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••• en hy is veral besorg oar Afrikaners
Elsabe Wessels

'NELSON MANDEL A wag vir di,e
tronkdeure om oop te gaan. En
Suid-Mrika - en die wereld - wag
op bom.

In parlementskringe was dit
gister vuurwarm nuus dat die ANC-
leier die naweek nog of vroeg vol-
gende week 'n vry man gaan wees.

Saam met verlede week se wet-
tiging van die ANC sal sy vrylating
die belangrikste stap in die geskie-
denis van Suid-Afrika wees om die
eeue-ouekonflik tussen wit en swart
in die land te beeindig.

Die mede-Ieier van die Demokra-
tiese Party, Wynand Malan, was
gis"ter seker dat Mandela Sondag

of Dinsdag vrygelaat gaan word.
Volgens bom dui aktiwiteite in en
rondom die parlement daarop dat
Mandela se vrybeid nou net 'n kwessie
van dae is.

Dr Allan Boesak, wat Woensdag
vier uur lank met Mandela gesels bet,
verwerp gerugte dat Mandela nie
bereid is om onmiddellik sy vrylating
te aanvaar nie. Boesak bet gister
Mandela se vrylating persoonlik as 'n
saak van dringendbeid met die minis-
ter .van Justisie, Kobie Coetzee, be-
spreek. Coetzee sou Boesak laat gis-
termiddag op kantoor tewoord staan.

Een van Mandela se ou kamerade,
Walter Sisulu, bet eergister oor die
telefoon met bom gepraat. Mandela
bet aan bom bevestig dat by dadelik

vrygelaat wil word.
Boesak bet gister gese: "Mandela

wil duidelik so gou moontlik uit die
troo:k vrygelaat word. Alhoewel
Mandela wil be dat die regering moet
voldoen aan twee belangrike vereis-
tes voordat by vrygelaat word, is daar
geen sprake van dat by sy eie vrylating
sal weier nie. Die feit van die saak is
dat Mandela 'n gevangene van die
Suid-Afrikaanse regering bly."

Volgens Boesak glo Mandela dat
die regte klima at vir syvrylating slegs
geskep kan word met die opbeffing
van die Noodtoestand en die vrylating
van aile.politieke gevangenes.

Volgens Boesak se Mandela dat
indien by nie in 'n gunstige klimaat
vrygelaat word nie, by gedwing sal

word om 'n verklaring daaroor' na
sy vrylating te maak

'n Woordvoerder van die Na-
sionale Ontvangskomitee, Cyril
Ramapbosa, se dat bulle nie glo dat
Mandela voor volgende naweek
vrygelaat sal word nie. .

Volgens Ramapbosahet Man-
dela wei 'n se oor wanneer sy
vrylating geskik sal wees.
. By se daar salop die regte tyd

met Mandela ooreengekom word
oor wat 'n geskikte dag en tyd sal
weeseDit is nog onseker of Man-
dela in Kaapstad of Jobannesburg,
waar by gevange geneem is, vryge-
laat gaan word.
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Ons wag op Mandela
Die vise-president van die UDF in die Wes-Kaap en 'n

vertroueling van Mandela, advokaat Dullah Omar, het beves-
tig dat Mandela 'n hoe status plaas op die opheffing van die
Noodtoestand en die vrylatingvan politieke gevangenes as 'n
voorspel tot sy eie vrylating.
Volgens Omar voel Mandela baie sterk oor hierdie eise,

maar hy sal homself nie teen die wi! van die regering in die
tronk kan hou nie. Mandela wil nie langer in die tronk wees
nie, se Omar.
'n Woordvoerder van die Staatspresident se kantoor wou

geen kommentaar lewer op die nuwe gerugte oor syvrylating
nie.

Elsabe Wessels
KAAPST AD - As die Afrikaners
Nelson Mandela gaan leer ken soos
hy is, gaan hulle spyt wees oor twee
dinge. Hulle gaan spyt wees dat hulle
so 'n man tronk toe gestuur het en dat
hy me veel vroeer reeds vrygelaat is
me.
Dit was die mening van die voor-

sitter van die Wereldbond van Gere-
fomeerde Kerke en moderator van
die NG Sendingkerk, dr Alan Boesak,
nadat hy en syvrou Dorothy 'n besoek
by die wereld seberoemdste gevang~
afgele het.
"Mandela is besorg oor aile mense.

Maar in die besonder is hy veral

besorg oor Afrikaners en wil hy hulle
verseker dat hulle nie hoef bang te
wees nie.
"Mandela is sterk onder die indruk

van versoening," het Boesak na 'n
besoek van vier-en-'n half uur aan
Mandela se sel-huis by die Victor
Verster-gevangems gese.
Boesak beskryf Mandela as "in-

drukwekkend, sjarmant en vreeslik
menslik. Hy Iyk goed en gesond. Hy
is ingelig oor alles.
"Hy is op hoogte van die jongste

gebeure. As hy praat is dit wel-deurdag.
"Ek dink Mandela is 'n meester-

strateeg. Hy wil duidelik uit die
gevangenis uit," se Boesak.
Volgens Boesak Iyk dit of Man-

dela gedurigdeur met die regering in
kontakis.
"Ek glo Mandela is korrek as hy

meen dat sy vryheid min sin sal maak
indien daar me 'n geskikte politieke
klimaat geskep is nie.
"Mandela is lank, skraal en grys.

maar Iyk me baie oud me. Ons het
gepraat oor alles. Hy is 'n warm mens
en 'n uitstekende gasheer. Hy het ons
persoonlik bedien."
Volgens Boesak beskryf Mandela

De Klerk se toespraak as "bold".
Die ANC-Ieier meen die toespraak

is betekemsvol maar gaan nie ver
genoeg om 'n werklike klimaat vir
onderhandeling te skep nie.

Afrikaanse DeDlokrate skop af

Het die SA polisie ore?

Stuur 'n volledlge eVen die name en telefoonnommers
van twee referente aan:

Krlek",t op die Suld-Afrlkaanse manlar
(Foro: StIIv. Hl/rotHhtIfJ. - AfttJplx)

Charles Leonard
GROOT getalle polisiemanne het gister by die Wanderers Krieketstadion in
Johannesburg hul teenwoordigheid laat voel. Selfs by die opwarrning die
oggend was daar deurentyd gewapende onluspolisiemanne teenwoordig.
Die oggend is protesteerders van Alexandra by padblokkades deur die polisie

voorgekeer. Dertig minibusse met teenstanders van Mike Gatting se rebelletoer
is by die uitgang van die township deur die polisie verjaag. Tweeduisend
skoliere is die oggend deur die polisie verhoed om op busse na die Wanderers
te klim.
Net na die spel begin het, het ryf busse vol swartmense daar opgedaag. Die

meeste van die mans, wat in oorpakke geklee was, is werkloses wat in
Robertsham werk gaan soek het. Daar is aan hulle vertel dat hulle geneem sou
word om werk te kry. Hulle het in lang rye by die Wanderers ingeloop. Almal
het gratis kaartjies vir die dag se spel gehad.
Een van die mans, Sidney Moloi van Soweto, se hy is werkloos enhet gedink

dat hulle vir hom werk gaan gee. Hy het nie geweet wie die mense is wat die
busse gereel het me. Hy kon ook me se wie spee! die dag krieket of waaroor die
spel nou eintlik gaan nie. Hulle is skynbaar deur die pro-toer-organisasie,
Freedom in Sport. daarheen vervoer.
Intussen was die toeskouers op die Wanderers salig onbewus van die drama

wat hom in Alexandra afgespeel het. Daar het die polisie die groep mense wat
hulle die oggend verjaag het, met traanrook verjaag. Hulle het by 'n sokkersta-
dion bymekaar gekom om planne te maak om by die Wanderers te gaan betoog.
'n Woordvoerder van die NSC, Moss Mashishi, se 30 mense is in die

Alexandra-kliniek opgeneem na die botsing met die polisie.
Voor die Wanderers se ingang het 'n groep ondersteuners van die National

Sports Congress (NSC) bymekaar gekom en gesing en krete teen die toer
geskree. Onluspolisiemanne was gou op die tonee! en het die protesteerders
uiteen gejaag.
Toe die fotograwe en televisiespanne die voorval wou verfilm,het die polisie

hulle vinnig verhoed. Die SAUK se TV-span is egter toegelaat om onverhinderd
voort te gaan.
Die strate op pad na die Wanderers is sterk deur die polisie beman en alle

swart taxi's is weggewys.
'n Verkeerspolisiemanne het aan een van sy kollega opgemerk dat "'n paar

van hierdie betogers doodgeskiet moet word en dan het ons niks meer probleme
me". 'n Onluspolisieman het die sentimente gedeel toe hy aan 'n groep media-
mense gese het: "Wie wil 'n kamera stukkend he. Ek skop hom fokken
stukkend!"
Tydens rniddagete het drie jong mans met 'n banier - "Welcome Gatting - fok

die betogers" - voor die stadion oor die pad gehardloop.
Die polisie het me 'n Yinger verroer nie.
Beide die NSC en Freedom in Sport is Woensdag deur die owerhede belet om

by die krieket te betoog. 'n Banier van laasgenoemde organisasie het teen die
heining buite die stadion gepryk.

filil1f1B1:slJis'8J;;ls:tllill;111
die kantlyn kan sit en kritiseer oor die
soort van gemeenskap wat uiteinde-
lik gaan uitkristalliseer me, maar nou
reeds daadwerklik kan bydra om te
werk in die rigting van die regverdige
bestel wat ons graag wil he," se Diet-
rich.
"Ons wi! Afrikaanssprekendes wys

dat daar 'n meerderheid is waarvan
ons deel kan wees, 'n meerderheid
wat bo etniese belange uitstyg en
dieselfde visie van 'n demokratiese
en me-rassige Suid-Afrika dee!, al is
daar verskille in die idioom en styl
waarin die visie verwoord en aangebied
word.
Die rol wa1die organisasie vasgestel

het, is om Afrlkaanssprekendes te
mobi!iseer om met die brei: demokra-
tiese beweging te identifiseer en deur
komntak en samewerking met orga-
msasies wat nie-rassigheid en 'n de-
mokratiese werkswyse as ononder-
handelbare beginsels beskou, te help
om almal op die post-apartheid Suid-
Afrika voor te berei.
Hulle maak dit duidelik dat die

naam me impliseer dat hulle 'n etniese,
kultureelgebonde groepering wi! wees
me, "maareerderdat onsinAfrikaans
aan ander Afrikaanssprekendes wi!
toon dat ons deel van 'n groter geheel
wi! wees".
Benewens politieke aksies, wi! die

AD na hulloodsing aandag skenk aan
die ekologie en sosiale kwessies wat
ook in die post-apartheid Suid- Afrika
aandag nodig sal he, soos vrouregte,
dwelmmisbruik en die afskaffing van
die doodstraf.

* Belangstellendes kan vir Linde
Dietrich skakel by (011) 673-7506.

ding om op die toneel van vei-
ligheidsoptrede te wees Ofom foto's
daarvan te neem me. Dit is slegs 'n
oortreding om foto's van vei-
ligheidsoptrede te publiseer. Sulke
materiaal kan dus me gekonfiskeer
word voordat dit gepubliseer is nie.
Geskrewe berigte en ldankopnames

van onrusvoorvalle en vei-
ligheidsoptrede mag nou wei gepub-
Iiseer word, en die polisie mag me
beslag daarop Ie nie.
Dr Max Coleman, direkteur van

die Menseregte-kommissie, se dit is
klaarblyklik onwettig omjoernaliste
'n onnlsgebied te belet vandat die
mediaregulasies herroep is. Ander
veiligheidswetgewing maak dit egter
moontlik om steeds diemedia te bepetk.
"Dit maak van die herroeping van die
mediaregulasies 'n klug," se hy.
Die minister van Wet en Orde,

Adriaan Vlok, se steeds die polisie
"ondersteunheelhartiglik" die inisia-
tiewe van die Staatspresident. On-
danks die polisie-optrede teen joer-
naliste se hy die polisie sal net "in die
mees ekstreme gevalle" die magte
gebruik wat hulle onder die noodregu-
lasies het.

die daarstelling en instandhouding
van 'n demokratiese, veremgde, me-
rassige Suid-Afrika," se Dietrich.
Die Afrikaanse Demokrate het

verlede jaar al ontstaan onder 'n
handjievol mense wat gevoe! het dat
Afrikaanse mense spesifiek aan-
gespreek moet word as deel van die
bree demokratiese beweging in die
land, en die beplanning is nou op so 'n
stadium dat 'n openbare loodsver-
gadering vroeg in Maart gehou kan
word.
"Ons siening is dat 'n mens me op

Openbare Betrekkinge, het gese dis
gedoen in terme van die vei-
ligheidsnoodregulasies.
Stadler se dis me 'n oortreding vir

'n joernalis om op 'n onrustoneel te
wees om verslag te doen me, tensy
die polisie van mening is dat die
joernalis se teenwoonligheid 'n gevaar
is vir die veiligheid van diepubliek of
die handhawing van die openbare
orde.
Charles Leonard, wat 'n optog in

Braamfontein, Johannesburg vir Vrye
Weekblad gedek het na die wettiging
van die ANC verlede Vrydag, is deur
'n onluspolisieman aangese om pad
te gee. Hy het die poliseman daarop
gewys dat die mediaregulasies opge-
hef is en dat hy geen foto's of ander
"visuele materiaal" geneem het nie.
Oomblikke nadat die groep aan-

gese is dat dit 'n onwettige optog is en
dat hulle uitmekaar moet gaan binne
'n minuut, het die betrokke polisieman
op Leonard afgestorm en hom met 'n
knuppel oor die kop geslaan.
Leonard moes tien steke vir die

wonde op sy kop lay.
Volgens Vrye Weekblad se

prokureurs is dit me meer 'n oortre-

ONTVANGSPERSOON

Anton Steenkamp
AFRIKAANSSPREKENDES wat
onseker voel oor die toekoms in die
politiek, en 'n tuiste soek in demokra-
tiese strukture, kan dit vind in die
Afrikaanse Demokrate, se Linde Diet-
rich, 'n woordvoerder van die orga-
msasie in Johannesburg.
"Die toekoms is hier. In teenstelling

met andere wa1in Afrikaans 'n miljoen
mense wi! mobiliseer om saam met
hulle die verlede in te marsjeer, wil
ons in Afrikaans aan Afrikaansspreken-
des W)'s dat ons 'n rol en 'n plek het in

Benewens 'n vriendelike geaardheid en die
vermoe om met mense te werk, sal basiese
rekenaar- en tikvaardighede 'n aanbeveling

wees.

Vrye Weekblad benodig die dienste
van 'n ontvangspersoon.

Ole Redakteur
Vrye Weekblad
Posbus 42637

Fordsburg
2033

Anton Steenkamp
ONDUIDELIKHEID oor die uitwetk-
ing van pres FW de Klerk se aankon-
diging verlede Vrydag dat die me-
dia-noodmaat:reels opgehef is, bestaan
skynbaar in die geledere van die polisie.
Ondanks die aankondiging is

verskeie joernaliste die afgelope week
van onrusgebiede verwyder of
weggejaag, en 'njoernalis van Vrye
Weekblad, Charles Leonard, 28, is
deur 'n lid van die onluspolisie aanger-
and toe hy by 'n optog teenwoordig
was. Hoewel die mediaregulasies
opgehef is, het De Klerk verlede
Vrydag in sy toespraak gese beper-
kinge ten opsigte van visuele materiaal
sal steeds van krag wees.
Vyftien joemaliste wat gister in

Alexandra teenwoordig was toe die
polisie mense wat by die Wanderers
wou gaan betoog, by padblokkades
gestop het, is deur die polisie in
vangwaens gegooi en uit die woon-
gebied geneem.
Maandag is joernaliste aangese

om Tembisa op die Oos-Rand, waar
politieke onrus voorgekom het, te
verlaat. Genl Herman Stadler, be-
velvoerder van die SAP se Afdeling
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bestaande regsprosesse kan bei'nvloed,"
sulke getuienis nie aangehoor mag
word voordat die regsprosesse afge-
handel is nie.

Dit sou selfs kon beteken dat die
getuienis van iemand soos die voor-
malige Askari Butana Almond Nofo-
mela, wie se moorddossier heropen
is, nie aangehoor kan word nie.
'n Interessante moontlikheid met

die inhegtenisname van twee voor-
malige polisiemanne, Ferdinand
Barnard en Abraham "Slang" vall Zyl,
is dat dit hulle kan verh~d om voor
die Harms-kommissie te getuig. Ar-
tikel 29-aangehoudenes kan onder die
Wet op Binnelandse Veiligheid nie
voor die hof gebring word om te
getuig nie. As die kommissie se ver-
rigtinge as hofverrigtinge beskou word,
sal die polisiemanne nie getuienis
kan lewer nie.

Die opdrag aan die kommissie
bepaal ook nie of dit moontlik is om
getuienis buite die landsgrense aan te
hoor nie. As dit nie die geval is nie,
sal dit m~ilik wees om kapt Dirk
C~tzee se getuienis aan te hoor,
aangesien hy vervolging in die gesig
staar as hy sou terugkeer na Suid-
Afrika. Getuienis voor die Harms-
kommissie sal deur adv McNally gelei
word, en anderpartye met 'n belang in
die verrigtinge - soos vermoorde
aktiviste se gesinne - sal getuies onder
kruisverhoor kan neem.
Regter Harms het die bevoegdheid

om getuies te dagvaar. Getuies kan
egter weier om getuienis te lewer as
hulle oortuig is dat sulke getuienis
teen hulle gebruik kan word in latere
hofverrigtinge.

Die onders~k sal in die openbaar
geskied, maar regter Harms het die
diskresie om getuienis in camera aan
te hoor.

onluste gehad.
En, ironies gen~g, teen die mure

van die raadsaal is twee groot plakkate
opgeplak - elkmet 'n gewapende SAW-
lid wat 'n swart kind vashou en met
groot letters daarby: "Tembisa, where
friends meet".
Volgens Khumalo is die raadslede

besig met 'n magspel. "As hulle eerlik
is, sal hulle alma 1bedank."
'n Plaaslike gemeenskapsleier en

een van die sameroepers van die
STECC, Amon Msane, het tydens die
perskonferensie bekend gemaak dat
inwoners t~stemming gaan vra om
volgende week weer 'n optog te hou.
"Siende dat pres De Klerk nie met sy
toespraak Vrydag bed~l het wat hy
oor die uitbreiding van basiese vryhede
aan swartmense gese het nie, sal die
inwoners van Tembisa toe stemming
vra om 'n verdere optog te hou."

"Die rede h~kom ons gevra het
vir 'n regterlike kommissie, is juis dat
die polisie nie homself kan onder-
s~k nie," se sy.
'n Ander punt van kritiek teen die

Harms-kommissie is dat die opdrag
van die kommissie, soos ven.at in die
Staatskoerant, baie wyd is.

"Die enigste beperkende faktor is
skynbaar dat die oogmerk van die
dade wat onders~k m~t word, poli-
ties of staatkundig van aard m~t
wees. Ons sal maar op regter Harms
se bona fides moet staatmaak om dit
self te beperk tot dade wat met
moordbendes en aanvalle op poli-
tieke aktiviste verband hou - dit sal so
te se onmoontlik wees, en jare lank
duur, om byvoorbeeld halssn~r-
moorde, die geweld in Natal, of elke
baksteen deur 'n venster of gesnyde
motorband by die onders~k te be-
trek," se die prokureur.

Sy het dit egter duidelik gemaak
dat die mense wat tans met onafhank-
like onders~ke besig is, sal voort-
gaan daarmee en die getuienis wat
hulle insamel, aan die Harms-kom-
missie sal voorle.

Verskeie regsgeleerdes het die feit
dat die ondersoek beperk is tot dade
wat binne die landsgrense gepleeg is,
gekritiseer. Baie van die aanvalle op
politieke aktiviste waarby die SAP se
moordbende na bewering betrokke
was, het juis buite die land geskied op
mense in ballingskap, soos die op
Ruth First en Albie Sachs in Maputo,
Dulcie September in Parys, en ver-
skeie ANC-lede in Swaziland, Zim-
babwe en Botswana.

'n Ander kommerwekkende aspek
van die staatspresident se opdrag aan
regter Harms is dat, waar getuienis
voorgele word dat die kommissie se
ondersoek "hangende, ingestelde of

Daar is ook binnegevegte tussen
raadslede van die Tembisa-stadsraad.
Van die raadslede het tydens 'n
raadsvergadering twee weke gelede
'n petisie deur verskeie inwoners aan
die burgemeester, Solomo More,
oorhandig waarin hy gevra word om
te bedank. Volgens raadslede Samuel
Songo en Gladys Moatlhodi het More
op 'n raadsvergadering daarvoor be-
toog dat 85 persent van die woon-
gebied wat ontwikkel moet word, aan
'n konstruksiemaatskappy - waarmee
hy skynbaar bande het - verkoop word.

"Ons het geen vertroue in die
burgemeester nie. Hy moet bedank.
Hy is te kortsigtig, onsensitief, en het
te veel eie belang om enige gemeenslaJp
te lei ... Weg met 'n een-man raad.
Ons wil nie onluste he nie," lui die
verklaring.

Maandag het Tembisa egter sy

Temblsa S8 Inwoners ruk op
(Foto: Gil d. Vli-rJ - Afrapix)

'0 Blou Maao lag
in Tembisa

Anton Steenkamp

'N SPAN ondersoekersom regter Louis
Harms by te staan in sy onders~k na
moordbendes en politieke geweld is
die week aangewys, het die minister
van Justisie, Kobie C~tsee, aange-
kondig. AdvTP McNally, Prokureur-
Generaal van die Vrystaat wat ver-
lede jaar aangewys is om bewerings
na moordbendes in die Polisie te
onders~k, sal die staat se getuienis
voor die Harms-kommissie lei.

Adv McNally het reeds bevindinge
van sy onders~k waarmee hy in
November verlede jaar begin het, aan
pres FW de Klerk besorg, maar dit is
nie bekend gemaak nie.

Volgens C~tsee is die McNally-
verslag ook aan die Prokureurs-Gene-
raal van Natal, M Imber, en van die
Transvaal, Don Brunette, oorhandig.

"Die bevindinge van die verslag
kan dee Ivorm van die getuienis wat 'n
hof kan gebruik om 'n beslissing te
maak," het C~tsee gese.

Die name van mense wat skynbaar
met politieke oogrnerke vermoor is
en wat nog nie opgelos is nie, is ook
aan die prokureurs-generaal oorhan-
dig. Die prokureurs-generaal is opdrag
gegee om saam met 'n span speurders
wat spesiaal vir die doel aangewys is,
alle leidrade op te volg en te verseker
dat alle aspekte van enigiemand se
moontlike betrokkenheid "tot op die
been oopgevlek word om die skuldi-
ges aan diz man te bring," het C~tsee
gese.
'n Menseregteprokureur het gese

sy is teleurgesteld dat dit lyk asof
polisiemannenog steeds verantwoor-
delik gaan wees daarvoor om die
grootste deel van die ondersoek te
d~n en dan die getuienis aan regter
Harms voor te Ie.

Speurders staao Harms by

Cornls van der Lugt

VIR inwoners van die township
Tembisa, naby Kemptonpark, het FW
de Klerk se toespraak van verlede
Vrydag weinig verligting gebring.
Bykans tienduisend protesteerders wat
hul griewe by die plaaslike munisi-
pale kantore wou gaan oordra, is deur
die polisie uiteengejaag en enkele
skote is gevuur.
"De Klerk het in sy t~spraak gese

dat mense t~gelaat sal word om hul
politiek vry te bedryf, maar Maandag
was dit allesbehalwe die geval. Be-
d~l De Klerk wat hy se?" het die
sekretaris van die Tembisa Students'
Congress (Tesco), Bheki Khumalo,
W~nsdag gevra.
Volgens 'n persverklaring wat deur

die Southern Transvaal Education
Coordinating Committee (STECC) en
die Tembisa Residents association
(TRA) uitgereik is, wou inwoners
protes aanteken teen onder meer die
plaaslike stadsraad wat nie behuising
verskaf aan veral plakkers in die
township nie; en die verkoop van
erwe aan 'n blanke konstruksiemaat-
skappy wat beplan om na ontwikke-
ling die plotte teen buitensporige pryse
te verkoop. Van Tembisa se meer as
250000 inwoners het slegs 40 persent
elektrisiteit en 30 persent van die
strate is geteer.
Vol gens organiseerders het hulle

nie t~stemming vir die optog gevra
nie, want hulle was onder die indruk
dat die De Klerk-toespraak onder meer
die weg na vryheid van vreedsame
protes gebaan het.
In die uiteenjaag van betogers,

waaronder vroue en kinders, is 20
mense beseer, 29 in aanhouding
geneem en verskeie huise beskadig.
"Die dade van staatsterrcur het die
mite dat De Klerk in fundamentele
menseregte en demokrasie glo, in duie
laat stort," se die persverklaring.
In reaksie het jeugdiges Maandag

klippe gegooi en die strate met bran-
dende motorbande geblokkeer. Die
huis en 'n winkel van die burgemeester
is aan die brand gesteek.

tweedaagse bes~k aan Namibia. Hy
het Namibia bes~k om bande met
die Swapo-regering te versterk.
Intussen het Angop, die staatsbe-

heerde Angolese nuusagentskap,
W~nsdag herbevestig dat Mavinga
nou in die hande van die Angolese
Weermag, Fapla, is.

In 'n hoofartikel het Angop opge-
merk dat die stryd om Mavinga weer
eens die aandag op al die onskuldiges
wat in die 14jaar lange oorlog gesterf
het, gevestig het.

Angop het ook steun uitgespreek
vir die ~mieude qJroep vir 'n staakvuur
tussen Dnita en die regeringsmagte.
Angop het die skuld op Jonas

Savimbi geplaas. Hulle het hom daar-
van beskuldig dat hy die belange van
sy landgenote ondergeskikaan vreemde
magte stel. - Sapa en ANO

gen~g kos om te eet?"
Hy is sedertdien 'n gereelde gas in

die huis en het vir 'n ruk selfs daar
loseer en was saam met die gesin op
vakansie. Moelicb is volgens Karin
uiters godsdienstig enhet gereeld vir
die gesin gebid en uit die Bybel gelees.

Hy het vir haar 'n lys van lande
neergeskryf waarheen die gesin kon
emigreer en het glo in die nagte om
die huis gestap om seker te maak dat
sy en die twee seuns. Dirk en Calla,
veilig is. Hy bet Karin se besigheid
ook in 'n groot mate oorgeneem en vir
haar bestuur.

Voor sy en die kinders verlede
week Harare t~ is, wou by vir Karin
'n bandmasjien gee om gesprekke en
die perskonferensie mee op te neem.

"Hy het dadelik my vertroue gewen,
maar ek het gedink dis vreemd t~ hy
sobaie vrae oor Dirk, Vrye Weekblad
endie verdagte aktivis begin vrae. Hy
het vir my gese dat hy in 'n baie
spesiale afdeling van die weermag
werk, daarom weet hy van almal wat
spi~nasiewerk d~n.
"Hy het alles van Dirk af geweet

en baie oor hom uitgevra. Hy bet gese
hy staan vierkantig agter hom," vertel
Karin Coetzee.
Hy sou vir haar gese het dat by

Militere Inligting werk, maar dat hy
vr~er in sy diensplig probleme met
die weermag opgetel het t~ hy met 'n
bruin meisie deurmekaar geraak het.

M~lichhet gese hy was ookin die
m~ilikheid nadat hy inligting oor
hulp wat die weermag aan Boo Troskie
vir die vervaardiging van 'n rolprent
sou verleen, aan die Konserwatiewe
Party uitgelap bet.

Die ANC se intelligensie-afdeling
het Karin C~tzee gevra om onmid-
dellik al haar bande met M~lich te
verbreek. Hulle het verlede naweek
in Lusaka aan baar verduidelik dat dit
die patroon volg van polisie-spioene
wat geplant word om huishoudings
van aangehoudendes en ander aktivis-
te wat in die tronk is, te infiltreer.
In baie gevalle gaan die spioene

verhoudings met die vrouens aan en
kry selfs kinders by hulle. Die nuus
word aan die gevangenes meegedeel
om hulle te demoraliseer.
M~lichhet eers ontken dathy aan

Karin C~tzee sou gese het dat Vrye
Weekblad deur Militere Inligting
finansier word en dat van sy ver-
slaggewers spi~ne sou wees, maar
het later gese dat hy dit net terloops
gen~mhet.

Die naam van die aktivis wat
C~tzee sou help landuit glip, het hy
ooknet terloops gen~m. Hy sehy het
nog nooit vir Militere Inligting spi~-
neer nie, en het tydens sy diensplig
met Hoof van Staf: Finansies se
ongeluksverslae gewerk. "Ek is 'n
ongelukkige slagoffer van die ANC
se suspisies," het hy gese.

WINDHOEK - Inligting dat voor-
malige lede van die berugte "terroris-
tejagters-eenheid", K~v~t, Dnita-
rebelle in hul oorlog teen die Ango-
lese regering help, is deur die MPLA
se sekretaris van buitelandse betrek-
kinge, Alfonso von Dunem Mbinda,
bekend gemaak.

Hy het W~nsdag op 'n nuuskon-
ferensie in Windhoek gese die situa-
sie lei tot groot kommer vir die Ango-
lese regering. Mbinda het reageer op
onbevestigde berigte dat Koev~t-
lede die grens oorgesteek en hulle by
Dnita aangesluit het.

Hy se die Angolese regering sal
die situasie aanspreek sodra die tyd
daarvoorreg is. Hy se ookdat 'ngroot
getal Nanubiane, moontlike honderde,
betrokke kan wees. Mbinda het die
uitlatings gemaak aan die einde van 'n

Jacques Pauw

N S~OENASffiDRAMA w~d
rondom kapt Dirk C~tzee nadat dit
aan die lig gekom het dat 'n ver-
meende polisie-agent sy vrou, Karin,
bevriend het en selfs vir 'n ruk in sy
huis gebly het om inligting oor sy
bewegings en sy ANC-kontak in Suid-
Afrika te probeer insamel.

Die bedrywighede van die
beweerde spioen, die 25-jarige Emil
M~lich. het aan die lig gekom nadat
Karin C~tzee verlede naweek in
Lusaka deur die ANC ondervra is.
Die organisasie glo dat M~lich
"geplant" is om onder meer uit te
vind presies hoe Coetzee by die ANC
uitgekom het.

Intelligensiebronne in die ANC
sa die wyse waarop M~lich vir Karin
C~tzee ontm~t het, die manier
waarop hy hom in die huishouding
ingegrawe het en die vrae wat hy haar
gevra het, geen twyfellaat dat hy vir
die owerhede gespi~neer het nie.

M~lich, 'n gewese Tukkie-stu-
dent wat in Desember verlede jaar sy
diensplig voltooi het, het onder meer
aan haar gese dat Vrye Weekblad
deur Militere Inligting gefinansier
word en dat van sy verslaggewers
spi~ne is. Karin is gevra om Dirk
onmiddellik te waarsku.

Hy het ook 'n foto van 'n blanke
anti-apartheidsaktivis aan haar gewys
en wou weet of dit die man is wat
C~tzee by die ANC laat uitkom het.
Die persoon, het hy gese, spi~neer
ook vir MI en word deur hulle betaal.

M~lich het verder gereel dat Dirk
C~tzee briewe en pos vir sy gesinna
sy posbus stuUTomdat dit veel veili-
ger was. C~tzee het ook, indien hy
vertroulik met Karin wou praat, haar
op afgespreekte tye by Moelich se
woonstel gebel.

Karin C~tzee het aan die ANC
gese dat M~lich aan haar vertel het
dat hy sy diensplig binne 'n "baie
spesiale afdeling" in die weermag
gedoen het. Hy was 'n luitenant.

M~lich het vandeesweek ontken
dat hy 'n spioen is en gese dat hy met
die eerlikste bedoelings die gesin
wou help. Baie van die inligting wat
hy aan Karin C~tzee gegee het, het
hy glo terloops by weermag-braaivleise
gehoor.

Die ANC weet reeds geruime tyd
dat daar 'n lekkasie uit die C~tzee-
huishouding in Pretoria is. T~ C~t-
zee in Bulawayo in Zimbabwe geskuil
het, het hulle hom opdrag gegee om
'n ruk sy kommunikasie te verbreek
omdat sy lewe in gevaar kon wees.

Karin C~tzee het aan die ANC
vertel dat sy Moelich, wat tans werk-
loos is, in Desember in 'n boekwinkel
raakgeloop het toe hy vir haar gevra
het: "Is jy Karin Coetzee? H~ gaan
dit met jou en die kinders? Het julle
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NUUS

Williamson se vreemde gevryery na die kamerade

Polisie-salarisse: SOIy ODSjODg kODstabels

'Vlokkie is uit vir 'n duck'

Sersant Rll 931 - 25584
Adjudant-offisier: R18 312 - 33 273
Luitenant: R22 857 - 34 629
Kaptein R26 493 - R34 629
Majoor: R30 561 - 43 335
Luitenant-kolonel R40 053 - 43 335
Kolonel R49 899 - 54 111
Brigadier R56 217 - R74 319
Genl-maj R87402
Luit-genl RllO 901
Genl Rl65 768

J

ste oogmerk is steeds om Suid-Af-
rika met geweld in te palm.

Williamson se: "Terwyl ek sit en
luister na die Staatspresident se
geskiedkundige toespraak, het ek
gedink aanjulle en al die ander saam
met wie ek in die ANC, die Party en
MK gewerk het. Ons, die vegters
van die geheimsinnige oorlog ... sal
'n nuwe rol moet speel.

"Dit sal nie te hard wees nie,
want ons weet daar is min glorie in
'n vuil oorlog. Ons het te veel van
ons vriende en kollegas begrawe.
Ons het te veellyding en bloedver-
gieting gesien.

"Hoor julIe, soos ek, die stem
van gesonde rede wat uitroep: julIe
het reeds vir te lank te veel doodge-
maaken vernietig. Stop nou. Onder-
handel, gesels en leer om mekaar
weer te leer ken. Vat hande soos die
broers wat julIe is. Vervang haat en
vrees met liefde en begrip," skryf
Williamson.

5

,..polisiemanne word oorlaai met
werk weens die groot getalle wat die
mag verlaat.
Sonunige ondersoekbeamptes in

die Skiereiland hanteer tot 80 sake
tegelykertyd. "Ek kart nie reg laat
geskied aan elke saak nie en laat vaar
dikwels kleiner sake," het 'n onder-
soekbeampte gese,

,.. lang ure, byvoorbeeld
sportbyeenkomste oor naweke waar-
voor hulle swak vergoed word,

,..die kansellering van verlof weens
die politieke situasie, I.,-':""~

,..die regering se hervonningsbeleid
veral na die wettiging van die ANC.
"Waarvoor het ons nog altyd baklei?
Ons moes mense skiet vir die saak. Ek
ken nie een wit polisieman wat FW
steunnie," het die ondersoekbeampte
gese.

,.. Gerugte dat die sogenaamde
kitskonstabels as plaasvervangers vir
bedankende polisiemanne gebruik sal
word.
Uit onlangse verwikkelinge blyk

dit dat die top-struktuur van die poli-
sie nuwe strategiee probeer om poli-
siemanne gerus te stel.

'n Kornitee-stelsel waardeur ge-
wone polisiemanne hul griewe kart
lug, is twee maande gelede in die lewe
geroep.

Verteenwoordigers van polisiekan-
tore vergader maandeliks in hul
streekshoofkarttore vir die komitee-
vergaderings.

Oor die welslae hiervan is baie po-
lisiemanne skepties. Die wat om
kommentaar genader is, het die
komitee-stelsel asook Vlok se ver-
gadering beskryf as "deursigtige"
pogings om beswaarde polisiemanne
te kalmeer.

,..Skaars twee weke gelede het FW
de Klerk op 'n vergadering in Pretoria
aan die top-struktuur van die polisie,
ongeveer 500 offisiere, gese die poli-
sie 3ewerk is om kriminele aan te keer
en nie om in die politiek betrokke te
raaknie.

Die toespraak is beskou as die
begin van 'n ingrypende verandering
in die beeld van die polisie.

Die verwarring in polisiegeledere
het toe reeds ontstaan nadat hy ook
gese het dat die polisie nie voortaan
mense sal verhoed om op vreedsanle
wyse te protesteer nie.

"Ons sal ophou om vir julIe te vra
om in die voorste linies van politi eke
geskilIe te baklei. Die politici sal na
die politiek omsien. Dit is 'n politieke
slagveld en ons wil die polisie daar
uithaal. Ons gaan julIe" nie langer
gebruik as instrumente om sekere
politieke doeleindes te bereik nie,"
het De Klerk gese.

tel van die ANC vir die veiligheidspo-
lisie spioeneer het. As ANC-lid het
hy onder Maharaj, Pahad en Kasrils
gewerk.

Kort voor sy ware identiteit bek-
end geword het, het Williamson na
Suid-Afrika teruggekeer waar hy onder
meer in bevel van die geheime plaas
Daisy was, buitelandse operasies is
vandaarbeplanen buitelandse agente
claar gehuisves.
Pahad het gese hy het nog nie karts

gehad om Williamson se brief te
be studeer nie, maar dat dit vir hom
vreemd voorkom omdat daar geen
liefde tussen Williamson en die ANC
is nie.
Williamson word beskou as 'n

verraaier en was betrokke by ernstige
terreur teen die ANC.

Williamson het by 'n onlangse
Transvaalse kongres van die Nasion-
ale Party 'n hartstogtelike toespraak
teen die "Marxistiese ANC-SAKP-
alliansie" gemaak en gese hulle enig-

ingestem om met Vrye Weekblad te
praat op voorwaarde dat hulle an-
oniem bly.
In die onverwagte "spanpraatjie"

het Vlok glo gese hy kart nie se wat
die staatspresident in sy opening-
stoespraak gaan aankondig nie, maar
"wat ook al gebeur, glimlag en hou
moed".
Vlok het na bewering gese hy sal

in die komende parlementsitting vir
die polisiemanne "kolf', waarop
iemand onder groot gelag geskree
het: "Jy is klaar uit vir 'n duck".
Nadat 'n kwaai gebrommery in die

agterkartt van die saal ontstaan het,
het Vlok op 'n tafelgeklim waarop hy
gevra het: "Kart julie my nou hoor?',
en het voortgegaan met sy toespraak
terwyl aannterkings deurentyd gemaak
is.

