hy gekoop
het weer te verkoop nie. Jy kan die
bottel weggee of die wyn in die drein
afgooi maar jy kan dit nie verkoop

kleineres opkoop.
Ek vra myself dikwels af of wyn

nie besig is om homself uit die mark
te prys nie. Elke jaar vethoog die
produserende handelaars hulle pryse.
Verlede maand was die stygings tussen
14,8 en 17 persent. Wyn op die laer
vlak se pryse sallatervanjaarmet nog
5 persent styg. Dit sou belaglik wees
indien dit nie so tragies was nie.
Die werklike wynveIbmik styg rue

en wyn raak 'n groot uitgawe in baie
huishoudings. Die bierbrouerye het
nog nooit 'n verhoging vanmeer as 10
persent gehad nie en bierverkope was
ook nog nooit heel' nie. Dit laat jou
dink, of hoe?
Waar wynpryse in die meeste Jande

hul eie vlak vind, het ons hier 'n
gewaarborgde minimumprys, selfs vir
distilleerwyne. Daar is 'n groot

taboe is! Hierdie wyn het net 14,5
persent alkohol en is heerliker as
heerlik.
Philip produseer rue baie van hierdie

wyn nie aangesien hy net 39
druiwestokke daarvoorhet. Wanneer
die reen die oes bedreig neem dit hom
en sy vrou net twee uur om die oes in
te same!. Hy produseer net een vat
van hierdie manna uit die heme!'
Sy totale wynproduksie is slegs

2000 kiste per jaar en daarmee kan
hulle die wereld deurreis. Weer eens
is daar 'n boodskappie hier.
Philip het 0,6 persent van sy tot ale

oes op die New World Wine Auction
gehad - 12 kiste. Hulle het net 001' die
R7000 gehaal en die paar gelukkige
bieers wat daarvan kon koop sal dit
moontlik as die winskopie van die
veiling beskou.

_____________________________ N._. ~~.~ .. __ •
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CHARLES LEONARD

Is daar ganse in die ein-ads?
My Fathers's Face - Leo Kottke
(8)

Ja, "Gonzo" is temg na sy kerjakkery
in die "groen-groen Zoeloeland van
Natal" en vrekbly daaroor. Liewe leser,
daar het ek die mag van musiek ontdek.
Ek het weer eens onder die besef
gekom - en ek sal dit nou maar hier
openlik erken - dat ek volslae verslaaf
is aan musiek.

Ek het my groot ghetto-blaster
saam gehad en dit het my dinge soos
'n onderhoud met Gatsha Buthelezi
laat oorleef. So terloops, het julle
gesien dat hy op sy dag 'n akteur was
in 'n belaglike fliek genaamd
"Thokoloshe"? Rollende oe en al in
tradisionele gewaad is hy ons eie
Ronald Reagan. En dit is nie die enigste

ooreenkoms nie ...
Om tern g te kom na musiek, ek het

ook die belangrikheid van langpad-
musiek ontdek. Daar is niks wat jou
so wakker hou as goeie musiek nie.

Een plaat waaroor ek spyt is dat ek
dit nie op kasset gehad het nie, is My
Father's Face.

Kottke is al die afgelope 20 jaar in
die musiekbedryf en sy vermoens wys
duidelik. Hy speel 'n wonderlike 12-
snaar kitaar en het 'n stem wat hy self
al beskryf het as dat dit klink na
"geese farting on a muggy day".

As dft is hoe dit klink as ganse dit
doen gaan ek vanmiddag in die
classifieds kyk vir 'n trop ganse om te
koop.

Kottke se stem is warm, diep en
gernsstellend soos jou gunstelingtmi
en jou rna se hoenderpastei. Dit is

iewers tussen Tom Waits op 'n goeie
dag, Gordon Lightfoot en Daniel
Lanois.

Sy plaat is deur die veelsydige T-
Bone Burnett geproduseer en Kottke
se virtuose spel is helder noot vir
helder noot daar om te genie!.

Die hoogtepunt op die plaat is
Everybody Lies - die soort liedjie wat
jou die heel dag bybly sonder dat dit
irriteer.

Kottke het 'n heerlike sin vir humor
en dit is duidelik op 'n snit soos Why
Can't You Fix My Car waarop hy pleit
dat die ou sy motor regmaak. Oit is
dan net 'n Chevrolet, nie 'n Mercedes
nie.

As jy weer die langpad tref, moet
dit asseblief nie sonder Leo Kottke
doennie.

The Best of the Velvet
Underground: Words and
Music of Lou Reed - The
Velvet Underground (10)

Ek het my voorgeneem om die
jaar ligter op die tien-uit-liens te woos,
maar ek kon eenvoudig nie anders
met die een nie.

Soveel briljantheid kom jy seIde
op een stuk viniel tee. Wat my getref
het met die luister van die plaat is hoe
'n fenomenale invloed Lou Reed, John
Cale, Sterling Morrison, Nico en Doug
Yale op moderne musiek gehad he!.
TalJe van die beste groepe wat vandag
plesier aan musiekliefhebbers met
goeie smaak gee, is intens deur Velvet
Underground bemvloed.

As jy nog nie al hul plate het nie,
koop gems die versameling. Dit is

wonderlike waarde vir geld vanwee
die lengte van die plaat. Oit pas nie op
die een kant van 'n gewone C90-
kasset in nie.

Lou Reed In die 70's

ook aan die Verenigde Volke
se Spesiale Komitee teen
Apartheid.

Nkondo he! gese dat hulle
nie haar verskoning verwerp
nie, maar dat dit slegs aanvaar
sal word as sy me weer op
die manier te werk sal gaan
nie en dat sy ook nie in
Angola en Mosambiek gaan
optree me.

"Joanna se optrede, soos
die rebelle-krieketspelers,
gee geloofwaardigheid aan
die apartheidstelsel," se
Mbuli.

groot speld van die toneel af
verdwyn.

Na Saterdag se konsert het
die Frelimo-regering in
Mosambiek gese dat sy nie
welkom sal wees om in die
land op te tree me. Sy sou later
vanjaar daar konserte hou.

Sy het intussen nog steeds
planne om ook in die jaar in
Angola op te tree.

Mzwake Mbuli, ook van
die lessenaar, het gese dat sy
me net aan die plaaslike anti-
apartheidsmagte behoort
verskoning te vra nie, maar

. . . Groot Galery \
The Jol Series: Skilderye en tekeninge

.deur Gillian Solomon
Iq~in .~~'ery- Bitter Harvest: '
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ammer, sa boikotbreker
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DIE gewilde Brasiliaanse sangster,
Joanna, het die week om verskoning
gevra dat sy die kulturele boikot
verbreek he!.
Joanna, met 17goue en 8 platinum
plate agter haar naam, het die afgelope
Saterdag in die Standard Bank-Arena
in Johannesburg opgetree in woorwil
van protes deur die bree demokratiese
beweging se kultuurlessenaar en die
Brasiliaanse konsul, C Bello, se
besware.

By 'n nuuskonferensie wat by
die kulturele lessenaar se kantoor in
Johannesburg gehou is, het Curtis
Nkondo van die lessenaar gese dat
die konferensie nie 'n hofsitting of
'n tribunaal is nie, maar dat dit gehou
is om die probleem op te los en
sodoende oplossings te bied vir die
stryd om bevryding.

Die verskoning wat Joanna
aangebied het, is dat sy deur haar
promotor in Suid-Afrika, Carlos
Paiva, mislei is. Hy het gese dat hy
haar optrede met die regte mense
binne en buite Suid-Afrika uitgeklaar
het. Sy hethiereers agtergekom dat
dit nie waar is nie.

Paiva het ook intussen soos 'n

Charles Leonard
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Judy Davis In "Kangaroo"

KANGAROO
Met Colin Frlels, Judy Davis en Hugh Keays-Byrne
Regie: Tim Bursta"
In die Mini Cine, Pretorlastraat 49, Hlllbrow

ANDREA VINASSA

Aquila in
Australie

DIE aanloklikheid van fascisme met sy tweeling-elemente van "male-bonding" en chauvinisme
kry indringende aandag in "Kangaroo", die Australiese prent wat gegrond is op DH Lawrence se
semi -outobiografiese roman.

Sydney, Australie, 1922. 'n Gefrnstreerde skrywer (Lawrence) en sy vrou kom in die hoofstad
aan. Sy ontnugtering met die demokrasie van sy tuisland spmit uit die veroordeling van sy werk
as pornografies en dat hy as 'n verraaier gebrandmerk is omdat hy die status van gewetensbeswaarde
geniet het tydens die Eerste Wereldoorlog.

'n Charismatiese, seksueel-ambivalente fascis en lid van die Australiese parlement, generaal
"Kangaroo" Cooley, knoop 'n vriendskap aan met die Lawrence-karakter met die doel om hom
weg te 10k om deer te neem aan sy beweging wat 'n interessante ooreenkoms toon met ons eie
Aquila.

Dis vreemd hoe Lawrence, nie een van my gunstelinge nie, altyd daarin slaag om dft te
romantiseer wat hy kritiseer. En sy lewensftlosofie kry heelwat aandag in "Kangaroo". (Eet jou
hart uit, Eugene). Ek gee toe, niemand sou sy boeke lees as hy nie mans en hulle belaglike
manewales geromantiseer het nie!

Die prent spog met die gebmiklike deugde van die goeie Australiese rolprentbedryf: aandag
aan geskiedkundige besonderhede, stewige vakrnanskap en voortreflike vertolkings. Die omslagtigheid
en voorliefde vir melodrama van 'n Ken Russell is byvoorbeeld afwesig.