"Dit was duidelik 'n gatkruipery
om te probeer om ons in die Mag te
hou," het een polisieman gese.

'n Ondersoekbeampte wat reeds
agt jaar in die SAP dien, het gese die
polisiemag stuur op "groot moeilikheid
af'. Volgens hom is die vernaamste
griewe:

,..swak salarisse,

bestaansjaarvan Umkhontowe Sizwe.
Ek hoop van harte dat ons daardie
dag van viering sal gebruik om sy
aan sy in die nuwe Suid-Afrika te
staan om al ons slagoffers en al ons
helde te onthou," skryf Williamson
aan sy gewese kamerade.
Die brief is gerig aan Mac Ma-

haraj en Aziz Pahad, beide lede van
die ANC se Uitvoerende Komitee,
en Ronnie Kasrils, hoof van intelli-
gensie van Unkontho we Sizwe.
Williamson, wat onlangs deur

kapt Dirk Coetzee betrek is by die
briefbommoord op Ruth First en die
bomontploffrng by die Londense
kantore van die ANC in 1982, is in
1975 as veiligheidspolisie-agent vir
die ANC gewerf terwyl hy die vise-
president van Nusas was.

Hy het Suid-Afrika kort hierna
verlaat en een van die top-adminis-
trateurs van die International Uni-
versity Exchange Fund (IUEF)
geword waar hy onder die dekman-

Pearlie Joubert

DIE onmin wat nou al maande lank in
polisiegeldere broei oor die regering
se stappe om die bedryf van swart
politiek vryer te maak, dreig nou om
oor te kook.
Net voor Staatspresident FW de

Klerk verlede Vrydag sy ingrypende
nuwe stappe aangekondig het, het 'n
groot groep Kaapse polisiemanne die
minister van Wet en Orde, Adriaan
VIole, tydens 'n paai-praatjie uitgelag
toe hy virhulle gese het: "Wat ook al
gebeur, glimlag en hou moed."
Volgens polisiemanne wat met

Vrye Weekblad gesels het, was daar
sowat 2 000 van hulle by die Vlok-
ontmoeting in 'n saal by die Tafel-
baai-hawe.

Dit is die eerste keer dat Vlok
soveel Kaapse polisiemanne van alle
range toespreek.
Uit die agterste deel van die ge-

hoor, waar daar gedurig 'n gebrom-
mery was, is Vlok met tussenwetpsels
in die rede geval, vertel die poli-
siemanne.
Beswaarde maar skrikkerige poli-

siemanne het rul die vergadering

Die munisipale polisie val sedert November 1988 onder beheer van die
SAP, en nie meer onder swart plaaslike owerhede en die departement van Kon-
stitusionele Ontwikkeling nie. Die stap is geneem nadat regeringsamptenare
en veiligheidshoofde besorg geraakhet oor die groeiende getal munisipale po-
lisiemanne wat by kriminele aktiwiteite betrokke was.
Verskeie swart burgemeesters het erken dat hulle weinig kontrole oor die

polisiemanne gehad het. 'n Syfer van 10 062 munisipale polisiemanne is teen
November 1988 aangedui.

Die opleiding van spesiale konstabels is in 1986 begin. Hulle ontvang 'n
basiese opleidingskursis van ses weke. 'n Salaris van Rl3 per dag en agt
betaalde rusdae per maand vir spesiale konstabels is deur die minister
aangedui.
Volgens syfers was daar in 1988 'n tekort van 421 polisiemanne in die

Kaapprovinsie, 491 in Natal, 64 in die Oranje Vrystaat en 1316 in die
Transvaal.

Die afskaling van verdedigingsuitgawes kart volgens Vlok lei tot drastiese
stygings in polisiesalarisse en die vergroting van die polisiemag. 'n Eko-
nomiese navorsingsinstituut in Johannesburg, Econometrix, het beraam dat
die nillitere ontrekking aan Angola en Narnibie die regering tot R5 biljoen per
jaar kart spaar.

Jacques Pauw

BAASSPIOEN Craig Williamson se
skielike gevryety na sy gewese kamerade
in die ANC wat hy destyds verraai het,
het vandeesweek op die rotse geloop
toe hulle laat weet het: "Ja, ons ken vir
Williamson. Ons het baie probleme
met hom en s6 maklik gaan dit nou ook
rue wees me."

Williamson, deesdae 'n lid van die
Presidentsraad en steeds 'n hartstogte-
like stryder teen die totale aanslag,
skryf in 'n merkwaardige ope-brief aan
drie voorste lede van die ANC saam
met wie hy gewerk en verraai het:

"Ons, die krygers wat bloed gestort
en wie sebloed gestort is,moe!bymekaar
kom en vir 'n einde vra vir hierdie
nasionale malheid. As ons kan, kart
almal. Ons moet uitstyg bokartt die
duiwelswerke wat almal van ons, aan
beide kartte, in die naam van vryheid
gedoen het.

"Dit is volgende jaar die dertigste

(Foro: Paul WelnbMg. Afteplx)

Jl
Ole pollsle gaan nle langer as polltleke Instrumente gebrulk

word nle

Cornis van der Lugt

IN 'n tyd van stygende lewenskostes enhoor inflasie, is daar duisende geregsdie-
naars wat vandag weens patetiese salarisse onder die broodlyn moet leef. Som-
rnige jong konstabels inSuid-A frika, talle vanhulle met gesirrne, verdien minder
as R500 per maand.

Dit is minder as die bestaansalaris van sowat R600 wat iemand in staat
behoort te stel om net-net te oorleef.

Terwyl daar toenemend druk op die polisie is om sy politieke rol van die
verlede te vergeet en saam in 'n nuwe Sll,id-Afrika in te gaan, bedank poli-
sieman.T\etans teen 'n tempo van elf per dag. Meer polisiemanne verlaat die mag
elke jaar as die getal wat opgelei word.
Tog is politiek nie die hoofrede waarom so baie polisiemanne bedank nie.

Volgens die konrnussaris van polisie, genl Johan van der Merwe, is die nie-
mede-dingende salarisse wat hulle verdi en, die werklike rede vir die krisis in
polisie-geledere.

Terwyl die kornissaris van polisie in weelde teen sy salaris van R13 750 per
maand kart leef, het navrae van Vrye Weekblad aan die lig gebring dat 'n
konstabel op straat gemiddeld R484,50 tot R 1 339,75 per maand, en die kaptein
R2 207,75 tot R2885,75 per maand verdien.

Die minister van Wet en Orde, Adriaan Vlok, het gese die polisie beoog om
die grootte van sy Mag en die salarisse van individuele polisiemanne ingrypend
te verhoog.
Volgens hom het die polisie oor die afgelope paar jaar uitgebrei na 194

polisiemanne per 100 000 mense, enhet dit vergelyk met Wes-Duitsland se 310
polisiemanne per 100 000 mense.

Vlok het verlede jaar gese dat geen salarisaanpassings sedert Februarie 1988
gemaak is nie, behalwe die wegdoening van ongelykbede in die salarisse van
swart-, bruin- en Indier lede. Die regstellings is vanaf 1Maart 1988 in werking.
In antwoord op 'n vraag verlede jaar in die parlement, het die minister die

jaarlikse salarisse van SAP-Iede aangedui:
Konstabel R5 814 - 16077
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AGTERGROND

Nelson die gashee
l
\l ..

MAXWELL MOSS,
Wes-Kaapse president
van die South African
Youth Congress, het
verlede week, nadat hy
drie keer by die Victor
Verster-gevangenis in
die Paarl aangehou is,

saam met 'n
afvaardiging na die
tronk teruggekeer om
Nelson Mandela te

besoek. Hy onthou die
hoogtepunte van die

besoek
EK was al 'n paar keer by Victor
Verster. Ek is in 1986, 1987 en 1988
daar aangehou. Die laaste keer is ek
vir 12 maande aangehou.

Verlede week het ek as geeerde
gas teruggekeer.

'n Week v66r die besoek is ek in
kennis gestel dat ek deel sou wees van
'n afvaardiging van die South African
Youth Congress wat kameraad Man-
dela sou besoek. Ek wys nie gewoon-
likmy opgewondenheid nie, maar die
nuus was soos om 'n ongeluk net-net
vry te spring - jy is in beheer, maar
onmiddellik daarna tref die skokjou.

Verlede jaar is ek Victor Verster
toe.om 'n kameraad, wat 'n lang von-
nis uitdien, te besoek. Na die besoek
het die bewaarders by die hek aan my
gese dat ek nooit weer toegelaat sal
word om die tronk te besoek nie.

Maar die keer is ek deur die "Groot
Man" self uitgenooi en niks sou my
kon keer nie.

Daar was vyfvan ons in die afvaar-
diging: twee lede van die nasionale
uitvoerende komitee van Sayco, een
van Pretoria, een van Suid- Transvaal
en ek.

Verlede Woensdagoggend om nege

het ons by die tronk aangekom. Die
hekbewaarders het 'n ene mnr Marais
geskakel om ons deur die gronde te
vergesel. Ons ~t veIby die maksimum-
sekuriteitseenheid gery, yerby
Klipbank - waar die "Kleurling"-
bewaarders woon - tot by Mandela se
witgeverfde tronkwoning.

Marais het ons voorgestel aan
Mandela se bewaarder,luit Gregory,
wat ons in die huis ingeneem het. Ons
is na 'n sitkamer gelei waar ons 'n
rukkie vir Mandela moes wag.

'n Paar minute later het hy ingekom.
Ek het 'n stewige man verwag, die
bokser wat ons op die foto's gesien
het. Hy het vinnig gest"i', baie ener-
giek. Hy is lank en skraal, en daar is
geen teken van 'n boepie nie. Sy hare
is nie heeltemal so grys soos Walter
Sisulu s'n nie - daar is nog heelwat
swart in.

As ek hom in een woord moes
beskryf, sou ek gese het hy is 'n
"gentleman" - nie in die sin dat hy
beter as ons is nie, maar omdat hy 'n
saggeaarde persooD is.

Ons het opgestaan en hy het ons
een vir een gegroet. Ons het onsself
voorgestel, hande geskud en hom
omhels. Hy het gese: "0, Maxwell
van Saldanha, ek was al op Saldanha"

Ek het gevra wanneer, en hy het
gese verlede maand. Ek was geskok
en wou weet wat hy van die plek dink.
Hy het gese dit was "nice".

Ek was nie seker hoe om hom aan
te spreek rue - Kameraad Mandela,
Kameraad Leier. Ek het besluit op
Kameraad Mandela.

Hy het vir ons gemmerbier gegee
en gese dit word by die tronk gemaak.

Deur die hele besoek wou hy nie
he ons moes iets doen nie. Hy het ons

bedien.
Na middagete het een van die

kamerade 'n glas laat val. Dit gebeur
as 'n mens senuagtig is. Mandela het
opgestaan, 'n vadoek gaan haal en die
koeldrank van die vloer opgevee.

Ons het baie vrae gehad, maar hy
het oor soveel dinge gepraat dat ons
nooit daarby kon uitkom nie.

Hy het ons deur die huis geneem,
sy TV-kamer en kombuis asook 'n
klein slaapkamertjie gewys. Daar was
'n bed en 'n klein hangkas waarin hy
ons baadjies gesit het.

Daar was nog 'n slaapkamer met 'n
dubbelbed in wat ook syne was. Sy
Kerskaartjies was daarin uitgestal.

Hy het ons sy studeerkamer, met
'n oefenfiets daarin, gewys. Daar is
ook 'n siekeboeg waar'n majoorin die
Gevangenisdiens hom elke dag om 7
vm en 4 om medies ondersoek.

Ons het in die tuin - met 'n klein
swembadjie, bome en blomme - gaan
stap. Ons het weer in die huis gaan sit
en verder gesels. Daar was baie wat
hy wou weet en hy het baie vrae
gevra. Die gesprek~t emstiger geword
en een van die eerste dinge op sy
agenda was om sekere verkeerde
opvattinge in die media reg te stel.

So, byvoorbeeld, was daarberigte
dat hy as onderhandelaar tussen die
ANC en die PAC optree. Dit is nie die
waarheid rue.

Hy het ons van sy ontmoetings
met regeringsamptenare soos Kobie
Coetsee, wat sedert Mei 1986 plaas-
vind, verte!. Die onderhandelings het
gewentel om die vrylating van poli-
tieke gevangenes, veral die met le-
wenslange vonnisse.

Sy dissipline is verbasend. Hy
verwys mense met vrae oor die ANC

gedurig na die organisasie se hoofkan-
toor in Lusaka.

Daarna het ons middagete geeet.
Hy het gevra of ons bier, wyn of
koeldrank wil he, maar ek dink nie
die kamerade wou voor hom drink
nie, en almal het op koeldrank besluit.

Ons het hoender, soetmielies,
groente en noedels geeet. Hy het 'n
trollie langs hom gehad en vir ons
opgeskep.

Tydens middagete het ons lank
gesels. Hy het ons vertel van 'n optog
in 1940 toe hy net van die Transkei in
Johannesburg aangekom het. Hy het
gese dat hy nooit geweet het dat die
stedelike swartmense s6 weerstand
kon bied nie.

In daardie dae was die polisie ste-
wige manne, maar dit het nie die leier
van die betrokke optog, wat ook 'n
goeie spreker was, afgeskrik nie. Hy
het ons vertel hoe die optog deur 'n
padblokkade op die hoek van Jeppe-
en Markstraat gestoomrol het. Die
dag se gebeure het 'n geweldige in-
druk op hom gelaat.

Die.manierhoe hy die optogbeskryf
het, het dit laat klink na een van ons
optogte verlede jaar. Sy geheue is
skerp en hy onthou gebeure van jare
gelede asof dit gister gebeur het.

Hy is ookgoed ingelig oorwatnou
aan die gang is. Hy weet baie van die
tuislande en ken al die opperhoofde.

Hy kry koerante sonder "vensters"
- geen berigte word deur tronksensors
uitgesny nie - en hy kyk die nuus en
ander programme op TV.

Ons het hom oor sy vrylating
uitgevra. Hy het gese sy eise het
sedert PW Botha se eerste aanbod in
1985 nog nie verander nie. Hy wi! he
die noodtoestand moet opgehef en

Maxwell Moss

die ANC gewettig word, aIle uitgewe-
kenes moet terugkeer en politieke
verhore en teregstellings moet beein-
dig word.

Hy het gesehy sou graag saammet
ons huis toe wou gaan, maar tersel-
dertyd weet hy hoekom hy claar is en
verstaan hy die opofferings wat gemaak
moet word.

Hy het ons om 2.30 om buite by
die hek gegroet en ons het vertrek.

Op pad het een gedagte deur my
verstand gemaal, en dit is dat Nelson
Mandela 'n absolute sirnbool van vrede
is. Hy is die belangrikste politieke
gevangene ter wereld. Ek glo hy kan
ons na bevryding lei, en selfs 'n belan-
grike rol in wereldvrede speel.

Die besoek het my diep geraak.
Tydens die tydperke van my aan-
houding het ek baie mense ontmoet
wat my begeester het. Hoe meer hulle
jou aanhou, hoe harder word jy.

Maar die besoek het my geiilspireer
soos geen besoek tevore nie. Ek het
gevoel dat daar werk is om te doen, en
dat ons opofferings moet maak om
vry te wees in die land.
(Die artikel is 'n verwerking van 'n
artikel wat in South verskyn het)

Die pragkalender ho rt teen jou muur

6

Vrye Weekblad se kalender vir 1990 gaan 'n versamelstuk
word. Oie afdruk is van 'n skildery wat Braam Kruger
spesiaal vir Vrye Weekblad geskilder het en wat die vryheid
van die pers simboliseer.

Oit is 'n afdruk van hoe gehalte op kunspapier en is 90 em by
60 em groot.

Oaar is net 'n beperkte oplaag gedruk, so maak dadelik seker
jy kry een.

Oit is te koop teen R10 (AVB, verpakking en posgeld
ingesluit) en kan bestel word by Kalender, Posbus 42637,
Fordsburg 2033.

Maar daar is 'n beter manier om die kalender te bekom: teken
in voor die einde van Februarie teen die spesiale afslagprys
van R50 (A VB ingesluit) vir 'n jaar of R30 (AVB ingesluit) vir
ses maande, en ons stuur vir jou 'n kalender gratis.

Vul die vorm sonder omhaal in en stuur dit aan Vrye
Weekblad, Posbus 42637, Fordsburg 2033.

r----------~-------------~
Naam:

Adres:

Poskode: _

Vi.ye"eel{blu(l
ONS STEEK NIKS WEG NIE~-----------------------~.
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MENSE

,•
een wees om

•eer by
'Ek wil die eerst

SA se leiers(17): Helen Joseph

Met FW de Klerk se toespraak verlede Vrydag is
die 8S-jarige Helen Joseph, veteraan-aktivis en

ontvanger van die ANC se Isitwalandwe- _
toekenning, die eerste keer in 34 jaar nie meer 'n
gelyste of ingeperkte persoon nie. PEARLlE

JOUBERT het met haar gaan gesels

HELEN JOSEPH Is In 1905 In Sussex, Engeland gebore.
Op 22-Jarlge ouderdom gaan sy Indli toe om onderwys
te gaan gee. In 1930 kom die 25-Jarlge Helen Fennell In
Suld-Afrlka aan. 'n Paar maande later ontmoet sy vir
BIllie Joseph - '''n bale aantrekllke en gesoflstlkeerde
man" - met wle sy later getroud Is. Hulle Is kort na die
Tweede Wereldoorlog geskel.
In 1939 word sy 'n lultenant In die Vroue
Ondersteunlngslugdlens. Haar polltleke betrokkenheld
het na die oorlog begin toe sy by 'n gesondheldsentrum
In Johannesburg begin werk het.
Kort hlerna Is sy Kaapstad toe waar sy In Eislesrlvier by
'n gemeenskapsentrum gewerk het. Dill pos het haar
weer na Johannesburg gebrlng waar sy vir ongeveer 15
Jaar vir die Klerewerkersunle gewerk het.
Op 5 Desember 1956 Is sy die eerste keer saam met 156
ander mense In hegtenls geneem. Ole aanklag teen hulle
was hoogverraad en die saak Is 8ers op 29 Maart 1961
afgehandel - vyf Jaar nadat hulle In hegtenls geneem Is.
Op 23 April 1965 Is sy verbled om vir 'n tydperk van vyf
Jaar enlge vergaderlngs by te woon of die
Johannesburgse landdrosdlstrlk te verlaat. Sy Is van
1964 tot" 1990 gelys, en was vanaf 1962 tot 1971 onder
hulsarres geplaas.

'Oit is die gewapende
stryd van die ANC,

sanksies en druk wat
ons gebring het waar

ons vandag is'
mer oopmaak. Ek wil die eerste een
wees om mer by die ANC aan te sluit.
FW se toespraak was vir die mense

van Suid-Afrika 'n oorwinning. FW
is gedwing om te doen wat hy gedoen
het. Sanksies en druk, binne en buite
die land, het hom gedwing asook die
feit dat die land omtrent bankrot is.
Dink Jy die Internaslonale ge-
meenskap moet voortgaan om druk
toe te pas?
Ja, beslis. Net soos die ANC nie

nou die gewapende stryd kan opgee
nie - hulle moet voortgaan. Dit is die
gewapende stryd van die ANC, sanksies
en druk wat ons gebring het waar ons
vandag is.
Die regering hetJou bale swaar laat
kry en Jy wys geen bitterheid nie •••
Joseph: Ek het ongelooflike ryk-

domme ontvang - wonderlike vrien-
de. Die ANC het verlede jaar hul
hoogste prys aan my gegee, die Isitwal-
andwe-toekenning. Hulle gee dit aan
mense vir die diens wat hulle aan
Suid-Afrika lewer.
Wat van die mense wat op die
oomblik bale bang is vir die toekoms?
Joseph: Hulle moet aanpas of

padgee. Hulle het dit goed gehad vir
baie jare. Hulle verloor dele van hul
groot rykdomme - hulle groot huise -
wat is die groot kwessie?
Ek is nie 'n groot simpatiseerder

met wit vrese nie. Wit mense het die
afgelope 300 jaar alles gehad en dit
wat hulle nie kon kry nie, het hulle
gevat..

Freedom Specials

(Foil>: Eric Mifl6r. Afrapix)

VIVA the ANC!
Forward to democracy!
-Welcome home exiles-

Laser Printers
HP LaserJet Series II 7950.00
HP LaserJet Series IIP 5250.00
Upgrade your LaserJet II to PostScript In one
easy step with the PactftcData Posterlpt
Carbidge (Requires 2MB RAM) 2350.00
1MB RAM Board for HP Series II 650.00
2MB RAM Board for HP Series II 1250.00

PC'S
PCB Turbo-lO PC: all the usual ..... 3150.00
PCB 386sx: 1MB, 20MB HDD from .. 5000.00
PCB 386.25c: 25MHz 80386 with 32KB cache,
4MB RAM, 85MB HDD, 1.2MB FDD, 16-blt
VGA and Color VDU 11150.00

Software
WordPerfect5.1 1125.00
Lotus 1-2-3 Ver 2.2 999.00
Copy IIPC Board (Read Mac disks I) 595.00
Turbo Pascal 85.00

Ca//648-4886/1612 or fax 648.1616

CThe Peoples Computer Bureau" )

speeI in die onderhandelingsproses
en toekoms van Suid-Afrika nie. Hulle
pas oral in waar mans inpas - daar is
geen verskil me.
WatisJou boodskap aanSuid-Afri.
kaners - nou op die vooraand van
moontlike radikale veranderinge in
die politiek van die land?
Joseph: Verenig enveg saam vir'n

ware demokrasie en sluit aan by die
ANC!
Ek kan nie wag nie. Ek wi! he die

ANC moet onmiddellik 'n kantoor

Helen Joseph

die paswette na die Uniegebou in
Pretoria gestap het. Die stigting van
die United Democratic Front. My
besoek van drie-en-'n-half ure aan
Nelson Mandela in Desember ver-
lede jaar. Dit was 'n wonderlike on-
dervinding.
. Ek het agt jaar lank probeer om
toe stemming te kry om hom te be-
soek, maar dit is elke keer geweier.
Ek het hom 28 jaar laas gesien.
Hy is nog steeds lank en aantrek.

tile. 'n Statige man - soos hy nog altyd
was.
(Sy vra later of ek nie haar tjalie

wi! gaan haal nie, en se: "Dit was die
laaste geskenk wat ek van David
Webster ontvang het. ")
Dink Jy FW is erDstig oor versoe.
ning. Sal by vir die mense van Suid.
Afrika 'n een.mens-een-stem steIsel
gee?
Joseph: Hoe kan hy emstig wees

terwyl hy steeds in terme van groepe
dink? Hy is 'n groep-man. hy wil
steeds minderheidsregte beskerm.
Een-mens-een-stem beteken dat

alle mense 'n gelyke stem het en FW
het dit me gegee nie. Aanhouding
sonder verhoor gaan steeds voort.
Nou is dit net ses maande, maar weet
jy wat hulle in ses maande aan 'n
mens kan doen? Die ondervraging en
marteling - dit kan 'n mens breele.
Men~e behoort glad nie aangehou te
word me.
Dink Jy die ANC sal ook eendag
aanhouding sonder verhoor be?
Joseph: Nee, ek dinknie some - ek

kanme sienhoe hulle dit sal he me. Jy
moet onthou dat ons nou terug is by
die situasie soos dit was v66r 1960.
DinkJy woue gaan in 'n beter posi-
sie onder 'n ANC-regering wees?
Joseph: Wei, ekhoop so. Vroue in

die beweging doen baie goed, maar
hulle het 'n lang, lang pad om te gaan.
Die ontwikkeling van vroue kan me
gemeet word aan die progressie van
die stedelike vroue nie - dit is die
vroue wat op die platteland woon wat
die maatstaf moet wees. Die vroue is
baie meer onderdruk as die in die
stedelike gebiede.
Die ANC se dit duidelik clathulle

werk vir 'n nie-rassige, nie-seksistiese
samelewing. Daar is geen rede waarom
vroue nie 'n baie belangrike rol moet

"Ek het vir 'n baie
lang tyd 'n skadu-

lewe gelei'

het toe geskrik en my huisarres met 'n
jaar verkort. Ek was egter steeds gelys.
Die pers mag my nie aangehaal het
nie. Ek kon nie boeke publiseer me.
Hoekom het Jy dit nooit opgegee
nie? Jy het swaargekry, was onder
hulsarres en ingeperk - hoek om het
Jy nooit gese tot hiertoe en nie ver-
der nie?
Joseph: Hoekom moes ek? Ek het

nooit 'n punt bereik waar ek gevoel
het ek kan me verder gaan nie. Hoe
kon ek?
Ek was ~ die beweging en was in

die geselskap van die beste mense in
die land. Ek kon hulle nie verloen me
- hoe kon ek? Ek was vyf jaar lank
saam met die room van die oes, Oli-
verTambo, Nelson Mandela en ander
in die hoogverraad-saak. Dan kom
daar 'n punt waar mens nie meer kan
omdraai nie.
Wat was vir Jou polities die slegste
tyd in Suld-Afrlka?
Joseph: Ek kan me onthou me.

Nee, ek onthou nie die slegste tye nie.

Ek het altyd geskryf, boeke geskryf,
toesprake gemaak.
Ek is baie sterk, ek het dit alles

oorleef omdat ek glo dat 'n mens
nooit terug moet kyk nie. Ek dink dit
is verkeerd, ek doen dit nooit. Ek sal
nie met spyt op enigiets terugkyknie.
'n Mens moet altyd vorentoe kyle.
Die slegste tyd moes sekerlik

gewees het toe ek onder huisarres
geplaas is. Toe hulle daardie nare
stuk papier vir my kom gee het. Ek
het nie geweet watter soort Iewe daar
vir my oor is nie.
Wat was die hoogtepunte in Jou
lewe? Die polltleke gebeure wat
vandag DOghoogtepunte vir Jou is?
Joseph: Ja. Ja, die Kongres van die

Mense in Kliptown, die 20000 vroue
watop9 Augustus 1956inprotesteen

HOE voel jy oor FW se toespraak -
nou dat jy nie meer 'n gelyste en
ingeperkte persoon is nie?
Joseph: Dit was 'n slim toespraak

en baie goed aangebied - 'n wonder-
like uitvoering. Maar ons moet dit nie
as 'n verandering van gesindheid sien
nie - hulle het nie hul harte verander
nie.
Ek verwelkom die goeie dinge,

maar ek weet ook dat dit wat hy gegee
het, nie die helfte is van dit wat ons
gevra het nie. Daar is nog baie eise
wat hy moet nakom.
Ek het 'n vriend, Ann Heymann.

Sy is dieselfde tyd as ek gelys. Sy is
Saterdag, 'n dag nadat ons nie meer
gelyste persone was nie, dood. Sy het
nie geweet dat sy me meer gelys is
nie. Haar man is ook nie meer gelys
nie, maar hy is baie siek. Dit is wat
aan mense gedoen is.
Ekhet vir 'n baie lang tyd 'n skadu-

Iewe gelei. Ek was vir 26 jaar 'n
gelyste persoon. Ons het later uitge-
vind dat ek wei op vergaderings mag
praat, maar dan moes ek dit as
gasspreker - en nie as 'n lid van die
organisasie wat die vergadering reel
me - doen. Vir jare is ek ook nie
toegelaat om aan enige politieke
organisasie te behoort nie. Ek het
egter tussen 1971 en vanjaar meer as
200 toesprake gelewer.
Hoe het jy die inperkings, veral die
nege jaar lank onder huisarres, han.
teer?
Joseph: Ek het dit hanteer. Ek het

daarmee saamgeleef. Ek was onder
huisarres tussen 1962 en 1971 en het
elke dag gaan werk omdat die rege-
ring nie 'n mens aan die lewe hou
wanneer jy onder huisarres is nie. Ek
was elke aand sesuur by die huis en
het elke oggend half sewe uitgegaan.
Ek moes elke naweek in my huis bly
en mog geen besoekers ontvang me.
Net een ander persoon mag by my
gewees het.
Ek was veronderstel om onder

huisarres te wees tot 1972, maar in
1971 het ek kanker gekry en moes vir
'n groot operasie gaan. Die regering
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Ons glo so sterk daaraan dat ons

Swart en wit. Apart bly sit ons

Saam bou ons die nuwe.

met die ou Suid-Afrika.

ding vir swartes en blankes bele.

per jaar in onderwys en naskoolse oplei-

tans meer as tweehonderd miljoen rand

meriete kan vorder.

maak, sodat aile Suid-Afrikaners op

gelyke voet kan wegspring en op eie

en naskoolse opleidingvir almal gelyk te

Suid-Afrika, naamlik om skoolopleiding

En hierin Ie die uitdaging vir

am 'n persoon werk te gee omdat

hy die werk moet kry.

Dit is ons beleid dat sy vermoens

am te verhoed dat apartheid

die beslissende faktor is wat bepaal of

hy swart is, is net so verkeerd as om dit

noodsaaklik om gelyke vordering op ge-

lyke vermoe te grand.

aan hom te _geeomdat hy wit is.

deur omgekeerde apartheid, en 'n

eerstewereld-ekonomie deur 'n derde-

wereld-ekonomie vervang word, is dit

.••;<-/ 8 ~, ,,.i -:). ' , ~ Vrye Weekblad, 9 Februane 1990



MENINGS

Tot onlangs was FW '0 visielose vaalseuD ...

DTA-opsie

Die NPen die
veiligheidsestablishment het baie

moed geskep met die uits/ag van die
verkiesing in Namibia.

MAX DU PREEZ, 'n bietjie uitasem en
deurmekaar na 'n verstommende
politieke week, probeer sin maak uit

wat aangaan in ons land.

"Die seisoen van
geweld is oor. Die tyd
vir rekonstruksie en

versoening het
aangebreek" - FW de

Klerk.
DINSDAGOGGEND staan ek saam
met baie ander by die intemasionale
aankomste-saal van die lughawe Jan
Smuts en wag op die ANC-Ieiers onder
die leiding van Walter Sisulu om uit
Swede aan te kom.
Daar is seker twintig televisie-

spanne en nog meer verslaggewers.
Daar is so 'n dosyn of twee vooraan-
staande aktiviste, wit en swart, en 'n
groter groep jong kamerade, party
met kakie-uniforms en ANC-pette,
wat uitbundig onder die SA Kom-
munisteparty se vlag sing en dans.
'n Horde polisiemanne is oral te

sien - die uitdrukkings op hul gesigte
wissel van absolute verwarring tot 'n
diepe bitterheid.
Skielik dink ek terug aan 'n dag in

Julie 1987 toe ek ook as deel van-'n
groep uit die vreemde by dieselfde
aankomssaal aangekom het.
Ons het 'n ietwat ander ontvangs

gehad. 'n Paar honderd omgekrapte
AWB-Iede - ook in kakie-uniforms -
het geskreeu en gedreig en ons moes
deur die polisie met 'n ompad wegge-
lei en aan die ander kant van die
lughawe losgelaat word.
Ons was die verraaiers en die

uitverkopers, want ons het pas as
Afrikaners twee weke lank met die
ANC in Dakar gesels. Die regering en
die Afrikaanse koerante lrt ons "useful
idiots" genoern.
En Dinsdag klim die einste kom-

munistiese duiwels as helde by Jan
Smuts af. En dis maar net twee en 'n
half jaar later.
Dis toe dat Vrydag se dramatiese

Daar is net een
mens wat op die

oomblik geskik Iyk
vir die pos van
bemiddelaar:

Frederik van Zyl
Slabbert.

nuus regtig tot my deurdring: Hoe
sinies 'n mens ook al is wi jare van
NP-dubbelpratery, FW de Klerk se
aankondigings het ons land funda-
menteel en onomkeerbaar verander.
Ek het die afgelope maande baie

keer na De Klerk geluister as hy praat
van die "nuwe Suid-Afrika" en elke
keer gedink: ja, broer, praat maar.
Jullehet hoeka mos geenrespekmeer
vir die ware betekenis van woorde
nie.
Maar wat De Klerk gedoen en wat

hy en Pik Botha en Gerrit Viljoen
agtema gese het, dit weet ek nou, het
betekenis.
Dit was die eerste gate in ons eie

Berlynse muur. Al breek De Klerk
self nie nog 'n enkele steen af nie, die
burgers van Suid-Afrika sal dit nou
self doen. In die Natte se eie taal: 'n
heel muur is nie meer haalbaar nie.

Vrye Weekblad, 9 Februarie 1990

As ek 'n hoed gedra het, sou ek dit
vir FW afge;:haalhet.
Ja, natuurlikhethy dit onderdruk

gedoen. Natuurlik het hy dit gedoen
met die ""ete da! die altematief mor-
sig en bloedii en uitgerek sou wees.
Natuurlik het die jarelange han!e werk
van die ANC, die UDF, Cosatu, die
wit opposisie, sanksies en ander buite-
landse druk hom daartoe gearyf.
Maar watter politikus handel op

iets lliiders as druk? En ja, hy het 'n
altematief gehad: doenpiks, of keer
terng na onderdrukking'in die ou sty!.
Ofdoennet so 'n bietjie op 'nslag. Dit
sou baie dom gewees het, maar ten
minste sou Andries Treurnicht en ander
hom nie 'n verraaier van die volk kon
noem nie, en sou die polisle en die
sekurokrate nie met 'n paleisrevo-
lusie gedreig het nie. Sy voorgangers
het nie soveel durf gehad nie.
Ek glo tedoops ook die Oos-Eu-

ropese revolusie, Gorbatsjof se pe-

restroika en die opstande in China het
'n sterk rol gespeel in die nuwe kli-
maat in ons land. 'n Soort van 'n
spesiale oomblik in die geskiedenis
van die mensdom wat ons ook
aangeraakhet. Dit is half ondenkbaar
dat vrede en demokrasie oral in die
wereld uitbreek en Suid-Afrika bly
voortdonder op die pad van wit min-
derheidsregering en onderdrukking.
Maak dit regtig liaak hoekom 'n

politikus iets positiefs doen, of is dit
net belangrik dat hy dit doen?
Maar vir eers genoeg lofbetuiginge

aan die man wat tot onlangs as 'n vaal,
visielose ideoloog en neo-Verwoer-
diaan beskryf is.
Dit is darem ook so dat 'njakkals

van hare verander, maar nie so mak-
lik van streke nie. Wat ook al Vrydag
en sedertdien gese is, 1aat niemand
homself bluf en dink die Nasionale
Party staan op die punt om die mag
oor te dra aan die meerdemeid in 'n
nie-rassige demokrasie in 'n een-
heidstaat nie. Hulle is dan nie eens
bereid om die Groepsgebiedewet af
te skafniel
Wat gaan in De Klerk en sy kolle-

gas se KOppe aan? Het hulle 'n ver-
skuilde agenda, en wat is dit? Is
onderhandeling regtig om die draai?
Wat is blankes sehouding teenoor die
veranderinge? Wat gaan die regses
nou maak? Nog belangriker: hoe gaan
die ANC en UDP nou reageer?
Die en baie ander vrae het die

laaste week in seker die meeste Suid-
Afrikaners se Kopperondgedraai. Kom
ons bespreek 'n paar daarvan.
Om mee weg te spring: vir my is

dit nogal duidelik dat die regering
van plan is om 'n soort DTA-opsie uit
te oefen.
Die NP en die veiligheidsestablish-

ment het baie moed geskep met die
uitslag van die verkiesing in Namibia.
Die bevrydingsbeweging, Swapo, het
net 57 persent van die stemme getrek.
En, so redeneer hulle, die "gema-
tigde" DTA met sy sterk blanke
deelname sou gewen het as daar nie
so baie Ovambo' s in die land was nie.

'n Plaaslike "DTA" of soortgelyke
alliansie sou kon werk tussen die
Nasionale Party; Allan Hendrickse se
Arbeidersparty; al die Indiergroepe
in die Huis van Afgevaardigdes;
Mangosuthu Buthelezi en sy Inkatha-
beweging; tuislandleiers soos die van
Bophuthatswana, Venda, Ciskci, Qua-
Qua, Gazankulu en Lebowa; regse
swart kerkleiers soos biskop Isaac
Mokoena; en leiersfigure uit die swart
Jorpsrade.
Dan, so lui die praatjies al klaar,

gaan die swart bevolking vertel word
dat die ANC 'n meestal Xhosa-or-
ganisasie is en deur die kommuniste
oorheers word - en kyknet hoe het die
massas van Oos-Europa die kom-
munisme verwerp.
Die dramatiese val van kom-

munisme die laaste tyd, terloops, is
een van die redes waarom baie in die
regeringsestablishment dink die ANC
is nie onoorwinlik nie.
'n Sleutelman vir s6 'n plan is

natuurlik Buthelezi. Hy was toevallig
ook die enigste swartIciernaas Maodela
wie se naam spesiaal deur De Klerkin
sy toespraak uitgesonder is.
Hoor wat se die minister van

Staatkundige Ontwikkeling en een
van die manne aan die spits van die
nuwe planne, Gerrit Viljoen, die week:
"Oor tienjaar sal ons nie 'n regering
deur een party he nie, maar 'n soort
koalisie of 'n verstandhouding tussen
partye. Die NP sal waarskynlik nie in
beheer wees nie, maar ek dink dit is
waarskynlik dat dit 'n betekenisvolle
rol in 'n toekomstige bedeling sal
spee!."
Nou ja. Ek is seker dis nie wat die

Dit is hoog tyd
dat die kwessie

van 'n wit tuis/and
nou ernstig

aangespreek
worcf, ook deur
die regering en
die ANC. As dit

ons gaan red van
'n bloedige

konflik, dan moet
ons dit minstens
ernstig oorweeg.