Die verhouding tussen die twee mans word spanningsvol gejukstaponeer met Lawrence se
verhouding met sy vrou Harriet (Judy Davis). Die voordeel van die ligging van die verhaal is dat
Glenda Jackson nie teenwoordig is nie. Judy Davis se vertolking van die Bevryde Vrou wat
Jackson gewoonlik so didakties in Lawrence-prente speel, is een van die hoogtepunte van

• "Kangaroo".
* "Kangaroo" draal aanstaande week in die Mini Cine.
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Gevoelslewe
in ystydperk

•vasgevnes
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THE BITTER TEARS OF PETRA
VON KANT
Deur Rainer Werner Fassblnder
Met Antoinette Kellermann,
Pauline O'Kelly, Sandra
Temmlngh, Claire Berleln, Elma
van WIJk en Joey de Koker
Regie: Martlnus Basson
In die Nlco Malan Arena

ARNOLD BLUMER

'N GROOT, wit hemelbed is die
fokuspunt van Francois du Plessis
(Conglomerate) se uitspattige
vernoogstel. Op die bed en daaromheen
speel die melodrama oor die
ongelukkige liefdeslewe van die mode-
ontwerpster Petra von Kant hom af, 'n
~smatige nabootsing van 'n egte
kitch~storie.

Wat my veral g~tref het was hoe
onaangeraak die vreugde en die leed
van die karakters my gelaat het. In
hulle kringe is alles geveins, selfs die
voorkoms is net uiterlike vertoon,
daar's niks binnekant nie, die mense
is hoI. Dis presies wat Fassbinder aan
sy gehore wou oordra, maar
terselfdertyd wou hy daarmee ook 'n

samelewing kritiseer wie se norme en
etiese waardes aan juis sulke
emosioneel uitgeholde larwes die
hoogste aansien toeken.

Martinus Basson laat met 'n
uitstekende span spelers voortreflik
reg geskied aan hierdie moeilie stuk.
Vera! Antoinette Kellermann se Petra
von Kant wys met 'n ongelooflike
wye register van emosies hoe
uitbuitbaar liefde is; sy hunker daarna,
maar kan dit nie kry me, want sy self
kan dit nie onvoorwaardelik gee me.
Aan die einde, rui haar geweldige
uitbarsting en ineenstorting, wil 'n
mens haar amper jammer kry, maar
dan begin sy die volgende vlieg in
haar web toespin.

Die keer is dit die bediende Marlene
wat nog die hele stuk deur as deel van
die meubels beskou is, wat rondgeskop
en op wie gevloek en geskreeu word.
Sonder om 'n woord te se speel Pauline
O'Kelly hierdie Marlene so dat jy die
hele tyd bewus bly van haar
teenwoordigheid; en met net haar gesig
en oe vertel sy dat daar diep onder die
oppervlak van die slaaf-meester-
verhouding iets anders aangaan. '

Sandra Temmingh se barones
Sidonie von Grasenabb is by uitstek

Rainer Werner Fassblnder

die neusoptrekkerige sosiale klimvoel
wat, soos haar naam se, op anderman
se landerye kom wei.

Claire Berlein is die geliefde, eers
nai'ewe onskuld en dan, nadat sy gekry
het wat sy wil he, net so yskoud en
berekenend soos haar minnares.

Dogter Gabriele (Elma van Wijk)
en moeder Valerie von Kant (Joey de
Koker) voltooi. die prentjie van 'n
snobistiese high society wie se
gevoelslewe in 'n ystydperk vasgevries
is.

Die stuk en opvoering is 'n raak en
pynlike weerkaatsing van ook 'n deel
van ons samelewing, en almal wat nie
bang is om in spieels te kyk me behoort
dit by te woon.

K agtoe van die
verbeeld ing
MBUTTERFLY
Deur David Henry Hwang
Met Sean Taylor, Jeremy Crutchly ea
Regie: Robert Whitehead
In The Theatre on the Bay

ARNOLD BLUMER

OOK in die Amerikaner David Hwang se stuk word 'n spel gespeel rondom
gevoelens, net die keer is die spel meer ingewikkeld, meer temas is daarby
ingeweef, en die gevoolens is "eg", dws so eg soos gevoelens op 'n vemoog kan
wees.

Maar die objek van die gevoelens is "oneg", die Franse diplomaat Rene
Gallimard (Sean Taylor) raak verlief op die Chinese meisie Liling (Jeremy
Crutchley) wat eintlik 'n Chinese homoseksuele akteur is en volgens eeue-oue
tradisies meisierolle vertolk. Jare lankkry Liling dit reg om Gallimard oor haar/
sy ware identiteit te flous, maar dan word Gallimard na Parys teruggestuur,
Liling volg (gedwonge) as agent van die Chinese regering, en daar word haar/
sy ware identiteit letterlik ontbloot.

Dis egter net die oppervlakkige storielyn. Daaragter gaan dit om tussenmenslike
en interkulturele verhoudings tussen man en vrou, tussen kulture. En meer:
vooroordele word bevraagteken (die "Westerse internasionale verkragtings-
mentaliteit") en tradisionele waaI'des word omgekeer ("net 'n man weet hoe 'n
vrou veronderstel is om op te tree"), bedoel as beskuldiging teenoor die man.

En daaragter staan nog altyd die vraag of 'n man se liefde teenoor 'n ander
man nie net so diep en eg kan wees soos die liefde tussen man en vrou nie, of
anders gestel: is die kwaliteit van liefde afhanklik van die objek waarop dit gerig
is? En wat as daardie objek nie eenduidig is nie? Boonop word ook nog vrae
gestel oor die verhouding tussen verbeelding en realiteit, en alles word
veelduidig wanneer Gallimard aan die einde in sy eie verbeelding in ontvlug.
Of was dit dalk nie ontvlugting nie?

'n Boeiende stuk, soos lanklaas hier te siene was, boeiend opgevoer veral
danksy Sean Taylor en Jeremy Crutchley wat albei 'n kragtoer lewer binne die
mees verbeeldingryke dekor (Patrick Noome) wat die teater sedert sy ontstaan
gesien het.

Die Berlynse muur en Fidel 0
Roemryke loopbaan

NADAT Schwart In 1960 ult Berlyn weg Is, was hy vyf Jaar
lank vaste dlrlgent en afrigter by die Baselse Stadsteater
In Swltserland. Daar het hy meer as 300 opera- en
balletopvoerings gedlrigeer.
Hlerna word hy vaste dlrlgent by die Wuppertalse
Stadsteater en die Frankfurt-Opera. Vanaf 1971 tot 1978
tree hy op as hoofdlrlgent by die Hagense Stadsopara, an
die volgende vier Jaar Is hy vaste dlrlgant by die Weense
Staatsopera en Volksopera.
Toa word hy hoof van opera, algemene muslkale dlrekteur
en hoofdlrlgent van die operahulse In Krefleld en
Monchengladbach, an vanaf 1973 dlen hy as artlstleke
assistant an amptallka maastro sostetuto vir Herbert von
KaraJan gedurende die Paas-muslekfees In Salzburg.
Hy dlrlgeer by die measte belangrlke Europese oparahulsa
an Is welbekend as slmfonledlrigent In Berlyn, Wenen,
MOnchan, Leipzig en Mllaan.
Hy Is tans hoofdlrlgent by die Giirtnerplatz-Operahuls In
MOnchen.

PHILIPNAUDEpraat met
Reinhard Schwarz. wat
nou Beethoven se opera
"Fidelio" in Kaapstad
dirigeer • oor meer as
net musiek

DIE dirigent Reinhard Schwarz is 'n
Berlyner in murg en been: hy is daar
gebore, het later by professor Herbert
Ahlendorf aan die Berlynse
Konservatorium studeer en 'n
intemasionale kursus bygewoon wat
Herbert von Karajan in Berlyn
aangebied het.

Toe was daar drie hoof-operahuise
in Berlyn (dis nou nog v66r die muur
die stad in twee geskei het): die
Stiidtiche (later die Deutche) Oper,
die Staatsoper unter den Linden en
die Kornische Oper (onder leiding
van die beroemde Feisenstein).
Schwarz is egter in 1960 uit Berlyn
weg, 'njaarv66rdie oprigting van die
Berlynse muur.

Maar dit is duidelik dat hy nie net
'n musiekmens is nie - as Berlyner Ie
die muur en die hele geskiendenis
wat daarmee saamgaan, diep in sy
bewussyn gegrafeer. Hy vertel hoe
Oos-Duitsers pasboeke moes dra.

Onregverdige opsluiting is
hoegena!lmd niks nuuts nie - veral me
vir Schwartz nie, en veral nie as hy
dink aan die 28 jaar wat die Val van
die Muur voorafgegaan het nie:

Hy het verlede jaar in November
die eerste keer "aan die ander kant
van die muur" in Oos-Berlyn opgetree,
saarn met die Berlynse Simfonie-orlces.
Tydens die oefentydperk is hy oorreed
om 'n repetisie te kanselleer sodat al
die musikante op 4 November aan 'n
vreedsame protesoptog kon deelneem.
'n Miljoen mense betoog daardie dag
in Berlyn teen die regering; op die
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Alexanderplatz maak die
protesskrywer, Stefan Heym, 'n
toespraak en se: "Ons ken die vrye
woord al goed genoeg - nou moet ons
leer om op ons regte am te dring. Die
beroemde dirigent Kurt Masur reel
vreedsame politieke optogte en
betogings, asook weeklikse
vergaderings in die Gewandhaus. Die
betogings word elke dag groter en
die eise strenger - wetgewing word
byna daagliks hersien, veral wat
beweging tussen Oos- en Wes-
Duitsland betref.

Toe breek die aand van 9 November
aan. Die konsertsaal, wat gewoonlik
volgepak is, is skielik half-vol - die
nuus trek soos 'n veldbrand deur die
ouditorium - dit is in die aandbulletin
aangekondig - die muur is af!

Aan die einde van die opvoering
was daar 'n ontploffing van emosies
toe almal besef Oos-Duitsland is rui
jare vry, vertel Schwarz.

'n Oos- Duitser het dit s6 gestel: In

julie land (Wes-Duitsland) word 'n
moordenaar na vyftien jaar in
gevangeskap vrygelaat - ons word
nou rui agt-en-twintigjaar vrygelaat!
"En drie dae later hou Daniel
Barenboim 'n konsert vir die Oos-
Berlyners met die (Wes-) Berlynse
Philharmoniese Orkes.