ANC en UDF in gedagte het nie.
Hoe sal die wit steun vir s6 'n

alliansie lyk? Waarskynlikbaie sterk.
Verkiesingsdeskundige Donald

Simpson van die Potchefstroomse
Universiteit se die regses het in ver-
lede jaar se verkiesing hul plafon
bereik. Hy deel KP-steun s6 in: 2
persent swewende stem, 6 persent
sagte regses, 10persent harde regses,
en 14 persent ou HNP's.
Hy glo as die regering nou 'n refe-

rendum uitroep oor die nuwe stappe,
sal die NP tussen 52 en 63 persent van
die stem kry. 'n DP-teenstem van 7
persent is daarby ingereken.
Simpson glo terloops ook dat as

daar vandag 'n verkiesing moes wees,
die DP gelukkig sou wees om 20 LPs
te kry.
My instinkte se vir my die syfers is

dalk nie te ver uit nie, en kan 'n
aanduiding gee van wit steun vir 'n
DTA-tipe alliansie.
Omdiewaarheid te se, ekdinkhoe

meer die sentrale fokus van die poli-
tiek van 'n wit perspektief na 'n na-
sionale perspektief verskuif, hoe meer
marginaal gaan die regses word en
hoe meer mense wat nou nog KP
stem, oorskuif na die NP. Soos die
HNP-IeierinNamibia, Sarel Becker,
wat glo net voor die 435-verkiesing
aan sy volgelinge gese het om liewer
vir Dirk Mudge te stern.
Ek het selfs die laaste week ge-

hoor van 'n paar mense wat van die
KP na die NP oorgeloop het omdat
hulle beiildruk was met De Klerk se
nuwe visie en positiewe leierskap.
"Ten minste het hy 'n plan om iets

aan ons toekoms te doen. Tot nou het
almal net gepraat," het een regse vriend
gese.
Maar dit is ook so dat hoe minder

daar oor die ver-regse partye geskryf
en gepraat word, hoe meer gefrus-
treer gaanhulle voel en hoe nader aan
geweld sal hulle beweeg. Vera! regse
militantes se noue bande met die polisie
- heelwat van hulle is lede van die
mag - hou potensieel groot gevaar in.
My eie ervaring is dat die meeste

van die fanatici net groot monde het
en nie sterk genoeg mae het vir 'n
terroriste-oorlog nie. Aan die ander
kant vat dit net tien goed-opgeleide
mense om groot skade aan te rig.
Uit gesprekke met regses die 1a-

aste week is dit duidelik dat die eis vir
'n wit tuisland nou baie sterker word.
Dit is hoog tyd dat die kwessie nou
ernstig aangespreek word, ook deur
die regering en die ANC. As 'n wit
tuisland ons gaan red van 'n bloedige
konflik, dan moet ons dit minstens
ernstig oorweeg.
Aan die ander kant van die poli-

tieke spektrum is dinge nie minder
deumlekaar nie. Soos natuurlik ver-
wag kon word na die onnatuurlike
politiek van die laaste paar dekades,
is daar heelwat verwarring en verde-
ling. Daar kom nog 'n groot gestoei
tussen Umkhonto we Sizwe en die
politieke manne; tussen die UDF-

strukture en -leierskap en die ANC;
en tussen Cosatu en al die ander.
Maar ek het heelwat vertroue in

leiers soos Terror Lekota en Popo
Molefe van die UDF, en 1habo Mbeki,
Pallo Jordan, Chris Hani, Alfred Nzo,
Walter Sisulu en Ahmed Kathrada
van die ANC. Hulle sal die hele amorfe
massa bymekaar hou as hulle die
kans gegee word.
Maar dan moet die regering nie

langer wag om Nelson Mandela vry
te laat nie. Daar kan geen vordering
vanenige kant weesvoorhy nie vryis
nie - alles hang in die lug.
Ek het die week bra skrikkerig

geraak vir die tipiese wit houding -
selfs aan die linkerkant - dat die rege-
ring nou agteroorgebuig het, en dat

Dit is darem ook
so dat 'njakka/s

van hare
verander, maar

nie so maklik van
streke nie.

aIle nuwe toegewinge nou van ANCI
UDF-kant moet korn. Dit is darem
baie simplisties.
Ons moet almal onthou dat die

ANC self ook 'n politieke party is met
'n "constituency" waarna hy moet kyk.
Hulle het elke rede in die boek om
uiters agterdogtig te wees jeens die
regering, en baie jare se swaarkry sal
verniet wees as hulle nou deur die NP
met 'n slap riem gevang word.
Soos Thabo Mbeki self gese het:

die regering het nog nie apartheids-
maatreels afgeskaf nie, nog nie die
noodtoestand opgehef nie, en klou
nog aan groepe as 'n bottom line vir
onderhandeling.
Die ANC het die eerste werkllke

skuif gemaak in die onderhandeling-
spel: die Harare-verklaring. As Inmens
die verklaring deurlees en FW se
toespraak deurlees, is dit he1der en
duidelik dat die twee posisies nog

As ek 'n hoed
gedra het, sou
ek dit vir FW
afgehaal het.

baie ver van mekaar is. Die regermg
behoort nou te aanvaar dat die Harare-
verklaring op die tafe1 is en dit
aanspreek.
Daar is nog 'n vraag wat baie keer

die laaste week gevra is: Wiegaandie
hele lot die eerste keer bymekaarbring,
of wie gaan die tussenganger en eer-
ste voorsitter van 'n ontmoeting wees?
Myns insiens is daarnet een mens

wat op die oomblik geskik lyk vir die
pos: Prederik van Zyl Slabbert. AI sit
hy al maande lank op Oxford en speel
akademikus.
Niemand anders wat ek kenhet die

intellektuele en ondemandelingsver-
moons en terselfdertyd sovee! ge-
loofwaardigheid en status aan albei
kante as Slabbert nie.
Kom huis toe, broer, ons het jou

nodig!.
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N9U praat De Klerk DP-polltlek

UDP het fondamente vir ANC-strukture verskaf

'n voorbeeld van die gemeenskaplike
politieke ideale tussen die ANC en
die DPvoortebou. "Ons sienonsnou
nader aan die ANC," se Worrall. Hy
sonder ANC-strategiee soos sanksies,
disinvestering en die gewapende stryd
as die grootste verskille uit.

"Die DP is strategies belangrik.
Ons verteenwoordig 'n belangrike 25
persent van wit kiesers. Die belang-
rikste nou is om vertroue by ons
ondersteuners en die kieserspubliek
in te boesem."

Worrall erken dat die party 'n groot
flater begaan bet deur kandidate in
die bruin- en Indier-buise te stel. Die
algemene houding is dat geen ver-
kiesing of tussenverkiesing weer daar
betwis sal word nie.

"Die twee buise geniet geen ge-
loofwaardigheid in bul betrokke
g~meenskap nie."

Dit is duidelik dat die meerder-
heidstem in die party se uitvoerende
kornitee die NP onderskat bet en die
politieke klimaat verkeerd vertolk het.

Veral in die MDM sal die posisie
met agterdog bejeen word en sal die
nuwe toenadering as politieke oppor-
tunisme beskou word.

Uit ANC-geledere is dit duidelik
dat bul met die DP gaan wedywer om
wit steun te werf. Beide die ANC en
die bree demokratiese beweging bet
reeds daarop gedui dat bul bulself
gaan toe spits om wit kiesers te 10k.

Alle DP-Iede is nie so oorgehaal
vir nouer bande met die ANC en die
bree demokratiese beweging nie. Die
DP-LP vir Houghton, Tony Leon, gIo
dat die party 'n onafhanklike rol bet
om te vervul, veral op ekonorniese
gebied en wat die instandhouding van
liberale demokratiese waardes betref.

"Ons is die enigste party met 'n
deurdagte ekonomiese beleid en visie
en binne die huidige parlemente sit-
ting kan ons 'n belangrike rol speel
om die demokratiese standaarde vir
'n Handves van Menseregte aan te
voer."

Volgens Leon is die ANC nog 'n
"ongetoetste konunoditeit" en moet
die DP born eerder op die liberale
waardes toespits. •

Die oud-Nasionalis ennou DP-LP
vir Umhlanga, Kobus Jordaan, se De
Klerk beweeg weg van onderdrukking,
maar daar is geen teken dat die einde
van apartheid in sig is nie.

Volgens hom heg mense te veel
waarde aan De Klerk se toespraak.

"De Klerk neem steeds ras as die
bousteen vir 'n toekomstige bede-
ling."

Volgens Jordaan het De Klerk met
die wettiging van die ANC en die
veIWagte vrylating van Nelson Man-
dela die politieke proses "genorma-
liseer" en selfs 'nbupstoot gegee. Hy
wys egter daarop dat De Klerk bom
doelbewus daarvan weemou om meer
konkrete besonderbede oor die
verwydering van die boekstene van
apartheid uit te spel.

Die onvermoe is volgens Jordaan
die groot onderskeid tussen die DP en
dieNP.

Wat die toekoms betref is die sterk
uitbreiding van bande met die anti-
apartheidsfront, in besonder die ANq
MDM-alliansie, waar Jordaan die
groeikrag van die DP sien.

Die DP se aanvoerder van buite-
parlemente skakeling, Peter Gastrow,
is daarvan oortuig dat die toekoms en
oorlewing van die DP gekoppel is aan
skakeling met die swart politiek. Die
DP moet die soveel blankes moontlik
na die gedagte van 'n nie-rassige
demokrasie oorhaal.

Volgens Gastrow is die DP die NP
etlike tree vooruit en reeds 'n speIer in
die "toekomspolitiek". Gereelde skaJre..
ling met die leiers van die bree de-
mokratiese beweging en betrokken-
beid by streekskonflikte, soos Natal,
bet reeds die basis vir 'n toekomstige
verbouding geskep, se Gastrow.

vir 'n ware nie-rassige demokrasie
beywer.

Maar 'n besef van sy minder-
beidstatus in die nuwe bevryde poli-
tiek bet klaarblyklik pynlike intro-
speksie afgedwing.

As die DP nog nie voomeen seker
was van sy posisie binne die Suid-
Afrikaanse politiek ,pie, bet die De
Klerk-toespraak die netelige
werklikheid by born ingeskerp.

* Die DP se magsbasis is beperk
tot die wit politiek.

* Die Party word deur slegs 2,7
persent van die totale bevolking
gesteun.

* Die stel van kandidate in die
Huise van Verteenwoordigers en
Afgevaardigers om korttermyn- poli-
tieke wins te behaal, kom die party
nou duur te staan in sy poging om
ekstra-parlementere bande te versterk.

Daarenteen word die volgende
positiewe posisies beklemtoon:

* Die DP verteenwoordig die enig-
ste beduidende wit sektor wat sigself
verbind tot 'nnie-rassige en demokra-
tiese Suid-Afrika.

* Nie die ANC of die bree de-
mokratiese beweging kon nog werklik
tot wit Suid-Afrika wat bul politieke
ideale deel, deurdring nie.

* Indiendie DPnie so good gevaar
bet in die verkiesing nie sou De Klerk
nie sulke verreikende hervormings
aangekondig bet nie. Veral die "true-
blue liberals" poobeer wegskram van
die moontlike vennootskap.

Dennis Worrall bet egter so ver
gegaan om die Harare-verklaring as

ANC sal afstaan.
"Die ANC sal grootliks die rol van

die UDF oomeem. Ek voorsien ook
dat die meeste lede van organisasies
wat by die UDF geaffilieer is ANC-
lidmaatskap sal versoek."

Tshwete het daarop gewys dat selfs
spesifieke groepe soos vroue- en
jeugorganisasies binne die strukture
van die ANC opgeneem sal word.

Volgens Tsbwete was die UDF se
belangrikste rol die van massa-mo-
bilisasie - 'n rol wat nou deur 'n vrye
ANC vervul sal word. As 'n stigterslid
van die UDF is Tswbete van mening
dat die UDF nooit 'n front vir die
ANC was nie, maar dat die twee
liggaame uiteraard dieselfde politieke
ideale van die swart gemeenskap
weerspieel.

Tshwete beklemtoon die "werkver-
hooding" tuSsell die ANC en die UDF.

'!Dit is 'n vemouding gegrond op
konsultasie en nie 'n posisie waar die
ANC die UDFbloot as 'n binnelandse
front beskou nie. Ons is bondgenote."

Die feit dat die UDF die Freedom
Charter aangeneem bet en die grond-
wetlike voorstelle van die ANC gesteun
bet, bet die bondgenootskap versterk.

De Klerk nie die stap geneem bet nie.
Die NP gebruiknou 'n DP-platform,"
se Malan.

Volgens Malan pas die NP se rmwe
retoriek van 'n insluitende politiek
reg in die DP se kraal. "Ons moet die
NP en die ANC bymekaar uitbring."

Malan waarsku teen 'n NP/ANC-
kragmeting en glo dat die DP in 'n
gooie posisie is om die onderhande-
lingforum te verbreed. Die DP bet 'n
belangrike rol om die demokratiese
proses te lei, se hy.

Kritici meen egter dat indien die
DP nie sy gewig sterker by een van
die magspole ingooi nie, by bomself
uit die onderhandelingsproses sal
skakel. Veral die ANC meen die
magstryd sal tussen die ANC en die
NP uitgespeel word.

DP-LP's het hul egter die week
sterk:verlaat op die "moral highground"
as die enigste politieke party wat born

Wynand Malan

DIE uitstekende werk van die UDF
het die goondslag gele vir die wet-
tiging van die ANC, se die voor-
malige UDF-aktivis en tans uitvoer-
ende bestuurslid van die ANC, Steve
Tshwete.

Tsbwete, verbonde aan die ANC
se boofkwartier in Lusaka, bet die
week sy mening aan Vrye Weekblad
gegee oor die veranderende karakter
van die UDF na die wettiging van die
ANC.

Tshwete, die voormalige UDF-
president van die Grens-streek, was
vollof vir die organisasie.

"Die UDF bet daarin geslaag om
die bevrydigingstryd na elke buis in
Suid-Afrika te neem. Selfs op die
platteland en afgelee landelike gebiede
bet die UDF na gewone mense toe
deurgedring. Selfs die eenvoudigste
mens kon in die een of ander organi-
sasie betrek word wat onder die UDF-
sambreel geval bet. Dit is om die rede
dat die front so fenomenaal kon groei."

In sy veldtog om mense te mobi-
liseer bet die UDF organisasies ge-
werf in gebiede waar die ANC nooit
eens strukture gehad het nie. Die UDF
was van die begin af 'n volksorganis-
asie en nie 'n organisasie van leiers
nie, se Tshwete.

Volgens Tsbwete sal die stigting
van ANC-taldre me die ANC regstreeks
affekteer nie, maar by voorsien dat
die UDF van sy sterkste leiersfigure
en belangrike steun daardeur aan die

Peter Gastrl)w

sku dat die DP nie tyd het om te
verspeel nie, en indien die DP deel
van die proses van onderhandelings-
politiek in Suid Afrika wi! wees, moet
hy so gou as moontlik sy huis in die
buiteparlemente politiek in orde kry.

Die waarskuwing is egter
geYgnoreer en die party se troobel
verhouding met die bree demokra-
tiese beweging - as gevolg van die DP
se deelname in die bruin- en Indier-
buise tydens die September-verkie-
sings - is nog nie uit die weg gemim
nie.

Die mede-leier van die DP, Wynand
Malan, glo egter dat die DP as die
sterkere uit die stryd getree het.

V olgens Malan bet De Klerk se
toospraak die DP meer effektief
gemaak.

"Ons bet 'n belangrike rol gespeel
om De Klerk tot bier te bring. Sonder
die DP se sukses in die verkiesing sou

stedelike as landelike gebiede.
"Reeds met ons stigting bet ons

verklaar dat ons nie 'n altematief is
vir die ANC nie. Ons bet die leidende
posisie van die ANC altyd erken,
maar ons het nooit vir die ANC gewerk:
nie. Dieselfde beleid en doolstellings
is egter deurgaans gebuldig. Wat ons
gedoon het, is om 'n kultuur van po-
litieke deelname en demokrasie in
elke sektor van die Suid-Afrikaanse
gemeenskap te vestig.

"Die belangrikste verskil was dat
die ANC as 'n politieke organisasie
individuele lidmaatskap gewerf bet,
terwyl die UDF as 'n front sowel
politieke as nie-politieke organisasies
in die stryd teen apartheid betrek het.
Op elke vlak, hetsy onder vooue of
die jeug, op gemeenskapsvlak en onder
professionele groepe, het die UDF 'n
politieke mandaat geskep.

"In 'n kritieke stadium toe die
regering deur onderdrukking die ANC
en die name van erkende swart leiers
uit die gedagtes van Suid-Afrikaners
probeer uitwis het, het die UDF as die
sterkste politieke kampvegter vir 'n
nie-rassige demokrasie na vore getree,"
se Omar.

'n Verdere belangrike ontwikke-
ling was die smee van kragte met
Cosatu om 'n steeds groter anti-
apartheidsfront, onder die vaandel
van die bree demokratiese beweging,
te stig. Volgens Omar sal die ver-
houding tussen die ANC en die bree
demokratiese beweging binne ie
volgende weke uitgeklaar word.

"Konsensus sal bereik moet word
oor die 001 van die ANC enboe slIUkture
by mekaar ingeskakel word.

"As 'n frontliggam sal die UDF
die toekoms van lid-<>rganisasiesbinne
rekening moet bring," se Omar.

Leiers van die bree demokratiese
beweging is egter van mening dat in
die nuwe politieke klimaat daar nie
meer ruimte vir etniese grooperings
is nie. Die toekoms van die Transvaal
en die Natal Indian Congress is dus in
die weegskaal.

KAAPSTAD - DP-Ieiers het die week
'n sug van verligting gegee - die party
het 'n onveIWagte bestaanskrisis
oorleef.

Staatspresident FW de Klerk se
skielike politieke onunekeer is teen
Maandag met 'n selfversekerde so-
berheid in DP geledere ontleed. Daar
is selfs tekens van bravade omdat
"FW DP-politiek praat".

Verlede Vrydag, na die FW-
toospraak, is gese dat die DP irrele-
vant geword het en dat die NP hul
verbygesteek het.

Die skielike wettiging van die
ANC en die SAKP en die opheffing
van beperkings op die UDF het die
DP-koukus na die binnekamer ge-
stuur.

Daar is gevrees dat die proses van
onderhandeling nou so vinnig kan
ontwikkel dat volwaardige ondeman-
delingspolitiek tussen die NP en die
ANC kan begin voordat die DP hom
as 'n linkse parlementere opposisie
gevestig het.

"Op die oomblik gaan ons in die
DP deur 'n bestaanskrisis," het 'n
jong lid van parlement opgemerk.

Diegene wat reeds voor die alge-
mene verkiesing in September ver-
lede jaar ten gunste was van nouer
skakeling met die bree demokratiese
beweging meen die party het nie
betyds die veranderende politieke
klimaat gelees nie.

Die party se strategiese adviseur,
dr Frederik Van Zyl Slabbert, het in
Augustus verlede jaar reeds gewaar-

Elsabe Wessels

Elsabe Wessels
KAAPSTAD - Die United Demo-
cratic Front sal die weg baan vir 'n
versterkte ANC. Dit was die mening
van leiersfigure in die UDF en die
ANC inreaksie op die wettiging van
dieANC.

Daar is egter beklemtoon dat die
UDF nie oornag sal verdwyn nie,
maar dat lede van die sambreel-lig-
gaam stelselmatig by nuwe ANC-
strukture ingeskakel sal word.

'n Ontmoeting tussen die ANC-
leier Nelson Mandela en sowat 22
lede van die UDF se nasionale uitvoer-
ende komi tee vandag by die Victor
Verster-gevangenis sal waarskynlik
bepalend wees in die formulering
van 'n smeltingsplan.

As die grootste mobiliseerdervan
swart politieke bewussyn, sal die UDF
egter landswyd die fondamente ver-
skaf vir ANC-strukture, was die
mening van 'n uitvoerende stigterslid
van die UDF en huidige lid van die
ANC se uitvoerende bestuur in Lusaka,
Steve Tshwete.

Die feit dat die ANC op 'n grond-
slag van individuele lidmaatskap
mobiliseerennie op 'naffiliate-basis
soos die UDF nie sal 'n totale her-
stmkturering van die front verg.

Die vise-president van die UDF
in die Wes-Kaap, adv Dullah Omar,
het Tshwete se standpunt gesteun.
Omar het egter beklemtoon dat die
UDF nie net oornag van die toneel sal
verdwyn nie,. maar 'n strategiese rol
sal vervul in die opbou van die ANC.

"Die UDF was nooit 'n front vii-
die ANC nie, maar bet deurgaans die
ANC erken as die leier en ware stem
van die bevrydingstryd," se Omar.

Dat sommige moeilik gaan afskeid
neem van die UDF ly geen twyfel
nie.

In die sowat sewe jaar sedert sy
stigting by Mitcbell's Plain op 20
Augustus 1983 het die UDF 'n eie
politieke karakter geskep enhomself
uitgesonder. as die grootste mobi-
liseerder van swartmense in sowel
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die witman in die laaste verkiesing bedrieg het
deur nie sy planne op die tafel te sit nie.
Maritz se hy sal self nooit bloedvergieting

predik nie omdat hy nie in konflik met die talle
regses in die polisie en weermag wi! kom nie,
maar verwag 'n toename in geweld. "Daar is
baie groot bitterheid," se hy.

Kirsten se die regse kieser kan nie veel meer
doen om verandering in Suid-Afrika te keer nie.
Die volgende verkiesing gaan gemeng wees of
die regses nou daarvan hou of nie. Hy dink ook
nie dat die KP die regering nou tot 'n verkiesing
sal kan dwing nie.

"Die politieke tema van die dag is nie meer
tussen die regering en die regses nie. Die hoofspe-
lers is nou die regses en die ANC. Daarom
beweeg die regse politiek na 'n meer radikale
staanplek.

"Die enigste opsie vir die KP en die regses is
om te begin onderhandel oor 'n wit tuisland. Die
KP sal sy huidige beleid ingrypend moet her-
skryf omdat dit onmoontlik is dat dit ooit gei:mpll>-
menteer kan word.

"Die probleem is dat die regering die wit
tuislandoplossing summier verwerp. Daarom is
dit nie so vergesog vir die KP om met die ANC
oor 'n wit tuisland te onderluindel nie. Die ANC
staan meer simpatiek teenoor die gedagte as die
regering," se Kirsten.

Hy se die Sowjet-Unie het al die skepping
van 'n wit tuisland as oplossing vir die probleem
van Afrikaner-N asionalisme aan die ANC voor-
gehou. "Indien die mense se strewe om hulself
te regeer nie aangespreek word nie, kan dit
ernstige probleme skep.

Vander Merwe het hom die week by Maritz,
Terre'Blanche, Robert van Tonder en ander
regse leiers gevoeg en gese 'n boerestaat is die
enigste oplossing. Hy het egter gewaarsku dat
die KP nie 'n "kleinhoewe" wil he nie, maar 'n
behoorlike vaderland.

Verskeie stappe is vandeesweek geneem om
die regering tot 'n verkiesing te dwing. Die
HNP, die AWB en die Boerestaatparty het
Woensdag 'n beroep op die KP gedoen om al sy
setels in die Parlement te bedank en sodoende 'n
wye reeks tussenverkiesings af te dwing.

Vander Merwe het gese as De Klerk nie self
gou 'n verkiesing afkondig nie, sal die KP sy eie
protesaksie begin. "Wanneer die vliegtuie, die
hospitale, die polisie en die brandweers tot
stilstand kom, sal hulle die mag van die KP voeI.
As daar nou 'n verkiesing kom, verloor die NP."

Donald Simpson, navorser by die Potchef-
stroomse Universiteit en bekend vir sy verkies-
ingvoorspellings, se die KP is in vir 'n skok as hy
dink sy steun kan so noemenswaardig styg dat
hy 'n verkiesing kan wen.

"Ek dink nie die KP kan veel meer as vier tot
ses setels bywen nie. Hy het 'n plafon van 33
persent en selfs die teenwoordigheid van die
ANC in die strate gaanhomnie soveel help nie,"
se Simpson.
Die eerste regse skote na De Klerk se aankon-

diging het verlede naweek geklap toe 'n groep
mans skote op die Britse ambassade in Pretoria
geskiet en die Transvaalse Vierkleur gehys het.

Ses jong witmans van Klerksdorp is die week
in hegtenis geneem en staan tereg op moord
nadat 'n swartman in 'n "skoonmaakaksie" op
die dorp geskiet is.

DIE regse Afrikaner is in sy
laaste uur, was die gevoel In
regse geledere na

~ Staatspresident FW de
. Klerk se verreikende
\.~ aankondigings verlede
1\ week. Die stof na die
\ aankondigings het nog

.~.~\ skaars gaan Ie, of die
.. (..

),t~J eerste dreigemente
van regse geweld is
gemaak. Vir die groepe

bly daar na De Klerk se
Rubicon klaarblyklik
net een oplossing
oor: onderhandel
oor 'n wit
tuisland.
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Andries Traurnlcht

Eugene Terre'Blanche
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die regering gaan sit nie. Ek voorsien stamoor-
100 wat algehele chaos in Suid-Afrika gaan
skep. Sy aankondiging het meer verreikende
gevolge as wat die wereld ooit besef," se Ver-
meulen.

Die woordvoerder van die KP, Koos van der
Merwe, se die regering is besig om 'n klimaat te
skep waarbinne regse geweld 'n werklikheid kan
word. Hy het De Klerk 'n verraaier genoem wat

J--~,.... , \f._~
. - ...

,~ '-- \ \ .~/

Jaap Marais

Koos van der Marwa

Regses is van plan om more (Saterdag) na die Uniegeboue
te marsjeer om 'dertig stukke silwer' na 'n

regeringsbeampte te gooi omdat die regering "die volk
verraai het" en "Suid-Afrika aan die ANC en kommuniste

oorgelewer het".

word nie. Dis nou openlike oorlog vir die oorle-
wing van die witman.

"Kameraad" Koos Vermeulen, leier van die
neo-Nazi Wereld-Apartheidsbeweging (WAB),
se sy beweging berei hom allank voor vir die
dag wanneer geen politieke organisasie meer
raad het om die situasie te red nie. Dan sal die
WAB ingryp en die situasie beredder.

"Regse geweld is nie al probleem waarmee

.~

)
~~.' \',~ "\ I

Ver-regse bitterheid wil-wil oorkook

,.Jelroet gaao 8008 '0

teepartyjie Iyk'
VERWARRING, frustrasie en witwann
Afrikaner-woede. Dit was die reaksie van-
deesweek van regse groepe op die "kapitu-
lering en verraad" van Staatspresident FW
de Klerk na sy verreikende hervonning-
stappe verlede week.

"Ek kan my gevoel nie beskryf nie. Dis
opperste verraad wat teen die witman
gepleeg is. Ekis tegelyk verward~n
hartseer. Ek kry hondenie oproepe
elke dag van mense wat net
soos ek voel," het "vegge- .
neraa1" Manie Maritz, een i
van die geestelike leiers /
van die ver-regses, die
gevoel opgesom. I

En terwyl die regse
groepe vandeesweek
inderhaas laer getrek
en koppe bymekaar
gesit het om hul nuwe
strategie vorentoe te
bespreek, is meer en meer wekroepe en dreige-
mente tot geweld gehoor.

Dit is duidelik dat die regering nou aan die
ANC oorgegee het, het die leier van die AWB,
Eugene Terre'Blanche, gese. "Onder 'n ANC-
regering gaan daar chaos wees, en in die chaos
gaan ek geen keuse he om tot geweld oor te gaan
nie."

Die verwarring in regse geledere draai veral
rondom die vrees dat daar nie weer 'n wit
verkiesing gaan wees nie en dat regse groepe
dus nie mag by die stembus sal kan inpalm nie,
se dr JF Kirsten, regse kenner van die Departe-
ment van Politieke Wetenskappe aan die Potehef-
stroomse Universiteit.

"Almal besef nou die volgende verkiesing
gaan gemeng wees en die parlementere rol van
die Konserwatiewe Party is uiters beperk. Vir
baie mense is dit niks anders as verraad nie en
die witman se laaste loopgraaf.

"Ek voorspel meervoorvalle van sporadiese,
regse geweld. Meer skiet- enhandgranaatvoorvalle
mag voorkom en selfs sluipmoordaanvalle is
nie uitgesluit nie," se Kirsten.

Benewens dreigemente van meer geweld,
het die KP en die meer radikale groeperings
vandeesweek planne wat optogte, stakings en
protesvergaderings insluit, bekend gemaak om
De Klerk te dwing om 'n algemene verkiesing
uit te roep.

Die Konserwatiewe Party beplan 'n protesop-
tog in Pretoria en het die week in die parlement
aangekondig dat hy sy lede mag vra om 'n paar
dae van die werk af weg te bly en noodsaakIike
dienste te ontwrig. Die AWB en die Boere-
Volkstaatparty beplan 'n protesvergadering vir
Saterdag.

Verskeie oproepe om regse eenheid en sa-
mewerking is die week tussen regse leiers gemaak.
Terre'Blanche het 'n hand van vriendskap na die
leier van die KP, dr Andries Treurnicht, gereik
en gese die krisis wat die yolk bedreig, is groter
as individuele verskille.

AIle regse leiers meen dat De Klerlcse toespraak
tot geweld uit die geledere mag aanleiding gee.
"Daar is 'n groeiende gevoel van frustrasie onder
die regses. Die vlak van onrus en geweld het die
afgelope weke nuwe hoogtes bereik en mens
kan nooit voorspel hoe mense gaan reageer nie,"
het die leier van die HNP, Jaap Marais, gese.

Terre'Blanche se die tier is soos nog nooit
tevore in die Afrikaner losgemaak nie en as die
grondwetlike deure gesluit word, "veg ons".

Leiers van ultra-regse groepe het openlik
geweld gepredik en gedreig om die land in 'n
bloedbad te omakep. Van die groepe het ontstaan
nadat AWB-Iede van die organisasie wegge-
breek het weens Terre'Blanche se "gematigde"
houding en sy gevryery met Jani Allen.

Die Nuwe Afrikaner Weerstandsbeweging
het die week oorlog teen die regering verklaar,
gese hy steun die polisie se moordbendes en dat
hy Beiroet soos 'n teepartytjie sal laat lyk. Die
organisasie mobil seer ook kinders om die stryd
te betree.

'n Lid van die Gemeente van die Verbondsvo/k.
'n fanatiese kerkgroep wat openlik die eIirnine-
ring van swartmense en Jode bepleit, se hulle
het reeds verlede naweek 'n noodvergadering
gehou en besluit dat geweld nie meer vermy kan
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OOS eie BerlyosePresident FW de Klerk se verreikende
aankondigings in sy toespraak met die opening

van die parlement verlede Vrydag het die
aangesig en wese van die Suid-Afrikaanse

politiek onherroepelik verander. Oit het gelei tot
groot uitbundigheid en hoe verwagtinge, maar
ook diepgaande vrese. In die week sedert sy

toespraak het gebeure dit duidelik gemaak dat
die pad na 'n nuwe Suid-Afrika 'n opwindende

een gaan wees, maar beslis nie een sonder
konflik, sweet en bloed nie. Hier is enkele van
die belangrikste uittreksels uit die Oe Klerk-

toespraak, verdere toeligting deur
kabinetsministers die week, en die reaksie

daarop.

Vreugde In die Kaapse strate
(Foro: PMJIGtwndon • Afraplx)

FW de Klerk:
"Die doel is 'n geheel en al nuwe en
regverdige grondwetlike bedeling
waarin elke inwoner gelyke regte,
behandeling en geleenthede sal geniet
in elke sfeer van ontwikkeling -
grondwetlik, sosiaal en ekonomies."

"Die seisoen van geweld is yerby.
Die tyd vir rekonstruksie en versoe-
ning is hier."

"Die regering aanvaar die beginsel
van die aanvaarding en erkenning
van die fundamen1eleindividuele regte
wat die grondwetlike basis vom1 van
die meeste Westerse demokrasiee.
Ons erken ook dat die mees praktiese
manier om hierdie regte te beskerm,
gevestig is in 'n verklaring van regte
wat toetsbaar is deur 'n onafhanklike
regbank."

"Ekhet die regering by my inhuldig-
ing daartoe verbind om aktief aandag
te skenk aan die belangrikste
struikelblokke op die pad na onder-
handeling. Vandag kan ek verreikende
besluite in die verband aankondig."

"Sonder om toe te gee dat geweld
ooit geregverdig was, wi! ek vandag
aan die gene wat so geredeneer het.
se: Die regering wil met aIle leiers
praat wat vrede nastreef; die onvoor-
waardelike opheffing van die ver-
bod op die bogenoemde organisasies
plaas almal in 'n posisie om vryelik
aan die politiek deel te neem; en die
regverdiging vir geweld wat altyd
aangevoer is, bestaan nie meer nie."

Koble Coetsee, minister van Jus-
tisie:
"Die bedrywighede van organisasies
soos die ANC, PAC en SAKP hou
nie meer dieselfde bedreiging in nie
omdat daar klemverskuiwings in
verklarings en standpunte van die
belangrikste van die organisasies was

wat gedui het op 'n nuwe benadering
en 'n voorkeur vir vreedsame
oplossings.
"Die geskiedenis sal wys dat mnr
Nelson Mandela, gevange ANC-leier,
se rol in die verband baie belangrik
en positief was."

Dr Gerrit Viljoen, minister van
Staatkundige OntwikkeUng en van
Nasionale Opvoedlng:
"Oor tien jaar sal ons nie 'n regering
deur een party he nie maar 'n soort
van 'n koalisie of'n verstandhouding
tussen partye.
"Dit is onwaarskynlik dat die Na-
sionale Party in beheer gaan wees,
hoewel ek dink dit is waarskynlik dat
die NP 'n betekenisvolle rol in 'n
toekomstige bedeling sal speel."

Pik Botha, minister van Buitelandse
Sake:
"Dit is al jare lank my oortuiging dat
die land nie 'n stabiele, vreedsame
toekoms sou he as rassediskrimina-
sie nie uitgeskakel word en tensy die
meerderheid Suid-Afrikaners hulle
met die regering van hierdie land
identifiseer nie."

Op 'n vraag of Suid-Afrika 'n swart
president kanhe: "Wat maak dit saak
wie die spesifieke regering gaan lei?
So lank as wat Suid-Afrikaners hulself
met die regering kan assosieer en
identifiseer en soJank as wat die
struktuur wat dit daarstel, die steun
van die meeste Suid-Afrikaners
geniet."

Nelson Mandela, ANC-Ieier:
"Dit was 'n moedige, dapper en
hoopvolle stap. Die klimaat vir die
volle implementering van pres De
Klerk se toespraak moet egter nog
geskep word. Dit sal jammer wees as
die positiewe gees wat hierdeur ge-
skep is. nie versterk word deur vin-
nige en besliste optrede nie."

12

'n Pollsleman maak gereed om traanrook te vuur by 'n optog om die wettlglng van die ANC te vier
(G il d. Vlleg - Afraplx)

Inwoners van Alexandra bulte Johannesbur:
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ie !eskiedenisboeke !aan staan .
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luur begin tuilTIei!

(Foro: PMJi GrINJdon• Afraplx)

Mangosuthu Buthelezi, hoofmin-
ister van Kwazulu:
"Wat pres De Klerk gedoen het skep
'n situasie waarin dit nou duidelik is
dat daar geen terugkeer is rue."

Prof Johan Heyns, moderator van
die Nederduitse Gereformeerde
Kerk:
"'n Mens kan maar net hoop en bid
dat dit sal lei tot die nodige fase vir
onderlIandeling. "

Jaap Marais, HNP.leier:
"Waarop dit neerkom, is 'n totale
omruiling van rolle . Mandela is rue
meer mnr De Klerk se politieke
gevangene rue - dit is nou andersom.
Elke tree is 'n toegewing aan die
revolusionere magte, en 'n duidelike
bewys dat hy ingegee het, stap vir
stap, aan al Nelson Mandela se eise." '

Muntu Myeza, publlsiteitsekretaris
vir Azapo:
"Ons prys vir De Klerk omdat hy
wegbreek van die ou apartheidsdenkpa-
troon, maar sy maatreels behandel
die simptome en rue die oorsake rue. "

Cosatu:
"Ons is besig om die doodsangs van'
apartheid en die bare08wee van die
nuwe Suid Afrika te aanskou."

Aartsbiskop Denis Hurley
"Sy toespraak was baie reaIisties,
gebaseer op kennis van die druk wat
teen Suid-Afrika opbou en die be-
hoefte om me08e te oorreed dat daar
verandering kom and dat dit nou aan
die gang is."

Zach de Beer, parlementere leier
van die Demokratiese Party:
"Ons Demokrate het gesit en luister
met 'n wonderlike sin van verligting.
Dit lyk of normale politiek aan die
terugkeer is na meer as 30 jaar. Die
weg na 'nnie-rassige demokrasie lyk
oop. Die pad vorentoe is natuurlik
nog lank en steil en daar sal terugslagte
wees. Maar die proses van demokra-
tiese debatvoering sal Suid-Afrika
bo laat uitkom."

Eerwaarde Alan Hendrickse, leier
van die Arbeidersparty:
"Die Arbeidersparty wens die
staatspresident geluk en sal hom
ondersteun aangesien 008verwag dat
hy hierdie transformasie sal aanhou
lei van waar 008 nou is, tot waar 008
wi! wees."

Charles Leonard, 'n joe malls van Vrye Weekblad, Is Vrydag kort
na presIdent De Klerk se toespraak deur 'n onluspollsleman met

'n knuppel bygedam toe hy by 'n optog om die wettlglng van
verbode organlsasles te vIer, teenwoordlg was om verslag te

doen. Leonard Is aangese om die toneel In 8raamfonteln,
Johannesburg, waar 'n groep studente 'n vreedsame optog gehou

het, te verlaat. Toe hy die pollsleman vertel dat die media-
noodmaatre~ls opgehef Is, het die net gese: "Staan eenkant, ek

gaan Jou nou kry." Ole groep onluspollslemanne se bevelvoerder
het oor 'n luldspreker gese die mense het een mlnuut om ulteen

te gaan, en oombllkke later het die pollsleman op dIe
verslaggewer afgestorm. Hy Is drle maal oor die kop geslaan, en
toe hy op die grond val, Is hy oor sy Iyf en arms getakel. Leonard

moes altesame tlen steke vir sy kopwonde kry.

Eugene Terre'blanche, AWB-Ieier:
"Ek het rue verwag dat die NP met so
min eer sou ineenstort rue. Die hele
toespraak was in alle respekte 'n
oorgawe aan die we08e van die ra-
dikale linkses.

Andries Treurnlcht, leier van die
Konserwatiewe Party:
"Mnr De Klerk het 'n revolusionere
toespraak gelewer en sy skokkende
aankondigings bevestig dat die Kon-
serwatiewe Party se waarskuwings
oor sy hervormingsbeleid korrek was.
De Klerk se aankondigings beteken
dat die KP sy stryd sal verskerp om
die blanke gemee08kap in al sy sek-
tore te mobiliseer vir die stryd vir
vrye oorlewing in ons vaderland."