Net soos Beethoven, meen Schwarz
dat kunstenaars aan die voorpunt van
verandering staan - kunskan en moet
die nlensdom wakker maak en vry
maak. Fidelio het besondere betekenis
vir horn, want dit gaan oor die alewige
stryd tussen gevangeskap en vryheid:
Beethoven se verhaal - wat volgens
oorlewering op 'n ware gebeurtenis
gedurende die Franse Revolusie
gegrond is - vertel van 'n vrou, Lecnore,
wat haarself as 'n jong man voordoen
en nou by 'n tronk as assistent van die
hoofbewaarder werle.Want sy vermoed
haar man, Aorenstan, is daar opgesluit.
Hy is twee jaar vantevore deur die
tronkgoewemeur, Pizarro, in hegtenis

geneem toe hy die se misdade wou
oopvlek.

'n Regverdige minister (sic) laat
dan weet hy is op pad om Pizarro aan.
die kaak te stel en Pizarro besef hy
moot baie gou van Florenstan ontslae
raak. (So what's new?) Hy se Rocco,
die tronkbewaarder aan om solank 'n
graf te grawe, en as Leonore (Aorestan)
saamgaan om hand by te sit, herken
sy die arme gevangene as haar man.
Dan kom Pizarro in en maak reg om
Aorestan dood te steek, maar Leonore
tree tussenbeide, se wie sy is en hou
die booswig met 'n pistool op 'n afstand.

Gelukkig vir hulle, kondig 'n

Reinhard
Schwarz ••."kunstenaars
staan aan die voorpunt
van verandering."

trompetgeskal op daardie selfde
oomblik die minister se aankoms aan
en word nie net Aorestan nie, maar
ook al die ander gevangenes wat
onregverdig opgesluit is, vrygelaat ..

Daarom is dit so 'n belangrike en
veelseggende gebeurtenis dat Fidelio
regdeur die land opgevoer word, oindat
Suid-Afrika immers op die drumpel
van 'n nuwe tydvak staan en net soos
die res van die wereld 'n algemene
gevoel van bevryding beleef.

* "Fidelio" word op 31 Januarie,
3, 6, 10, 13, en 17 Februarie by die
Nico Malan in Kaapstad aangebied.
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'I see the world in the form of a
ticket: complete, punched,

clipped and torn'

ARGENT:'N VERGETE KUNSTENAAR

KENDELL GEERS

CHARLES ARGENT was een
van Suid.Afrika se vroegste
avant garde.kunstenaars, tog
is hy vandag een van die mees
vergete.

Hy ls in 1913 in Engeland
gebore en het 'n graad in die
Beeldende Kunste aan Reading-
Universiteit verwerf. Hy het in
1948 Suid-Afrika toe verhuis en
het as deeltydse lektor by Wits
gewerk.

Hy het Suid-Mrika in 1962
ver1aat, ontnugter. Maar in sy
veertien jaar op Suid-Afrikaanse
bod em het hy ten minste elf solo-
tentoonstellings gehad waarvan
elkeen 'n kookpot omstredenheid
verwek het.

In Oktober 1952 het die
omstredenheid rondom Argent se
werk ongekende hoogtes bereik
met 'n tentoonstelling op die
plakborde van die Openbare
Biblioteek van Springs. Die
burgemeester van Springs, Dr J A
Ellis, was geskok en het dit
"absolute tripe" genoem. Hy het
gese dit was '''n belediging vir die
intelllgensie van die mense van
Springs" en het mense uitgedaag

'- om dit kuns te noem. Die gevolg
was 'n vurige debat oor mod erne
. kuns waarby kunstenaars soos
Walter Battiss en WH Coetzer
betrokke geraak het.

Dwarsoor die wereld was
open bare verwerping nog altyd 'n
aspek van goeie avant garde-
kuns. Die Britse publiek het
soortgelyk gereageer op die Tate-
Galery se aankoop van 'n Carl
Andre-stuk van die sewentigs. Die
werk het bestaan uit 'n klomp
bakstene wat op verskillende
maniere gerankskik kon word.
Meer oniangs was die
Nederlanders smoorkwaad oor 'n
Jeff Koons-Ewewigtenk wat deur
die Stedelijke Museum in
Amsterdam aangekoop is. Dit het
bestaan uit 'n vistenk vol water
waarin 'n basketbal vol kwik
dryf.
Dit is heel waarskyniik dat

mense agterdogtig oor die werk is
omdat "found objects" gebruik
word. In 'n gemeenskap waar
kuns beoordeel word volgens
tegniese vlrtuositeit, lyk die keuse
en konstruksie van "found
objects" al te maklIk. Die proses
is egter 'n verwIkkelde een en
beros op veel meer as toeval.

Carl Andre se "Lever"

Michael Goldberg se "Untitled. The Family Bath"

Vir Argent was die inhoud van
die werk belangrik en het hy nie
volgens visuele formules gewerk
nie. " A picture can be made of
anything durable. It is not
essential to use oil paint or water
colour ... When I think of a typist
or a rich man, it is the typewriter
or the riches I see rather than the
known features of an individual ...
From time to time I employ
things which playa part in
everyday life; bus tickets,
envelopes, etc. To me they
become powerful symbols of
humanity when transposed into
pictorial content."

Argent was berug vir sy
gebruik van buskaartjies. Die
uitnodiging na sy 1958-
tentoonstelling was: "I see the
world in the form of a ticket:
complete, punched, clipped and
torn." Hy het sy "Tickets in
Love" beskou as sy beste werk.
Nog een, "Neurotic Tickets" het
bestaan uit drie kaartjies wat op
die randjies gepons is.
Byna drie dekades na die

voorval in Springs het nog 'n
Suid-Afrikaanse kunstenaar,
Michael Goldberg, dieselfde
openbare verontwaardiging op
die hals gehaal. Die keer was dit
van Francois Oberholzer, die
voorsitter van die
Johannesburgse bestuurskomitee.
Die geleentheid was die aankoop
van Goldberg se "Untitled - The
Family Bath", 'n werk wat uit 'n
klomp "found objects" bestaan
het.

Oberholzer het oor die
sandkas gese: "The only creature
that knows what to use this
sculpture for is the gallery cat."
Die funksie van die avant

garde is juis om krities te wees
oor bestaande opvattings van
kuns. Dit staan in opposisie tot
alle kuns wat dit voorafgaan. In
die woorde van Braam Kurger:
"Ek voel eintlik net seker oor die
ding waaraan ek werk as ek dit
wantrou ... as jy wragtig nie weet
wat om te dink nie, en dit bly jou
worry, maar jy riiks doen om dit
van die draad af te stamp nie, dan
is dit subversief. As dit jou
konfronteer en jou eie waardes
ondermyn, behoort jy goed te
doen wat jou elke keer omkeer en
uit jou broek uitskud."
Dit was meer as net die

gebruik van "found objects" wat

'I don't like the
calculating
mind. It has
brought us

total non-
communication

and
inhumanity'

dr J A Ellis verontwaardig het, dit
was ook Argent se klaarblyklike
gebrek aan kunssinnige
vermoens. Hy het, byvoorbeeld,
buskaartjies en gekleurde
tydskrifknipsels op 'n stuk papier
geplak, sy oe toegemaak en
daarop geteken. Die opsetlike
swak kuns was in die jare tagtig
baie prominent. Argent was meer
as bekwaam om virtuose
skilderye te vervaardig, maar
blote tegniese vaardigheid het
hom verveel.
Sy vroee tentoonstellings het

portretstudies ingesluit wat sy
vaardighede bewys het, maar
later het hy dit onnodig geag. "To
me the simple drawing of a
symbol, such as a circle for a
head with two small circles within
it for eyes, has a stronger impact
than any attempt at realism ...
Personal vision, imagination and
the idea must take precedence
over media, techniques and
skills."
The belangrikheid van Charles

Argent se werk kan nie
oorbeklemtoon word nie, tog is hy
in enkele arbitrere lyntjies in die
geskiedenisboeke aangeteken en
net as lektor by Wits. Hy was ook
'n duidelike weglating in die "The
Neglected Tradition"-
tentoonstelling.
AI is daar net 'n paar

oorblywende werke van Argent n
omgang is dit moeilik om sy
afwesigheid te verstaan. Aan die
ander hand, dalk wou Argent dit
so he, wou hy die rasionele
verstand te bowe gaan: "You see,
I specialise in pure nonsense,
which is the opposite of the
calculating mind. I don't like the
calculating mind. It has brought
us total non-communication and
inhumanity. "
Argent is in 1982 arm 10

Londen dood.
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vyfuur smiddags totl1aie laal
saans en Salerdae vir
middagele. Etes word sewe
dae van.die week IOllaataand
bedien.
Club Manzattan, Mole-
tsane, Soweto: Hoer-
inkomstegroep disko. Oop
van 110m. Maandae en
Dinsdae is loe gang gratis.
Twee gralis biere op aande
wanneer toe gang gevra
word. Aile soorle musiek .
Blues, Marshallstraat 165:
Wesens van die noordelike
voorstede (ouderdom tussen
25 en 35) se uithangplek.
Disko-musiek, flitsende
ligre, spieels, mense mel
grimering ... daai soort van
ding.

KAAPSTAD
BASE: Vanaand, Saterdag
en Sondagaand is dit McCoy
Mbrubata se BROTHER-
HOOD. Dinsdagaand is dil
World Music met Steve
Gordon wat CD's speel
vanuit Mrika en die Ka-
ribiese eilande ensovoorts.
Woensdagaand is reggae en
dan van volgende Donder-
dag tol S aterdag is dit
SMOKING BRASS.