Sam Ramsamy, voorsitter van die
South African Non.Racial Olym-
pic Committee (Sanroc):
"Dit is 'n stap in die regte rigting,
maar nou wil 008 sien hoe dit in aksie
omgesit gaan word. 008 stel belang
in die totale sloping van apartheid."

Makaziwe Mandela, dogter van
Nelson Mandela uit sy eerste
huwelik:
"Wat my aIte bly maak, is die feit dat
my vader se vrylating defmitief is.
Net die gedagte dat ek my pa gaan
terughe, dat hy 'n vrye man sal wees
is vir my baie, baie goeie nuus."

Aggrey K1aaste, redakteur van
Sowetan:
"Vir Suid-Afrikaners wat gewoond
daaraan is om slegte nuus te ontvang,
is De Klerk Semoed en vindingrykheid
soos 'n emmer koue water - terselfder-
tyd skokkend en opwekkend.
N a die opwinding en debatvoering
van die afgelope paar dae moet 008
wakkerskrik na die onverbiddelike
besef dat baie harde werk voor die
deur is.
Die gelui van klokke sal tot 'n einde
kom. Die uitputtende werk moet
begin."

Ole ANC-vlag word bokant Jan Smuts se kop geswaal na FW de
Klerk se aankondlglng

Die hoofminister van Kangwane,
Enos Mabuza:
"Mnr De Klerk het homselfbewys as
'n moedige leier, geskik om ver-
reikende ondememings aan te pak.
Sy toegewydheid tot onderhandeling
en die vreedsame oplossing van die
Suid-Afrikaanse konflik, 'n verkla-
ring van regte, en 'n nuwe Suid--
Afrika is lofwaardig.
Die uitdaging vir die swart politieke
leierskap is om te reageer op 'n wyse
wat die onderhandelingsproses sal
steun en versnel."
Vusl Mabuse, radiojoernalis, Ra.
dio Freedom:
"Dit is natuurlik 'n stap in die regte
rigting en hierdie nuus is baie welkom.
Ek siendaarna uit om weerhuis toe te
gaan."

Afrikaanse Demokrate:
"Ons verwelkom sy aankondigings
as nodige stappe in die lang proses
om by 'n demokratiese, rue-rassige,
vererugde Suid-Afrika te probeer
uitkom, maar wil ook herinner dat
die wetlike strukture van apartheid
nog grootliks intak is en dat ernstige
struikelblokke tot die vrye deelname
van almal in die politieke proses nog
bestaan."

Na jare se kritiek teen sensuur,noodtoe-
stande en talle ander soorte inbreuk
op spraakvryheid, spreek 008 nou
aan die ander kant ook graag 008
waardering vir die dramatiese stap
uit.
"Niemand mag rus voordat apartheid
met wortel en tak uitgeroei is rue,
want die beperkings op spraak- en
skryfvryhede, regte en die basiese
menswaardigheid van miljoene mense
in die land aantas."

Aartsbiskop Desmond Tutu:
"IsSuid-Afrika rue 'n wonderlike land
nie? Dit is ongelooflik! 008 het ver-
wag dat hy iets sou toegee, maar wat
hy weI gese het, slaan my asem weg.
Hy het natuurlik rue die hele pad
gegaan rue, 'maar hy het baie ver
gegaan."

Thabo Mbeki, die ANC se sekre-
taris vir buitelandse sake:
"Ons het in die openbaar verwelkom
wat pres De Klerk gedoen het, ons
verwelkom dit as goed en positief.
Maar ons moet noem dat Mandela
nog in die tronk is, die noodtoestand
isnog van krag en De Klerk besit nog
die mag om me08e vir ses maande
sonder verhoor aan te hou. Dit kan
nie reg wees rue. Selfs me08e wat met
wawyd oop oe sit en kyk, sal voel dat
De Klerk ver gegaan het. Hulle is
verkeerd. Hy het glad rue die sloping
van apartheid aangespreek rue. Hy
het gepraat van normalisering van
verhoudinge en die begin van onder-
handeling. Hy het ruks gese oor die
Groepsgebiedewet of segregasie rue.
Die feit dat Mandela bevry word,
verander rue die feit dat 'n wit min-
derheidsregering aan bewind is rue."

Afrikaanse Skrywersgilde:
"Die Afrikaanse Skrywersgilde ver-
welkom die matreels wat ingeperkte
organisasies en individue in staat stel
om vrylik te kommunikeer.

(Foro: Anna ZI.mInalcl. Afr8plx)

Sam Nujoma, aangewese Namibiese
president.
"(Dit) is 'n dapper en belangrike eer-
ste stap aan die kant van pres De
Klerkom die kwarantyn waartoe Suid-
Afrika veroordeel is, tot 'n einde te
bring.
"Die jongste ontwikkelinge in Suid-
Afrika stel die verwagting van goeie
verhoudinge tussen onafhanklike
Namibia en Suid Afrika in die
vooruitsig. "

erfees
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Eendrag maak mag, se omstrede joernalis

THE LEADERS SPEAK

Herverdeling
Die herverdeling van rykdom is nou
verbonde aan die oordrag van mag, se
hy. "Die grootste enkele punt op die
agenda is dat die mag teruggegee
moet word aan die meerderheid van
die mense. Dat die meerderheid in
Suid- Afrika se geval swart is, is blote
toeval. Herverdeling beteken nie dat
Vander Merwe nou skielik sy plaas
gaan verloor nie. Herverdeling moet
billikheid in die hand werk, en dit
moet billik geskied.
"Vir Oppenheimer om al die myne

te besit, is malligheid. Maar selfs al
word die myne en ander monopolie-
nywerhede genasionaliseer, kan dit
nie sonder billike vergoeding geskied
nie.
"In elk geval, die mense wat tans

in sulke nywerhede is, se vaardighede
sal steeds noodsaaklik wees. Dis iets
wat die regering en die sakelui sal
moet uitwerk - 'n oplossing kan
byvoorbeeld wees vir die regering
om 51 persent van die aandele in so 'n .
nywerheid te koop. Maar herverde-
ling, selfs sosialisme, betekennie dat
almal armer gaan word nie. Die doel
van sosialisme - wat nog nooit suiwer
toegepas is nie - is net om krasse
ongelykhede, soos die feit dat blankes
in Suid-Afrika vier keer hoer pen-
sioen as swartes kry, uit te skakel.
"Ons sal almal kompromiee moet

maak, en daardie proses van gee en
neem is die kern van nasiebou."
Twee ure later het ons nog nie

klaar gesels nie - oor opvoeding, oor
Oos-Europa, oor Namibia, oor Afri~
kaans - maar die tyd in Windhoek en
die mimte in die koerant raak te min.
Ek sal Sondag verder lees virwie Jon
Qwelane nou weer kwaad maak.

Mogoba en Denis Hurley het 'n nuwe
dimensie van die godsdiens vir my
geopen. Eksodus is 'n wonderlike
Bybelboek - God het daar 'n politieke
daad verrig, Hy het die slawe vryge-
maak!As Hynie toe van onderdrukking
gehou het nie, hoekom sal Hy nou
daarvan hou?"
Politieke bewusmaking het in alle

sfere plaasgevind, se Qwelane, en dis
onmoontlik om die gety te keer.
"But then we must get our act

together. Die mense in die bevry-
dingstryd moet saam na die onder-
handelingstafel gaan, nie as 'n ver-
splinterde klomp groepies nie. Een-
drag maakmag, en al die verskillende
groepe moet nou al, in die voor-on-
derhandelingstydperk, hul verskille
uitstryk, kleinlike politieke haarklo-
wery laat staan en 'n gesamentlike
strategie vir onderhandeling uitwerk.
"Dit lyk of die kabinet bankvas

agter FW de Klerk staan. Dit sal dom
wees om persoonlike geskille saam te
neem na die ander kant van die onder-
handelingstafel. 'n Verenigde opposi-
sie is net soveel moeiliker om te
verdeel, en die Nasionaliste is meesters
in die verdeel en heers-strategie. De
Klerk het dit pas weer bewys deur
Mandela - vir wie ek die grootste
respek het - ten koste van die ander
leiers uit te sonder."
Hoewel hy dink politieke groepe-

ringe met dieselfde doel moet 'n sterker
eenheid vorm, is Qwelane daarvan
oortuig dat elke groep met redelike
steun 'n plek by die onderhandelings-
tafel moet he.
"Selfs Eugene Terre'Blanche moet

daar wees, as hy genoeg steun kan
bewys. Hoe siek sy standpunte ook al
is, 'n demokratiese samelewing be-
hels dat jy na elkeen se standpunt
moet luister. Ek is byvoorbeeldnie so
mal oor Holomisa soos party ander
mense me, maar hy moet ook daar
wees."
Hy verwys na Namibia, waar daar

voor die verkiesing 'n stuk of 47 ge-
registreerde partye was. "Uiteindelik
is hulle gedwing om koalisies te vorm,
en dis die soort toenadering wat ons
in Suid-Afrika ook nodig het."

Wat vir die mense in Suid-Afrika in
die bree geld, se hy, geld soveel te
meer in Natal, waar die geweld tussen
strydende faksies reeds honderde
lewens geeis het.
"Die tyd vir getallespeletjies speel,

is verby. Die vraag is nie wie van ons
die meeste mense by 'n byeenkoms
kan kry me. Ons moet na altematiewe
vir die geweld en verdeeldheid soek
eerder as om politieke punte te probeer
verwerf."
Hy verwys na die groot spronge

wat die afgelope paar jaar deur die
vakbondbeweging geneem is en die
politieke mobiliseringsrol wat vak-
bonde gespeel het toe politieke or-
ganisasies verbied of ingeperk is. Die
kerke, se hy, het net so 'n groot rol
gespeel.
"Mense soos Beyers Naude,

Desmond Thtu, Allan Boesak, Stanley

(FolD: AnlDn Sf88nkamp)

enigiemand wat trou sweer aan Af-
rika en wat bereid is om 'n regering te
aanvaar wat deur die meerderheid
van die mense verkies is, in 'n de-
mokratiese een-mens-een-stem-verki-
esing. So 'n persoon is ipso facto 'n
Afrikaan, en dit sal waarskynlik op
die ou end die meeste Afrikaners
insluit, en enigiemand anders, aPge-
sien van ras, wat die beginsels onder-
steun."
Politici, veral Charteriste, beweer

dikwels dat Qwelane hom by die
Afrikaniste of die Swart
Bewussynsbeweging skaar.
"Ek is in geen kamp nie," kap hy

tee. "Ek kan dit nie bekostig nie.
Eerstens is ek 'njoemalis, wat krities
moet bly. Tweedens is ek nie 'n poli-
tikus of woordvoerder vir die een of
ander groep nie; ek praat bloot vir
myself. Party mense se ek is 'n poli-
tikus wat 'n joemalis probeer wees,
maar ek beskou myself net as 'njoer-
nalis.
"Ek dink eerder al drie die hoof-

groepe - die Charteriste, Afrikaniste
en Swart Bewussynsbeweging -moet
hulle kragte saamsnoer. Die vyand is
die stelsel, nie mense nie. Al drie die
bewegings het 'n belangrike bydrae
om te maak. Dit ontstel my dat ons so
verdeeld is, terwyl almal eintlik moet
saamstaan in die bevrydingstryd.
"Ek se nie mense moet hul begin-

sels prysgee nie, maar daar is soveel
goeie elemente om ons saam te bind
en die bevrydingsbeweging nog
doeltreffender te maak. Neem Zim-
babwe as 'n voorbeeld: Zanu (PF) en
Zapu het radikaal verskillende ideo-
logiee aangehang, maar hulle het
eindelik besef dat hulle dieselfde
oogmerlchet, wat nie deur verskillende
strategiee verdeel moet word nie."

Natal

HYword nou nog daarvan verdink
dat hy verdeeldheid saai, en hy is die
afgelope weke weer uitgekryt as 'n
swart rassis (deur blankes) en as 'n
Afrikanis of 'n Swart Bewussyns-
ondersteuner (deur Charteriste). Maar
Qwelane hou vol hy is bloot 'n joer-
nalis wat tot die debat oar die toekoms
wil bydra, en wat meer is, dis belang-
riker dat al die groepe byeenkom in
die stryd teen apartheid, eerder as om
oor ideologiese verskille hare te kloof.
Die ding wat die bohaai veroor-

saak het, is sy stelling 'n paar weke
gelede dat die grand terugbesorg moet
word aan diegene van wie dit deur die
kolonialiste geroof is.
"E'r dink nie apartheid is die eint-

like probleem nie - dis maar net 'n
simptoom van 'n groter euwel, naam-
lik die berowing van Afrikane se grand.
"Jy kan nie mag he sonder grond

nie, enjy kanooknie grondhe sonder
mag nie. Slegs as almal deel vorm
van die regering van die land, kan die
onreg reggestel word."
Qwelane se standpunt is egter nie

so eenvoudig soos sommige van sy
kritici dit voorhou nie - hy se hoege-
naamd nie dat "blanke" grond nou
teruggeneem moet word en aan swart-
mense gegee moet word nie.
"My definisie van 'n Afrikaan is

nie op ras gegrond nie. 'n Afrikaan is

Verdeeldheid
"Hier in 1987 rond is 'n klomp Rob-
beneilanders vrygelaat. 'n Paar van
hulle kom spreek my toe en wil weet
waar staan ek nou eintlik, want elke
Sondag was die gevangenes verdeeld
- die een klomp se ja, ek ondersteun
hulle, en die ander klomp senee, ek se
presies die teenoorgestelde. Ek se toe
vir hulle: Ek is net soos julIe dink ek
is!tt

daar af het hy "vir omtrent elke koe-
rant in Johannesburg gewerk - selfs
vir Beeld!" vertel Jon.
Hoewel hy nie met Beeld se poli-

tieke standpunte saamstem nie, het
hy respek vir die mense saam met wie
hy daar gewerk het, se Jon. "Ton
Vosloo, wat nou direkteur van Na-
sionale Media is, was toe nog re-
dakteur. Ek was die eerste swart joer-
nalis op die redaksie, en almal het uit
hul pad gegaan om my te laat tuis
voel.
"Die rede hoekom ek hulle re-

spekteer, is dat ek in Engels geskryf
het, en my stories - wat na Afrikaans
vertaal is - is nooit op so 'n manier
gesny of vertaal dat die betekenis of
trefkrag daarvan verander het nie."
Sedert Qwelane met sy weeklikse

meningsrubriek in die Sunday Star
begin het, het hy al heelwat mense
kwaad gemaak en nog meer verwar.

Jon Qwelane

cde. W.Sisulu
&A. Kathrada

opgeland, en heeltemal drank geword.
Toe word ek weer ge-fire, maar drie
maande later het hulle my weer my
pos aangebied." Sedertdien drink hy
nie 'n druppel nie, en werk nog steeds
vir The Star.
Eintlik het hy nooit beplan om 'n

joernalis te word nie, vertel Jon, wat
deesdae op die bestuur van die Inter-
national Federation of Journalists en
van die Media Workers Association
of South Africa dien.
Hy is 'n boorling van Mafeking in

die Noord-Kaap (deesdae deel van
Bophuthatswana), maar het in
Botswana skoolgegaan omdat sy pa,
'n onderwyser, nie bereid was om
hom aan Verwoerd se Bantoe-on-
derwys te onderwerp nie.
In 1970 het hy sy "0 levels" by St

Joseph's College behaal, en toe vir
die Departement van Gesondheid en
Welsyn in Mafeking gaan werk.
"Een van die outjies wat saam met

my gewerkhet se oom was redakteur
van die Mafeking Mail se swart afde-
ling. Hy soek toe iemand om sport-
stories te doen en ek het so half onder
protes ingestem om 'n paar stories op
vryskutgrondslag te doen."

Sabra
Na 'n stuk of drie maande het Qwelane
ook nuusberigte begin doen. "Ek sal
nooit vergeet nie, een van my eerste
storieshet gegaan oor 'n klomp studente
van die PU vir CHO wat deur Sabra
(die Suid-Afrikaanse Buro vir Rasse-
aangeleenthede) Mafeking toe ges-
tuuris!
"Die storie het die voorblad van

die Mafeking Mail gehaal, met my
by-line en al, en ek was vreeslik trots."
Toe, in 1974, besluit sy redakteur,

Don Manaka, om Johannesburg toe te
gaan, en Jon gaan saam. Percy Qoboza,
destydse redakteur van The World -
wat later deur Jimmy Kruger gesluit
is - het hom 'n pos aangebied, en van

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 Bortsham South Africa 2013
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Jon Qwelane se gereelde rubrlek In die Sunday
Star het hom al die gramskap van bale lesers op
die Iyf gehaal, en die afgelope paar weke het sy
standpunte - veral oor die terugbesorglng van

Suid-Afrika se grond aan die meerderheld - weer
opspraak verwek. Wie is Jon Qwelane, en wat is
sy standpunte nou eintlik? ANTON STEENKAMP

het in Windhoek probeer uitvind
TOE ek Vrydagmiddag by die Argus
Africa News Service se kantoor in
Carl Listhaus op Kaiserstrasse vir
ons afspraak opdaag, is Jon Qwelane
nie daar nie. Hy moes dringendNoorde
toe vir 'n storie en maak verskoning,
verduidelik Brendan Seery.
Dis nogal tipies van Qwelane, vind

ek uit toe ek hom eindelik Maandag-
middag opspoor. Hy is in hart en siel
'njoernalis, en die storie kom eerste,
al het hy so half toevallig in die
joernalistiek beland. Soos die keer
toe hy vir drie dae Uitenhage toe is en
op die ou end vier en 'n half weke
gebly het. Hy is amper ge- "necklace"
ook, maar hy het gebly en sy stories
gekry.
Ons sit en gesels oor 'n koppie

koffie in die Kalahari Sands. Niks
alkoholies kom meer oor Jon se lippe
nie, wantinsy 18jaarindiejoernalis-
tiek het drank hom al sy werk by meer
as een koerant gekos. Soos die keer in
1979, toe hy nog by die Rand Daily
Mail gewerkhet. Op pad werk toe het
hy 'n bouel whisky in die hande gekry
"by 'n outjie wat opgehou het", som-
mer gou klaargespeel daarmee, en 'n
paar uur laat by die koerant opgedaag
- "totally smashed".
"Die sekuriteitswagte wou my nie

inlaat nie, want ek was dronk. Ek raak
toe in 'n stryery betrokke en hou aan
om vir hulle te vertel maar ek werk
hier.
"Intussen, sonder dat ek daarvan

weet, het Peter Magubane (die foto-
graaf) iemand onder in die drukpers
geslaan. Magubane hoI toe nuuskan-
toor toe, en toe kry iemand my in die
voorportaal en dog ek is deel van die
bakleiery. Op die ou end is die re-
dakteur, Benjamin Pogrund, van die
huis af laat kom - dit was 'n Saterdag
- en ek is in die pad gesteek."
Daama het hy 'n pos by The Star

gekry, maar in 1982 was dit weer
sulke tyd. "Ek is met 'n maatskap-
pymotor weg op 'n storie, by 'n sjebeen
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Magiese bekpring van poesie kom meer tot sy reg in 'Kriptonemie'

Onder redaksie van
KOOS PRINSLOO

Heelwat vreugde
Ek moet prontuit se dat ek met

heelwat vreugde gelees het aan "Krip-
tonemie" en dat ek waardering het vir
die wyse waarop Joan Hambidge die
sg. intertekstualiteit teruggedwing het
sodat die magiese bekoring van poesie
meer tot sy reg kom. Hopelik sal
daardie eenvoudigheid bly deurslaan
in die verse vorentoe want waar dit
gebeur, sien 'n mens die digterskap
van hierdie digter die duidelikste.

"Kriptonemie" deur Joan Ham-
bidge verskyn in sagteband met 'n
eenvoudige en treffende bandontwerp
wat iets suggereer van die kinderag-
tigheid waarmee 'n mens probeer om
die skoopheid van die liefde te ontken.

waarom het ek die reis aangepak?"
Die bundel eindig met 'n beson-

dere skerp klein vers waarin die
onvermoe om aan die beminde te
ontkom, met verwysing na Achter-
berg, aan die orde kom.

Prof Olivier is verbonde aan die
departement Afrikaans oon die Univer-
siteit van Venda.

Barry Truter gee lewe aan 'n Robert Burns-gedlg

Dianne Westbrook se bydrae tot "Porno Literature"

dat lnille nie in bierdie bundel opgeneem
moes word Die: vir my is hulle nie
reisgenote vir die figure wat ter sprake
is nie.

In die slotafdeling met sy drie ge-
digte word dit duidelik dat die ge-
waande vrylating van die geliefde en
die selfgenoegsaamheid van die spreker
inderdaad Die geluk het Die.

In 'Naskrif verklaar die digter eers
"Die liefde is nes 'n reis/ na verre
lande: vol opwinding/ en ontdekking
van vreemde plekke" maar met die
besluit: "'n Eensame, moee aankoms/
op 'n lughawe laat my altyd wonder:/

Daagllks leef ek van Jou,soos brood.
Jy, my noodsaakllke kontak
met die wereld om my. Ook die dood.

Onaangeraak toe deur alles, skryf ek reeds
oor ons afloop en die ultloop
(Ja,ek kles J6u) In verse - steeds

Die degenslukker

onbewus van hoe alles my sou raak.
Ek sluk my woorde een vir een
soos swaarde wetend dat Jy nle traak.

Uit: "Kriptonemie" deur Joan Hambidge

der gebreke Die, maar dit is ten
minste gedigte wat mens aanspreek
op meer as net 'nintellektuele vlak.

En dit maak "Kriptonemie" vir
my 'n belangriker bundel as die
twee wat dit voorafgegaan het.

Prekerig
Die derde afdeling beslaan twee

gedigte, versstudies van twee vroue
wat op heel bepaalde maniere as
teken staan van 'n rolverdeling en
rolverwagting: Christina Onassis
en Jodie Foster. Ekvindhulle albei
prekerig, maar meenin ieder geval

daar 'n diskoers van nuuslderlgheid
ontstaan waarvan pornografie een
vorm is.

Ander ultvloeisels daavan is die
"bieg" en psigoterapie waardeor
die ongeordende innerllke mens
gekarteer is en die siel 'n defini.
tiewe gestalte begin aanneem het.

Pornografie staan egter Iynreg
teenoor die verinnerlikte vorme
waartoe repressie aanleiding gegee
het: dit ondersoek die uiterlike slel-
lose kontoere as die ware mens: die
betekenaar Ipv die betekende.

In die llg van al die vrae wat die
repressie van die Iiggaam laat
ontstaan, Is Porno Literature egter
nog grootliks 'n teleursteUing; dit
voldoen nog ole aan die eise van so
'n amblsieuse projek nie.

Dit bevat te veel vernaamdoe.
nery Ipv prikkellng, is te verlitera-
tuord en Europees in toon en die il.
lustrasles is Victorlaans-preuts (por.
nografte gaan hand aan hand met
die mees gevorderde tegnologiese
ontwikkellnge op die gebied van
kleurfoto's). Verder Is die lron1ese
"afstandeUkheid" afwesig.

Dr Van Wyk doseer Afrikaans by
die Universiteit van Durban-Westville
en is die digter van "Deurdieoogvan
die luiperd" en "Bome goon dood om
jou".

Naakte
liggaam saam
met politieke
kennis
verbode

bereik.
Ironies genoeg gebeur dit Die in

daardie gedigte waarin die digteres so
hard probeerom dit slim te seDie,maar
in direkter gedigte soos 'Kode' en 'Die
degenslukker' .

Opvallend ook is hoe bedrieglik
knap die digter weI kan omgaan met
die vaster versbou en hoe daardie dis-
sipline weer daartoe bydra dat iets van
die vertonerige woordbinding in die
vrye verse wegval. Sy lcln verse maak:!

Aileen
Die tweede formele afdeling sluit

aan by die reisgedigte van vroeere
bundels. Hierdie slag is die verkenning
aanvanklik die van Amsterdam en word
die beminde in en dc<urdie landskap
beleef.

Dan, om die verlies te besweer,
strek die reis verder, na Italie. Maar
ook hier duik die liefde weer op, en
weer, enhoewel die verteller in die slot
van die mooi 'Le Cose Cambiano'
verklaar: "Oor verandering het ek geen
beheer - ek laat jou, 'n rooi vlieer, vry
oor die oseaan", gebeur dit eintlik nie.

Die besluit in "Grafskrif' (nog een
van die talle skakelings met die bun-
deltitel) is eweneens Die heeltemal
oortuigend Die: "In Zurich! bemeester
die taal/ van alleenheid my."

Daaris inhierdie tweede afdeling 'n
klompie mooi liefdesgedigte (soos
'Chanel no 5', met sy helder versgang).
Ongelukkig is baie van hulle Die son-

'Porno Literature' 'n teleurstelling
JOHAN VAN WYK

ONLANGS het die tydskrifPorno
Literature (Posbus 2156, Graham-
stad 6140) verskyn: 'n welkome en
noodsaaklike verkenning van die
taboeterrein van seksualiteit in Afri.
kaans en Engels, en met iIlustra.
sies.

Die tydskrif is van belang as 'n
versetstuk binne die primitiewe,
irrasionele en magiese interteks wat
nog steeds die mens se houding
teenoor naaktheid beheers: die
naakte Iiggaam boesem nog 'n on-
verklaarbare en oervrees in. Dlt
word saam met poUtieke kennis
verbied.

Sedert die "sondeval" word
naaktheid en kennis aan mekaar
verblnd. Nadat daar van die boom
van kennis geeet is, het die mens
bewus geword van sy ele naaktheld.

Beide kennis en naaktheid word
deur die Christen onderdruk: die
atbrand van blblioteke en die be-
dekking van die liggaam: 'n anaIo-
gle van enige sensuorstelsel. Die
onderdrukking van die naakte Ug-
gaam dui op 'n deur-die-eeue-oor-
gedraagde poging om die wette.
loosheid van bewindhebbErs in stand
te hou.

Ook op formele vlak is daar
paralleUe tussen wetenskap en por-
nografie:

a) die wetenskaplike £ragmen-
teer die objek wat hy ondersoek,
die pornograaf fokus op dele van
die liggaam;

b) die wetenskaplike objektiveer,
die pornograaf maak van die llg.
gaam 'n objek;

c) die wetenskapUke bring die
onbekende aan die lig, die por.
nograaf onthul.

Maar pornografte het sy onthul-
lende bestaan te danke aan seksuele
repressie; omdat van die liggaam
'n taboe-onderwerp gemaak is, het

Egte gevoel
Kan 'n mens gedigte se waarde

meet aan die egtheid van gevoel wat
hulle oordra? En hoe meet jy die
waameid van gevoel? Veral waar 'n
mens met soveel voorbehoude verse
betree omdat Jy gewaarsku is dat die
verhouding ook bestaan ter wille van
die vers wat daarin versteek mag Ie.

Die eerste afdeling met sy vyftien
gedigte bring 'n verrassende ontdek-
king wanneer die verlies van die
beminde vir die eerste keer werklik
iets van 'n melancholiese kwaliteit

KRIPTONEMIE
Deur Joan Hambidge
Human & Rousseau, R16,99

Kripties
Die titel van die bundel, "Krip-

tonemie", berei die leser reeds voor
op die ervaring wat op hom wag:
gedigte waarin die vemuftige omgaan
met woorde dikwels voorop kom staan
en waarin die versteekte dinge stuk-
stuk kenbaar gaan word. Die ou be-
tekeDis van kripties gesels dan ook
saam in die titel, en word in 'n hele
klompie gedigte direk aan die orde
gestel.

"Lees maar, er staat Diet wat er
staat" het ons jare gelede reeds by die
Nederlandse digter Nijhoff gehoor.
Joan Hambidge wi! he dat ons as
lesers, en die bemindes as skirnme
teen die onverbiddellike voortstroom
van die tyd, dat almal bedag moet
wees op wat alles bier verstoke Ie.

Daarom seker ook dat Nijhoff en
nog 'n Nederlander, Gerrit Achter-
berg, in so baie gedigte saamgesels,
hoewel ek dadelik moet byvoeg dat
hierdie obsessionele intertekstuele
aanslag selfs te dik vir 'n dekon-
struksionele daalder kan word. Op
stuk van sake: wat is nou so uitsonder-
lik aan die volgende Nijhoff-reel dat
dit as motto bygeroep word: "De wereld
heeft haar weelde en haar misere"?

'N MENS mag van haar hou of haar
verpes, meen dat sy te veel skryf of te
sleg, glo dat sy ontsettend potensiaal
as digter het wat eenvoudig Die ge-
materialiseer word Die of die
teenoorgestelde - maar oor Joan
Hambidge kan niemand wat maar
hoegenaamd met die Afrikaanse vers-
kuns omgaan, me iets voel Die.

Jaloerse mede-digters verklaar dat
sy te veel publiseer; jaloerse min-
naresse weer dat sy te min oor hulle
se. Uitgewers weet waarskynlik dat
sy 'n eenmalige fenomeen is wat in
haar eie reg as mens die verkope van
'n gros bundels sal verseker.

En resensente raak seker ook maar
sinies, veral wanneer 'n mens hoor dat
daar teen die einde van verlede jaar
drie bundels van haar binne die bestek
van 'n maand of twee verskyn het.

Die tweede van bierdie drietal is
"Kriptonemie", 'nbundel van 48 gedigte
ingedeel in vier afdelings, met twee
verse vooraf.

In bierdie twee, 'Enskripsie' en
'Elektrolise', word die tema en die
toonaard van die bundel ingevoer: die
bewuste afstandneem en afstandskep
van die beminde (die "jy" nou net 'n
"blote j en y"). Maar daarteenoor,
verklaar 'Elektrolise', staan die wete
dat die beminde ookkatalisatoris, die
eietydse muse word, iets wat ons reeds
goed uit Joan Hambidge se werk weet:

"Jy is my muse, katalisator beweer/
Freud en diverse geleerdes sonder
naam./ (Enkripsie heet die obsessie se
bloudruk.)/ Om teoskryf, dink ek aan
jou, en word bedruk."

Hambidge kaD verse maak'

FANIE OLIVIER
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in die vervolg nie net meer volgens die werk-
standaarde bepaal word nie, maar ook vol gens
die resultate van die betrokke ondememing,"
volgens die berig.

Sakebestumders sal ook nie meer deur die
owerhede aangewys word nie, maar deur werk-
erskollekliewe verkies word. Die kollekliewe
sal oor die reg beskik om bestuurders afte dank,
hoewel die afdankings deur die owerhede
goedgekeur moet word.

Albaniers word nou toegelaat om huise te
besit, en werkers se lone kan ook aan cndememings
se winste gekoppel word.

Albaniers mag ook huise bou - "individueel
of in groepe", berig ATA.

Die partyleiers het hulle egter uitgepreek
teen die teen-revolusionere proses in Oos-Eu-
ropa wat "danksy die Sowjet-Unie se onder-
steuning bereik is".

Hulle het ook sterk standpunt ingeneem teen
'n veelpartystelsel en gese hulle beskerm steeds
die "leidende rol van die werkersparty as funda-
mentele voorvereiste vir die voortbestaan van
Albanie". - AFP

Laszlo Tokes

eerder gestirnuleer," se hy .
Volgens anlptelike Hongaarse ramings woon

50000 Roemene, waarvan so te se almal etniese
Hongare, reeds in Hongarye. Baie bet geemi-
greer as gevolg van 'n tekort aan basiese noodsaak-
likhede in Roemenie, ander oor die gedwonge
inlywingsprograrnrne, wat intussen deur die land
se nuwe leiers laat vaar is. - AFP

aangevoer.
Die gebiede is nie ver van die sentrale sakesen-

trum van Lusakanie en die meeste inwoners van
die stad, wat ook gebuk gaan onder ongereelde
watertoevoer, is senuagtig oor die epidemie.

Mavis Muyunda, die minister van gesond-
beid, bet gevra dat die intemasionale gemeenskap
moet ingryp.

As gevolg van die cholera-epidemie het die
Nasionale Konvensie en die Verenigde Nasio-
nale Onafhanklikheidsparty hul nasionale ver-
gaderings, wat tussen 7 en 12 Februarie moes
plaasvind, tot later uitgestel. Die Zambiese reger-
ing gaan 1,2 miljoen dollar bestee om die epi-
demie te bekamp. - ANA
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HARARE - Nli 'n onvergenoegde nag by 'n bonleel in Bulawayo het 'n woedende man die
plek opgeblaas. 'n Vyftienjarige meisie is in die ontploffing dood.

Vol gens die polisie is vyf mense beseer, en 32 van die 64 kamers in die gebou is verwoes.
Die polisie se die man, skynbaar 'n soldaat, was ontevrede oor hoe een van die 200

prostitute hom ontvang het. Sy het glo 'n reputasie vir haar swak behandeling van klante. Die
polisie se wie ook al die bordeel opgeblaas het, was 'n plofstofdeslrundige.- AFP
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BELGRADO - Met die aankondiging die week
dat politi eke amptenare in die toekoms deur
mid del van 'n geheirne stemming verkies gaan
word, het Albanie se onbuigsame kommunistiese
regering 'n onverwagse tree na hervorming
geneem, berig die Albaniese nuusagentskap,
ATA.

ATA berig verder dat die Kommunistiese
Party van Albanie, die laaste oorlewende bas-
tion van die Stalinisme, tydens 'n voltallige
vergadering op 22 en 23 Januarie besluit het om
'n aantal hervormingsinisiatiewe deur te voer.

Politieke amptenare gaan in die vervolg dem
'n geheirne stemming aangewys enhulle termyn
beperk word, lui die berig.

Die vergadering het ook verklaar dat "niks
die tekort aan groente op die markle, melk en
selfs vleis in elke dorp, kan regverdig nie".

Voedseltekorte is "'n belangrike politieke
vraagstuk", se die vergadering wat 'n gekon-
troleerde stelsel van vrye pryse binne sekere
perke voorgestel het.

"Lone van werkers in die openbare sektor sal

hervorming

predikant

Bly in
Roemenie,

BOEDAPEST -Laszlo Tokes,diepredikant wie
se inhegtenisneming die vonkin die Roemeense
kruitvat was en die Desember-revolusie ontketen
het, het Boedapest versoek om op te hou om
Roemeniers "aan te moedig" omna Hongarye te
emigreer.

"Hongarye sal die land 'n groot guns bewys
as hulle die deur vir toekomstige emigrante
toemaak," het Tokes gese.

Die Lutherse predikant het Sondag 'n ere-
doktorsgraad van die Calvinistiese Teologiese
Akademie van Debrecen ontvang.

Hy se die rede wat vir die emigrasie aangevoer
word - dat die lewensomstandighede in die
westelike dele van Transylvania, waar die meeste
etniese Hongare woon, "ondraaglik is" - is se-
dert Ceausescu se val nie meer geldig nie.

"Die onlangse vryheid het nie die emigrasie
van Roemene na Hongarye gestop nie, maar dit

Cholera-epidemi~ in Zambie
LUSAKA - Die ergste cholera-epidemie wat die
land in sestig jaar getrefhet, het reeds meer as
tien lewens in die Lusaka-gebied geeis.

Die ministerie van gesondheid het ook die
week bevestig dat meer as 91 cholera-pasiente
in die Universiteitshospitaal in Lusaka opgeneem
is. In 'n poging om die epidemie te stuit is markle
en aile pri.mereen sekondere skole in die besmette
gebiede gesluit, sosiale byeenkomste verbied en
mense verbied om Lusaka te verlaat, se die
ministerie in 'n verklaring.

Die besmette gebiede sluit die George- en
Chikondana-krotbuurt wes van Lusaka in.

Wisselvallige watertoevoer en sanitere
probleme word as oorsaak vir die epidemie
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Die anti-apartheldsbeweging en die ANC loods 'n veldtog om te verhoed dat Margaret
Thatcher binne die onmiddelike toekoms Suid-Afrika besoek of verdere sanksies ophef.
AAB- en ANC-segspersone beskuldig Thatcher daarvan dat sy 'n kloof tussen ANC-

"gematigdes" en "militantes" probeer skep. Thatcher ver-
werp 'n oproep deur Jesse Jackson dat ekonomiese sanksies
teen Suid-Afrika behou moet word totdat apartheid in
geheel afgeskaf is.
In Windhoek finaliseer die konstitusionele raad 'n nuwe
Namibiese grondwet, en 'nnuwe vlagontwerp word bekend
gestel. Hans Diergaardt,leier van die Rehoboth Vrye De-
mokratiese Party, beoog egter om die nuwe bestel te beveg.
Vnita beweer dat die organisasie steeds die strategiese dorp
Mavinga in die suidooste van Angola beset en dat Kubaanse
troepe tot die aanslag teen Unita toegetree het. Die Angolese
regeringsmagte beweer egter dat hulle die dorpie herower
bet. .
Koningin Elizabeth vanBrittanje kominNieu-Seeland aan
vir die 150e viering van 'n verdrag wat destyds die staat aan
Brittanje toegese bet. Sy word ingewag dem betogende
Maori's wat skree "Go home Queenie".

Volgens diplomate het Navo-Iande ooreengekom oor voorstelle vir onderhandelinge met die
WarRkou-verdragslande oor die drastiese vermindering van gevegsvliegtuie en pres George
Bush se voorstel dat Sowjet- en VSA-troepe in sentraal-Europa tot 195000 elk venninder
moet word.
Die Pakistanse regering en sy opposisie verenig ten einde 'n beleid van konsensus oor die
krisis in die Indies-besette Kasjmir te aanvaar. Hulle beoog om verdere konflik en oorlog met
Indie te vermy. Die Amerikaanse regering doen 'n beroep op Indie en Pakistan omhul konflik
deur onderhandeling op te los.
Meer as honderdduisend mense protesteer buite die Kremlin in Moskou vir die instelling van
'n veelparty- demokratiese stelsel. Dit is die groolste nie-amptelike betoging in Moskou sedert
1917. Die leierskap van die Sowjet-regering baan die weg vir veelparty-demokrasie, te midde
van teenstand deur die ouer garde.
Die Kommunlstiese Party van Slovenie is die eerste van die agt republieke in Joego-Slawie
om weg te breek van die regerende Bond van Kommuniste. Afgevaardigdes aanvaar 'n mosie
waarin die naam van die Bond van Kommuniste van Slovenie (BKS) verander word na die
BKS Demokratiese Vemuwingsparty.
In Onbekende Moslem-groep aanvaarverantwoordeliklleid vir die dood vannege Israeli's en
twee Egiptenare, wat gesterfhet nadat daar met masjiengewere op 'n toeristebus naby KaiIo
losgebars is. Die vrees bestaan dat die voorval die vredesamesprekinge kan bemoeilik, maar
die Israeliese eerste minister, YitzhakShamir, bevestig sy verbintenis tot die vredesonderhan-
delinge in die Midde-Ooste.
Gevegte tussen Christengroepe in Beiroet duur voort. Die ongevallesyfer vir die week sluit

\ , in meer as 300 sterftes en 1 200 beseerdes, word berig .

Die week se nuusgebeure word oorheers deur reaksie op staatspresident FW de Klerk se
toespraak met die opening van die parlement op 2 Februarie. Die regering wag vir amptelike
reaksie van die ANC. Winnie Mandela beweer dat politieke probleme, soos oorblywende
noodmaatreels en die kwessie rondom politieke gevangenes, steeds in die weg van Mandela
se onmiddellike vrylating staan. ANC-amp,enare ontken dat dit die geval is. Volgens
regeringsamptenare speel kleinere politieke fa.lctoreweI 'n rol, asook openbare veiligheid.
Joe Siovo van die SAKP beskryf De Klerk se hervormings as te beperk. Die SAP doen 'n
beroep op Iede van Umkhonto we Sizwe in die binneland om hul wapens te oorhandig.
Op die omheining van die Britse ambassade in Pretoria word met verf gespuit "The rightwing
struggle begins now". Die KP beweer die regering het kiesers om die bos gelei. Drie regse
groeperinge vra die KP om uit die parlement te tree, ten einde landswye tussenverkiesings af
te dwing.
Eerw Jesse Jackson, op uitnodiging van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke, kom vir 'n
feitesending in Suid-Afrika aan. Hy herhaal die noodsaak van volgehoue sanksies as nie-
gewelddadige met ode om te verseker dat apartheid in die geheel afgeskaf word.
Protes teen die Engelse rebelle-kriekettoer duur voort, terwyl die eerste toets tussen die
Springbokke en die Engelse begin. Mike Gatting ontvang memorandums van betogers.
Archie Gumede doen 'n beroep op betogers om protes vreedsaam te hou, nadat Gatting
Saterdag op Pietermaritzburg met 'n blik raakgegooi is.
Twee Brltse joemaliste wat oor die Engelse rebelle-kriekettoer berig, word deur die regering
beveel om Suid-Afrika te verlaat, as gevolg vanhul "emosioneel gelaaide en oordrewe" asook
"negatiewe" beriggewing.
Die minister van Konstitusionele Ontwikkeling,
Gerrit Viljoen, se in die parlement die nuwe Suid-
Afrika wat die NPbeoog is 'n onverdeelde veelparty-
demokratiese staat met volle burgerskap en poli-
tieke regte aan almal. Dit veronderstel 'n breer
nasionalisme waarin minderhede op nie-diskrimi-
nerende wyse beskeml word. Die minister van Buite-
landse Sake, Pik Botha, se witmense moet aanvaar
dat hul veiligheid in 'n breer nasionalisme Ie.
Menseregte-advokate en die Detainees Aid Centre
doen 'n beroep op die regering om die dood van twee
jong mans, wat skynbaar in die afgelope paar weke
in polisie-aanhouding gesterf het, by die regterlike
ondersoek na die dood van Clayton Sizwe Sithole in
te sluit. Die ondersoek na die dood van Sithole,
vriend van Zinzi Mandela en vader van haar kind, begin.
Afgevaardigdes van die NG Sendingkerk, die NG Kerk in Afrika en enkele lede van die NG
Kerk vergader by Turfloop oor kerkeenheid. Na aanleiding van die "heldhaftige inisiatief'
wat president De Klerk verlede Vrydag getoon het, bestaan daar nuwe hoop dat 'n verenigde
nie-rassige NG Kerk weI kan realiseer.
'n Skare van bykans 80 000 betoog in GaRankuwa, noord van Pretoria, oor plaaslike griewe
en vra vir die inIywing van Bophuthatswana by Suid-Afrika. Lede van die Bophuthatswana-
polisie jaag 'n deel van die skare met traanrook en sambokke uiteen. Verskeie betogers dra
ANC-vlae.
Ses mense, waaronder 'n halssnoerslagoffer, sterf Maandag in Natal tydens voortgesette
geweldpleging.
Twee Suid-Afrikaanse sjefs van 'n hotel naby Etosha word vrygelaat deur die Angolese
weermag nadat hulle 'n week vroeer per abuis vanaf Namibia oor die grens gewandel het.
Hulle is dem troepe in aanhouding geneemnadat hulle toevallig 'n MPLA-basis met 'n kamera
in hul besit binnegestap het.

Suid-Afrika:
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s-DUltsland slaggereed Vir vrye
verkiesing

die ekono:mie red'
'Net '0 federasie kan

BERLYN -Die toenemende ekonomiese krisis en die gevolglike uittog van Oos-
Duitsers na die Weste sal, volgens die land se leiers, slegs deur die spoedige
samesmelting van die twee Duitslande opgelos word.

"Oos-Duitsland is 'n hoop bouvalle," se die kommunistiese minister van
ekonomiese sake, Christa Luft. Walter Momper van Wes- Berlynhet gewaarsku
dat 'n "maatskaplike ontploffing en chaos" aan die anderkant van die muur
dreig.

Sporadiese stakings kom meer voor, oproepe tot beter lone word dringender,
en werkers wyk steeds uit na die Weste - meer as 60 000 in Januarie.

In teorie het Oos-Duitsland nog nooit werkloosheid ondervind nie, en beskik
daarom nie oor die toepaslike maatskaplike inisiatiewe nie.

Die Oos-Duitse leiers moet nou die werklike probleme van werkloosheid
aanspreek. .

Die eerste mense wat deur werkloosheid getref is, is die 100000 werknemers
van die gehate, en nou ontbinde Stasi-veiligheidspolisie. Maar werkers in die
groot staatsbedrywe (combinants) is blykbaar volgende.

Die burgemeester van Dresden, Wolfgang Berghofer, wat verlede maand uit
die kommunistiese party bedank het, se die uittog van Oos-Duitsers kan
vererger en die land tot 'n val bring.

Lothar de Maiziere, leier yan die Oos-Duitse Christen-Demokratiese Unie
(CDU) se: "Die situasie is so onstabiel dat 'n algehele ineenstorting nie buite
rekening gelaat kan word rue." Net 'n federale republiek kan die ekonomie red,
het hy gese. - AFP

Dietrich Genscher, self 'n liberaal, is
vasbeslote om die twee faksies te
verenig.

Die hervormde Kommunistiese
Party en die kleiner Oos-Duitse
bewegings wat nie steun uit Wes-
Duitsland kan verwag nie, het die
week probeer om Wes-Duitse per-
soonlikhede te verhoed om aan die
verkiesingsveldtog deel te neem.

'n Verbod is deur die meeste van
die deelnemers aan 'n opposisie-ver-
gadering aanvaar, maar die SPD en
die CDU het onmiddellik gereageer
deur te se dat hulle die aankondiging
gaan ignoreer.

Internasionale linkse groepe het
verlede naweek 'n simposium in
Leipzig oor die "Duitsekwessie" gehou.
Die mismoedige gevolgtrekkings by
die konferensie was dat die toekoms
van die groepe duister is, en dat sprake
van n:reniging van die twee Duitslande
hul invloed verder ondergrawe.

"Die Oos-Duitse revolusie het sy
identiteit verloor. Ons herken onsself
nie meer in die motivering van die
meeste van ons burgers wat met Wes-
Duitsland wi! verenig me," het Ludwig
Melhorn van die Demokrasie Nou-
beweging gese. - AFP

Chaos drelg aan die anderkant van die muur

Maar om die Alliansie op die been
te kry was geen maklike taak nie,
veral as 'n mens die Oos-Duitse CDU
se noue samewerking met die kom-
muniste oor die afgelope 40 jaar in
gedagte hou. Maar volgens politieke
ontleders gaan die Alliansie baie baat
by die CDU se infrastruktuur en
ondervinding.

Daar is egter reeds tekens dat
eenheid binne die Alliansie nie 'n
oorwinning in die Maart-verkiesing
sal weerstaan nie.

Die leier van die CDU, Lothar de
Maiziere, en die leier van die De-
mokratiese Hernuwingsbeweging,
Wolfgang Schnur, het albei te kenne
gegee dat hulle Eerste Minister wi!
wees.

Dit wil voorkom of die bewegings
wat rul die November-revolusie tot
stand gekom het, Nuwe Forum en
Demokrasie Nou, verdring is, terwyl
die Oos-Duitse parlement Maandag
die ver-regses van enige deelname
verbied het.

Die liberale kamp is verdeel tussen
die LPDP, nog 'n gewese satelliet van
die Kommunistiese Party, en dieNuwe
Vrye Party (PDP). Die Wes-Duitse
minister van buitelandse sake, Hans-

BERL YN - Te midde van sosiale spanning en 'n toene-
mende ekonomiese krisis het Oos-Duitsland se toekoms-
tige politieke bedeling die week duideliker geword met
vooruitsigte van 'n verkiesingstryd tussen 'n Bonn-onder-
steunde regse alliansie en 'n linkse groepering van sosiaal-
demokrate en oud-kommuniste.

Oos-Duitsland se eerste vrye verkiesings word vir 18
Maart beplan. Volgens aanduidings gaan die verkiesings
deur 'n regse "Alliansie vir Duitsland" wat uit drie konser-
watiewe party bestaan en die steun van die magtige Wes-
Duitse Christen-Demokratiese Unie (CDU) geniet, ootheers
word.

Die Alliansie se grootste teenstanders is die Sosiaal-
Demokratiese Party (SPD) en die gewese Kommunistiese
Party wat intu~senhul naamna die Demokratiese Sosialiste
(PDS) verander het.

Na verwagting sal die SPD, met die steun vanhul Wes-
Duitse naamgenoot, die meeste van die linkse stemme trek.
Die PDS erken self dat hulle beswaar-
lik 15 persent van die stemme sal
trek, en selfs dit word deur hul teen-
standers as buitensporig optimisties
beskou.

Die liberales staan in die middel
van die politieke spektrum en twee
partye, die Groenliga en die Groen-
party, voer die stryd met ekologiese
temas.

Die afwesigheid van meningspei-
lings maak dit egter baie moeilik om
voorspellings te waag.

Die Alliansie vir Duitsland is
Maandag deur die Oos-Duitse Chris-
ten-Demokratiese Unie - 'n gewese
satelliet van die Kommunistiese Party
- die Demokratiese Henmwingsbewe-
ging en die Duitse Sosiale Unieparty
(DSU) gestig.

Die kanselier van Wes- Duitsland,
Helmut Kohl, het spesiaal Oos-Ber-
lyn toe gegaan om die stigting van die
Alliansie by te woon. Hy het aktiewe
ondersteuning belowe en gaan aan
ses van die verkiesingsveldtogte
deelneem.

Politieke waarnemers se die Wes-
Duitse CDU, bewus van die sosialiste
se bedreiging in hul eie agterplaas,
het die geleentheid om gebeure in
Oos-Duitsland te beiiIvloed ver-
welkom.

Luc de Barochez
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verlede jaar is daar 530 draers van die
virus en 28 werklike Aids-gevalle ..

Volgens Freedom and Peace (Wip),
'n pasifistiese orngewingsgroep, is "baie
mense bang omhul siekte te verklaar.
Daarom bly hulle stil".

Daar is al gese dat Pole se gesond-
heidsdienste een van die gehawend-
ste sektore in die land is.

Dokters en ander mediese perso-
neel wordaanAidsblootgestel omdat
daar nie teatermaskers en handskoene
is nie, en weggooibare spuitnaalde is
ook baie skaars. - AFP

alledaagse probleem in Roemenie waar
daar 'n geweldige tekort aan voedsel
is. Hoewel die meeste Roemene steeds
oningelig is oor die gevare van die
siekte, het die nuwe Roemeense leiers
reeds die ems daarvan besef, se Pa-
trascu. 'n Verslag oor Aids in Roeme-
nie word in Junie in San Francisco
gelewer.

* 'nAfvaardiging van die Wereld-
Gesondheidorganisasie bet die week
in Roemenie aangekom om die situa-
sie te monitor - AFP
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gerehabiliteerde gevangenes en on-
gehude moeders.

Marek Kotanski, leier van Aids-
plus, se 'n soortgelyke tehuis is "na 'n
moeilike begin" sedert Maart verlede
jaar in die suidwestelike dorpie Opole
in gebruik.

Die "moeilikhede", wat intussen
glo opgelos is, het brandstigting,
petisies deur die inwoners en dreige-
mente ingesluit.

Die Pooise amptenary se die land
word nouliks deur die siekte geraak.
Volgen.~ 'n opname in November

spuitnaalde versprei, volgens Patrascu.
Lebas se hy het verskeie kinder-

hospitale in die Roemeense hoofstad
besoek en self gesien hoe hospitaal-
personeel steeds een spuitnaald op
verskeie pasiente gebruik omdat
weggooibare naalde nie beskikbaar is
nie.

Lebas se die hoe voorkoms van
Aids kan verduidelik word aan die
hand van die gebruik om bloedoor-
tappings aan Roemeense kinders te
gee om wanvoeding te behandel- 'n

ie wek

•vlug V
op die vloer van die departement se
bioskoopsaal.

"JulIe moet verstaan, dit is die
eerste nag in weke wat ons ordentlik
geslaap het," het een van die Aids-
lyers gese.

Die bure by hul vorige huis het glo
seker gemaak dat hul nagrus onder-
breek word om hulle sodoende te
verplig om te trek.

Die tehuis in die Remberto-distrik
in Warskou is op 10 Januarie deur 'n
groep wat hulself Aids-plus noem,
geopen. Dit was ook die tuiste van 10

hospitale en weeshuise getoets is, het
Aids.

Die Roemeense owerhede beskik
nie oor.die middele om die probleem
behoorlik te ondersoek nie, se hy.

Tydens die Ceausescu-regering,
wat Desember verlede jaar tot 'n val
gebring is, is ontken dat Aids in
Roemenie bestaan.

In teenstelling met ander lande,
waar Aids deur die moeder na die
kind oorgedra word. bet die Roemeense
epidemie grootliks deur besmette

die departement van gesondheid in
sentraal- Warskou gebied.

Voordat die ses se geval bekend
geword het, was gesprekke oor Aids
so te se taboe in Pole. Maar die ver-
woede groep mense wat op die ses se
huis toegesak het, het die media ver-
plig om die saak aan te spreek. Be-
sorgde parlementslede het die huis
besoeken 'nparlementere kommissie
gaan aangestel word.

Onder die mense wat verskuif is,
is 'n verwagtende moeder en 'n rna en
haar kind. Hulle slaap in slaapsakke

later deur 'n span van die Wereld-ge-
sondheidsorganisasie bevestig is, "is
onrusbarend", het Lebas by 'n nuus-
konferensie gese.

Toetse wat op 482 kinders jonger
as drie in verskillende Roemeense
hospitale gedoen is, toon dat 28 persent
met die Aids-virus besmet is en dat
80 persent simptome van die siekte
toon.

lonel Patrascu van die Boekarest-
instituut sa 367 van die 1025 kinders
tussen een en II, wat in verskillende

>oolseAids-Iyers moe

BOEKAREST - 'n Franse dokter het
die internasionale gemeenskap die
week om noodsteun gevra om die
Aids-epidemie onder Roemeense
kinders te bekamp.

"Dit is die eerste keerin die wereld
dat ons met 'n kinderepidemie met
die omvang gekonfronteer word," se
dr Jacques Lebas,hoofvan die Franse
welsynsorganisasie Medecins du
Monde (dokters van die wereld).

Aanvankllke toetse deur die
Boekarest se virologie-instituut wat

Aics-epidemie in Roeme

Michel Leclerq

WARSKOU - Omring deur 'n ontstoke
. groep mense wat skree "Gaan weg"
en "Ons sal julle kry", moes ses Aids-
lyers die week in 'n huis skuil.

Dit is nie die eerste keer dat hulle
hulle die publiek se gramskap op die
hals haal nie, maar 'n groep van 200
mense was groot genoeg om die
owerhede die keer te laat ingryp.

Onder streng polisiebegeleiding,
en 'n vloed van beskuldigings, is die
ses tydelike verblyf in die gebou van

• V..YCWeekblad, 9 Fcbruane 1990,.
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uitgeskakel word. Dit sal duisende
amptenaarsposte afskaf en miljoene
rande bespaar.
Die ekonomiese gevolg van die

instelling van 'n demokratiese orde
sal oorsese fondse beskikbaar stel in
die vornl van lenings en vir die finan-
siering van besondere uitbouende
projekte. Die sakesektor sal met die
korrekte aansporing en vooruitsigte
sy betrokkenheid by skemas vir
huisvesting, opleiding en aandelebe-
sit skerp uitbrei.
Dit is waarskynlik dat die witman

vir 'n rukkie sal moet stilstaan en vir
homself sorg terwyl sy medeburgers
begin inhaal. Dit is seker dat projekte
en besteding wat ons tans as normaal
aanvaar 'n ver laer prioriteit sal gemet
- 'n mens dink aan ligte op die Preto-
ria-pad en tonnels naby Kaapstad.
Belasting sal so hoog bly as wat

ekonomiese groei en ontwikkeling
dit toelaat.

Produktief
Maar as die staatsbeleid produktief is
en bydra tot die uitbreiding van per-
soonlike besteding en private pro-
duksie, kan daar geen groot beswaar
wees me. As dit die doelwit het om
die ekonomie en die mark veel meer
as te verdubbel behoort dit veIWelkom
te word.
Sosialistiese herverdeling van

rykdom en sentrale beplanning en
kontrole hou geen duursame belofte
vir welvaart in rue - grootliks omdat
alle bedrywighede deur die burokra-
sie gekanaliseer word en dit skep al
die room en baie van die melk af. Dit
faal omdat die vonk van inisiatief
ontbreek. Uiteindelik stort dit in duie
omdat sosialisme miskien kan hen'er-
deel, maar rue rykdom kan skep rue.
Die vereistes vir ekonomiese her-

stel in 'n nuwe Suid-Afrika is duide-
lik: Uitbreiding van markte en pro-
duksie, private winste vir herbeleg-
ging en uitbreiding, die skepping van
nuwe werksgeleentbede, die geleen-
theid vir eiendomsbesit en die bevor-
dering van loopbane. Vera!, en
bowenal, vir vryheid.

(Gus Fichardt is 'n senior sakeman
van Johannesburg)

s
erverdeel,

Daar is jare gelede bereken dat die
regstreekse koste van apartheid omtrenl
R8 biljoenperjaar is. Tans is dit seker
nader aanRl2 biljoen. Die bedrag, en
meer, moet verhaal word deur die
afskaffing van apartheid en sulke stappe
soos om enkele ministeries te vestig
waar daar tans tien of twaalf deur die
land is.
Die kemrol van die staat kangede-

finieer word en 'n horde rubberstem-
pels, komitees en kontrolestelsels kan

Koste

'Die entrepreneur,
die kapitalis en die

gemeenskap as
geheel het 'n suiwer

ekonomiese taak
om te beM daarin

dat die mark
vergroot word van 'n
om en byagt

miljoen ekonomies
aktiewe mense tot

'n dertig miljoen
bedrywiges.'

dingstelsel wat onbelernmerde toegang
tot elke enkele gerief waarborg en
steun op 'n bekostigbare basis.
- Aansporing en selfs dwang om

snelle loopbaanbevordering van die
swart werknemer op plase en sake-
ondememings te bevorder tot die
hoogste vlakke.
Dit gaan 'n groot besteding verg en

die fondse moet gevind word.
Dit moet uit verdere besnoeiing

aan sulke uitgawes soos verdediging
verhaal word.

vir almal; vanaf woongebiede tot
sakepersele, plase en nywerheidsgrond.
- Besonderse kapitaal- enkrediet-

geriewe om die eiendom te bekom.
- 'n Enkele onderwys- en oplei-

n

moe om die meeste welvaart vir die
meeste mense tot stand te bring, moet
sake soos monopoliee en prysbeheer-
stelsels heeltemal uitgeskakel word
deur strawwe wetgewing. Die aftake-
ling van staatsbesit moet versnel, en
die burokrasie ingrypend ingekort
word.
Maar dit daar gelaat. Die grootste

taak is egter om die 75 persent van die
bevolking daar buite so vinnig en
volledig by die ekonomie te betrek.
Vir geslagte is die swart bevol-

king rue toegelaat om kapitaal op te
bou en krediet te bekom rue. Ai kon
hulle dit ook kry, kon hulle rue in
eiendom, die handel of nywerheid
bele rue. Hul loopbane as werkne-
mers is tot die laagste vlakke beperk.
Hulle is onderhandeling oor hulloon-
en werkstoestande belet. Hul mobili-
teit om beter geleenthede te soek is
ingeperk. Hul onderwys en opleiding
is ingestel op 'n ingeboude agter-
stand.
Die tipiese rykdom van die tipiese

witmens is gegrond op 'n goeie oplei-
ding, vordering in sy werk en die
groei in waarde van sy vaste eiendom
en ander bates. Dit alles was die swart-
man ontse.
Dit is die basis van die swart onrus

wat dan ook sosialisme na die op-
pervlakte bring om die hele verbrande
stelsel te vervang.

Agterstand
Dit is s6 dat sommige van die
struikelblokke verwyder is. Dit is net
so waar dat swartrnense se agterstand
tans egter so groot is dat dit sinneloos
is om te dink dat "gelyke geleent-
hede" as sulks die probleem sal oplos.
Daar is dus 'n morele irnperatief vir
omvattende doelgerigte optrede om
driekwart van ons mense tot 'n ekono-
miese deurbraak te bring.
Die entrepreneur, die kapitalis en

die gemeenskap as geheel bet 'n suiwer
ekonomiese taak om te bele daarin
dat die mark vergroot word van 'n om
enbyagtmiljoenekonomiesaktiewe
mense tot 'n dertig miljoen bedry-
wiges.
S6 'n ontwikkeling beteken die

vinnige ontplooiing in sekere rigtings:
- Vrye en onbeperkte eiendornsreg

Soslallsm

Mistasting
Om dus kapitalisme en 'n vrye mark-
wat nog nooit tot hul reg gekom het
rue - uit te sonder en te blameer vir die
oneweredige, statiese toe stand, is om
die probleem mis te kyk; enom sosia-
lisme as alternatief te stel is 'n mis-
tasting wat ongelukkige gevolge kan
he.
voordat kapitalisme egter ten volle

vertrou kan word vir sy bewese ver-

vervoerkoste, voedsel tot verpakking
tot professionele fooie tot papier tot
makelaarsgelde.
Met die inherente eienskappe is

die ekonomie rue suiwer kapitalisties
en rue bedeeld met 'n vrye mark rue.
2. Suid-Afrika het jare reeds 'n

sosialistiese inslag. Noem dit Na-
sionaal- of Afrikaner-Sosialisme; die
drang onder die oppervlakte was na
sosiale ingerueurswese - die kernken-
merk van sosialisme. Onderliggend
tot alles was 'n herverdeling van rykdom
met die Afrikaner aan die ontvangskant,
veral deur twee roetes:
- Die staatsdiens en die politiek

met rojale salarisse, pensioene en
byvoordele. Dit word geillustreer deur
woongebiede soos die in die ooste
van Pretoria en in Verwoerdburg wat
tans rue oortref kan word vir hoe,
stabiele welvaart me.
- Die landbou waar boere effektief

van belasting vrygestel word enhulle
verder deur subsidies, rampfondse,
monopolistiese bemarking en mak-
like krediet gesteun word. Die eksploi-
tasie van swart arbeid het op die
boereplaas begin en is as de facto
beleidselement in die ekonomie
opgeneem om goedkoop, onverteen-
woordigende arbeid te verseker.
Die' verry king van Afrikaanse

groepe ten koste van die be-
lastingbetaler is 'n massiewe herver-
deling van rykdom sonder meegaande
produktiwiteit en is kenmerkend van
die sosialisme.
Nou vloei dit uit die alliansie van

groot besigheid, burokrasie en neo-
sosialisme dat die land in ekonomieSe
ellende verkeer; bykomstig ook nog
as gevolg van wanadministrasie,
korrupsie, geldvermorsing en die
afkeur van die res van die wereld.

DIE ANe word vinnig die grootste
nuwe invloed op ekonomiese
denkrigtings. Of dit uiteindelik as
welwillende vennoot of outokratiese
heerser gaan wees, sal die tyd nog
leer; dat sy rol deurslaggewend gaan
wees, is seker.
Aan die een kant van die debat is

daar die behoudendes wat hul idee
van 'n kapitalistiese stelsel ten alle
koste wil behou. Aan die ander kant
glo miljoene aan nasionalisering en
sosialisme.
Intussen lyk dit asof politieke

versoening reeds op die horison mag
wees, en dft is die groot besprekings-
punt. Die ekonomie, waar die
standpunte myle van mekaar af is,
word grootliks daargelaat.
Daar is heelwat retoriek oor vrye

markte en Freedom Charters, kon-
septe oor die herverdeling van rykdom,
privatisering en 'n "gemengde" ekono-
mie, maar daar is min betekerusvolle
wegwys~rs.

Gus Fichardt

Agtergrond
Om die situasie te verstaan kan 'n
mens gerus kyk na die agtergrond.
1. Suid-Afrika is en was nog nooit

'n volwaardige vryemarkeenheidrue.
Dit is ook rue 'n stuwende kapita-
listiese stelsel rue. Daarvooris daar te
• veel staatsbesit van bedrywe soos
vervoer, elektrisiteit, brandstof (tot
onlangs) en dienste. Daar is ook te
veel staatsinmenging en beheer oor
entrepreneurskap, vestiging, tot
onlangs oor indiensneming, lisen-
siering, in- en uitvoere en die
rompslomp waarvoor die staat so
bekend is.
Die sakewereld is te vol monopo-

liee, kartelle en geadministreerde pryse
(wat boonop bydra tot inflasie) in
alles van boumateriale tot medisyne,
graangewasse tot drank, brandstoftot

Hier word wit Suid-Afrikaners al
hoe meer "beroof' vanhulle regte, en
ken die Wfers rue meer hulle plek
rue. (Die Taalkommissie mag woorde
uitskryf uit woordeboeke, woorde-
lyste en speIreels, maar hulle is alive
and well and living in the hearts, the
minds and the mouths van baie wit
Suid-Afrikaners. 'n Man slaan jou
met die vuis as jy hom daaroor
aanspreek. ..)
Ek het baie haat in die afgelope

paar dae sien kop-uitsteek:, en die
vernis sien afskilfer soos die
werklikhede skielik begin waar word.
Ek is bang vir jongmense wat 'n

roiteband om 'n man senek kan volgooi
met petrol, en vir skoolkinders wat 'n
prinsipaal doodgooi met klippe agter
die berge waar ek woon.
Veral is ek bang as mense dit

probeer goedpraat.
Maar ek is net so bang vir die haat

wat na jare se apartheid so vlak.sit en
daardie vrees oor onbenullige dinge
wat honde se tande skerper maak:,
koeels laat Ie op die bedkassie langs
die Bybel.

sentraal kom staan het die afgelope
klompie dae nie. Nee, jy moet maar
net tussen die boere en die
winkeleienaars, die garagemanne en
die oom van die drankwinkel rond-
beweeg, of inluister op 'n plaaslyn,
om te weet dat die nuwe Suid-Afrika
nog lank me bierheen uitgetrek het
me.

ding van wetgewing uit 1900 wat
bepaal dat 'n persoon wat skuldig
bevind word aan aanranding me langer
vuurwapens mag besit me.
Hoe is dit moontlik, wil hy weet,

dat indien "'n leser 'n anderpersoon 'n
klap gee, of selfs met die Yinger wys,
(hy) beroof kan word van sy wapens
en arnmunisie. Baie duidelik dat bier-
die wet bedoel is om die blanke te
ontwapen.
"Dit is die blanke Suid-Afrikaners

wat wapens wettig besit. Dit is bier-
die mense wie se wapens ontneem
gaan word by gewone aanranding. 'n
Vierdie ofVyfde Wereld se toestand!"
Maar dit is rue aileen die "roof'

van wapens iVat in bierdie kontrei

Koeels op die bedkassie
langs die Bybel
twee, drie jaar van hulle lewens ver-
Iocr, kwansuis besig met die bevry-
dingstryd terwyl hulle hulself eintlik
net verder verslaaf.
En, ondanks die leerproses, bly

daar nog steeds soveel verkeerde
persepsies, vooroordele, vrees en baat
vassteek.
Dit is ons apartheidserferus en dit

is bierdie dinge wat daartoe bydra dat
'n mens se amper onredelike ekstase
oor die sogenaamde hervormingsini-
siatiewe in die Verre Noord-Transvaal
in die bek geruk word.
'n Briefskrywer in 'n dorpskoerant

wys op die regering se strategie om
die witman van sy vuurwapens en
arnmunisie te beroof. Dit is na aanlei-

MISKlEN moet 'n mens me nou praat
van vrees rue. Miskien is hoop die
woord om mee te woeker.
Maar as 'n swart lektor se eerste

reaksie op die geprese FW -toespraak
is dat hy 'n staatsgreep voorsien, weet
jy op watter deel van die vasteland jy
boer.
Tussen Tafelberg en die Sout-

pansberg Ie daar 'n groot stuk land
., waarin die mense na jare van 'n
apartheidsbewind min van mekaar
weet. 008 het grootgeword met voor-
oordele en onbegrip, en dit het
deurgesuur in die hele wese van ons
maatskappy.
Met hoeveel seerkry het ons rue

oor die laaste klompie jare iets van
mekaar leer verstaan rue: verwarde
jong dienspligtiges terug van grens-
diens in swart woonbuurte, sakemanne
wat sien hoe stakings drome vernie-
tig, idealistiese vakbondleiers wat
uitvind dat geld rue altyd met die druk
van 'n knoppie uitgespoeg 1#ord rue,
swart politici wat gemeen het die
bevryding is more sommer bier.
En kinders wat ontdek dat hulle
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Massabe og s waarhetd
I

VIR 'n Suid-Afrikaner wat elke dag
met al die walglikhede van sy blanke
landgenote se ras- en klewbeheptheid
gekonfronteer word, is dit inderdaad
'n bevrydende ervaring om die rela-
tiewe onbelangrikheid van ras en kleur
in samelewings wat soortgelyke trau-
mas agter die rug het, te ervaar.
Dit is dan ook een van die

boodskappe wat 'n mens wil temgbring
rui 'n besook aanNamibia, Zimbabwe
en Zambie, wat deur Idasa gereel is.
Vera! eersgenoomde twee wat albei

deur 'n bitter oorlog moos gaan voor-
dat die rede kon seevier, word ge-
woonlik deur sekere blankes gebruik
om bangmaakvoorspellings oor die
ondergang van die witman in 'n toekom-
stige Suid-Afrika te maak.
In albei die lande is kleinlike ras-

sepolitiek iets van die verlede en
sentreer die gesprek om die werklike
kwessies wat die voortbestaan van 'n
samelewing raak. In Namibia is ver-
sooning hoog op Swapo se program
en die instandhouding van die bestaan-
de infrastruktuur, die bestuur en veroe-
diging van die land, die ekonomiese
en politieke beleid van die toekoms
en die billike verdeling van rykdom
ruionathanldikheid oorheers die poli-
tieke debatte.
Selfs die gene wat tot onlangs nog

die utopie van 'n apartheidgestruktu-
reerde Namibia gepropageer het, moos
.nou kies om of deel van 'n nuwe sa-
melewing te word Of om daaraan te
onttrek en die gevaar te loop om as
vreemdelinge in hul eie land beskou
te word.
Wanneer na die werklike uitdagings

van die land geluister word, kom die
beheptheid met segregasie en inte-
grasie belaglikvoor en blyk dit inder-
daad een van die mindere probleme te
wees. Ook in Zimbabwe sal die m~
vir jou vertel van die gemak waarmee
die samelewing geiiltegreer geraak

het en blote waameming bevestig dit.
Dit laat 'n mens wonder, soos 'n

blanke in Bindura opgemerk het,
waarom dit nodig was om 'n jarelange
oorlog te voer wat net dood en ver-
woosting gebring het. Die Speaker
van die Volksraad in Zimbabwe se
boodskap was duidelik: "It was mad-
ness to go to war to solve the prob-
lems. Don't make the same mistake. "
Dit is ook in Zimbabwe waar die

belang van 'n ope politieke gesprek in
'n verdeelde samelewing weer onder
die aandag gebring is. Die algehele
afwesigheid van konstruktiewe
gesprekke tussen blank en nie-blank
oor die moontlikhede en aard van 'n
tookomstige saambestaan was nie net
daarvoor verantwoordelik dat die
vryheidstryd as 'n swart-wit oorlog
gesien is nie, maar was rui onafhank-
likheid ook een van die redes vir die
wantrouevemouding tussen owerheid
en sakesektor wat konsensus oor 'n
gesonde ekonomiese beleid onder-
grawehet.
Die president van die Zimbabwe

Chamber of Industries (zel) het die
volgende hieroor te se: "The ZCI was
perceived as a white man's club and
the government as a black mans club...
One of the reasons why ittook so long
to come to this stage of concensus
between government and bussiness
sector is the total absence of a dia-
logue between black and white be-
fore independence. People were com-
ing from the bush believing that eve-
rything can be solved through the
barrel of a gun."
Miskien Ie die boodskap vir ons

ook daarin dat mense wat uit 'n oorlog
kom anders dink. Beloftes word
gemaaken daar word virideale gpveg
wat nadat die stryd yerby is, dikwels
nie realiseer nie omdat ander real-
iteite dit eenvoudig verhood. Vandag
loop daar verbitterde lede van die

Hennie Strydom

'Of ons bes/uit om in
Afrika te b/y of ons gee

pad. As ons bes/uit om te
b/y, kan ons of aktief dee/
word van en meehe/p .aan

die proses van
verandering en die tot

stand bring van 'n egte
nasiona/e bewussyn of

ons kan onsse/f in
Europees-georienteerde
enk/awes iso/eer en aan

die rand van die
same/ewing p/aas en

vandaar as uitskot
sma~ndeaanmer~ngs

oor die same/ewing
maak. Diegene wat in hul
rassisme vo/hard, sa/ vir

ewig vreemdelinge op die
kontinent van Afrika bly.'

bevrydingsleer van Zimbabwe rond
vir wie die duurgekoopte onafbank-
likheid nie die beloofde geluksalige
bestaan gebring het nie. More kan
dieselfde in Namibia of Suid-Afrika
gebeur.

Oorkant ons grense word met 'n
regionale visie na die verwikkelinge
in suidelike Afrika gekyk. Daar is 'n
grooiende besef van die latente po-
tensiaal van die streek en die noodsaak
om die gebied as streekseenheid te
ontwikkel as die sosio-ekonomiese
probleme van suidelike Afrika enigsins
aangespreek wi! word. Die voorver-
eiste is natuurlik dat die politieke hin-
dernisse in die gebied eers uit die weg
geruim sal moot word. Na Angola en
Mosarnbiek, waar reeds 'n gooie begin
met onderhandelings gemaak is, sal
Suid-Afrika die "last unsettled busi-
ness" in Afrika wees. Die interna-
sionale gemeenskap, insluitende die
frontliniestate, is egter vasberade om
ook die hindernis uit die weg te mim.
Vir blankes in Suid-Afrika is die

tyd yerby om vanuit 'n leunstoolper-
spektiefna die sosiaal-politieke ver-
anderinge in die samelewing te kyk
of om deur intellektualisering van die
probleem gewetens oor apartheid te
sus of om soos die English Establish-
ment (met Britse paspoorte) hulle
"liberale" ingesteldheid te vertoon
deur verdraagsaamheid teenoor al-
mal te verkondig. Daar sal defini-
tiewe keuses gemaak moot word. Of
ons besluit om in Afrika te bly Ofons
gee pad. As ons besluit om te bly, kan
ons Ofaktief deel word van en meehelp
aan die proses van verandering en die
tot stand bring van 'n egte nasionale
bewussyn of ons kan onsself in Eu-
ropees-georienteerde enklawes isoleer
en aan die rand van die samelewing
plaas en vandaar as uitskot smalende
aanrnerlcingsoor die samelewing maak.
Diegene wat in hul rassisme volhard,
sal vir ewig vreemdelinge op die
kontiuent van Afrika bly.
Blankes se verdraagsaamheid met

die apartheidsregime het 'n irritende
vlak bereik. Uitsprake soos "Gee FW
'n kans" of "Gee die regering nog 'n

'Om e/ke vyf jaar na
die stembus te
hard/oop en op

daardie wyse die
boosheid van die

sis teem uit die weg te
probeer te ruim, het

futie/ geword. '

kans" is maar net die joogste vOOibeelde
daarvan.
Dit is repressiewe toleransie waar-

van Herbert Marcuse skryf. Dit hou
die onregsisteem in stand en tevrede
en versterk die tirannie van die (b1anke)
minderheid. Verdraagsaamheid het
bloot die middel geword in die stryd
om die status quo te verewig en alter-
natiewe te onderdruk.
am elke vyf jaar na die stembus te

hardloop en op daardie wyse die
boosheid van die sisteem uit die weg
te probeer te ruim, het futiel geword.
Dit is net om apartheid langs konsti-
tusionele weg gemaklik te laat vool.
Vandaar kan die opposisie makliker
gemanipuleer en die skyn van de-
mokrasie gehandhaaf word. Die
demokratiese spelreels in die land het
eenvoudig verander. Owetheidspropa-
ganda, Afrikaanse pers, NG Kerk,
SAUK, blanke en nazi-agtige veldskole
is die Gesamtkunstwerk wat kiesers
in politieke idiote verander en massa-
bedrog as waarheid voorhou. Niks
minder nie as die aftakeling van die
Kunstwerk is die voorwaarde vir 'n
vrye, ongemanipuleerde sarnelewing.

(Adv Bennie Strydom is professor in
die Regte aan die Universiteitvan die
Oranje-Vrystaat in Bloemfontein. Die
artikel is 'n uittreksel uitdie hoek "Op
reis na die ANCI Journey to the ANC"
wat deur Chris Louw uitgegee is.)