AMOS AND THE
NAUGHTY BOYS.
Maandag: GREEN.
Dinsdag: LITTLE SISTER.
Woensdag: DIAMOND
DOGS.
Donderdag: WENDY OLD.
FIELD.
Klpples, Mark-Tealer, New-
town: Township-jazz se
voorsledelike tuisle. (Toe op
Maandae, die res van die
week oop van sewe-uur - en
naweke van vyf-uur - tot
laat.)JAHNITO is hiertol18
Februarie.
The Junction, h/v Bree- en
Claimstraat: "Ouer" rock en
new wave mel 'n aparte
vertrek vi~ "live" groepe, 'n
daktuin en video- en pool-
kamer. Welkome afleiding
van die disko-lwak op ander
plekke. Chris Prior is soms
Saterdagaande die
plalejoggies. Vir "denkende"
jollers.
Rumours, Rockeystraal: 'n
Tipiese Rockeyslraatse
laataand-"joint" vir mense
wat soms werk en van jazz
hou.
Late Nlte Duke's, Melville:
Laatnag-alternatief vir
middel-stedelinge. Oop van

GALE RYE

JOHANNESBURG
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Domlnicus-Galery, Rosebank: Seremoniele en huishoudelike
objekte van die Kongo word tot 14 Februarie uilgestal.
La Chine des T'Slng, Rosebank: Japanesehoutblokdrukke,
bronswerke, lekstiele, ivoor en porselein word tot 30 Januarie
uitgestal.
Natalie Knight-GaJery: "Cross Section of the 80's" wat werke
van inlemasionale en plaaslike kunstenaars insluit. Tot 2
Februarie.
Gallery on the Market, Newtown: Diek Grobler en Marna
Schoeman stal tot einde Januarie uit. Daama volg 'n uitstalling
deur Jacques Fuller, Julian Venler en Sonja Zytkow. Open 3
Februarie. Tot 28 Februarie.
Johannesburgse Kunsgalery: Gerard Sekoto stal tot 10
Februarie uit. Ook: 'n Uitstalling van pop-kuns mel werke van
onder andere David Hockney.
African Magic: Inheemse handwerk en kunsartikels.
Ongewoon en outentiek. Rockeystraat 20, Bellevue,
Johannesburg, en Milkwoodsentrum 9a, Plettenbergbaai.
Zona. Na'iewe Mrika-kuns en -appliek; inheemse handwerk en
kuns. Grantlaan 64, Norwood, Johannesburg .

Baxter-Galery: Galery-uitstalling. Uitstalling deur spotprent-
lekenaar Derek Bauer duur tot 10 Februarie.
Art Scene, Seepunt: Gemengde uitstalling van skilderye,
keramiek en glaswerk.
Gallery 709, Adderleystraat: Verskeie beeldhouwerke en
skilderye deur plaaslike en intemasionale kunstenaars van
onder andere: Robin Mann, Pieler van der Westhuizen, Naama
Nothmann, Ann Linsell-Slewarl, Lukas van Vuuren en andere.
Kunskamer, Bergstraat 14: Suid-Afrikaanse kunslenaars soos
Pierneef, Maud Sumner, Maggie Laubser, Irma Slem, Preller,
Welz, Kibei, Caldecott en Boonzaaier.
Gallery International, St Georges-sentrum: Aigemene
uitstalling.

iii

Lean
On Me

MYSTIC
PIZZA

TURNER
& HOOCH

RllJER
OF DEATH

SEA
OF LOVE

The Genulnes Is nog net vanaand In Jameson's In
Commlsslonerstraat, Johannesburg te slen. Hulle speel eers

weer In April In Egoll. Olt Is 'n nuwe hervormde Genulnes met 'n
vuurwarm bredle van Kaapse goema en koel-koel Jazz. Mis hulle

en dlt rus op Jou ele gewete.

Romantic Thriller (2-18)
AI PaCino. Ellen Barkin

DAilY 945.1215,230,515.745.1000

Action Adventure (2-10)
MIChael Dudlkoff. Robert Vaughn

DAILY 945 1215,2.30,5,15,745.1000

A Romantic Comedy With The Works (2-16)
William R Moses, Julia Roberts

DAILY 945,1215.230,515,745,1000

SEAOF LOVE
Romantic Thriller (2-18)

AI Pacino. Ellen Barkin
DAILY 945. 1215, 230, 515, 745. 10 00

Jameson's Bar, Commiss-
ionerstraat: Een van die
laasle buiteposle van "live 'n
local" musiek. Wye verskei-
denheid van mbaqanga tot
rock. Jazz saam met Sater-
dagmiddagele; geen toc-
gangsgeld. Jazz elke dag van
121ot2nm en Salerdae van 2
101 6nm. THE GENUlNES
kan nog vanaand en
. Salerdagaand gesien word.
Roxy Rhythm Bar, Main-
straal, Melville: Vanaand:
AFRICAN JAZZ PIO-
NEERS. Salerdag: LARRY

MUSIEK
Foto: Chari". L80nard

Hilarious Comedy (A)
Tom Hanks. Mare Winnmgham

DAILY: 945,12,15,2.30,515,745.1000

JOHANt-ESBURG

RI"ER OF DEATH
Action Adventure (2-10)

HALLOWEEN
4

Suspense Thriller (2-14)
MON-FRt: 9.30. 2,00, 730 SAT 1100.330,800

MAJOR LEAGUE
Comedy (A)

Corbin Bernsen
PLUS

LOCKUP
Action Thriller (2-18)

Sylvester Stallone
MON-FRI, 930,2.00, 7.30 SAT 1100,3,30.800

,jlliliJ1'tZ.''I111

Romantic Drama (2-16)
Derek De Lint, Kim Thomson

DAILY' 945. 12,15.230.515.745. 10.00

JO'BURG FOlliES met
Malcolm Terry, Jonathan
Taylor, Odile Rault en
Keavin Feather is by die
Leonard Rayne te sien.

KAAPSTAO

B a x t e r - Tea t e r,
Mainstraat: IPI TOMBI
THE WARRIOR kan tot
middel Februarie in die
Hoofteater gesien word.

In die Concert Hall is die
ucr Summer School tans
aan die gang.

In die Studio kan Joyce
Dallon in OUR GRACIE
tot 3 Februarie gesien
word.

Mark Banks se satire is
lans by die Stagedoor tot
27 Januarie te sien.

WHODUNNIT,'n komedie
mel Tobie Cronje is by die
Alhambra te sien.

Nlco Malan, Strand-
gebied: MARCH OF THE
FALSETTO'S mel Joseph
Clark en Drummond
Marais is in die Teater 101
12 Februarie te sien.

THE BITTER TEARS OF
PETRA VON KANT kan
in die Arena tol 3
Febn.arie gesien word.
Mel Antionette Kellerman
en Pauline O'Kelly.

SEA.OF LOVE
. Romantic Thriller (2-18)

AI Pacino. Ellen Barkin
DAllY: 945, 1215.2.30.515.7.45. 1000

Mynardvllle Opelug-
teater: Shakespeare se
MUCH ADO ABOUT
NOTHING met Bo
Petersen en Peler BUller is
tol 17 Februarie te sien.

Stealing Heaven

'%'111::0

,d~l,

Lean
On Me

SEAOF LOVE

Patrick Mynhardt is in
ANOTHER SIP OF
JEREPIGO by die Laager.
Mark- Teater te sien. Elke
aand om 8-uur.

Walsh, Natalie Gamsu en
Lana Green gesien word.
Dinsdae tot Sondae om
9nm. Laaste naweek.

Pieler Toerien: AIN'T
MISBEHA YIN' mel Sam
Marais en Nalalia Da
Rocha open Saterdagaand
om 9-uur by die Andre
Huguenet.

. MYSTIC
PIZZA

A Romantic'Comedy
With The Works! (2.16)

William R Moses, Julia Roberts
DAILY 945. 1215.230.515 745. 10 00

Red
Scorpion

A StunninQ Drama [AI
Morgan Freeman. fiobert GUillaume

DAILY 9451215230,515,745.1000
FEB 5 & 7, 9.45am SOLD OUT!

THE ADVENTURE THRILLER
OF THE YEAR (2-16)

Ju~a3J_aFF?I~6Lb~~ ~~er
SAT: 2.30, 600, 830

,q."

Warehouse. Dinsdae tot
Saterdae om 8.30nm en
Sondae om 7.30nm. Ook:
Saterdaemiddae om 3-uur.

SEA OF LOVE

LEAN ON ME

By die Prima Donna-
teater kan BROADWAY
CROSSING mel SIeve

TITBITS is 'n nuwe
komedie wat by die
Victory in Orange Grove
aan die gang is. Met Give
Scott, Melody O'Brian en
Jenny De Lenta. Maandae
tol Vrydae om 8nm en
Saterdae om 6 en 9nm.

MYSTIC PIZZA

DOlph lundgren, AI While (2-14)
DAILY 945.1215,230.515.745.10.00

RED SCORPION

AI PaClno, Ellen Barkm (2-18}
DAILY: 945. 12,15.230,515 745, 10.00

RUNNING ON EMPTY

William R Moses, Julia Roberts (2-16)
DAILY: 945. 1215.2,30.5.15.745, 10,00

Morgan Freeman. Robert Guillewme (A)
DAilY 945. 1215.230,5.15.745 10.00

William A Moses Julia Roberts i2-16)
DAILY 945. 12.15.2.30,5.15, 7AS. 10.00

AI PaClno Ellen 9arJ<"r; 12-18i
DAILY 945, 1215,230,515.745 1000

LEAN ON ME

Yahoo Serious. Adlle Ie Clello (A)
DAlLy 945, 1215.230.515.745. 10.00

LET IT RIDE

YOUNG EINSTEIN

MYSTIC PIZZA
Tom Hanks. Mare Wlnn'ngham I A I

DAILY 9.45,1215230515745 1000

RED SCORPION
Dolph lundgren, AI White 12.14)

DAILY: 945. 1215.230.5,5 745, 10.00

Morgan Freeman. Rober! GUilla.Jme {A)
DAILy 945 1;>15 230.515,7.45 10.00

",1,1111:111'

TURNER & HOOCH

Ellie Cornell, Danlelle Hams (2-14)
DAILY: 9 45. 1215,230.5,15.7.45. 10.00

Richard Dreyfuss, Teri Garr (A)
DAILY: 945. 1215,230.5,15.745. 10.00

RAGE TO KILL

DEAD POETS SOCIETY

RENEGAOES

SEA OF LOVE
AI Paclno, Ellen Bark'n (2-18)

DAILY: 945. 1215,2,30.5.15.7.45,10.00

James Ryan, Cameron Mitchell (2-18)
DAILY: 945. 1215. 230.5,15.7.45. 10 00

Robin Williams (A)
DAILY: 9.30, 12.00.2,30,515.7.45 10.150

.315 THE COBRA
Adam BaldWin (4-18)

DAILY: 930, 12,00.230.515,7.45, 10 15

NITTI THE ENFORCER
Michael Moriarty, Anthony La Paglla(2-14)

DAILY: 9,45, 1215. 230. 5 15. 745, 10,00

II,o1l_,r,

1I11:I:IIflit:

"."