Advertensiewese

eerste groon fase is relatief kunsma-
tig en oningelig. Ons moot opvood,
aankondig en emosioneel ondersteun.
Verseker mense dat omgewings-
vriendelike produkte doeltreffend is.
Gehalte is 'n stap in die groon rigting.
Die Suid-Afrikaanse sakewereld

is deel van die oplossing. Elke posi-
tiewe ontwikkeling is 'n stap in die
regte rigting. Die ou skrikmaak-teg-
nieke, wat so dooltreffend in die ver-
lede gewerk het, moot laat vaar won~.
Ons moot bemarkingsoplos~s vind.
Die waarde en eienskappe van 'n

handelsmerk sal dit laat slaag, en nie
grootse stellings dat dit omgewings-
vriendelik is nie. Met dit in gedagte
.moot die bemarker die implikasies
van goodkoop truuks oor omge-
wingsvriendelikheid deeglik deurdink.
Geloofwaardigheid is fundamen-

teel tot die opbou van die handelsmerk
en die oorbrugging tussen die eerste
en tweede groen fase. Die sakewereld
moot homself verbind tot konkrete
aksies, stemwerwery en betekenisvolle
skakeling met groen drukgroope.

(Die artikel is 'n verwerking van 'n
artikel wat in Intercom van Desem-
her 1989 verskyn het. Intercom word
deurdie Ogilvy &Mather Rightford-
groep gepubliseer)

aanvaar, maar die omgewingstrydpunte
moot in Suid-Afrikaanse konteks
beskou word. Die werklike strydpunt
in Suid-Afrika vandag is oorlewing.
Oorlewing behels dat ons rykdom en
entrepreneurskap moot bevorder.
Ekonomiese grooi moet gestimuleer
word, en die sakestelsel wat nog op
apartheid gebou is, moot geher-
struktureer word.
Selfs in ons samelewing, 'n same-

lewing wat deur ongeregtigheid geteis-
ter word, is omgewingsbewustheid
fundamenteel tot oorlewing.

'Bemarking en
adverlensie moet 'n
aanvaarbare etiese

kode vir die
promosie van

omgewings-
vriendelike

produkte definieer. '

yk
oog

Die Suid-Afrikaanse sake;ektor
moot groter verantwoordelikheid vir
omgewingsopvooding aanvaar. Pro-
gramme moot gerig wees tot voorko-
mende onderwys.
Die sakesektor moot gemeenskaps-

organisasies by omgewingsprojekte
betrek - vullis-verwydering, boom-
planting, riviere en strande skoon-
maak en selfs die aanplant van vuur-
maakhout.
Die sakesektor moot ook met die

regering skakel om sodoonde 'n
dooltreffende en relevante raamwerk
vir die betrokke industrie tot stand te
bring.
Bemarking enadvertensie moot 'n

aanvaarbare etiese kode vir die pro-
mosie van omgewingsvriendelike
produkte definieer.
Skakel met omgewingsbewustes

en groen drukgroepe. Bied hulp aan
die groope.
Die finale grondbeginsel van ver-

antwoordelike en omgewingsvrien-
delike bemarking is perspektief. Die
sakesektor moot verantwoordelikheid

n groe

'Die sakewereld moet
homself verbind tot

konkrete aksies,
stemwerwery en

betekenisvolle
skakeling met groen

drukgroepe. '

en
Terry Levenberg

en Robb Hill

SUID-AFRIKA is vinnig op pad na
die eerste groon fase met die toene-
mende vraag na omgewingsvriende-
like produkte.
Binnekort, moontlik reeds in die

middel-negentigerjare, sal die klem
na fase twee verskuif, met die fokus
op produksie, vervaardiging, verbmik
en energie.
Verantwoordelike bemarking is

egter steeds moontlik en vyf belang-
rike oorwegings beiilvloed die proses,
naarnlik: die beginsels van kwelpunt-
bemarking, 'n positiewe houding, die
handelsmerk, geloofwaardigheid en
perspektief.
Die beginsels van kwelpunt-be-

marking behels die volgende:
_ Vereenvoudiging van die

kwelpunte sodat die breer bevolking
dit begryp.
_Bied die kwelpunt aan in terme

van die publiek se seltbelang.
- Wees eerlik.
_ Toon balans. Laat ruimte vir

verskille en teenstrydige standpunte.
_Wees vooruit. Tree dus op voor-

dat menings konkretiseer.
- Ken jou teikengroop.
- Wend aile komrnunikasietegnieke

aan.
Omgewingsbetrokkenheid in die
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'0 Nuwe pad
Die Staatspresident het 'n waagmoedige stap geneem toe

hy verlede week die ANC en ander politieke organisasies
gewettig het.
Waar sy voorganger met hervorming beginhet en toe die

res van sy ampstermyn daaraan bestee het om dit ongedaan
te maak, lyk dit asofFW de Klerk bereid is om die deure na
'n nuwe Suid-Afrika wat hy nou oopgemaak het, oop te hou.
Die geskiederus sal hom onthou.
Suid-Afrikaners moet rue nou skrik as die gemoedere

skielik hoog raak aan alle kante rue. Dit is normaal in eruge
gemeenskap in die wereld waar vinnige verandering plaas-
vind.
In die dae en weke wat kom, gaan al ons land se leiers

deeglik beproef word - van ver-regs, waar bitterheid en
vrees nou hoogty vier en maklik van geweld gepraat word,
tot aan die linkerkant, waar te hoe verwagtinge en oorhaas-
tige optrede baie skade kan aanrig.
Maar veral rus daar 'n swaar verantwoordelikheid op die

De Klerk-regering om voort te gaan met een van die
moeilikste take in ons geskiedeqis: die versoening tussen
die swart eis vir meerderheidsregering in 'n eenheidstaat en
die blanke vrese juis daarvoor.
Aandie leiers van dieANC endieNPwil ons dit se: Daar

kan oor baie dinge verskille wees, maar een ding is seker:
die tyd vir politieke vliee afvang is yerby ..

Natal
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Krieket?

Israel
As dit vir die wit minderheidsregering in rassistiese

Suid-Afrika moontlik is om sy aartsvyand te wettig en uit
te nooi om om 'n tafel te kom sit, dan moet dit sekerlik ook
moontlik wees vir die regering van Israel om die PLO te
wettig en vrede te maak met die Palestyne.
Die onreg teenoor die Palestyne is net so ernstig as die

onreg wat dekades lank teen swart Suid-Afrikaners gepleeg
is.
By ons het sanksies en boikotte en internasionale druk

gewerk.

Thssen al die opgewondenheid oor die nuwe politieke
vryhede is daar een groot hartseer wat voortsleep: die
oorlog in Natal.
Dit lyk rue asof hoofman Mangosuthu Buthelezi en die

Suid-Afrikaanse regering vreeslik uit hul pad gaan om die
geweld stop te sit rue.
Daarom is dit tyd dat die leiers aan die ander kant van die

politieke spektrum daadwerklik ingryp.
Hoekom was die ANC se Walter Sisulu en Ahmed

Kathrada byvoorbeeld nog rue in Natal om hulle met die
probleem te bemoei rue? Is Swede dan belangriker? Of is
die politieke situasie in Natal te vol van politieke risiko's?
Ons hoop van harte dat as die ANC-leiers in ballingskap

binnekort terugkom, Natal hul eerste afklimplek gaan wees.

Omar toegelig
Barbara Kok en Lynda Gilfillan van
Pretoria skryf:
Ons wil graag, in opvolg van ons artikel oor
adv Omar, die volgende toeligting maale.
Die stelling dat adv Omarna sy ontmoet-

ing met Mandela op die Eiland, by die
"Congress Movement" aangesluit het, kan
'n bietjie simplisties gemterpreteer word.
Dit was natuurlik oor 'n lang tydperk dat hy
vir Mandela leer ken het en bemdruk is met
hom as persoon. Die gebeure in die vroee
1980's het adv Omar uiteindelik nader aan
die "Movement" gebrlllg.
Van 1987-1989 was hy voorsitter en

sedertdien vise-president van die UDF in
die Wes- Kaap. Omar is ook nasionale vise-
president van Nadel.
Oor die dekades was Omar betrokke by

verskeie gemeenskapsorganisasies en in die
sestigerjare veral ook in en rondom die
vakbondwese (in soverre dit moontlikwas).

Konserwatiewe Ken
pJ van dar Merwe van Sunnyside
skryf:
Ek was 'n bietjie verbaas om Brolloks en
Bittergal se beskrywing van Ken Owen as
"die liberals se hoofwoordvoerder" te lees.
Terwyl ek die grootste respek vir Owen

as 'n joernalis - met die skerpste skryfding
in Suid Afrika - het, is hy beslis 'n konser-
watiewe liberaal, en hy praat seersekerlik
me namens byvoorbeeld die liberale wat
sosiale demokrate is of sosiale demokra-
tiese neigings het me.
Miskien was en is net persone van die

gehalte van Alan Paton en Helen Suzman in
staat om namens die bree groep mense wat
Suid Afrika se liberale uitrnaak te praat.

Vervoig Op bi22

Kasa nie die enigste
ekumeniese liggaam nie

---IiiII---
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.

reg gesien moet word.
Die tyd is yerby dat alle Pinksterge-

lowiges onder een kombers toegemaak kan
word. As die pers en die gemeenskap dit
verstaan en besef die onderskeie organisa-
sies kan net namens hul eie lede praat, sal
Kasa se uitsprake rue meer 'n verleentheid
vir RPW wees rue. So lank as wat alle
Pinkstergelowiges egter sonder meer in een
kamp gegooi word, sal dit net interne span-
ning in die Pinksterbeweging skep.

Groot fout
Allen J Bray van die Independant
Observer (Washington) skryf:
I see on page 2 of the Sunday Star 28/1/1990
that the MDM is planning a march on your
Congress or Parliament on the opening day
during which the South African President is
(presumed) to make major reform plans
known. According to the report they are also
going to defy the laws and not request per-
mission from the magistrate in Cape Town
to demonstrate and march.
As an outside observer working as a

reporter for various publications I foresee
this as the biggest mistake the ANC/MDM
has ever made together. The world con-
demned the ANC for its violence campaign
during 1986 and Winnie Mandela for her
matchbox speech. The ANC lost big interna-
tional support and stand to lose the final
battle if they proceed with this venture.
Fact is that Parliament is the only body in

South Africa that could change this apart-
heid country, and stands on the doorstep to
do so. If this march is not peaceful the MDM
will be blamed just like Swapo was blamed
for the April 1 invasion of Namibia where
South Africa also offered a hand of peace.
I warn again, do not bite the hand that

offers friendship, Do not take the boers too
far. Bloodriver is proof of that.

Dr Nlco Hom, Lid van die naslonale
raad van RPW, Windhoek skryf:
Berigte wat die afgelope weke oor die
nuwe ekumeruese beweging, Kasa, in die
pers verskyn het, wek die indruk dat Kasa
alle Pinkster- en charismatiese groepe
verteenwoordig. Die indruk word versterk
deur Kasa se aanspraak dat hy namens 15
miljoen Christene in Suid-Afrika praat.
Kasa is egter rue die erugste ekume-

ruese liggaam wat aanspraak maak op die
lojaliteit van Pinkstergelowiges rue. Die
Relevant Pentecostal Witness (RPW), 'n
progressiewe Pinksterbeweging wat op 31
Mei 19891andswyd en in Namibia geloods
is, is 'n groeiende beweging wat in vele
opsigte met Kasa verskil. Hoewel die
RPW nog rue voorsiening maak vir kerke
om te affilieer rue, is daar kerkleiers en
lidmate van al die groot Pinksterkerke by
die beweging betrokke.
'n Mens sou kon vra waarom die Pink-

sterbeweging 'n tweede ekumeruese lig-
gaam nodig het. Die vraag word veral
relevant as 'n mens in aanmerking neem
dat be ide bewegings hulle eksplisiet teen
die voortsetting van apartheid uitspreek.
Indien 'n mens egter die persberigte van
Kasa se ontmoeting met die Staatspre-
sident vergelyk met die persverklaring wat
RPW tydens sy konferensie in November
1989uitgereikhet, word dit duidelik waarom
Kasa rue mense kan verteenwoordig wat
hulle met RPW identifiseer rue. 'n Verge-
lyking kan die verskille duideliker uitwys.
Hoewel albei groepe apartheid verwerp,

heg hulle skynbaar verskillende beteke-
msse aan die woord. Die RPW beskou die
noodtoestand en die beperkinge op pro-
gressiewe organisasies as deel van die
uitgediende apartheidstelsel wat dadelik
opgehefbehoort te word. Daarteenoor wil
Kasa net die noodtoestand opgehef sien as
alle Suid-Afrikaners hulle verbind tot vrede.
(As persbergte korrek is dat die Staatspre-
sdent angstig is om die noodtoestand on-
voorwaardelik op te hef, speel Kasa in die
opsig 'n remmende rol en bevorder hy rue
hervorming me).
Kasa se ruks oor die ingeperkte orga-

rusases rue, waarskynlik omdat dit rue die-
selfde prioriteit as by RPW geruet rue.
Kasa spreek homself "sterk" uit teen die
opheffmg van die doodstraf, terwyl RPW
die opheffing van die doodstraf en begena-
diging van terdoodveroordeeldes as
noodsaaklik sien. Kasa se teenstand teen
sanksiesen disinvesteringis allerwee bekend.
Hoewel RPW hom nog rue hieroor
uitgespreek het rue, is dit rninstens duide-
lik dat disinvestering en sanksies rue so
hoog op RPW se agenda is rue.
Die kort vergelyking dui duidelik daarop

dat die twee ekumemese Pinksterorgani-
sasies as verteenwoordigers van die bree
Pinkster- en charismatiese beweging in eie

•••So se hulle

Wat ons 'n paar weke gelede al vermoed het, is nou
bevestig: die prys wat Suid-Afrika vir die Engelse krieket-
toer moet betaal, is eenvoudig net te hoog.
Dit is veral waar nou dat ons as 'n nasie die eerste tree op

pad na nasionale versoening en demokrasie gegee het.
Die polarisering van ons gemeenskap wat Mike Gatting

en sy manne se toer teweeggebring het, is rue iets wat ons
as 'n nasie nou meer kan bekostig rue.
Met die volle besef van al die ander oorweginge wat met

s6 'n toer ter sprake is, wil ons tog vandag reguit aan Gatting
se: Baie dankie dat julle gekomhet, maar wil julle rue op die
volgende vliegtuig Londen toe klim rue? Ons nooi julle
weer eendag as ons ons sake uitgesorteer het.
En ons hoop julle sal intussen leer om beter krieket te

speel.

"Ek het somtyds gevoel soos 'n eensame roepende in die
woestyn." - PW Botha op 'n NP-vergadering op Sasolburg,
1987.
"Nelson Mandela sal rue aan die tafels en stoele vasklou as
hy n6u vrygelaat word rue." - Dr Allan Boesak oor Nelson
. Mandela se beweerde vereistes dat die noodtoestand eers
opgehef en alle ander politieke gevangenes vrygelaat moet
word voor sy vrylating.
"Within ten minutes of my departure there were something
like 75 television crews outside the house, doing all the
extraordinary things that television crews will do - zeroing
in on the number of the house on the door, you know, just
in order to give everybody the address. Careful things like
thaL" - Salman Rushdie, skrywer van The Satanic Verses,
wat deur die Ajatolla Khomeini "ter dood veroordeel" is.
"The only benefits of a free market system are free plates
of soup ... and the totally free opporunity to spend the rught
on a park bench." - Sergei Rodin, ekonoom van die Sentrale
Beplanningskomitee van die Sowjet-Urue.

.:
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Long live, Naas,

.BANK

* Ja Koos, Brol1oks verstaanjou lyde.
Dis nooit lekker om verworpe,
verneder, misgekyk en uitgeskop te
voel nie.
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Toe het die KP en sy regse trawante
gedreig om die wet en orde self te
herstel en die polisie se werk oor te
neem.

Non spoeg Koos vnnr

Koos "Spoeg" van der Merwe, daai
vindingryke KP-LP wat nooit vir 'n
vervelige oomblik sorg nie, is 'n man
wat nie skaam is om vinnig te leer nie
- al is dit nou by 'n "frontorganisasie
van dieMarxisties-gei'nspireerdeANC/
SAKP-alliansie".
Brol1oksverwys na sy dreigemente

die week dat die KP lewensnoodsaak-
like dienste soos hospitale, brand-
weer en ambulanse mag ontwrig uit
protes teen die Staatspresident se
aankondigings. Protesoptogte word
vir oral beplan.

Onthou julle nog die totale his-
terie van die einste Koos toe die bree
demokratiese beweging verlede jaar
met soortgelyke veldtogte begin het
om apartheid te beveg?

en draai en die mense loop gelukkig
en vry op straat rondo Die doodstraf
word nie meer toegepas nie en 'n stad
soos Harare met sy 800 000 inwoners
spog nou met vier yslike vyfster-
hotelle.
* Ja broer Andries, en daar is nog
witmense in Zimbabwe oor. En
klaarblyklik leef almal baie lekker
onder die bewind van die Groot Swart
Marxis, Robert Mugabe.

Brolloks se kollega kom nou net uit
Harare en groot was sy skok toe hy
uitvind dat sy geliefde rand net 82
Zimbabwese sent werd is.
Maar nog is het einde niet, want

die hotel waarhy tuisgegaanhet, kan
in alle buitelandse geldeenhede, be-
halwe Suid-Afrikaanse rand, betaal
word. Die is veels te min werd, se die
man by die toonbank.

En groot is die verrassing in die
"sosialisties- Marxistiese Afrikaland":
die kinders gaan almal verniet skool,
Zimbabwe voer kos uit, daar is 'n
buitelandse ambassade om elke hoek

Die Groot Swart
Marxis

Onbevestigde gerugte wil dit he dat
FW se bottomline eersdaags in die
Parlementere vraetyd aan die kaak
gestel sal word. Dit sal glo min of
meer soos volg verloop:
Treurrucht: "Sal die agbare

Staatspresidentnou toclaat dat sy dogter
met 'n swartman trou/by 'n swartman
slaap?"
FW: "Natuurlik, mits hy 'n Dop-

per is!"

FW se bottomline

Botha long live!

Brolloks kry 'n brokkie die week oor
die vrou van president Carlos Menem
van Argentinie wat in 'n tydskrifar-
tikel kla omdat hy agter al wat vrou is
aanloop en sy presidensiele pligte
lelik versaak.

Nou ja, ons se mos nog heeltyd dat
daarbaie ooreenkomste tussenons en
Argentinie is.
* Maar nou lyk dit vir Brolloks asof
daar veel meer in steek as net
moordbendes, hoe inflasie en lang
aanhoudingssonderverhoo~

Carlos en die boere

So het die helde geval, se die gesegde
mos.

Suid-Afrika se nasionale held van
nie so lank gelede nie, Naas Botha,
moes Dinsdagoggend aangename
herinnerings van sy goue dae van
roem gehad het toe hy vir 'n kort
vakansie uit Londen op die Lughawe
Jan Smuts aangekom het.

Want daar by intemasionale
aankomste het die persmanne - plaas-
lik en intemasionaal - in hul hordes
gewag.

En Naas het aangestap gekom, sy
blonde kuif in die lug gegooi, verby
die persmanne gestap en 'n ent verder
verdwaas stil gaan staan. Hy was
alleen en niemand het na hom gekyk
of sy beroemde gesig herken nie.

Want niemand het in Naas be-
langgestel nie. Daar was nuwe soorte
helde. Almal het gewag vir die aankoms
van Walter Sisulu, Govan Mbeki en
ander ANC-leiers na hul besoek aan
Skandinawie.

'nJoemalis van 'nPretoriase koer-
ant wat Naas terloops herken het, en
twee vreemde j'mg manne (een het
grys skoene aangehad) het uiteinde-
lik met hom gaan bladskud.
* Tekens van die tye ...

Hifolks, welkom by die Jesse Jackson show!
HI THERE, folks! Warner Bros bied
aan die Jesse Jackson show, die jong-
ste Amerikaanse uitvoerproduk, kort
op die hakke van die verpolitisering
van die hamburger. Onthou om in-
tussen sanksies toe te pas net waar
julle gaan, charity begins veral at
home, and wateh this space. As hy
lank genoeg in die land toegelaat
word, behoort die stilgesproke wese
vir nog heelwat sports te sorgo

Dit laat mens sommer wonder oor
die Skoon Administrasie se beleid
teenoor besoekers uit die vreemde.
Die jongste gier is mos om buite-
landse joemaliste die land uit te jaag
omdat hulle nie skryf wat Stoffel en
kie wil he hulle moet skryf nie. Maar
intussen word onse kameraad van die
Comore, Bob Denard, permanent op
'n tydelike grondslag hier onthaal. Al
die mooi gedagtes oor onderhande-
linge is skoon asemrowend, seg 'k
julle, maar dis darem moeilik om van
jou slegte gewoontes ontslae te raak.
Dis die probleem van slegte gewoon-
tes: gewoonlik is hulle te lekker.

Kameraad Miesies

Oswald en moeder het die strydbyl
begrawe. Egbertus is weer eens eer-
ste met die nuus: die twee sit nou glo
om dieselfde politieke vuur, al is daar
so 'n klofie tussen hulle. Sien, albei
het nou aangesluit by die KP, en
dinge gaan klopdisselboom, dankie.

Seg Miesies Klaagvoort sy is te
bang om asem te haal, so fragile is
hierdie domestic peace wat oIlS om-
ring. Dis net 'n kwessie van tyd voor-
dat Moeder besef dat Oswald se KP

nie dieselfde is as hare nie. Sy lykjuis
so effens oorbluf wanneer Oswald
haar kameraad noem.

Staatsdiens staak
lankal

Dr Treurmare is op die oorlogspad.
Die kerel het die verkiesing so geniet
dat hy sommer nog een wil he, and
make it snappy. Wil glo die Koeksis-
tergilde onder die loep neem omdat
die symandaat oorskry bet. SegMiesies
Klaagvoort daar's nie so iets nie, waar
het jy al gehoor van 'n koeksister wat
hom by 'n mandaat kan hou?

Enige leier wat sy suiker werd is,
weet dat koeksisters inherent anar-
gisties is, en 'n anargisbet geen mandaat
nodig nie. Nou se die goeie dokter hy
gaan reel dat sy grootste onder-
steuningsgroep naas die weermag en
die polieste die landsekonomie
doodwurg. Ja vrinde, die Broeder gaan
'n staking in die staatsdiens uitroep.
Seg Moeder die staatsdiens staak al
sedert die Van Riebeeck-fees, ruemand
het nog net opgemerk nie.

Wurg nou 'n ekonomie dood met
so 'n spul. As jy natuurlik nie 'n
ekonomie het wat reeds dood is nie.

Kaptein Nelson

Haai geliefdes, daar gaan staanMadam
de Klerk se man toe en maak 'n krater
van Egbertus. Is dit nou Christelik?
Die laaste een wat dit gedoenhet, was
Miesies Klaagvoort - en as julle nou
'n ou geheirnpie kan hou, vir haar gee
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Egbertu-SKTaagvoort

Egbertus sulke klein dosisse arseen
in.

Kyk, dit word nie met nyd gedoen
nie, dis goed vir die senuwees, en sy
kan dit eerder vanhaar wederhelfkry
as wat sy na 'n tandarts moet gaan.

Die Klaagvoorts moet erken dat
Gee FW 'n kans toe iets opgelewer
het. Veral Miesies Klaagvoort erken
dit rondborstig, if you get my drift.
Nou wonder 'n mens net wie nou vir
wat staan, en vir hoe lank.

Sy Hoogdrawende Admiraal Buthe-
lezi, favourite black in all the land,
voel duidelik nie te gelukkig oor al
die verwikkelinge nie. Eerwaarde
Hendrickse, bekende swemmer, gooi
terseldertyd hartstogtelik sy lot in by
die Skoon Administrasie en by die
antichris. S6 'ndobbelaarkanmosnie
verloor nie, hy sit sy geldjies op die

swart en die rooi, en ek bedoel nie
ANC en SAKP nie.
Intussen beskryf die SATV vir

Walter Sisulu, everybody's favourite
uncle, as die ANC se interne leier.
Maar dit kan mos nie wees nie? Seg
Moeder jy kan skaars meer intern kry
as die ingewande van 'n tronIc, en dit
maak dan mos vir Oupa Nelson die
kaptein, dis te se as Mike Gatting nie
beswaar het nie.

Seg Oswald hy het gedink Woman-
dela is die interne leier. Ag nee wat,
vroulief se leierskap flikker gans te
sporadies en flou, soos gister se neck-
lace-vuurtjie.
Maar is dit nie die allersappigste

power struggle nie? Die aanstaande
president word aan die een arm getrek
deur sy eie vrou, en aan die ander deur
die Free Mandela Campaign. As dit
so aanhou, sit ons eersdaags met die
president met die langste arms in die
geskiedenis. Dit sal nie waardig wees
rue, as ons so 'n spektakel byvoorbeeld
langs Magnus PI laat sit by 'n banket,
maak dit sweerlik 'n bespotting van
die evolusieleer. Nee wat vrinde, laat
ons die getoutrekkery opsyskuif, Oupa
Mandela kan tog sekerlik vir homself
besluit wat hy wil he.

Trekkerslied

Die arlikel in verlede week se Vryers
Weekblad oor die ding wat almal
doen, oud en jonk, het die Klaagvoorts
gaande. Sou dit die Broeder op
Dealesville insluit? En is dit dalk net
moontlik dat die broeders en susters
wat halfpad deur sy preek huis toe
gestorm het, so opgesweep was dat

hulle nie kon wag nie? Miesies
Klaagvoort het summier 'n nuwe reel
by die Koeksistergilde ingestel: geen
koeksistery na ligte-uit nie. Dis tyd
om 'nou Afrikaanse deuntjie vanuit 'n
ander hoek Ie beskou. Is dit nie vreemd
hoe anders 'n liedjie kan lyk as jy eers
weet waaroor dit gaannie? Hier's hy:

Gee my jou hand!
Laat dit weerklink van kant tot

kant.
Vroeg wanneer voeltjies vrolik sing.
Kom bymekaar ons trekkerskring ..

Koffie?

Dierbare vriende en vriendinne, die
Trekkers Weekblad was nog altyd 'n
gesinsblad, en ver sy dit van Egbertus
om daardie lofwaardige posisie omver
te werp. Daarom bied hierdie rubriek
so af en toe 'n ietsie aan wat bedoel is
vir diegene wat voorligting kort,
Moeder se juis hierdie dinge kan
deesdae so ingewikkeld wees.
'n Beriggie in die pers verkondig

die interessantste nuus dat bejaarde
koffiedrinkers seksueel meer aktief
is as nie-koffiedrinkers van dieselfde
ouderdom.
Miesies Klaagvoort is rue bei:ndruk

deur sulke studies nie, seg sy dis bloot
omdat die ou siele wat koffie drink,
saans wakker Ie, en daar's natuurlik
niks so sondigs as wakker Ie saans
nie.

Het die Liewenheer dan nie be-
dod dat oos moe! slaapme? Kamerade,
Egbertus moet net gou die tikmasjien
uit die pad skuif: Moeder het so pas
hier ingekom met 'n veertig gallon
blik vol Nescafe. Hef aan Ie nog voor.

Vrt.e Weekblad, 9 Februarie 1990
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BRIEWE

Nasionale ramp
Eerw Robin Briggs, Roslnah Mphahlele,
Daniel Ramokgadl en Alice Coetzee van
die Pretoria Koinonia Inlslatlef vir
Versoenlng skryf:
We .write this" appeal at a time when many
parents and teachers in white schools, used to a
95 percent pass rate for matric, prepare to re-
turn, and young people, many of them black,
flood onto the labour market.
We are actively involved in working in Pre-

toria for a new, just and hope-filled South
Africa. We write to express our anger and
dismay at the recent unbelievably poor matric
results in our black schools around the country
and in the black suburbs around Pretoria.
To remind ourselves of the full dimensions

of this disastrous and tragic event we summarise
as follows: out of a black school-going popula-
tion of approximately 6 million, only 196000
wrote the matric exam, and of these less than 9
percent - 17553 - obtained a university entrance
pass, and 58 percent - 122000- failed outright!
Can you imagine the outcry if this had happened
in the white or indian school systems!
What we ask all who read this letter to

acknowledge is that all these too are our chil-
dren, and what has happened in their lives has
happened to us all. The 1989 black matric
disaster affects all 36 million of us as we enter
our final decade before the 21stcentury! Facing
immense challenges as the Southern African
community we have to ask, with only 18 000
black young people qualifying to enter any
really worthwhile level of tertiary education,

where are our teachers, engineers, computer
scientists, financiers, clergy, doctors, techni-
cians, leaders and visionaries for our life to-
gether in the next century going to come from?
In addition, our hearts break as we consider

the sadness and distress caused by these results
to those most directly involved - the candidates
and their families, those who have supported
them financially, and the teachers. Very few of
those who have failed will be readmitted to
school - what is to happen to them now? We
have to do here, we believe, with a national
disaster which in any other country would have
brought the government to its knees. Here cer-
tainly is one of the overwhelmingly important
agenda items for the new State President to
tackie, along with churches, leaders of com-
merce, and' all people of good will.
We, the public, need to take steps to urge our

political leaders to treat the matter as a national
crisis affecting the future of us all, calling for
bold and imaginative remedies, to be developed
as an urgent priority and on anon-partisan basis.
We need bold and innovative planning by a
specially created task-force, leading to the crea-
tion of a new, overall, planning and co-ordi-
nating structure, capable of enjoying the trust
and confidence of all. Deadwood, too, needs to
be removed at all levels! The community -
black and white -must work at this together, and
as a concerned organisation in the Greater Pre-
toria area we pledge ourselves to do all we can
to get the rescue process off the ground.
In conclusion, some obvious points concern-

ing the way forward: first, let us be absolutely
clear about the fact that this country can no
longer afford to dissipate its planning and or-

ganisational energies into many competing and
separate educational authorities - therefore as
our first national priority all primary and secon-
dary education must be effectively and immedi-
ately linked together under one powerful and
well organised ministry of national education,
and all the rich variety - we have of resources
and know-how be pooled for the benefit of all.
Secondly, because morale is so incredibly

low among potential black pupils and teachers,
who know that the level of the matric they do
finally write is generally viewed as inferior to
that written by other South Africans, all candi-
dates must share the same syllabi, facilities and
resources as far as this is possible, and write the
same exams in each region, whether they be
"provincial" or national exams - no more ra-
cially separate examination systems!
Thirdly, we need to plan our response to the

1989 disaster as a single nation - we can no
longer afford (using the 87/88 figures, which
include money spent on capital projects) to
spend R595 on each black (African) child and
R2 772 on each white child! And ifbridging the
gap seems impossible let us ask ourselves what
we have saved by pulling out of the Angolan
War, and what we could save by a further drastic
reduction in military expenditure, and what we
could raise, for example, by way of a National
Education lottery ,as well as by way of appeal by
schools etc. to overseas donors, local firms and
church missionary agencies. We could achieve
astonishing things, we believe, if we made this
our number one national priority for survival
and growth in the 21st century!
Fourthly,why not allowqualifiedwhite eachlfS

who would prefer to teach to doing military

service to do so for a paid two or three year stint,
starting from now, in order to free up black
teachers who want to upgrade their qualifica-
tions, and to build bridges ofbetterunderstllDll-
ing and create a climate of hope. Also, why not
learn from schools like St Alban's College aDd
St Mary's DSG in this city, and many others,
who for some years now have, with great effect,
made their premises and in many cases their
staff available for high quality supplementary
education - who, for example, can really be
expected to pass biology having never used a
microscope, or science, without continual ac-
cess to a fully equipped laboratory and'expert
staff? Go in for bussing in a big way, in thi.
regard, as these schools already do: learn from
them to open up Boys and Girls High, Afri-
kaanse Hoerskool, etc etc - and this includes
during holidays and weekends, even if extra
staff and vehicles have to be found to make it all
work. Team teaching, and the sharing of tele-
vised classes within a city or region could then
begin to become an acceptable reality!
And along with all this, let us, especially in

and around Pretoria, find ways of rebuilding
hope in the black community - hope for real
success and achievement, and trust in the qual-
ity of our now shared education as we share
schools, ideas, staff, facilities, and begin to
develop a new spirit of unity, detennined, to-
gether, to overcome all obstacles. And to this
holy task we call all the leaders of this city -
civic, educational, religious, indeed all busi-
neses and service clubs, and not least, each one
of us, citizens together of a common future. Let
us ensure that the disaster we call black educa-
tion 1989 never happens again!

Hy gaan 'n reeks lesings
oor meditasie-metodesby
die Teosofiese Verenlg-
ing, Streatlylaan 31,
Auclandpark, aanbiad: 15
en 16 Februarie om 8vm,
17 Februarie van 9vm tot
5nm, 18 Februarie van
9vm tot 12 nm.Vrydag 17
Februarie vanaf 9vm tot
5nm word 'n terapiekur-
sus vir mediese praktis-
yne, terapeute en
genesers by die Bobo-
link-kliniek, Sandhurst,
aangebied.Vir verderebe-
sonderhede skakel Hugh
by 463-1484 (na ure) of
Bronwyn by 782-2335

MARK

~

Rekenaar (PC) te koop.
Kentech )(T, 1 "Floppy"-
aandrywing, 20 MB harde
skyf-aandrywing, monitor
en sleutelbord. Bale goaie
toestand, R2 800. Skakel
(012) 330-1154

Handgeweefde
dhurrtes (gestreepte
katoensakke) en

silwer Juwellersware
van Nepal, Indl~en
Thailand te koop.
Winkel 68, The Firs,
Rosebank. Tel: (011)

880-3566

GEBEURE

Ing Women Abuse) is 'n
ondersteuning- en in-
ligtingsdiens vir mishan-
delde en verkragte vroue.
Ons bied ook
werkswinkels en oplei-
dingsprogramme aan oor
geweld teen vroue. Vir
verdere inligting skakel
(011) 642 4345

AfricanLanguages.A Zulu
language and cutture
course for beginners will
be commencing from
January 1990.1he 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.

Visual art courses
Leami~ to see. Eye train-
ing to look at shape, form,
colour dimension trans-
lated into drawing, paint-
ing, sculpture and crafts.
Classes availableday and
evening for children and
adults. PhoneMaggie van
Wezel at 614-7297 after
5pm

Woensdag 14 February-
U word uitgenooi om u
wegneemete om 1 nm na
die USIS-ouditorium, 3e
vloer African Life-gebou,
Commissionerstraat 111,
Jhb te bring vir 'n reeks
mlddaguurvideo's getiteld
American Black Forum
"Sweet Auburn Comin'
Home: A Gift To Amer-
ica". Almal is welkom

Ole Johannesburgse
Samye Zong verwelkom
Arya Akong Rinpochevan
Skotland. Rlnpoche Isdie
beskermheer van die
Boeddhistlese ge-
meenskap in Suid-Afrika.

TAROT readIngs
Uncoveringwhatyou really
are, of letting yourself be
yourself, of letting every-
thing that is not yourself,
fall away. R30. Please
phoneU~e at (011)614.-
5398

Speslale Aanbod:
Stoomskoonmaak van
Tapfte en Stoffeersel.Last
jou drie slaapkamers,
sitkamer, eetkamer en
gang of ses stuk sitkamer-
stel professioneel diep
stoomskoongemaakword
vir net R55. Plus gratis
vlekverwyderaar en reuk-
verweerder. Skakel: (011)
7240784

sessions. Phone Meloma
at (021) 478517.

Yoga Class - A garland
posture. Ashtanga, Iyen-
gar, Hatha, Tantra, Kun-
dallni. Private tution avail-
able. Special classes for
pregnant women. Please
call Ushke at (011) 614-
5398

POWA (People Oppos-

Dlenspllg Advlesd/ens.
Vir gratis en onafhanklike
advies op enige navrae
oor dlenspllg. Skakel
Durban (031) 301 5663
Richard (w), Pleterma-
ritzburg (0331) 944079
Mark (h), Kaapstad (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),
Johannesburg (011) 614
8106 Nell (h) of gaan na
die Metodiste Kerk,
Pritchardstraat 79 op
Dinsdae van 4.30 nm tot
7.00 nm

Professlonele "mixed
couple" soek een of
tweeslaapkamer-woon-
stell huls vanaf 1 Maart.
Makslmum R600 huur.
Skakel 633-2465 (w) of
648-2900 (h)

Nle-rokers om ten volle
gemeublleerde huls in
Brlxton met een persoon
te deal. R420 per maand.
Eie badkamer, baie pak-
plek, TV, elektrisiteit en
huishulp ingesluil Beskik-
baar vanaf 1 Februarie.
Skakel 782-4716/7 kan-
toorure of 837-1358 na
ure

Bekwame, betroubare
huishulpbenodigakkomo-
dasie in Brixton. Beskik-
baar vir huiswerk drie dae
perweek.Werk reedstwee
dae. Vergoeding onder-
handebaar. Vir getuigskrff
en navraeskake1782-4711
6 (w) of 837-1358 na ure

werksrulmte) R300. Bel
Gwynne 487-1239 (h) of
836-2150/1 (w)

Gesoek: Soveel mense
moontlik om so goedkoop
moontlik te bly. Groot
woonstel in Pretoria-Sen-
traal. Offer privaatheid op
vir kontant In die sak.
Verkieslik werkende per-
soon. Skakel Charles
(012) 341-1170 uilbr2180
(w) of 322-0478 (h)

DIENSTE

Aangename tuinkamer in
Ferndale, Randburg met
eie baclkamer en motor-
afdak. Ideaal vir student
teen R250per maand,wa-
ter en f1gtelngesIuil Skakel
787-9954 vanaf 4nm.

Yoga stretch sessions.
Active birth preparation

wewenaar, moeg van aI-
leen bly. Bied gratis
akkomodasieIngroot huisl
tu in/swe mbad/vo Itydse
huishulp Northcliff-gebled
aan Jongerige, onver-
bonde,aantrekJike,moder-
ne, totaaJombekrompeda-
me (moontlik met klein
kind) wat ook 'n onbep-
erkte, bevredingende, ''to-
tale" verhouding begeer.
Skryf aan Die Adverteer-
der, Posbus 1849,
Northcliff 2115

Stellenbosch: Demokra-
tiese na-graadse studente
ofwerkende persone met
ele vervoer gesoek om
kothuis op plaas te deal.
R150 per maand, water
ingesluit Skakel (021)
992178

Orange Grove
Deel huis met swembad.
Stll persoon. R550 en 'n
klein kothuls (of

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

WOONPLEK

Experienced committed
tutor needed for a Satur-
day Educationprogramme
in Pretoria. Subjects:
English,Afrikaans, Maths,
Science, History, Biology
& Geography. Teaching
through the medium of
English. Please phone
Jenny (011) 339-2392

Huiste dee!meteen anc:ler
persoon in Westdene, reg
langs dam. R300 per
maand. Skake1726-2285

Huis te deel in Kensing-
ton, Johannesburg. Rulm,
ou gerestoureerde huis
met tuin, bel Jeanet by
614-8093(h)

Gratis akkomodasle vir
dame. Sakeman, veertigs,

ITACO]E"
JJRCB~ca:1?