SEA OF LOVE

6

LET IT RIDE

MYSTIC PIZZA

RED SCORPION

JOHANNESBURG

LEAN ON ME
DOlph Lundgren. AI White {2-14}

DAILY: 945. 1215,2.30,5,15,745. '0,00

Vanessa Cooke kan in
THE BELLE OF
AMHERST by die Mark
se Upstalrs-teater gesien
word. Voorskoue van
volgende Woensdag af.
Open 14 Februarie om
8nm.

Morgan Freeman. Robert Guillaume (A)
DAILY: 945. 12,15,2.30.5.15.745.10.00

Wilham R Moses. Julia Roberls (2-16)
DAILY- 945. 1215.2.30.5,15,745. 10.00

Pieler-Dirk Uys se
'National Party bizarre' A
KISS ON YOUR
KOEKSISTER is te sien by
die Markteater se

Judd HirSCh, River Pnoenl)( (2-14)
AI Paclno, Ellen Barkin (2-18) DAilY: 945.1215.230,515,745 10,00

DAilY: 945 12.152,305.15745 1000

TURNER & HOOCHRUNNING ON EMPTY Tom Hanks. Ma'c Wnn,ngham IAI
Judd Hirsch. River PhoeniX (2-14) DAILY 945, 1215,230,515,745,10.00

DAILY 945, 1215.230515,745,10.00

RETURN FROM THE RIVER KWAI

RED SCORPION

ROADHOUSE
Patrick Swayze, Kelly LynCh (2-19)

DAILY: 945,1215.2.30,515.745.10,00

RED SCORPION

LEAN ON ME

SCANDAL
DAILY. ~04~ ~2u;~.,~r1do~~tl~~~~~.'1&2069)

Yahoo Serious, Adile Ie ClellO (A)
DAILY 945. 1215,2.30,515,745 10.00

SEA OF LOVE

MYSTIC PIZZA

SEA OF LOVE

William R Moses. Julia Roberts (2-16)
DAILY: 9.45. 12.15,230,515.745, 10.00

RED SCORPION

Al Paclno, Ellen Barkin (2-18)
DAILY 945,1215,230,515.745, 10.00

Richard Dreyfuss. Tefl Garr (A)
DAILY: 945.12,15,2.30.5,15,745.10.00

YOUNG EINSTEIN

.1imDIr-------

DOlph Lundgren. AI While (2-14)
DAILY 945,1215.230,515.745.10,00

DOlph Lundgren. AI While (2-14)
DAILY: 9.45. 1215,2.30,5.15.745, 10.00

Tom Hanks. Mare Winnmgham (A)
DAILY. 9,45,12.15.2,30,515.745.10,00

,.r

Dolph Lundgren. AI While (2-14)
DAILY: 945. 1215,2.30.5.15,745, 10.00

TURNER & HOOCH

B
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JB7

IAI

1'.181
l2.U)

;1iI11'

{'I
(VV2.101

PRETORIA
COMPUTICKET

NAVRAE (012) 322-7460

PRETORIA

OU~Ji_I' 4S,l1 15, 1 JG.530.1.S, 10 30.",
TIlE AOVENTURES OF BARON
MUNCHAUSEN 1'1

YOLQENDE AANBIEDING

• f,b - SHE'S OUT OF
CONTAOllvVl 101

OUIIIU 18 Ill, lZ.l~, DO,S JQ.l U, 10 00 Nm

~,~~,~~~~.ro~~f1 ~~~~~,IU'1
l,lEGRY,&,N'

OH SCHUCKS, IT'S SCHUSTER IAI
YOLOENDE AAN81EDIHO

• f,b _ SHE'S OUT OF
CONTROL (VVl-101

WORTH WINNIHG I'.")
N LAGWfl<KFNDE nOMA1'41IFSE
KOMEOIEMEr MARl.; HARMON ('"THE
PRfSlOIO")1

OUlli~11000,238.51S,'III, IUS •••

THE ABYSS

Mun-Oo_:UII,UOIllTl
VIJUIl,5JC1.IOOnm
~l:\UO,Da,S30ll)(Inm

CINEMA PARADISO IA)
(ITAUAANSlDlA100G-EngeJubl"ltllnll

WORD TANS VERTOON:
OOP 7 DAE PER WEEK
CINE 3
SHE'S OUT Of CONTROL 1VV2.JO)
YOUNG EINSTEIN IA)
PROM NIGHT2 1"18)
CINE 1
BARE BEHIND BARS (Volwnsel
TRINITY BROWN (Volwusel
LAS VEGAS MANIACS (Vohnsn)
CINE 2
PRETIY PEACHES (VolwlSu)
COVER GIRL (VolwlSu)
THE BLOND NEXT DOOR (Volwasu)

Ibu.00.IOOQ,U15,2JG,5J8,143D11l
vIlSat:1000, lUS,230,5lO, 7.5,1000~m

~A~M~~~ijro~~~ ~fc~Ms,~i12)
1,If{;RWI'

l,lJ,IIKI1ARIllQljI/jOI[PREI!lH}JJDlROMAHIt!SE
~OMEOI['

WORTH WINNING I'.'"
PluS GeneWlldel IR
SEE NO EVIL, HEAR NO EVIL (2.18)

n,elAUOfVlI<lWolij£lAmEAKSJE-IlEWJIl£
'''I.VQ!HtAJRI
'" KICK BOXER 1'-1<)

THE SEVENTH SIGN )2.16)

ACT OF PIRACY 1'.181
N '&'~,Slf8fLMI0( AVON!UUR MET GARY8USfY Efri

RAJ SfjAR~ryp

~g~~~ri~f;~':15~lS3Feb 1000vm

LOCK UP 1'.18)

SEA OF LOVE 1'.18)

KICKBOXER (2.1<1
YOLGENDE AAHBIEDINQI

",,_SHE'SOUTOF
CONTROL ""'II

16 f,b - CASUALTIES OF
WARll-lt)

"r,b _ AH INNOCEHT MAN "'"

\2.111

ROLPRENTE
OOS WES

THE BOOST 1"161
Of'SflMIiWIIi.IiPmr DRAMA Mf T
JAMfS WOOUS [N $[MII YOlmGI

Du,lInlBlIa,1215,UG,5X1.7tS,IOllOlo'll

Dnt1i1t 1000 12 15. i 1O 531,1 'S, 10 110Ill\ I0»;1111 11 00, 1115. l :10.510.745,10 oa NIl A NIGHTMARE ON
A NIGHTMARE ON WHEN HARRY MET SALLY ('.12) ELM STREET 4 \"18)
ElM STREET 4 \2.181 ~~ilI.lA~lIE5£ KUlolfDlE I,lfT ~LLr~l'STAI. & VllmfIlSr-t,W,G'IREOOl ~P.UfG£RI$I AIJ(i'
\lRHSf~)H~~I"G'fP~~~~P.lItGIP.IS;P.llC' ~~~ THE BOOST .
-~-R-R--E-T-S-Y-- THE BOOST )2"6) ,orsr""''''''''GEO''''ijOJAMfi'161
WHENHA . YM All 12.121

1
~.OPSPP...w;-"'~KKP,DfDRM'.lMt1J.tJllcSNOOCSE'ts(AhtOU"lG!

NHOMANllfSfK()MfOIEMflBILLY ~OOOS!~SEA~'illUtlGI ----------

CAYS"l' MfG RVAij' WORTH WINNIHG )2.12) ~~,I,P.ftl;:~~'~:JWRijf1GAAYBJ~\8J
lOCK UP (2-18j _,,_,_"'_'"_"' __' _

SEA OF LOVE 1"18) _LOCK UP 1'-18)_

-OH SCHUCKS, IT'S SCHUSTER IAI ~~_Ki!.0~~ I_''.'.l
TURNER & HOOCII IAI

OH SCHUCKS, IT'S SCHUSTER IA)

Mu~-Do" 1215,2 30. ~ 1lI.1.S "111
Yry 12 l~_ 230,530,145,1000 I\IlI

~t 1000 1l1SlJG 530 74S,lDOOftlll

WHEN HARRY MET SALLY 1""1
N ROMMHlfSE Ii.UtvlU)lf MU 81L lY

CRYSTAl & M[G RYAN'
OllO£R[}UPAR.fRING8£S.I.SMR

BY BOIONIPIAIA
VOlGENDE AAH81EDING

,r,b. SHE'S OUT OF
CONTROL IVY2-IOi

WORTH WINNING
rlIAGV''fKK[Nflf flOMANllfSf

IiOMf 1)If M[ 1 MflHIi HAJ1MON (. HiE j VOLGENDE AAHBIF.:DINGS

PHfSlDlU " H'b-SHE'S OUT OF
LOCKUP----~ CONTROL IV" '"
N.AI<$IF HFlMlIJf Rill! fl MFr 16 feb - SHIRLEY VALENTINE (2'1'~~\~~T\:~~G~f\lI(mF[N om~f\l0 16Feb _ CASUAL TIES OF

~~;d~Z~~l~~I;~~S:~~;I~ ~OOOvm 16reb _ AN I~~~CENTMAN 11.111

(2.18)

(}u,hkl 10~, 12 IS,l3ll,S 3Q,1 ~S.l;Ulltlll

A NIGHTMARE ON
ELM STREET 4
YIlU S f~ SPAN/'jtNGI fKFOOi'
KRUfGFR!S lfRUGI

OlJfli~, ,,()IJ 12 15.2 30, 5 JlI. I OG 10 15 llnl

THE BOOST )2.16)
~ ()PSr.A).~ 'fo[ t~f~!)f DHA~'&'Mf I jA~~S
""OODS '\ S!A" "OlJ~GI

PtnSlo~narJs 'ons~ssi~s S!~QSO~ld+QlIlun
lei Don am 10 00 vm, 12.15 & 2 30 nmll,

Conslanlla ~n Th~ PIlau
YOlGENDE AAHBIED1NGS

A FEW OATS WITN ME
SPLENOOR

SHIRLEY VALENTINE
MT LEfT FOOT

WHEN THE WHALES CAME
MANIKA, MANIKA

DI[ SUP{R fAl,IILI! ,O"lrDlE O~851L ';'R1GNI/lGI
eJ'.!or,.l.:.l,iJ,j'fljW~ J-qJVMor;:~J'flfNTI

HONEY, I SHRUNK THEKIDS '"
HEAAUBt 1.1.1

9 fe~, OM SCHUC15,IT"S SCHUSTER

OH SCHUCKS, iT'S SCHUSTER IA)
VOLGENDE AANBIEDING5

• r,b _ SHE'S OUT OF
CONTAOllv~2 '01

SEA OF LOVE )21811'" f,b - SHIRLEY VALENTINE ".111
TURNEii& HOO-CH--'--IAI "f,b - ~~SRU,~;,;IES OF

"f,b _ AN INNOCEHT MAN" '"
IAI

VOLGENDE AANBIEDING!

• f,b - SHE'S OUT OF
CONTROL (VV2Uti

"f,b _ SHIRLEY V/'LENTlNE" 'II

'H" _ CASUALTIES 0'
WAR1219)

"r,b - AN INHOCENT MAH ""'