Die Takhare vir Vrede sEi
gee Nelson 'n kans

Die Bleskoppe teen Apart-
heid sEi selfs bleskoppe
sal nie weer dieselfde
wees nie

PERSOONLIK

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

r---------------------,
I Naam: I
I Adres: I
I I
: .....•••••••••••••••••.••••.•••••..• ..•••.•••.• ...................•• ~~~~ode 1
I Teleloon. . IL-------

J

OOK VERKRYGBAAR BY JOU NAASTE APTEEK

Ace Jere, my pel, is 'n
goeie bouer en hy woon
hier by my. As jy hom
nodig kry, skakel Braam
Kruger by 648-2144

WERK

AGENTSKAPIII
Buitelandse maatskappy
soek 'n Suid-Afrikaanse
agentskap vir die ver-
spreiding van veil-
igheidsprodukte. Skakel
(011) 485-1495
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'Die Slagter' is terug 0 koers
•

.,
~

1

Op Nuweland noem hulle hom "The Butcher" en geen bouler wat al onder
ADRIAN KUIPER se kolf deurgeloop het, sal twee keer wonder waar die
bynaam vandaan kom nle. Wanneer hy die dag in 'n moeilike luim is, kan
die teenstanders se kaptein sy veldwerkers netsowel in die pawiljoen laat
sit om hulle die moeite te spaar om elke keer die bal anderkant die grens te
gaan soek. Hy het aan die begin van die seisoen in 'n feeswedstryd agt
sesse binne 16 balle geslaan en was vanjaar verreweg die beste kolwer in
die Curriebekerreeks. Kenners wat al regoor die wereld krieket gekyk het,
meen niemand slaan die bal harder as hy nie. ALBERT MARITZ het met

hom oor sy loopbaan gesels.

'Daar is 'n hele klomp goeie
krieketspelers in Engeland, maar
daar is een groot kaptein onder hulle'
.en dis Mike Gatting, se Adrian
Kuiper, die opwindendste alsydige
speIer in Springbokland.

Om die rede meen hy die Bokke
dun nie die rebelle onderskat rue.
"'n Span is net so goed soos sy
kaptein en omgekeerd," se hy.

Tog meen hy dat Suid-Afrika
veels te veel skietgoed vir die toer-
span in die twee vyfdaagse toetse
behoort te M.

Oor WP-krieket is Kuiper net so
optimisties. "Ons kry al hoe meer
selfvertroue. Ons begin glo dat ons
enige span kan klop."

Die enigste rede hoekom hulle
•nog nie die verswakte Transvaalspan
regstreeks kon klop nie, is die
kolwersblaaie waarop die wedstryde
gespeel is. Kuiper glo die Transva-
lers, wat vyf jaar gelede die meeste
toetsspanne in die wereld op gelyke
voet sou kon aandurf, is doodbang
om teen die WP te verloor.

Oor die WP se welslae in die
Curriebekerreeks, nadat hulle so
power in eendagkrieket vertoon het,
se hy: "Dis nogal ironies, omdat dit
verlede seisoen net mooi andersom
gewerk het. Ek dink die verstand-
houding tussen die spelers moes
eers deeglik gevestig word.

"Dit is Lawrence Seeff se eerste
seisoen as kaptein en hy en die spe-
lersmoes eers met mekaar leer saarn-
werk."

Kuiper, wat tot verlede jaar vyf
jaar lank WP-kaptein was, beskou
die kapteinskap as 'n voltydse en
ingewikkelde taak. "n Kaptein moet
weet wat elke individuele speIer
verlang, besef wat hy die speIer kan
bied, en weet wat hy van elke speIer
kan verwag. Eers dan kan hy vir die
spelers 'n platvorm skep vanwaar
hulle hul beste kan lewer."

Toe die keurders met Kuiper as
kaptein weggedoen het, was Seeff
volgens hom die beste toegerus vir
die taale.

"Ek het altyd gedink, en dit toe
ook gese, dat as ek iemand anders as
kaptein moes aanwys, dit Seeff sou
wees. En ek dink hy vaar uitstekend."

Volgens Kuiper was die groot
probleem in WP-geledere aan die
begin van die seisoen die feit dat
daar te veel boulers was.

"Daar was ses boulers - Brian
Mcmillan en ek is albei alsydige
spelers, en vier spesialis-boulers
daarby. Seeff het in die eendaagse
wedstryde nie geweet wanneer om
wie te laat boul nie, totdat daar
besluit is dat ek en Brian as boulers
beskou moet word, omdat jy eintlik
net vyf boulers nodig het.

"Toe kon ons ons kolfwerk ver-
stewig. Seeff het baie goed gevaar.
Ja, hy het hom regtig fantasties van
sy taale gekwyt. Die span is geba-
lanseerd, en die toekoms lyk goed."

Kuiper het verlede seisoen op 'n
laagtepunt g~indig toe hy sonder
waarskuwing as kaptein afgedank
is,maar hy het die seisoenmet Irening
teruggekeer.

Na die eerste paar wedstryde in
die Curriebekerreeks het hy 'n on-
gelooflike gemiddeld van ver oor

Vrye Weekb1ad, 9 Februane 1990

die honderd lopies per beurt gehad
en op grond van sy goeie vorm is die
WP as die groot gunsteling in die
Nissanskildreeks uitgesonder .

Hy het egter onverklaarbaar in
die reeks en in Benson &Hedges se
aandreeks - wat sy aggressiewe
kolfstyl uitstekend pas - misluk.

Het sy spanmaats te veel van
hom verwag en daarom te veel druk
op hom geplaas? "Nee, glad nie. 'n
Span maak staat op jou goeie ver-
tonings, maar dis tog waarvoor jy
daar is. Die span werk as 'n eenheid
en al die spelers moet daartoe bydra.

"Ek het die seisoen goed begin
maar toe het daar 'n tegniekfout by
my kolfwerk ingesluip. Dit het my
'n hele ruk gekos om uit te vind wat
die fout is, en ek het net daaraan
begin werk toe ek siek geword het."

Breinvliesontsteking het hom uit
'n hele paar wedstryde gehou, maar
die blaaskans was miskien net wat
hy nodig gehad het.

"Toe ek weer begin speel, het
dinge net reg uitgewerk."

Kuiper se groot liefde vir en
toewyding aan die spel blyk duide-
lik uit die groot afstand tussen sy
plaas op Grabouw en Kaapstad wat
hy daagliks afle om oefeninge by te
woon. Juis dit beskou hy as 'n groot
struikelblok tussen hom en die
kapteinskap.

"Ja, ek dink ek sou graag weer
kapteinwou wees. Ek weet nie...Maar
om die span te lei terwyl ek op Gra-
bouw woon is baie moeilik. 'n
Kaptein moet altyd beskikbaar en
byderhand wees vir sy spelers. Ek
geniet my krieket nou werklik baie."

Sy druk program gedurende die
krieketseisoen verklaar dan ook sy
"winterprogram" .

"Ek doen niks. Die afgelope vier
seisoene al neem ek nie aan sport
deel in die winter nie. Ek speel 'n
bietjie sosialemUUIbalen gholf, maar
mial die tyd weg van die huis af, hou
ek daarvan om naweke op die rus-
bank te Ie en TV kyk." Eersko-
mende winter gaan hy egter vir Der-
byshire graafskapkrieket speel.

Verlede jaar het sy vrou op die
plaas vir hom ingestaan,maar vanjaar
moes hy 'n voltydse bestuurder aaI,-
stel omdat sy vrou swanger was.
(Hul eersteling is tydends die
onlangse Currlebeker-eindstryd
gebore).

In die verlede het Kuiper self
aktiefprobeerboer,krieketspeelen
kaptein wees.

"Ek kon dit nie doen nie. Dit het
te veel geverg."

Kuiper is in die tyd as kaptein
afgedank. "Ek was ontsteld.Niemand
hou daarvan as so iets met hom
gebeurnie, en die manier waarop dit
hanteer is, was nogal onsmaaklik.

"Dit is, om die waarheid te se,
baie swak hanteer. Ek het nooit die
besluit bevraagteken nie en ek was
rue ontsteld oor die besluit self nie.
Dis tog die keurders se taale.

"As ek nou terug kyk, besef ek
dat ek te vroeg as kaptein aangewys
is en dithet 'n negatiewe uitwerking
op my krieket gehad. Ek het beslis
baie daaruit geleer en ek is baie
gelukkig met hoe alles uitgewerk
het."

Adrian Kuiper

FAWO bied Sondag, 11
Februarie twee rolprente van

Kevin Harris aan - "No
Middle Road" waarop 'n
verbod onlangs opgehef is,
en "The Struggle From

Within". Die vertoning begin
om 7.30nm op die eerste
verdieping, Paris-Gebou,

Endstraat 70, Johannesburg.

Foto: Albert Maritz

Vrye Weekblad
, Alle politi eke kommentaar in
hierdie uitgawe van Vrye
Weekblad is deur Max du Preez
en opskrifte deur Ryk Hattingh.
Albai is van Breestraat 153,
Ne~own,Johannesburg.
'Vrye Weekblad word uitgegee
deur Wending Publikasies Be-
perl< van Breestraat 153, New-
town, Johannesburg.
'Die telefoonnommer is 836-
2151. Die posadres is Posbus
42637, Fordsburg, 2033.
'Die blad word gedruk deur
Caxton Bpi<van Commandoweg,
Industria.
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Namibia s~ pad na
toetsrugby Ie oop -

'Min te wen vir SA in die reeks

Mike Gattlng

DIE laaste stnJikelblok tossen Na.
mibia en toetsrugby ~ verlede week
nit die weg geruim toe die Suid.
wes-Afrika-rugbyunie besluit het
om aile bande met die Suid.Afri.
kaanse Rugbyraad (SARR) te
verbreek.

In reaksie' op die besluit het
Buddy Wentworth, aangewese
Adjunk-Minister van Sport, ver.
lede naweekaangekondig dat
rugby wei til deel sal uitmaak van
Nanubia se onathanklikheids-
vieringe wat op 21 Maart begin.

tn Vername rugbyland • moont.
1mFrankryk • ~ Namibia waar.
skynlik besoek maar Stoffel
Roscher, bestuurder van die Suid-
wes.Afrika-Rugbyunie (wat bin.
.ekort vir tn nie-rassige beheer-
liggaam sal moet plek maak) het
ftDdeesweek gese geen fInale
lIrSuit ~ nog in die verband geneem
,1Iie.

''Ons probleem was dat nie-
nd met ODS woo onder handel
Ir toere terwyl ODS deur Soid-

Afrika beheer is nie, omdat die
Gleneagles-verdrag dit verbied bet
ODs het sedert die verkiesing met
wrskeie rugbylande gepraat, maar
geen konkrete besluite ~ geneem
aie."

By het gese dat die SWARU
waarskynlik op 19 Februarle tn
ankondiging oor internasionale
llllededinging sal doen.

tn Franse toer - wat waarskynJik
twee toetse teen Namibia se na-
Iionale span sal insluit - kan baie
wir rugby in Namibia beteken.

Daar bestaan reeds geruime
tyd gerugte dat tn paar van Suid-
Afrika se yoorste spelers hulle in
Namibia wi! vestige

Namibia is veral aanloklik vir
spelers wat die einde van hoi
Iaopbane nader en besef dat Suid-
Afrika ole binnekort weer voIwaar-

dige tOetsrugby sal speel nie.
Roscher het bevestig dat spe-

lers voelers uitgesteek het, maar
wou geen name noem nie omdat
hy meen dat dit moontlik tn ver-
leentheid vir die betrokke spelers
kan weese

Volgens Roscher het die
SWARU geen ander keuse gehad
as om die vriendskaplike wed-
stryde wat Namibia teen die ses
SA toetsunies sou speel, af te ge-
las nie.

"Ek ~ net jammer dat ons nou

SPRINGBOKSPANNE wat met
nie-amptelike teenstanders kragte
meet, het die probleem dat hul oor-
winnings seIde as veelseggend be-
stempel word. Kryhulle egter slae, is
dit volgens hul kritici onomwonde
bewys dat hulle nie eintlik in die
internasionale arena tuishoort nie.

Dftis diedilemmawaanneefunmy
Cook en symakkers in die reeks teen
Mike Gatting te kampe het. Niks
minder as 'n oortuigende oorwin-
Ding kan hul goeie naam gestand'
doen nie; veral nie nadat 'n SA
Uitnodigingspan verlede naweek so
goed teen die toerspan gevaar het
me. ...__....----

Persooolike reputasies is ook op
die spel; Henry Fotheringham. ~eter
Kirsten en selfs die kaptein, Jimmy
Cook, kom toenemend onder druk
van jong spelers wat daIk binnekort
ryp genoeg sal wees omby hulIe oor
teneem.

'n Man soos Roy Pienaar moet
weer bewys dat sy insluiting bo die
voormalige kaptein, Clive Rice,
geregverdig was. OokBrianMcMil-
Ian, wat maar tot onlangs kwaai
gesukkel het, salmoet wys dat hy die
.Springbokpet waardig is.

Selfs aI sou die Bokspan goed
vaar, kan 'n mensverwag dat die
keurders 'n paarveranderinge sal
aanbring wanneer hulIe die span vir
die eendagwedstryde kies.

tn guide geleentheid om ons te
s1ypvir internasionale mededing-
ing, moes prysgee," het hy gese.

Sou die Franse toer nie tn
werklikheid word Die,sal Namibia
teen 'n veel swakker span - dalk
Wes-Duitsland - moet speel.

Daar is darem ook die reeks
,om die Afrika-beker, wat in Mei
in Harare besl~word. Namibia ~
die vroee gunsteling om die beker
in te palm. Van die ander spanne
wat om die beker gaan meeding,
~ Morokko, Kenia, Tun~ie en

Omdat oorsese toere nie meer vir
ons spelersbestaannie, kry die keur-
ders nie werklik die kans om jong
manne geleidelikaan internasionale
krieket voor te stel nie. Eendagk-
rieket kan jong spelers nie werklik

die tuisspan, Zimbabwe.
Namibia sou ook bitter graag

aan die 1991-Wereldbeker-toer-
nooi in Frankryk en EngeJand woo
deelneem, maar die spertyd vir
inskrywings het reeds verstryk.

''Omdat net volle lede van die
Internasionale Rugbyraad outo-
maties vir deelname kwalmseer,
sou ons aan 'n reeks uitspeelwed-
stryde moes deelneem, en die 10-
ting vir die wedstryde ~ reeds
gedoen."

vootberei op volwaardige toetse nie,
maar die ervaring wat hulle in die
geselskap van die land se beste spe-
lerssalopdoen,lamlaterinhJIl~
baie vir hulle - en die Springbokspan
- beteken.

CLIVERICE, funmy Cook,Henry
Fotheringham.Peter Kirstenen Kenny
McEwan sal a1malgroot leemtes laat
wanneer hulle die dag uittree, maar
Suid-Afrikaanse krieket het op die
oomblik soveel kolfdiepte dat ODS
niks vir die toekoms te vrees het nie.

MarkRushmere, Daryll Cullinan,
Jonty Rhodes en Philip Amm staan
aImaI op die drumpel van groter er-
kenning en gevestigde spelers soos
Roy Pienaar, Adrian Kuiper en die a1-
sydige Brian McMillan het nog lang
loopbane voor hulle.

Boonop is aI ons voorste snelbou-
lers jonk; die Bokke wat teen Mike
Gatting se span diens doen, Allan
Donald en Richard Snell, sal waar-
skynIikeersoor 'n jaar of !weewasdom
bereik.

Manne soos Fanie de Villiers,
Tertius Bosch. Trevor Packer en
Meyrick Pringle kon net so maklik
die span gehaal het en kan moontlik
voremoein veelbererbwlers 0lltWikke1
as die Bok-aanvangspaar.

Dit ismiskien die een afdeling van
die spel waarin daar op die oomblik
geen groot ster op die horison is nie,
maar 'n mens moet onthou dat Garth
Ie Roux ook maar gemengde ~elslae
in Suid-Afrika behaal hetvoordat hy
vir die Keny Packer-reeks gewerf is.

Daar het by so goed gevaar dat hy
die prys vir die beste bouler - en
speIer van die reeks - ontvang het. 'n
Mens moet onthou dat so te se aI die
wereld se voorste boulers in daardie
reeks gespeel het. Dit was net die
begin van 'n roemryke loopbaan.

Veral Boschlrk ofhynog gladnie
sy volle potenslaal bereik het me.
Kolwers wat aI teen holD,De Villiers
en Donald slag gebied het, meen dat
hy beslis die vinnigste van die drie is.

Ongelukking is sy beheer oor Iyn
en lengte nog nie wat dit moet wees
nie. DaIk het hy 'n seisoen of wat in
die Engelse graafskapliga nodig om
hom reg te rule.

Suid-Afrlkahet vanjaar sekermeer
diepte as ooittevore. 'n Span wat kan
bekostigom sonderCliveRice,Kenny
McEwan, Mark Rushmere en Dave
Richardson k1aar te mID, kan nie te
sleg wees nie.

'n Mens wonder hoe so 'n "B-
span" teen die Springbokke sou
opweeB.:Pbili6J=Mark Rush-
mere,lJaryll . . Kenny McE-
wan, Clive Rice (kaptein). Jonty
Rhodes, DaveRichardson,Tun Shaw,
Collie vanZyl,FaniedeViliers,Tertius
Bosch.

Mark Rushmere se tydsberekening 101
ENlGEEN wat aIgesienhet hoe MarkRushmere 'nkrieketbal slaan soumoeilik
glo dat hy 'n probleem met tydsberekening het.

Kyk 'n mens egter na 'n grafiek van sy vertonings di6 seisoen, sien jy dat
hy sy vorm verloor het juis toe hy moes wys dat hy 'n plek in die Spring-
bokspan verdien, entwee briljante ISD-talle geslaan het enkele dae nadat die
span - sonder hom - aangekondig is. .

Te oordeel na di6 vertonings vir die Suid-Afrikaanse uitnodigingspan.
teen Mike GattiDg se rebelle verlede naweek in Pietermarizburg, hoort hy
beslis in die land se uitsoek-elftal tuis.

Tog verstaan 'n mens waarom die keurders eerder vir Henry Fothering-
ham ingespan het; Rushmere was di6 seisoen eenvoudig te wisselvallig.

In die Nissanskild-reeks kon hy noullks 'n voet verkeerd sit en het die OP
in die eindstryd twee weke na mekaar skitterend uit die moeilikheid gekolf.
By is dan ook as Kolwer van die Reeks aangewys.

Hierna het dinge vir hom begin skeefloop en in een stadium is hy in vyf

24

Mark Rushmere

beurte na mekaar vir minder as tien lopies uitgehaal; beslis nie toets-
materiaal nie.

In die Curriebeker-eindstrydhet hy 'n stewige 81 in die OP seeerste beurt
aangeteken. Dit het wondere vir sy seIfvertroue verrig.

Die ISO wat hy,verlede naweek in die eerste beurt teen Gatting-hulle
geslaan het was die beste van sy loopbaan, wat hy toe twee dae later met 'n
lopie oortrefhet voordat sy kaptein, Roy Pienaar, die span se beurt.gesluit
het

In daardie tweede kolfbeurt het die Engelse boulers met Rushmere op sy
alIerbeste te doen gekry; sy beurt het 22 pragviere en 'n ses ingesluit, en hy
het sy oomagtelling van 41 in minder as twee uur met 'n honderd lopies laat
aangroei. Honderdtalle vooretenstyd is 'n rare verskynsel in wfu"eldkrieket.

Daar is 'n hele paar jong kolwers wat vinnig opgang maak. Tussen hulle
is Rushmere se naam beslis die een om dop te hou. Hy gaan nog gr66t
krieket vir Suid-Afrika speel.

Vryc Weckblad, 9 Fcbruaric 1990
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c _.Onder redaksie van ANDREA VINASSA )

Dis amptellk. Dis nou nle net Sprlngbokke wat oop
en bloot die kleure groen en geeIop hul baadjles

mag dra nle. Ole mite Is ontlont. Van watter
betekenls Is laas Vrydag se wettlglng van die ANC,
die PAC en die SAKP vir kulturele werkers? Hoe
raak die psigologlese oorwlnning van die populere

vryheldsbeweglng die toekoms van kultuur?
ANDREA VINASSA het met kunstenaars en
reglsseurs gesels oor netelige sakles soos

protesteater, staatsteater en arm teater In die 'nuwe
bedeling'

Arm teater steeds arm

Ons moet die wette
verander

John Ledwaba Is saam met Christo
Leach die stlgter van die Mamu-

spelers, 'n toneelgroep wat ontstaan
het ult die muslkale dokumentAr

"Township Boy". Ole stuk
verteenwoordlg 'n waterskeldlng vir
progresslewe en protesteater omdat

dlt met blttermln hulp van
teaterorganlsasles op die been

gebrlng Is. Nil drle Europese toere
saam met "Boy" werk Ledwaba en
Leach aan 'n nuwe stuk, "Street

Sisters"

JOHN LEDW ABA se "Street Sisters" kan
nie streng gesproke geklassifiseer word as
"protesteater" nie ... "die stuk gaan met die
tye voornit. Die tydperk van Viva ANC/Viva
Mandela-teater is yerby. Daar is nie meer
plek vir slogans nie. Ons moet nou sosiale
probleme aanspreek.

'''Street Sisters' is 'n protesstuk vir 'nnuwe
era wat voorgeskryf word deur die politieke
werklikhede van vandag." S6 'n werklikheid
is die uitsetting van "Street Sisters" se spelers
wat 'n woonstel gedeel het in Hillbrow.

Die stuk, ook 'n musiekblyspel, het ontstaan
nadat Ledwaba uit Crown Mines moes padgee.
Hy het in 'n woonstelblok in Breestraat kom
woon waar wit pensioenarisse en swart
prostitute bly. Sy vriendskappe met prostitute
het hom begeester om 'n stuk oor hulle te
skryf...nie om die oudste loopbaan te veIbeerlik
nie, net om hul probleme en lewens uiteen te
sit. "Ek keur prostitusie nie goed nie." Hy
verstaan dat vroue uit wanhoop hulle tot
prostitusie wend, weens werkloosheid en 'n
gebrek aan opvoeding.

En die verskil tussen wit en swart prostitute?
"Swart prostitute is die slagoffers van

apartheid. Hulle het geen ekonomiese
geleenthede nie, geen opvoeding nie. Wit
prostitute begin baie keer werk omdat dit vir
hulle 'n avontuur is. Hulle doen dit dikwels
om teen hul minnaars en families te rebelleer.
Wittes het die reg om te stem."

Hier steek ek 'n verontwaardigde
feministiese preek af waarop Ledwaba
antwoord dat as 'n witmens 'n mislukking
van sy lewe maale, is dit sy/haar verdiende
loon. "As jy alles in oorgawe het en jy
gebrnik dit nie, is dit jou eie skuld. Hierword
klas volgens kleur verdeel." En niks sal vir
Ledwaba anders laat diRk nie.

Ledwaba vra hoe dan anders?
"Ons woon in 'n verdeelde samelewing,

dus salons altyd verdraaide opvattings he
oor mekaar, vooroordele, of jy daarvan hou
of nie. Wat een groep van 'n ander groep af
weet, is net wat hulle in hulle verbeelding
optower." (Ledwaba het 'n aktiewe
verbeelding.)

Daarom ... "Ons moet die wette verander
om dit moontlik te maak vir 'n nuwe geslag
om gelyk groot te word."

Christo Leach, die skrywer van "Ole
Spinner", 'n monoloog oor die

ervarlnge van 'n soldaat op die grens,
werk sedert 1987 saam met die Mamu-
spelers as mede-skrywer en reglsseur

van "Township Boy" en "Street
Sisters". Hy meen daar heers 'n

stemming van euforle en die gevoel
dat daar nou else gemaak kan word,
maar dink mense moet nle onnodlg

opgewonde raak nle ...

"DIE 'nuwe bedeling' gee ons die kans om terng
te kyk en te sien hoe ons hier uitgekom het.
Kultuur was deel van die oorwinning (die
ideologiese oorwinning) van die ANC en het
beslis 'n groot rol gespeel in die proses. Ek kyk
terug op protesteater wat mense die afgelope
jaar reeds bevraagteken.

"As jy daaraan dink het niks verander nie.
Dis 'n kwessie van ekonomiese ewewig. Die
mense wat nie gehad het nie, het nog steeds nie.
Die mense wat gehadhet,hetnog steeds. Ons sit
steeds met 'n kultuur wat vemietig is, spesifiek
swart kultuur. Ons sit steeds met 'n situasie
waar daar min of geen geleenthede bestaan nie
vir jong swart kunstenaars in
universiteitsdramaskole. Daar is nog steeds nie
ten volle toegeruste teaters en fasiliteite vir die
meerderheid nie."

Arm teater is steeds arm. AI wat vir
werkersteater verander het, is dat die gevaar
van politieke vervolging en intirnidasie het
afgeneem.

Die wettiging van die ANC beteken veralnie
"dat ons ewe skielik en gedwee by die Staatsteater
en ander streeksrade gaan aanklop en vra of ons
tog maar nie kan deel wees van die grotere
kulturele bestel in die land nie. Ek wi! sien as
Mandela vrygelaat word. Hy is die Messias."

Leach meen "protesteater kan 'n bloeityd
beleef."

Skouspelagtlge reklame

DIE akteur en reglsseur Laurens Sellye
verleen hulp, bystand en ervarlng aan
"Street Sisters" se rolverdellng. Hy

slen die ding s6:

"NADA T ek herste! het van die verstommende
nuus dat 'nNasionale Party sulke stappe gedoen
het, het ek besef dat dit 'n skouspelagtige reklame-
oefening was. Het dit aan die pilare van apartheid
geraak? Nee.

"Ek praat van die Wet op Bevolkings-
registrasie, die Groepsgebiedewet en stemreg.
Het dit enigiemand nader aan gelyke geleenthede
gebring? 'n Huis, 'n werk? Nee. Die stappe
affekteer kulterele werkers op presies dieselfde
manier as wat dit ander werlcersaffekteer.Miskien
vra dit vir ander strategiee. Passiewe weerstand
is nog nie volledig ondersoek nie. Noudat die
ANC wettig is, dalk kan hulle hulle toespits op
swat1 onderwys - al is dit nog apartheid.

"Niks noemenswaardig het verander nie. Dit
het vir Maggie geimponeer, maar 'n mens kan
nie geimponeer word deur die wettiging van
organisasies wat in die eerste plek nie verbied
sou word in eruge Westerse land rue. Daar is iets
fout met die waamemingsvermoe van die Weste.

"Dit gaan om ekonomiese verbetering van
die onteiendes. Wi! FW nou vir jare
onderlJandelinge hou om sy wit kiesers gewoond
te maak aan dinge wat enige volwasse, modeme,
Christenmens al 100 jaar gelede geweet het."

Ten minste kry jy nle
splinters in jou boude nle

Lucky Olale, een van die land se
voorste en opwlndendste eletydse
dansers, het onlangs aangeslult by
die Truk-Oansgeselskap. Hy Is ook
een van die choreograwe van John

Ledwaba en Christo Leach se
"Street Sisters", wat die skrywers
beskryf as "protesteater vir die
nuwe era". Hoe rym dlt dan?

LUCKY DIALE staan - en spring en Ie en
tuimel - met sy een voet in die Staatsteater
en die andervoet in die struggle. Dit is byna
ongehoord dat 'n swart kunstenaar wat hom
sterk teen apartheid uitsPreek, voet aan wal
sit in die Staal stealer, om nie te praat van
hom of haar aansluit by 'n staats-
gesubsidieerde geselskap nie.

Diale se redes klink me soos 'n verskoning
vir die comrades of soos 'n apologie rue. Hy
is ook rue vol reklame-praatjies vir Truk
rue.

"Ek sal saam met enigiemand werle,
behalwe die AWB ... want hulle dans nie."

In sy besprekings met diegene wat sy
keuse van werknemer afgekeur het, het
Diale gese "as julIe vir my 'n alternatiefkan
bied, sal ek nie gaan nie".

Diale het aan die Londense Skool van
Eietydse Dans gegradueer. Sy kursusse in
choreografie en gemeenskapsdans pas hy
reeds byna twee jaar lank in die townships
toe. Maar hy het op 'n punt gekom waar hy
nie aIleen kon voortgaan sonder die invoering
van ander dansers en choreograwe nie. (Hy
noem ook die haglike vloere in die meeste
oefenlokale waar dansers hul liggame
verrinneweer.) En hy kon nie die mense in
die gemeenskap wat op hom staatmaak in
die steek laat nie.

Die Truk-Dansgeselskap is die enigste
bestaande professionele eietydse
dansgeselskap wat hom op dans as emstige
kunsvorm toespits. Daar kan hy 'n hoe
tegniese standaard en die noodsaaklike
dissipline handhaaf, is hy die leerling en
nie die onderwyser rue. En terug in die
townships dra hy sy kennis aan sy leerlinge
in die townships oor.

"'n Danser het input nodig. 'n Danser is
rue soos 'n musikant nie. Hy kan ure lank by
die huis oefen. 'n Danser moet klasse toe
gaan. Ek het my dae deurgebring om van
ateljee na ateljee te gaan vir klasse. Baie
dae het ek ledig gesit." By Truk kry hy ten
minste nie splinters in sy boude nie.

En die "nuwe bedeling"?
"Die mense wat daarnit baat, is weer die

witmense. Dit was 'n ekonomies-
gemotiveerde daad."

Maar dit vemoed me dat Diale voortgaan
met sy eie versoeningswerk in die bree
danswereld nie. Hy onderhandel 'n tyd lank
reeds om 'n danssentrum te stig - "'n
danstuiste" noem hy dit, waar bevoorregte
kunslenaars hul kennis kan deel.

* Diale dans vir die eerste keer tydens
die Danssambreel (26 Februarle - 10Maart
by Wits) saam met die Tmk-Dansgeselskap.
Die groep se eerste seisoen begin 28 Maart
in die Alexander-Teater in Braamfontein.
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Onder redaksie van
KOOS COETZEE

I'hls wine IS made

from carl'fullv
~t'Il'(Il'd I!.r<lf1t'~ gro\",;n

.ll tht' loot ()f the
<.)utl'niqua mountains.
~o irrigation, 1m••.
vlcJd ..•and idl'al
npt'ning cllnoitit)l1s
l'nh,ll1cl' the fruit
('kg,mel' ,md lingering
,1ftl'r-tJsh' of this wine.

In 1986is
die eerste
wingerde
geplant en
die eerste
druiwe wat
nou ge-oes
word, salna
die Neder-
burg-kelders
gaan. Dit sal
as wyn van
Oorsprong
Elgin vryge-
stel word.
Ernst Ie

Roux, direk-
teurvan Ne-

derburg, het reeds die geskiktheid
van die Elgin/Grabouw-gebied in die
sewentigerjare nagevors. Nou, twee
dekades later, het dit 'n Wyn van
Oorsprong-gebied geword.
Elgin is selfs koeler as Hermanus

en druifsoorte wat daar geplant is
sluit in Chardonnay, Pirrot Noir,
Sauvignon Blanc, Rhine Riesling en
Gewiirtztrarniner.
Nederburg is vol vertroue dat die

projek suksesvol sal wees. Die
wynkaart van Suid-Afrika kan
aansienlik verander na nog 'n paar
uittogte na onbekende gebiede.
Die afwagting onder wynlief-

hebbers is groot.

Boplaas is die plek waar die wyn
gemaak word en daar is rue baie daarvan
me. Wyne van Ruiterbosch sal baie
beperk wees maar dit word hoog
aangeslaan.
'n Baie groter produsent is

Nederburg. Hier het die soeke na koel
gebiede tot gevolg gehad dat 'n Wyn
van Oorsprong Elgin geproklameer
IS.

Daar is reeds in 1984 besluit om
ernstig na Elgin te kyk en daar is
bevind dat die plaas De Rust, die
familieplaas van Dr Paul Guver, alles
het waarvoor daar gesoek is. Dit is
een van die grootste plase in die Elgin-
gebied.

Maar me al die diens in die
Moederstad is swak me. Daar is 'n
paar geskoolde kelners in die rondte
en hulle is goed deur hul werkgewers
opgelei. 'n Nieu-Seelander - Steve
dink ek was sy naam - was nou die
aand by floris Srnit Huis baie effektief,
behulpsaam en vriendelik maar nie
vrypostig rue.
Die diens van die President Hotel

se Zeezicht Restaurant is uitstekend
en die jong meisies by die Fisherman's
Cottage is nog voorbeelde van goeie
opleiding en volgehoue professionele
toesig.
Jy het seker al opgemerk dat ons

nog me oor die kos en ander Kaapse
restaurante gepraat het rue. Wel, soos
baie uit-eters sal ons nog maar 'n
bietjie moet wag!

WINE OF ORIGIN
RUITERBOSCH

~. ~ j; ..•...

. " ~,~,-t:.,;,f.'"
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RUITERBOSCH ,
MOUNT AIN CUVEE

~~1989

e n
intense
smaak.
Lig op die neus beteken rue dat dit

min geur het rue, maar dat dit 'n geur
het wat nie oorweldigend is rue. As jy
dit eers goed geruik het, ruik dit arnper
soos sommige buitelandse sauvignon
blancs.
Hier het ons 'n heerlike wyn wat

amper sy Suid-Afrkaanse erfems
verbloem. Klas!
Dit is duidelik dat die uiters koel

toestande 'n baie interessante klein
oes hier lewer.

maar hulle was entoesiasties. Ek het
egter nooit hierdie besoek vergeetnie
en gewonder wat van hierdie stuk
veld geword het.
Die gevolg was dat dit tot 'n nuwe

wynproduksiegebied verklaar is met
die naam Wyn van Oorsprong
Ruiterbosch.
Verlede week het ek sy wyn geproe.
Dit was duidelik 'n Sauvignon Blaoc

wat hoogs individueel is.
Dis Jigop die IleUS en het 'n redelike

lae alkohol- inhoud,
met 'n baie

Farthing's en Freda's, twee stylvolle
Kaapse restaurante, het gasvroue wat
waarskynlik by die Skool vir Blindes
opgelei is.
Hulle aanvaar jy kan me die

hiperboliese prosa op hul spyskaarte
lees me en praat jou in jou stoel vas
terwyl hulle elke gereg dramaties
opvoer, dit in die fynste besonderhede
beskryf, en die lof besing van die
gehalte, bestanddele ell buitengewone
vaardigheid wat no dig is om dit te
berei. Dit is genoeg om te se dat
omtrent niles wat hierdie restaurante
aanbied so goed smaak soos wat dit in
die lofuitinge klink rue.
Werklik professionele restaurateurs

- gewoonlik uit die buiteland - beskryf
taktvol slegs die spesiale geregte van
die dagwat rue op die spyskaartverskyn
rue en gee net besondeIhede van ander
geregte as hulle daarom gevra word.
Dit lyk asof Suid-Afrikaners daarvan
hou dat mense neerpraat op hulle.
Miskien is dit al daardie jare onder
PW.
'n Eenvoudige manier om diens in

'n restaurant te meet is die watertoets.
Vra 'n glas kraanwater sonder ys en
kyk watjy kry en wanneer jy dit kry.
'n Perrier, wat soveel as wyn kos, sal
redelik gou aangedra word maar die
goeie eau de kraan neem 'n bietjie
langer - soms daag dit nooit op rue.

I'roduct of Itl\'
Rt'puhlJc of ~ollih

AfriCa

Outt'nlqUJ m()unt..llfl~

Ilt'tH Mosst'l Bay tn tht'
Southern Capt'.
rill' cool climate
Juring the npt'l1mg
Sl'J..;on product's Wltlt'

of gn',lt eleganct' .1Ild

dt'iil-'KY

Ruilt'roosch is ~itu.lkd
al till' fool of tht'

•oe
BJ LANKWARDEN skryf oor

Rulterbosch-wyn

OPWINDENDEdinge is aan'tgebeur
in die Kaapse wynlande. Gebiede wat
tot dusver nog onbekend was as
wynproduksiegebiede het onlangs na
yore getree.
Trm Hamilton-Russell, wat in 1974

grond in Hermanus gekoop het en
Suid-Afrika se suidelikste wingerd
daar gevestig het, het waarskynlik die
nuwe tendens begin.
Tim se groot sukses met sy

Chardonnay en Pinot Noir, het 'n
kettingreaksie begin, wat nog groot
opwinding in wynkringe in die jare
vorentoe sal bring. 'n Goeie voorbeeld
is die onlangs
vrygestelde
1989 Ruiter-
bosch Mountain
Cuvee Sauvi-
gnon Blanc.
'n Paar jaar

gelede het ek 'n
tydjie saam met
Danie en Caren
Nel by hul
strandhuis in
Mosselbaai
deurge bring.
Hul wynplaas is
Boplaas in Ca-
Iitzdorp, waar
Carel die wynmaker is.
Ons het 'n rit van Mosselbaai in

die rigting van Oudsthoorn aangepak.
Voordat ons nog die Outenikwa-berge
bereik het, het hulle links afgedraai
en na 'n rukkie op 'n plato stilgehou.
Daar was rue baie te sienrue, net 'n

oop stuk veld omring deur proteas en
'n mooi uitsig oor die see. "Dit is waar
ons ons nuwe wingerde gaan plant,"
het Carel gese.
Dit het heeltemal onvanpas vir my

gelyk om besware te opper - ekhet toe
maar na die pragtige wilde voels gekyk
wat daar rond gefladder het.
Die heuwels het rue vir my goed

vir die kweek van wingerde gelykrue

9

Lugdiens, is om kliente soos kinders
te behandel- vertragings en rampe is
me die besigheid van die klient me.
Hou hom dus oningelig. Gevolglik
laat restaurateurs jou voor 'n lee
broodmandjie sit totdatjou gesels en
jou hoop verdwyn.
Die veel geloofdeRosenfontenwaar

die kreatiewe span lof en kritiek met
ewe veel minagting bejeen, word
ongelukkig die week gesluit. (Sien
berig langsaan).Terwyl gekunsteldheid
hulle baie gewild by Kaapstad se jet
set gemaak het, het hulle nuwe
betekems aan die woord vertraging
gegee.
'n Besoek aan Clementine's, wat

sy gewildheid verdien vir sy kreatiewe
kos en uitstekende waarde vir geld,
het die week ons bloeddruk laat styg.
Nadat ons betyds daar aangekom het,
het ons 40 minute gesit sonder dat
iemand by ons opgedaag het om
bestellings te neem. Ons was toe reeds
lam van die honger en ons wynvoorraad
het omtrent al verdwyn.
Ja, ons het gekla en die kelner was

baie gaaf en apologeties - maar dit het
me ons spysvertering gehelp me. 'n
Eenvoudige verduideliking vir die
vertraging heelwat vroeer sou 'n groot
verskil gemaak het.
Vertragings is rue die enigste smart

wat uit-eters moet verduur me:

In die Outenikwas
aar wingerd

MAUREEN BARNES

Blindegasvroue en
beskofte kelners

diens vir ons so vreemd dat ons swak
of geen diens glad rue raaksien rue.
Natuurlik het oos in Suid-Afrika

rue die voordeel van daardie
wonderlike, professionele en soms
sexy kontinentale kelners me.
Meesal, selfs in die beste eetplekke

in Kaapstad, word jy bedien deur
aangename jongmense wie se
vriendelike kleinhondjie-maniere van
twyfelagtige voordeel is wanneer dinge
skeefloop. Jy moet 'n hart van klip he
om Fido te kritiseerwanneer hy werldik
sy bes doen om jou tevrede te ste!.
Die altyd gewilde La Perla-

restaurant in Seepunt, wat altyd vol
lewe en tjokkeblok is, het vaardige
maar onbeskofte kelners. Dit is
verbasend om te sien hoe
vooraanstaande sakemanne die
onbeskoftheid van kelners gelate
aanvaar - iets wat hulle nooit by die
werk sal verdra me. En hulle kom
terug vir nog. Nie ek nie.
Die filosofie van die meeste

r~staurateurs, soos die van die SA

o

elke keer? Moet ek uit die bottel uit
drink? Waarom vrajynie virmy ofek
nog 'nbier wi!bestelme?Ek isbeskaafd,
ekisme dronkrue, so waaromdoenjy
dit?
Sy het my nie geantwoord me en

nogal 'n hele tydjie afgehaal gelyk.
Verbeter asseblief julle diens, mense.
(Ek noem me die naam van die

plek want ek wil me 'n ander watergat
gaan soek me.)