5IERKINEKOf?
~ FEB-8 FEB

VROEE BESPREKINGS BY COMPUTICKET
NAI/RAE (011)331-9991- ALMAl WElKOM

NOORD

SENTRAAL

lIu.,DllA IOXl.121S 23C,5la.7.S,llOOIllll
~rj St' !ROO.llIS,] ~,S )G,IDa,I;)Q.~

A NIGHTMARE ON

~~~~(~lp~~~~'~RfOOY ~1lU[GfRIS l\~.~~)

~J~ft,~e~~MTo~~[~~~}tR~SlL2&12/
MEG I\Y~'"

(2.12)

IAI

LEONSDiUSnRSE~GWtl(l(fN((lOt.l£DrEI
OHSCHUm, IT'S SCHUSTER IA)
YOU'RE IN THE MOVIES IA)

! TURNER & HOOCH IA)
~o~!Orf f" _I'\}'t~,j\,k Uf 1 1i)/ll1iA~I-SI

VOlGENDE AANBIEDINGS

i • r,b . SHE'S OUT OF
I CONTROllvv21al
P' r,b - SHIRLEY VALENT/HE" '"
I" f,b - AN INNOCENT MAH "'"
I "rob _ CASUAL TIES OF
J WAR (lit)

0'l0[ROAJP"Rl~RI'IG8[sm8""R
IYYOORmIItGAItCKAIJH[CEllmE

LOCK UP (2.18)

Ili.l1SI( HHAAI[)f RIlURMtlsnVfSlfA
,SI"W'N!!NO(lNAlOSU:H[Rl.~NO'

YOLGENDE AANBIEDIHGS

• f,b _ SHE'S OUT OF
CONTAOlIYV1I'l

'H,b - AN INHOCENT MAN '"''

WHEN HARRY MET SALLY (2.(2) WHEN HARRY MET SALLY (212)
~~--------- N flO"'""''''llfSE Km,lfDfE MEl BillY

I:~~.o~~~~:_:~~~:~f~i~i;::~NlUUR Ml', 18)
WO~_~WINNING 1212) r,ARYA~j~~YSHAR"'fyl __

I ~r.K ~p _ ,2 ;~) ~arI'i1~~~~rR~~~~~lfS[~UMfUI~lMW

IS~~~~~~~E 11181 MAR~ HAAMO~ ( Iii! PR£SI[}!O )'

KICK80XER (2 141 ~OA£~Y~LAAIDF Rlll[R M[1 (2 18J

TURNER & HOOCH lA) ~~\~;n~~~~~A1 LU~lF F~ (JUNAI0

KindernrtoninQSal3feIJ1000vm
NEVERHIOING sroRY

, N$PAHH:N{;VOL1[ "'OUR(JAIU£RM[1 h. P.l.CI/lO
1 EN Hlf/rj rA~~IN'

! SEA OFlOVE '''"! CHILD'SPLAY !loU)

, fd WORTH WIHlltG 'THE AIYSS

THE JANUARY MAN
K"" Kline - KOMEOIE 12.18}

WORTH WINNING
jl;OM[O~2L-..- __ .__
SA..•.NS 5_30, 800en 10 15 nmAllEEN

• Al PACINO.

~iY~AbO;~05~-~~86145, 9 00nm
SATEROAG 1030,200,4 n 645,900 nm
MAAN.DON_ 2 3D, 530_ 8 00 nm

• SYlVESTER STAllONE.

Vervolg op bladsy B8

Rob Reiner se
"When Harry met

Sally .•." maak nou
opslae. Regs Is Meg

Ryan en Billy
Crystal

.RENEGADES - Lou
Diamond Phillips en Kiefer
Sutherland span saam om 'n
brutale moordenaar te
probeer vastrek in die
aksiedrama waarin die twee
self ook handgemeen raak.

Harmon van The Presidio-
faam.

MIDDESTAD. TEL. 25.2720
OAAGUKS945vm 12,00,2.30,530,800.10 15nm
VREES EAGER ASJOl; WILDSTE DROME

NIGHTMARE ON ELM STREET 4
- DIE DROOM ME£SlER (2-18!
DAAGlIKS 9 45vm. 11,00,2.30,5 )0,800, 10 15/lin

BillY CRYSTAL. MEG RYAN

WHEN HARRY MET SAllY
NUWE KOMEOIE TR[fFfR OEVR ROB J1EINfR 1.12

DAAGUKS 9 45vm,12 00,2 30.5 30,R 00, 10 ISnm OA.AGUK$ 9 4Svm,12 00,2,30,5_30,8 00, 1015nm

WORTH WINNING LOCK UP _ 1'18)
KOMEOIE - (2.12'

Blouroelesentrum, Tel. 75.3030
OAAGUK$:9 45vm, 12,00, 2,30, 5_JO, 8 DO, lD1Snm

BILLY CRYSTAL. MEG RYAN

WHEN HARRY
MET SALLY
NUWf KOMEOIE TREFFER OEUR ROB REINER 12.12

HOOFWEG. TEl. 761.0131
DAAGUKS' 945vm,lZ.00,2,)0, 5 )0,8 DO,10 15nm
VREES ERGER ASJOU WILOSTE OROME

NIGHTMARE ON ELM STREET 4 OAAGlIKS'"'' 00,' 30.; "800.10 15 ,m
- 0" OROOM MEESTER '" OH SCHUCKS ••• IT S SCHUSTER
OMGlIlt'S 9 4Svm,11 !I0,2 30,5 JO,II 00, 10 15nm DI£KONINGVAN KOMEOlf IS TERUGIAlmaB

LOCK UP OAAGlIKS: 9:S~~Rl~~~.~~~~: AllEEN
AKsrE DRAMA - (1.18)

OAAGUKS:t; 4Svm.12 00'130.53080010 ISnm
BillY CRYSTAL. MEG RYAN

WHEN HARRY
MET SALLY
NUWE l(OM[DIE IREFFER OEVR Roa R[INER \2.12
UAAGlIIl.S9 45vm, 12 00,2 305308 DO, 10 15nm

• At PACINO •

LOCKUP
AKSI€ORAMA - (2-181
VRYOAG_215_445,100.915 nm
SATfROAG-l! 00, 215.4.5.1,00, 9,15nm

THEsSANDWloCH YEARS I OHNSCHUCKSIT,ofsCHUSTER
FRANS MET ENG ELSE SUB.TIT ElS(Almal

OAAGlIKS: 945, 12 15, 2.JO, 5 )0, 800, 10,JOnm
WENNER V~N DIE GOLDEN GLOVE ~WARO

• BESTE BUITELANDSE ROlPRENT •
TEL.(02231)4464
SAT: 11.00, 2_00, 4_15.6.30,8,45 nm
MAAN-VRY 200,4.15,6_30,8,45 nm

BillY CRYSTAL. MEG RYAN

WHEN HARRY MET SAllY
NUWf KOMEOIE 'REHER OEUR Roa REINER (2-12
SAT: 11.00,2_00,4.30,1.00, g,OOnm

OH
A

SCHUCKS,4.:li'SOSCHUSTER
SAT: 1100,2.00,415,6_30,8_45 nm
MAAN.VRY 200,4.15,6.30,645 nm

TURNER & HOOCH
$AANS am 5.30 nm "lLEEN SNAAJ(SE KOMEDIE VIR AlMAL
TORCH SONG TRILOGY 1'-") SAT." OO,m.' 00.' 30,700.' OO,m

• SATEnDAGom 10.30vmALlEEN • MAAN.VRY 2 00,430,700.9 OOnm

KARATE KID III KICK BOXER 12141

IN-HY * SAANS OM 8.30 nm *
* R10,OOper Motor, Kombl of Bakkle vir 2 Rolprente *

Kaapstad

LOCKUP
AKSIE DRAMA - (2.18/
DAAGUKS 9 45vm,12.00, 230.530,8 DO, 10 lSnm

SEA OF LOVE
PlOF8AAR - RlllER AKSIE DRAMA (2.18)
OAAfilJKS:9 45vm, 12 00,2 30,5JO,8 0010 150m

TURNER & HOOCH

HOOFWEG. TEl. 61~.79~''''9IoOloJlJoo\"'l.IIiIILOCKUP
0J~~t~~ J~6~vSm~~2s~CM~~~~R~N~ ~~_~~~5:;AKS~E~*~id2"-~''''~LI9-.'-5-,m-AL-L'-'E'''EN *
DANNYTHECHAMPIONOFTHEWORlD CIRCLES IN A FOREST
GENOTVOlLE EN NOSTAlGrfSE DRAMA MAAN.OON: 9 45, 12 00. 230, 530_ 830 nm
OAAGlIKS- 9 45vm 1200.130 530800 10 15nm VRY/SAT: 945.12 DO, 2,)0, 530. 800, 101S nm

BILLY CRYSTAL. MEG RYAN OH SCHUCKS ••• IT'S SCHUSTER
WHEN HARRY MET SAllY O,E KON'NG VANKOMEOIE '5 TERUG IA'm,')
NUWE KDMEOIE TREFFER OfUR R08 REINER p.ll)
04AGltKS:9.45vm, 12 00,1 30,5 )0,8 00.10,t5nm

OAAGlIKS9 45vm,12 OO.UO,S 30.8 00,10 150m

SEA OF LOVE
PlOFSAAR - RltlER AK$lf DRAMA.12.18)

.WORTH WINNING
Oor 'n man mel 'n probleem -
drie vroumense. Met Mark

•• YOUNG EINSTEIN -
Yahoo Serious vertolk die
hoofrol in die komedie wat
hy self ook geskryf en die
regie van behartig het.

'counterpart' word gespeel
deur Ken Takakura .

•• DEAD POETS
.SOCIETY -Die storie van'n
Engelse onderwyser (Robin
Williams) wat sy leerlinge
inspireer. Lyk of die fliek
nooit gaan ophou draai nie .
Speel weer daardie
Beethoven!

•••• SEA OF LOVE - Al
Pacino en Ellen Barkin
vertolk die hoofrolle in die
speurl liefdesdrama oor 'n
polisieman wat op 'n pragtige
verdagte verlief raak en voor
'n moeilike besluit te slaan
kom.

••• BLACK RAIN
Michael Douglas speel die
rol van 'n polisieman wie se
motto 'geregtigheid' is. Sy
teruggetrokke Japanese

•••• THE SANDWICH
YEARS - 'n Fliek oor 'n jong
Joodse seun se vriendskap
met 'n Franse rykmanskind.

••• THE BOOST - James
Wood speel die hoofrol in 'n
vreeslike depressiewe f1iek
wat gedurig op 'n 'downer' is
en nooit daaruit kom nie.

•••• THE ADVENTURES
OF BARON
MUNCHAUSEN 'n
Onge loof! ike fantasie-
komedie vol verrassende
verskynings deur onder
andere Robin Williams en
Sling.

VryDag! 2 Februarie 1990

••••• BAGDAD CAFE - 'n
Verfrissende, fabelagtige
modeme mite met genoeg
slraatmeriete en komiese
oomblikke om die mees
rebelse punk 'n Iraan te laat
wegpink. Met Jack Palance
en Marianne Sagebrecht .

•••• CINEMA
PARADISO 'n
Skreeusnaakse en
ontroerende storie oor
vriendskap en 'n huldeblyk
aan "verbode II soene in ou
f1ieks. Met die briljante
kinderster Salvatore Cascio
en die veteraan Philippe
NoireL

••• SCANDAL - Bridget
Fonda en Joanna Whalley-
Kilmer in die skandaal oor
die minister, die model en die
Russiese spioen.

•••• WHENHARRYMET
SALL Y - 'n Fliek oor twee
vriende wat verlief raak, en
nie kan besluit wat om
daaromlrent te doen nie.

••• TURNER AND
HOOCH - Tom Hanks, 'n
polisieman, speel tweede
viool wanneer dit kom by sy
intelligente vennoot, 'n hond
genaamd Hooch .

•••• SALAAM BOMBAY
- Die fliek is verlede jaar by
die Cannes-Filmfees met die
Camera D'Or-prys vir die
beste debuutprent bekroon.
Oor Bombaai se
skemerkinders, wat self die
rolle vertolk.

••••• GONE WITH THE
WIND - Ter viering van die
klassieke f1iek se 50ste
verjaardag, wys dit
eksklusief by die Constantia
Rosebank teater. Met Clark
Gable en Vivien Leigh.

••• DANNY, THE
CHAMPION OF THE
WOnLv - Raold Dahl se
avontuurverhaal oor Danny
(Samuel Irons), sy pa
(Jeremy Irons) en hulle stryd
teen 'n nare boef wal hulle
grond wil koop. Ook met
Cyril Cusack.

••••• RUNNING ON
EMPTY - 'n Uitsonderlike
gesinsdrama oor ouers wat in
die sestigerjare betrokke was
by verskeie aanvalle op die
regering en gedurig moet
vlug. Hul seun kom voor 'n
moeilike besluit te staan.

••••• VoortrefUk
•••• Sterk aanbeveel
••• Slen gerllS
•• So-so
.Vermy as jy nugter Is
Prente sonder sterretjles Is
nog nie beoordeel nie



ONAFHANKLIKE ROLPRENTTEATERS

7 ARTS, Norwood - Salaam
Bombay

JOHANNESBURG
MINI CINE' Pretoriastraat
49, Hillbrow.
Vandag en more wys Pink
Floyd, THE WALL.
Volgende week: DH
Lawrence se KANGAROO
met Judy Davis.
Berste plaaslike uitreiking.
Tye: 3, 6 en 9nm.

SCREEN 2
Vrydag: 3.45 The Gods Must
be Crazy II.
5.45 en 10.00 La Lectrice.
7.45 I Picari.
Saterdag: 2.15 en 6.15 The
Gods Must be Crazy II.
4.15 La Lectrice
8.00 La Lectrice.
10.15 Burning Beds.

3.45 en 7.45 I Picari.
I0.00 To Live and Die inLA.

KAAPSTAD
LAlHA - Oranjestraat 68:

SCREEN I
Vrydag: 6.15 To Live and
Die in LA.
8.30 Homage to Chagall.
10.15 The Gods Must Be
Crazy II
Saterdag: 10.15 The Gods
Must Be Cra7.y II.
2.00 en 6.00 Homage to
Chagall.

FILMS

5.00 The Diplodos
5.30 Shagma
Oop Tyd
6.00 Loving
6.30 The Days and Nights of
Molly Dodd
Intekenare
7.00 S.O.S Animals
8.00 48 Hours
9.00 Curse of the Pink
Panther
10.45 60 Minutes
11.00 Extremities

TV1
7.00 Goeiemore SA
3.00 Teleskool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Rustelose Jare
5.00 Die wysheid van die
kabouters
5.25 Tekkies
5.57 Kompas
6.00 Nuus
6. I5 Die reise van Cousteau
7.00 Hardcastle en
McConnick
8.00 Network
9.00 Hill Street Blues
10.00 Topsport
11.00 The Hustler kyk
onder hoogtepunte
1.15 Face to Face

TV2
4.50 Featherfoot Farm
5.00 Fat Albert and the
Cosby Kids
5.15 Stepping into Rhythm
5.30 Ezabasha
7.00 Indepth Programme
7.29 News
7.57 Ingxubevange - Musiek
8.30 Sizungeza Izwe

TV3
4.50 Featherfoot Fann
5.00 Fat Albert and the
Cosby Kids
5.15 Stepping into Rhythm
5.30 Sabre Riders (Engels op
Radio 2000)
7.00 News
7.29 Indepth Programme
7.57 Jazz Jazz Jazz
8.26 Mopheme

TV4
6.03 Toyota Top 20
6.30 Muzik A La Carte
9.04 Amerika
9.56 Movie Focus
10.30 Cheers
10.58 Die Valeurs van
Montreal
11.51 Ripley's Believe It or
Not ..

MoNET
10.30 Chapter Two
3.00 Bad Medicine
5.00 Worzel Gummidge
Down Under
5.30 The Real Ghostbusters
OopTyd
6.00 Loving
6.30 Empty Nest
Intekenare
7.00 Revue Plus
8.00 The World of National
Panasonic
9.00 Stage Fright - kyk onder "'
hoogtepunte
10.45 60 Minutes
11.00 Go Tell The Spartans

and

and

WOE~SDAG 7

4.50 Featherfoot Fann
5.00 Countries
5.20 Dealing with Dogs

5.30 Lefokisi Sajene
Sarnandula - Jeugdranla
7.00 News
7.29 Indepth Programme
7.57 Diwetse

TV4
6.03 Sonny Spoon
9.03 Mirrors
10.47 She's the Sheriff
11.12 The Big Valley

M-NET
10.30 Give My Regards to
Broad Street
12.15 60 Minutes
3.00 The Taking of Pelham
One Two Three
4.40 Enviroview
5.00 The Drug Knot
Oop Tyd
6.00 Loving
6.30 Designing Women
Intckenare
7.00 Die Laughing
8.45 60 Minutes
9.00 Sokker
10.00 Falcon Crest
11.00 Semi-Tough

TV1
7.00 Goeiemore SA
3.00 Teleschool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Scouts!
5.00ZAPMAG
5.25 Bible Story
5.30 The Littlest Hobo
6.00 News
6.15 Letters from the Coast
7.00 Telly Fun Quiz
7.30 Starting from Scratch
8.00 Netwerk
9.05 Fonnule 1
9.35 Diagonaalstraat
10.00 TopSport
11.00 Die Alleenioper
11.5000rdenking

TV2
4.50 Featherfoot Fann
5.00 Training
Development
5.30 Snorks (Engels op
Radio 2000)
7.00 Indepth Programme
7.29 News
7.57 Kwakhala Nyonini
8.27 Family Fun

TV3
4.50 Featherfoot Fann
5.00 Training
Development
5.30 Re A Aga
7.00 News
7.29 Indepth Programme
7.57 Ntome Tsebe

TV4
6.03 Katts and Dog
6.30 Topsport
9.04 Amerika
10.00 Die Beleefde
Gierigaard
12.00 Homeroom

MoNET
10.30 The Bears and I
12.00 Activities for Babies
3.00 Thrashin'
4.30 Freedom Force

sal

TV3

DINSDAG 6

9.03 Head of Class
9.31 Dynasty
10.24 Wiseguy
II.l8 TIle Forum Presents -
BB King (deell)

MoNET
10.30 Bad Medicine
12.05 Videofashion
3.00 The Bears and I
4.30 Enviroview
5.00 The Kidsong TV Show
5.30 The Smurfs
OopTyd
6.00 Loving
6.30 Anything But Love
Intekenare
7.00 Trashin'
8.30 Sportsfire
9.00 Cactus Flower - kyk
onder hoogtepunte
10.40 60 Minutes
11.00 Visiting Hours

TV1
7.00 Goeiemore SA
3.00 Teleskool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Rustelose Jare
5.00 Liewe Heksie
5.10 Wielie Walie
5.30 Sien jy nou
5.57 Kompas
6.00 Nuus
6.15 Program
aangekondig word
7.00 Kamers
7.30 Vleuels
8.00 Network
9.00 Whirlpool
10.00 Topsport
11.00 Open University
11.55 Evening Prayer

TV2
4.50 Featherfoot Fann
5.00 Countries
5.20 Dealing with Dogs
5.30 GI Joe
7.00 Indepth Progranune
7.29 News
7.57 Ezasempuma Koloni
8.27 Ikapa Lodumo

6.00 Sokker
Intckenare
7.15 Carte Blanche
8.00 Wildlife on One
8.30 Raiders of the Lost Ark
- kyk onder hoogtepunte
10.30 Chapter Two

TV1
7.00 Goeiemore SA
3.00 Teleschool
3.30 Opvocdkundige TV
4.00 Santa Barbara
4.30 Throb
5.00 Cloppa Castle
5.10 Pumpkin Patch
5.25 Bible Story
5.30 Bionic Six
6.00 News
6.15 Africa in Focus
7.00 Murder She Wrote
8.00 Netwerk
9.00 Sterretjie
10.00 TopSport
11.00 Sonderling Stories
11.55 Oordenking

TV2
4.50 Featherfoot Fann
5.00 Home and School
Safety
5.10 Moving On Again
5.30 Zikhethele - Jeugdrama
7.00 Indepth Programme
7.29 News
7.57 Police File
8.14 Igagasi
8.42 Ezodumo

TV3
4.50 Featherfoot Fann
5.00 Home and School
Safety
5.10 Moving On Again
5.30 Voltron (Engels op
Radio 2000)
7.00 News
7.29 Indepth Progranlme
7.57 Police File
8.14 Re A Aga - Musiek

TV4
6.03 Katts and Dog
6.30 Topsport

Indiana Jones en 'n klomp Nazi's is agter die
sogenaamde oorblyfsels van die tien geboole aan.
Met Harrison Ford en Karen Allen.

In CRACKED UP word die lewe van James
WlIder,varlpopulere sportman opskool tot
d,welmverslaafde, uitgebeeld.Crack~Up Wys
SaterdagtUlridopM-Net en JohnO#erisVer~olkdie
ho()frol.Ookmef Edward Asner.>.... . ..

DiepragtigeFafrah Fawcett wordiilhaal'eie
bnis aangerl'lridellverkrag denr 'n Illar1fak in die
••.drama E:xTR.EMITIES wat vanaand 0pl\1-Netwys.
Toe beshdfsY'om die bordjies te verhang.Ook met
James. Russo. ..••...

An.thollyPerJdllS eJ1TuesdayW'eld karivanaand
op •••TY4~(JjedMUlla PR~TTY.P()I$()Ngeslen
word....:.....:... ••••.•••.••••.•••......
'.Die.twee ••oh~o;t.Maandag,.*~l)fusdali"erlief ••.•••

.'...doen ••W.~t1Sc:lagfetke.erd~•••dinge.met ••~lJ.dMIl1E!rise
en DOlldeJ'1a~ll1~r~~Ue •.. ' .

2.05 Die avontuur van die
lewe
3.00 Peter Ustinov in Russia
3.50 Collage
4.50 You Ruined My Life
(Decll)
5.5050/50
6.50 Life Style
7.30 Thy Kingdom Come
8.00 Netwerk
9.00 Unisa - sangkompetisie
10.30 Oordenking

TV2
12.00 Kickers
kinderprogram
12.30 National Geographic
Explorer
1.00 TopSport
7.00 Indepth Programme
7.16News
7.33 Imibono
7.57 Masakhane
Godsdiensprogram
8.14 Ukholo Lunje

TV4
10.00 In1pressions
6.03 Treasure Hunt
9.04 North and South
9.55 Kate and Allie
10.21 Sing Country
10.56 TopSport

TV3
12.00 Caracol The Lost
Maya City
12.30 Ke Tsona
1.00 TopSport
7.00 News
7.16 Indepth Programme
7.33 Le Reng/ La Reng?
.7.55 Ho LlaNoto -Koorsang
8.13 Mahlasedi A Tun>elo

MoNET
4.00 Lewendige boks
7.00 Indiese programme
10.30 Portugese programme
Intekenare
I .30 Care Bears
2.00 Storybreak
2.30 The Haunted School
3.00 Rugby
4.25 Golf
5.30 Sokker
Oop Tyd

Educational

Educational

TV2

TV3

SONDAG 4

11.00
Rendezvous
3.00 TopSport
5.00 Saturday Special
7.00 Indepth Programme
7.19News
7.39 TV2 Ngomgqibelo -
Musiek
8.57 Epilogue

11.00
Rendezvous
3.00 TopSport
5.00 I\feriteng
7.0" Indepth Programme
7.I"Ncws
7.3') Tshutshumkgala
Musiek
8.26 Ngwanaka
8.57 Epilogue

TV4
6.03 Check it Out
6.30 TIle True Story of Spit
MacPhee
9.03 Murphy Brown
9.32 Knots Landing
10.25 People Like Us
10.52 Nearly Departed
I 1.18 Stingray
12.08 TopSport

M-NET
12.00 Beach Boys
1.00 Casey Kaem's Rock and
Roll Goldmine
2.00 Tennis
4.00 Rugby
5.30 Sokker
Oop Tyd
6.00 Sokker
Intekenare
7.00 Go Tell the Spartans
9.00 Die Statebondspele
10.00 Strangers on a Train
12.35 Hot Hits

TV1
1.00 Pinocchio
1.25 ZET!
1.35 Once Upon A Time

Paul Newman speel snoeker
STAGEFRIGHT, 'n grillerige fllek deur ..Alfred
Hitchcock wys Donderdagaand op M-Net en gaan
oor 'n man (Richard Todd) wat van moord verdink
word. Ook met Marlene Dietrich en Jane Wyman.

Walter Matthau kan in die B••oadway~tl'effer
CACTUS FLOWER Maandagaand opM~Netgesien
word, hierdlekeerastaridarts'IIY raak verltefop'n
"loskopblondine(W:!eandersasG1lldie Hawn)wat
dinJ\ Ity isgetr0lJdeneintlikverUefopsYllssisteilt
(PaIllelaGldley).<" ... .. .... .

Paul Ne~ll is 'n jong snoekerspeler wat die
legeridarieselutIllpioenskap .The Minnesota ..Fats,
aanpak, envel"Ioor.TeneergedpJk en ontsteld mors
••..hYsytyd.inklein,ll1ksseggendesnoekerkam,;rs
totdat hy t#t'11l>es1uJf insy)ewe~oet koJIDTHE
IIUSTLE~ ••#ys.I>()nderdagallJ1d.opTYl.
...•.....'nAv()l1tllllrverbaaiwatvit'niksotriieIlland
"skrik •••l1ie?R.A;IJ)ERS•••()F' •.'f~ •••I..()S'f ••'.i\IQ{~•••ltlln'.
So#d~~d ••oeM-Net.geslen ••#:()rd.•••J)ie ••a•.geoloog .

VRYDAG2'
FEBRUARIE

.SATERDAG 3. ,
'~.!

TV1
6.00 Goeiemore SA
3.30 Tom Jones
4.00 Santa Barbara
4.25 Fast Forward
5.00 Ducktails
5.30 Topsport
6.00 News
6.20 Tex Avery Special
7.10 MacGyver
8.00 Netwerk
8.45 Police File
9.00 Alabama-
studentegeselskap
10.00 Spesiale Afdeling K!
II.l5 Spesiale Diens lOB
I 1.45 Oordenking

TV3
5.00 Foofur - (Engels op
Radio 2000)
5.32 T & T - (Engels op
Radio 2000)
7.00 Nuus
7.19 Indepth Programme
7.39 Lapologa

TV4
6.03 TopSport
9.04 Pretty Poison - kyk
onder hoogtepunte
10.36 MASH
11.02 Gary and Spider

M-NET
10.30 Absence of Malice
3.00 Bad Medicine
4.35 Freedom Force
5.00 Hot Hits
Oop Tyd
6.00 Loving
6.30 Sport
Intekenare
7.00 The Taking of Pelham
One Two Three
8.40 Twilight Zone
9.00 Die Statebondspele
10.00 Extremities - kyk
onder hoogtepunte
11.30 Supersport

TV1
5.570ggendboodskap
6.00 Opvoedkundige TV
6.30 Agriforum '88
7.00 Goeiemore SA
9.00 Opvoedkundige TV
11.00 TopSport
1.00 Boel en Bill
1.05 Eier-Manie
1.I 0 Die Robinsons
1.35 Kom tyd, kom raad
5.57 Kompas
6.00 Nuus
6.15 Musiek-mosa'iek
7.05 Vaart en vlug
8.00 News
8.35 Magnum
9.30 Cracked Up - kyk onder
hoogtepunte
I 1.10 Great Guns
12.20 Epilogue

TV2
5.00 Lingisa

Im5.32 T & T - (Engels op
Radio 2000)
7.00 Indepth Programme
7.19News
7.39 Itreyini - komedie
8.09 Sidlale Intsha - musiek

!

.JjjIIWllJa._1 )"~"'CHARLES',ARGENTW.R •• NTHeU .
B 8

I
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