. KOOS COETZEE

Mark-Teater
Breestraat, Newtown

Ons is oop
Dinsdag tot Vrydag

vir
middag- en aandete

Saterdae
slegs aandete

Teletoon 838-696iO

HftRRIDftns. ~V~v~V~v
RESTftURftnT ~~~0~0~~

by die Mark-Teater

Onbeskofte watergat

MAUREEN BARNES,
'n koskenner van
Kaapstad, sal

voortaan bydraes
tot Ete en Drinke
lewer. Maureen was

verlede en
voorverlede jaar op
American Express
se paneel wat
restaurante

beoordeel. Vandag
skryf sy oor diens in

restaurante.

DIE bekende Kaapse restaurant Ro senfontein gaan gesluit word en die paaie van
die twee vennote, John Jackson en Keith Blake, gaan na baie jare skei.
Toe Rosenfontein, een van Kaapstad se drie top restaurante einde 1989

gelikwideer is, het die nuwe eienaars, Masterprop, besluit dat die restaurant
moet voortgaan en dat sjef John Jackson en bestuurder Keith Blake in hul poste
sou aanbly.
Maar onlangs is bekend gemaak dat die restaurant op 10Februarie gaan sluit.

Planne word nou opgestel om 'n kantoorkompleks te maak van die historiese
Valkenburg Herehuis.
'n Woordvoerder vir die maatskappy het egter gese dat die restaurant net op

die kort termyn gesluit is en dat 'n soortgelyke restaurant later weer daar
oopgemaak sal word.
Jackson en Blake het besluit om die restaurant te verlaat en hul lang

vennootskap te verbreek om hul eie paadjies in die koswereld te loop.
Hulle is besig om die groot aantal aanbiedinge wat hul van dwarsoor die land

gekry het te oorweeg, het Jackson gese.

Rosenfontein gaan sluit

DIE afgelope klornpiejaar het Kaapstad
moontlik die gunstelingplek vir
"foodies" suid van die Sahara geword.
Jy kan werklike goeie en kreatiewe
kos in en om die stad kry.
Maar aangesien Suid-Afrikaners

die wereld se mins veeleisende uit-
eters is, laat die standaard van diens
in die Moederstad se restaurante veel
te wense oor.
Daar kan verskeie redes wees vir

ons huiwerigheid om te kla. Miskien
is dit omdat ons soveel kla oor die
toestand van die land dat ons me meer
klagtes oor het as ons by restaurante
kom me. Miskien is die konsep van

IN my gunsteling-watergat in Yeoville
sit ek nou die aand rustig en drink 'n
paar biere. Langs my sit my vriend
Charles die akteur en ons gesels lekker.
Maar elke keer as my bier op is,

verwyder die kelnerin my glas. Ek
gee toe, Yeoville se watergate staan
me hoog op die leer van verfyndheid
me, maar hierdie kelnerin is sekere al
20 jaar in die kroeg/eetplekbedryf.
Uiteindelik vervies ek my en se vir

haar: Waarom verwyder jy my glas
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Koop die 'pizza' en eet hom warm

Ice-T se ysberg

CHARLES LEONARD

The Iceberg. Ice-T (8)

MET die plaat wil ek graag aan een
van my gunsteling platemaatskappy-
persone, Fiona Shenkman, dankie se
en groet. Die rede, sy gaan weg by
Tusk en sy was die een mens wat
altyd meer as die gewone drek aan
my gegee het.
Ice-Tis s6 'n voorbeeld. Hy is een

van Cie tipiese hardekwas, swart hip-
hoppers wat 'n lekker militante kleur
aan musiek gee.
Sy styl is hard, aggressief en baie

polities. Die begeleiding is opwindend
enjy m66t hard daarna luister.
Op die omslag is daar 'n plakker

wat jou waarsku "Parents strongly
cautioned: X-rated. Some material
may be X-tra hype and inappropriate
for squares and suckers".
Ongelukkig het dit ook die sterk

knop-in-die-broek macho-element,
maar dit is gelukkig baie tong in die
kies gedoen. .
Op die titelsnit waarsku hy 'Tm

the iceberg/The coolest motherfucker
in the world" en 'Tm the nigger/
Tripple-X is how I rate/ rm the one
your parents rate".
Lethal Weapon, wat Ice-T se sy

"mind" is, begin met die
skrikwekkendste "scratching" wat
klink soos 'n mes wat skerpgemaak
word.
Shut Up, Be Happy het die

somberste, mees siniese armageddon-
lirieke denkbaar: Daar kom 'n donker
radiostem wat se dat Amerika onder

krygswet is en dat alle konstitusionele
regte opgeskort is. Daar word gese
dat mense moet ophou dink, want dit
kan tot depressie lei. Bevraagtekening
is die nommer een vyand.
Jy mag nie jou versekerings-

maatskappy bel nie, jou mag nie jou
dominee bel nie, jy mag niemand bel
nie.
Niemand mag met die versameling

van urine-monsters inmeng nie. Daar
is 'n aandklokreel en as jy buite
aangetref word, "you will be shot!"
Geen twee persone sal vergader

sonder toestemming nie. As hulle dit
doen, sal hulle op die plek geskiet
word.
En dan die sarlcastieserefrein "Shut

Up, Be Happy".
Gaan koop dit as jy braaf genoeg

is. Dit is van die beste hip-hop
verkrygbaaren weerspieel wat die lot
van die swartmense in Amerika onder
die juk van die Republikeine is.

Back on the block. Quincy
Jones (7)

Die plaat laat jou aan 'n viskospizza
dink - 'n reuse groot een met garnale,
kreef, mossels, oesters, krapvingers,
gapermossels, kabeljou, dwerggamale,
knoffel, dubbelkaas en tamatiesmeer
op die deeg.
Baie en ryk en amperte veel om te

eet.
Back on the Block het Jones, wat

al 40 jaar een van die groot geeste in
die musiekbedryf is, geneem om te
maak.
Hy het werklik die sterre in swart

Amerikaanse musiek byeengekry en

een van die bes geproduseerde plate
ooit gemaak. Hyself is produksieleier.
Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan,

Miles Davis, Dizzy Gillespie, George
Benson, Joe Zawirml en James Moody
is van die mees gerespekteerde name
in modeme jazz.en fusion in die wereld.
Hulle is nie net op een lang speIer nie,
maar op een snit saam op die plaat!
En dit is die tendens oor die hele

plaat been. Jones bet die beste rappers,
die beste kore, sangers, soliste,
sessiemusikante byeengebring op die
plaat met style wat wissel van hip
hop, gospel, soul, Bebop, Latyns-
Amerikaans, jazz, funk, disko en 'n
spatsel "We are the world"-grandioos.
'n Mens word amper oorweldig

deur ses-sewe groot sterre per snit.
Goed, ekhet die vooIbehoude van

my bors af. Nou vir die lofliedere.
Wee B. Dooinit, met die sub-titel

Acapella Party by the Human Bean
Band, is asembenemend. Bobby
McFerrin, Sarah Vaughan, Ella
Fitzgerald, AI Jarreau en Take 6 wys
waartoe die mens like stemband in
staat is: dit is vokale gimnastiek met
minimalistiese perkussie-begeleiding.
Op Jazz Corner of the World vertel

die rappers Kool Moe Dee en Big
Daddy Kane die verhaal van die plaat
en die soliste is Moody, Davis, Benson,
Vaughan, Gillespie, Fitzgerald en
Zawinul. Dit is ultra-koel en vloei in
laasgenoemde se klassieke Birdland
in. Dit is 'n fraksie minder opwindend
as Weather Report se oorspronklike
en lewendige weergawe op 8:30. En
dit vat nogal om gedoen te word.
Ray Charles en Chaka Khan is 'n

uitmuntende kombinasie van twee
Groot stemme op die eerste kortspeler
van die plaat, rll be good for you.
Op Setembro (Brazilian Wedding

Song) wys George Benson dat hy tot
meer as hysbakmusiek in staat is met
'n paar kitaarleklre wat "cool" na 'n
understatement laat klink.
Die sexyste snit op die plaat is The

Secret Garden met lirieke soos "Gonna
hold you, ooh baby can I touch you
there/ Come on, come on, come on"
en die stemme van Barry White, EI
DeBarge, James Ingram en AI B.
Sure! Nie die tipe plaat wat oor en oor
by die volgende sedebewakers-vastrap
gespeel gaan word nie.
Ek sou se koop die pizza. Eet dit

terwyl dit warm is, want party dele
raak nogal "soggy" van al die
bestanddele.

MARKGALERYE

MARK-TEATER

01 tot So: 9nm

JAHNITO - 832-1646

KIPPIES BY DIE MARK

WAREHOUSE BY DIE MARK

Maan - Vry: 8nm. Sa: 6nm & 9nm

CURL UP AND DYE
- deur Susan Pam. Regie deur Lucille Gillwald

"Die besta SA-stuk van die Jaar"

A KISS ON YOU KOEKSISTER -
Pieter-Oirk Uys • Oi tot Vr: 8.30nm. Sa: 6nm &

8.30nm. So: 7.30nm.
"ANational Party bizarre" Tel: 832-1044

ONDER

787-7987/4

Vry & Sa:
Band of
Gypsies

VICTOR MUNNIK

BO

Silver Creek
Mountain
Band

:'.- :,:80'~- ty'~~~-~

BISTRO, KROEG EN
BILJARTKAMER
Crossroads-

sentrum, Hendrlk
Verwoerd-rylaan,

Randburg
787-7987/4

Suid-Amerika, en dwing die oorgewig mense
met hul snaakse aksente op 'n dieet van soja-
pannekoeke en molasse.
Maar anti-held Kris Kristoffersen, al sing hy

darem nie meer nie, verset hom steeds teen
wereldvrede.
In die volgende aflewering verduidelik

Kristoffersen die verskil tussen Lenin- en
Stalinisme, soos hy dit in die beropvoedingskamp
geleer het.

Ryp vir die revolusie
Emstig: die SAUK het nou 'n besondere taak om
as hoofbron van inligting met die "
demokratiseringsproses te help. Ons het nie net
'n ABC van die ANC no dig nie (ek sien op die
advertensies die CNA verkoop 'n rooi
troetelduiweltjie vir Valentynsdag), ANC-
gesindes en kommuniste moet nou
verantwoordelike poste kry by die SAUK en
begin werk!
Dalk is die eerste tekens daarvan alle sien,

soos die vrolike gesigte wat lank nie gesien is
nie.
Dan is daar gesigte wat ons al te veel gesien

het. Soos byvoorbeeld kolonel "Ryp vir die
revolusie" Heyns wat te midde van soveel vreugde
onwillig toegee: "'n mens kan vreedsame protes I

selfs 'n reg noem".

Moenie wag nle
Nee, gee my eerder die wonderlike Gymtrym-
advertensie wat se: "don't wait another moment
for the body you want".

..]~ ..
:'-"-.'"'.',:". :.''",,~:.'.',:~:,,-.. ,\;y--

Tel: 836-6002/838-1769

Gee die Iyk'n dop dat hy loop
TERWYL oom Andries worste! met die verskil
tussen Leninisme en Stalinisme, asook met die
tier in homself, toer AI Venter in Madagaskar.
Daar beskryf die spitsvondige Venter die

begrafnistradisies van die Madagskarre.
OF,een deel van die eiland word die gebeentes

na vyf jaar in die grond uitgegrawe, gewas, en in
huisies gemaklik gemaak. Dan word lange
gesprekke met die gebeentes gevoer, dit natuurlik
oor 'n dop of twee, en met die aanbied van
sigarette.
Op 'n ander deel van die eiland word 'n bees

kruie gevoer sodat hy op 'n trip gaan. Dan word
die redelose - maar uiters ontspanne - dier
geslag, en van sy vel word .heilige sandale
gemaak vir die naasbestaandes van die oorledene,
wat deur 'n klomp dronk vriende graf toe gedra
word.
Indrukwekkende tydsberekening van die

SAUl{, want die sjampanje vloei juis nou so
vryelik by die oop graf van apartheid.

Ou foutjie
Maar iemand maak altyd 'n fout.
Terwyl ons almal vasgenael voor die TV sit

om meer van ons toekoms te hoor, kyk die hele
land MacGyver. En wragtag, 'n Chinese meisie
smokkel 'n video van die wreedhede van
Tiananmen-plein na Amerika.
Saam met MacGyver leer ons dat video's

vertel die waatheid oor politieke gebeure, video's
kan maklik gemaak en versprei word, en wrede
regeerders - soos die Rooi Chinese - sal moor
om video's se verspreiding te keer.
En daar se baas Frik video's van onluste bly

verbode (en 'n mens kan nog ses
maande lank sonder vemoor aangehou
word).

Skokreeks
Ja. Terwyl ons en Rusland kyk wie
kan die gouste 'n mensliewende,
demokratiese gemeenskap organiseer,
vertoon die SAUK die skokreeks
"Amerika".
Daarin val die Russe Amerika binne,

roei die Klu Klux Klan worte! en tak
uit, skop al die korrupte cowboy's uit
hul poste, stop die CIA se terreur in
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Letterkunde
Odessa-ateljees bet pas 'n prent

voItooi wat gegrond is op die werk
van Alexander Koeprin, 'n skrywer
van vroeg uit die eeu. "Odessa-
verhale" van Isaac Babel, 'n skrywer
wat deur Stalin gelikwideer is, en
wat bandel oor die OekraInse
burgeroorloe in die twintigerjare,
word ook verfilm •
Ongeag kommer oor profyt bly

die Russiese letterkunde Sowjet-
regisseurs begeester.
Die regisseurs vergestalt bulland

se literere erfenis op die silwerdoek
veel meer bedrewe as enige ander
land se rolprentmakers.
Nou sal die onderwerpe tot bul

beskikking heelwat weier wees
aangesien hulle werk wat voorheen
verbied was vir die rolprentme-
dium kan aanpas.
Onlangse produksies sluit in 'n

verwerking van Leo Tolstoi se
"Kreutzer-Sonate" en 'n tele-
visiefilm gegrond op Mikhail BOo
elgbakof se "Hart van 'n hond", 'n
bytende satire oor pseudo-
wetenskap. (AFP)

vyftienduisend kassette, met titels
soos "Sweedse vroue-rullkIub" en
"Die hande van die kapper", in
omloop is.
Joeri Kowalenko, hoof van die

Odessa-ateijees in die Oekraine, dink
by het 'n oplossing tot die dilemma
van massabehoefte teenoor gehaIte.
Hy hoop om 'n paar kommersiele
prente te maak waarmee hy later
"gehalte"-prente kan ftnansier.

Video-salonne
Die Sowjet-publlek se vraatsug

na roofvideo's het die rolprentbedryf
ook bekommerd. Die hoofsaaklik
ftIistynse en dikwels pornograftese
of ge-welddadige video's word in
gebeime "video-salonne" vertoon.
In 'n artikel onlangs in Prawda
beweer Kamsjalof dat die Russiese
publiek verlede jaar biljoene roe-
bel in video-salonne spandeer bet.
Hy bespiegel dat tussen tien- en

flieks byna behep is met die oopvlek
van die maatskappy se gebreke.

Dwelmprobleem
Verskeie prente met maatskap-

like temas het in Rusland 'n groot
impak gehad, soos byvoorbeeld
"Klein Vera", 'ndonkerengewone
verhaal van 'n meisie wat op 'n
afgelee plattelandse dorpie groot-
word. Twee prente oor Rusland se
dwelmprobleem, "Tragedie in die
rock-styl" en "Spuitnaald" was ook
bale gewild by gehore. "Spuitnaald"
is reeds deur 13 miIjoen mense gesien.
"Interdewotsjka", 'n Sowjet.

Sweedse kOoproduksie oor die pros-
titute in Moskou se internasionale
hotels, was ook 'n groot kommer-
siiHe sukses.
Kritici meen die gewildheid van

die rolprente kan toegeskryf word
aan semi-naakte tonele wat ole
noodsaaklik is vir die intrige van
die prente nie.
Daar is 'n werklike gevaar dat

die gehaIte van Sowjet-films daar-
onder sally.

TatJana ArtemJewa se 1988-graflese kunswerk, "Ons sal hulle In
ere herstel". Oral beeld kunstenaars hul waarnemlngs van die
veranderlnge In hulle samelewlng ult. Ook die fllmbedryf

ondergaan groot veranderlnge. Ole lIIustrasle kom ult Penguin
Books se versamellng plakkate, The Posters of Glasnost and

Perestolka

PIERRE GLACHANT

MOSKOU - Die Sowjet-regering
bet die beginsel van finansiele
onathankIikheid vir rolprentatel-
jees goedgekeur. Die ateljees bet
nou bykans totale vrybeid om die
rolprente te maak wat bulle wiI en
te bemark soos hulle wit.
Sowat veertig ateljees geniet al

die nuwe onathanklikbeid. Hulle is
vry om hul eie draaiboeke te skryf
en kontrakte met buitelandse maat-
skappye te sluit. Beste van alles, 75
persent van die buitelandse geld
wat bulle verdien kan bulle mee
maak wat hulle wit.
Verspreiding is ook nou in die

hande van die atelJees. In die woorde
van Alexander Kamsjalof, presi-
dent van Goskino (die regering se
rolprentkomitee): "Ateljees is nou
van konsepsie tot by die doek vir
bul films verantwoodelik."

Pas op! Hollywood, die Russe is op pad
Die Russiese letterkunde begeester

Sowjet-regisseurs steeds

Beheer verby
Gesentraliseerde beheer van die

rolprentbedryf is iets van die ver-
lede. En terwyl rolprentmakers die
. ongewone vryheid geniet, moet hulle
ook die finansiele werklikhede van
'die bedryf in die gesig staar. Met
rege-ringsubsidles nou iets van die
verlede moet die prente geld maak.
Die voor die hand liggendste ge-

volg van die nuwe beleid is 'n
vloedgolf toeganklike "kommer-
sH!le" prente-soos "Geregsdiewe",
'n onderwereldse avontuur wat
afspeel op die strande van die
Swartsee.
Hoewel die pers eenparig was in

hul kritiek op die prent se swak
smaak en uitbeelding van eensydige
boewe, was dit 'n 10kettretTer.
Regisseurs benut hul

nuutgevonde vryheid deur onder-
weq>e aan te pak wat nog kort tevore
taboe was. Dit wil lyk of Sowjet-

Nuwe ewe ir Kr 9
Die lewe het nie

geeindig die dag toe
die gordyn vir die

laaste keer op Eduard
Greyling as

hoofdanser sak nie ...
inteendeel, pas terug
uit Londen begin hy sy
nuwe loopbaan as

vertolker en noteerder
van danse. HERMAN
LATEGAN het met hom

gesels

EDUARD GREYLING,jare lankeen
van Suid-Afrika se geliefde bal-
letdansers, is terug in Kaapstad na
agttien maande in Londen waar hy
born as cboreoloog bekwaam liet. Op
43 verruil by nou sy status as Kruik-
Ballet se hoofdanser vir 'n splinter-
nuwe loopbaan as vertolker eo noteer-
der van danse.
En skaars terug. van 14 tot 24

Februarie in Ballet Boutique m. sien
ons vir Greyling in sy nuwe gedaante
in die Nico Malan-Arena. Hy sal sy
ondervinding deel met die gehoor.
In Londen het by aan die Benesb-

instituut vir Choreologie gestudeer
waar hy blootgestel is aan intema-
sionale ontwikkelings en weer eksa-
mens moes skryf. Choreologie be-
hels die stap vir stap notering van
ballette en die presiese neerskryf van
passies. Elke beweging word met 'n
simbool vasgele, byna soos musiek
op bladmusiek.
Hoewel dit 'n baie presiese werk

Eduard Greyllng

is, se Greyling daar is tog ruimte vir
kreatiwiteit. om sy eie persoonIikheid
en indivuele vertolking daarin te sit.
sy "eie. unieke styl te skep".
"Dis nogal ~windend eo uitdagend

om op die drumpel van 'n tweede
loopbaan te staan," se hy oor sy aan-
stelling in 'n pos waarvan daar slegs
150 ter wereld is. "Noudat ek terug is.
wil ek graag ook as regisseur optree.
k1asgee en met jonger dansers werk."
Eduard Christiaan Gryeling is in

Genniston gebore en het aan die
Hoerskool 'DF Malan in BelVille
gematriku1eer. "Ek het vroeg in my
skoolloopbaan in nmsiek belang gestel
en op vyftien met balletklasse begin.
Ek wou eers dominee word, glo dit of
nie. maar prof Dulcie Howes het vir
my 'n studiebeurs gereel en ekhet dit
aanvaar."
Hy het in sy matriekjaar by Kruik

se dansskool (oftewel die Univer-
siteit van Kaapstad se balletdeparte-
ment) aangesluit eo in 1967 bet by sy

loopbaan as staatmakerlid van die
geselskap begin.
In 1971 het by saam met die prima

ballerina Phyllis Spira in die "Coppe-
lia"-tweepas gedans. Dit was, iro-
nies. 'n mislukking, want by sou in
hierdie k1assieke dansstyl uitblink.
Kruik se ballethoof. David Poole, bet
die jaar die ballet "Sylvia" geskep
waarmee Greyling en Spira die Nico
Malan-Operalrois ingewy bet. Dit was
die begin van 'n roemryke dansven-
nootskap en daarna bet Greyling elke
belangrike manlike rol in die Kruik-
repertoire verto1k.
Sy loopbaan siuit in agttieo maande

by die Nederlandse Nasionale Bal-
letgeselskap en optredes saam met
wereldbekende ballerinas soos Gal-
ina Samsowa. Hy is in 1980 genooi
om saam met Maina Gielgud in haar
balletstuk "Steps, Notes and Squeaks"
te dans en die Frans- Ru ssiese choreo-
graaf Andre Prokofski bet die ballet
"Zhivago" vir born geskep.
Byna tweejaar geledebet die gordyn

vir die laaste keer vir born gesak in
die rol waarmee hy sy solo-loopbaan
negentienjaar gelede beginbet: Prins
Siegfried in "Swanemeer".
"Dit was vir my geen versk:riklike

oomblik toe ek op veertig besluit het
om op te bou dans nie. Ek was mis-
kien 'n bietjie hart seer. maar glad nie
vexpletter nie. Ek bet my vir jare
reeds sielkundig daarop voorberei."
Sou by iets wou verander?
"Ja, beslis! Eksougraagbaiemeer

geld wou maak, maar andersins nie.
"Jy weet, mense vra my altyd of

daar een hoogtepunt in my lewe of
loopbaan was, maar ek kan nie eeo
ding uitsonder nie. Daar was so baie
highs. Ekkyk terug op 'n wonderlike,

rykioopbaanenekvoel tevrede. Daar
is sekerliknie baie mense wat dit kan
se nie. Daarom is ek dankbaar.
"En onthou, ek bet baie hard ge-

werk oole. Dissipline is later deel van
jou bestaan, soos slaap en eel. Bal-
letdansers is meestal afgesonderde
mense en dikwels eensaam. Miskien
omdat bulle dit so verkies. 'n Mens
moot baie lang me werle. In die dag
repeteer jy en in die aand tree jy op. Jy
moot gedurig op 'n sielkundige en
fisieke vlak op jouself konsentreer.
Jy's 02f.ll1tyei besig omjou in een of

ander rol te probeer inIeef en dit te
verstaan."
Maar eensaamheid was nooit 'n

negatiewe invloed op sy lewe nie.
"Ek sou dit rue anders wou gehad bet
rue. Dit hou my sane. daardie isola-
sie. Om rue te veel mense injou lewe
te be rue ... "
En dis juis die toewyding, isolasie

en energie wat hy in sy nuwe rigting
wil inploog. Gemeet aan vorige pres-
tasies kan 'n mens net 'n groot tookoms
vir die begaafde en veelsydige
kunstenaar voorspeI.
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By die onlangse lees van David
Sheff se Rolling Stone-onderhoud
met Haring tref die volle implikasie
van "Once Upon A Time ..." 'n
mens. Haring is reeds sedert 1987
HN -positief ("Once Upon A
Time ..." is verlede jaar, dus 2 jaar
later, geverf) en het nou Karposi se
.sarkoom, 'n vonn van kanker wat
dikwels met Aids gepaard gaan,
deel Sheff ons mee.

Totempaal ter herdenklng

Oeroue ritueel
En daarmee kry die "eendag,

lank, lank gelede" van die titel
weier betekenis: dit verwys na 1969
en toentertyd se nuutverworwe
seksuele vryheid, 'n vryheid wat
gedy het in die laat sewentigeIjare,
toe Haring waarskynlik niksver-
moedend die virus opgedoen het.
Miskien daarom dat daar geen
kondoom in sig is in merdie "prirni-
tiewe grotskildery" nie. Voorko-
mingsmaatreels soos "safe sex"
moes nog ontdek word.
Maar die glansverfinstellasie is

meer as net 'n nostalgiese monu-
ment: dit beeld ook die mer en nou
van die mens se durende vennoe tot
fantasie uit, selfs in die kake van
die dood. (Is die fantasie wat met
masturbasie gepaard gaan nie
waarskynlik van die min kere dat
die mens, vasgevang in 'n sieldo-
dende kleinburgerlike bestaan,
haarlsy kreatiwiteit uitleef Die?)

Enersyds vier Haring met "Once
Upon A Time ..." juis die ekstase
van die "klein dood". Maar
tegelykertyd word die ekstase
gevier van die sterwendes -
(standhoudend masturoerend juis
wanneer die rede sy inhiberende
houvas kwyt is?) in Kaapstad,
Johannesburg, Harare, Lusaka, Nai-
robi, New York, waarookal - wat
bevange maar ook plesierig hullig-
gaamlikheid met '0 oeroue ritueel
bly gedenk; ongeag grusame
aftakeling, in weerwil van die
"groot dood" se verleidelike
omhelsing~

t

de...
a

Foro'.: K_ Pt1I*oo

het met 'n ampsverklaring wat hom
eer "for committing his life and
work to the democratic ideals of
social justice, equality and
compassion forms fellow man".

Haring noem sy instellasie in die
gemeenskapsentrum "Once Upon A
Time ...". Die werk is in swart op
wit emaljeverf uitgevoer en beslaan
die boonste deel, bokant die teels,
van vier mure. •

Die kunstenaar gebruik die
banale en kro seksgraffiti van
openbare toilette as motiewe.
Vrolik word die eensaarnheid,
liefdebehoewendheid en ecrlikheid
waarvan muurskrif in publieke
retirades dikwels getuig, omskep
tot 'n fees: voet, been, selfs
groottoon, word in eenvoudige lyn
(dit herinner nogal aan Picasso en
Walter Battiss) omvonn tot fallus;
nek en kop word vinger; glanspenis
word gesiggie met suigende lippe;
semen word mens.
Sinnelik beeld Haring die

vlietende oomblik van omgang en
orgasme uit. ('n Vriend wat my
toeristefoto's van die Haring-werk
onder oe gehad het, beskryf dit as
"pure jagsheid"!)

Machismo
Maar Haring ondergrawe deur sy

kunswerk ook die macho-stereotipe
waaraan heelparty hetero- en homo-
seksuele mans (vir wat die twee tenne
werd is) lmlself verslaaf: van die figure
het vroueborste en menige anus word
uitgebeeld as kloppende plesieroord.

Keith Haring s
viering van die

ste en het Haring se baldadige fees
'n bepaalde trefkrag.

Anti-apartheid
Haring word vanjaar 32 en het

reeds op 19 sy eerste tentoon-
stelling gehad, in Pittsburg. Wat
natuurlik te klein geword het vir
hom en Haring het sy hap van die
Big Apple en intemasionale roem
gaan opeis. Sy eerste tentoon-
stelling in New York was in 1981
op 'n bloedjong 23 en "groot name"
in die kunswereld was daar: Andy
Warhol, Roy Lichtenstein, Robert
Rauschenberg.

Hy was deel van die East Village
se kuns-scene en bevriend met 'n
sangeres genaamd Madonna.
Straatkuns is waannee die grooto-
gige platsak-plattelander homself
bemoei het. Kryttekeninge in sub-
way-stasies, T-shirts, knoopspelde
met slagspreuke. Toe word hy ryk.

Haring se werk het dikwels 'n
maatskaplike strekking: politieke
boodkappe oor veilige seks, waar-
skuwing's teen die ontwer-
persdwelm Crack, selfs anti-
apartheid. (Haring het in een
stadium 'n swart minnaar gehad.)
In 1986 het hy 'n deel van die

Berlyn-muur beskilder. Vir die hon-
derdjarige viering van die
Vryheidstandbeeld het hy saam met
'n duisend kinders 'n skildery so
groot soos 'n gebou gemaak.

'n Populere kunstenaar dus. S6
gewild dat in Chicago die burge-
meester 'n Haring-week afgekondig

'n Gedeelte van die Amerikaanse skllder Keith Haring se muursklldery In 'n gemeenskapsentrum
In New York

"site-spesific installations". ('n
Kunsstudent verduidelik my instel-
lasies is werk wat die tradisionele
grense van 'n kunswerk, soos 'r:.
skildery of beeldhouwerk, oorskry:
bv. meubels, muurskilderye, selfs
graffiti.)
In 'n artikel in die NY Native ('n

koerant wat tot stand gekom het
weens die konserwatiewe geves-
tigdheid van die Village Voice in
die onlangse tyd) oor "The Center
Show" word die naarn van Keith
Haring net tersluiks genoem: "Keith
Haring, witty and wild, if not
inspired, pounds it home in the
men's room."
Nogal vreemd, want van die 51

kunstenaars wat aan die projek
meegewerk het, is hy, Leon Golub
en Kenny Scharf seker die bekend-

Eendag, lank gel

Die populere
Amerikaanse graffiti-
kunstenaar Keith
Haring het die mure
van 'n toilet in New
York beskilder. KOOS
PRINSLOOdoen
verslag

Keith Haring deur die lens van Robert Mapplethorpe
Uit: "50 New York Artists" deur Richard Marshall en Robert

Mapplethorpe (Cronicle Books, R69,95)

I want to live and make things
that live - Keith Haring

'N VRIENDIN vertel terminale
A;ds-slagoffers, party waarvan die
brein in die laaste dae aangetas is,
masturbeer kompulsief. Die
inligting het sy van 'n verpleegster
wat in die waakeenheid van 'n
Kaapse hospitaal werk.
Wat haar ontstel is die "ver-

spilling" van "besmette" saad; 'n
ontsteltenis wat heelwat mense met
'n kennis van Paulus se sendbrief
aan die Romeine, Levitikus en
blo'otstelling aan sensasionele
verslaggewing oor "die siekte van
ons tyd" seker deel. Dink maar net
aan Attie van der CoIf se uitlatings
in 1983 oor hoe betekenisvol die
"A" in die afkorting Aids vir hom
is. Daardie "acquired" van die sin-
droom: verworwe gebrek. Die
lyding en dood wat die mens
verwerf as straf vir die sonde van
"teennatuurlike seks", seks buite
die huwelik, dominee?

Dit net ter inleiding, want eintlik
gaan dit mer om 'n plesierigheid.

'Witty and wild'
Een van my opwindendste

ervarings verlede jaar by 'n eerste
besoek aan New York was die

• tentoonstelling "The Center Show"
in 'n gemeenskapsentrum in 13th
Street, Greenwich Village:
spesifiek 'n muurskildery van Keith
Haring. New York-kunstenaars is
genooi om die 1969 Stonewall-
opstand (gelei deur drag queens wat
hulle verset bet teen die polisie se
standhoudende klopjagte op die
Stonewall-kroeg) te vier deur die
scotrom se interieur te vemcr met

Vrydag! 19 Januarie 1990
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KAAPSTAD

Base: Vanaand, Saterdag en
Sondagaand is dit Smoking
Brass.

KAAPSTAD

woodsentrum 9a, Pletten-
bergbaai.
Zona. Na"iewe Afrika-kul18
en -appliek; inheemse
handwerk en kuns.
Grantlaan 64, Norwood,
Johannesburg.

Baxter-Galery: Galery-
uitstalling. Uitstalling deur
spotprenttekenaar Derek
Bauer duur tot 10 Februarie.
Art Scene, Seepunt:
Gemengde uitstalling van
skilderye, keramiek en
glaswerk.
Gallery 709, Adderley-
straat: Verskeie beeldhou-
werke en skilderye deur
plaaslike en internasionale
kunstenaars van onder
andere: Robin Mann, Pieter
van der Westhuizen, Naama
Nothmann, Ann Linsell-
Stewart, Lukas van Vuuren
en andere.
Kunskamer, Bergstraat 14:
Suid-Afrilcaanse
kunstenaars soos Pierneef,
Maud Sumner, Maggie
Laubser, Irma Stem, Preller,
Welz, Kibei, Caldecott en
Boonzaaier.
Gallery International, St
Georges-sentrum:
Algemene uitstalling.

van die disko-twak. op ander
plekke.
Chris Prior is soms
Saterdagaande die platejog-
gie. Vir "denkende" jollers.
Rumours, Rockeystraat: 'n
Tipiese Rockeystraatse laat-
aand- "joint" vir mense wat
soms werk en van jazz hou.
Late Nlte Duke's, Melville:
Laatnag-altematief vir mid-
del-stedelinge. Oop van vyf-
uur smiddags tot baie laat
saans en Saterdae vir
middagete. Etes word sewe
dae van die week tot laataand
bedien.
Club Manzattan, Moletsa-
ne, Soweto: Hoer-inkomste-
groep disko. Oop van II nm.
Maandae en Dinsdae is toe-
gang gratis. Twee gratis bie-
re op aande wanneer toegang
gevra word. Alle soorte
musiek.
Blues, Marshallstraat 165:
Wesens van die noordelike
voorstede (ouderdom tussen
25 en 35) se uithangplek.
Disko-musiek, flitsende lig-
le, spieels, mense met grime-
ring ... daai soort van ding.

'MUSIEK -

JOHANNESBURG
Goodman-Galery, Sand-
ton: Elizabeth Vels stal werk
tot Saterdag uit.
Gencor-galery, RAU:
Kunstenaars van die Tagtigs
is die titel van 'n uitstalling
waardeur verskeie ga1erye
vereer word, onder andere
Natalie Knight, Gallery 21,
Les Art International en
Karen McKerron-galery. Tot
7 Maar!.
Karen McKerron-Galery,
Bryanston: Cecile Sash stal
tot 28 Februarie uit.
Do min leu s - G a I e r y,
Rosebank: Seremoniele en
huishoudelike objekte van
die Kongo word tot 14
Februarie uitgestal.
Gallery on the Market,
Newtown: Uitstalling deur
Jacques Fuller, Julian Venter
en Sonja Zytkow. Tot 28
Februarie.
Johannesburgse Knns-
galery: Gerard Sekoto stal
tot 10 Februarie uit. Oole 'n
Uitstalling van pop-kul18 met
werke van onder andere
David Hockney.
African Magic: Inheemse
handwerk en kunsartikels.
Ongewoon en outentiek.
Rockeystraat 20, Bellevue,
Johannesburg, en Milk-

GALE RYE

Jameson's Bar, Commiss-
ionerstraat: Ben van die laas-
te buiteposte van "live 'n lo-
cal" musiek. Wye verskei-
denheid van mbaqanga tot
rock. Jazz saam met Sater-
dagmiddagete; geen toe-
gangsgeJd. Jazz elke dag van
12 tot 2nm en Saterdae van 2
tot 6nm. Simba Morri va-
naand en Saterdagaand
gesien word.
Roxy Rhythm Bar, Main-
straat, Melville: Vanaand:
AFRICAN JAZZ PION-
EERS. Saterdag: LARRY
AMOS AND THE NAUGH-
TY BOYS. Maandag:
GREEN. Dinsdag: Lrm..E
SISTER. Woensdag: DIA-
MOND DOGS. Donderdag:
WENDY OLDFIELD.
Klpples, Mark-Teater,
Newtown: Township-jazz se
voorstedelike tuiste. (foe op
Maandae, die res van die
week oop van sewe-uur - en
naweke van vyf-uur - tot
laat.)JAHNITO is hiertot 18
Februarie.
The Junction, h/v Bree- en
Claimstraat: "Ouer" rock en
new wave met 'n aparte
vertrek vir "live" groepe, 'n
daktuin en video- en pool-
kamer. Welkome afIeiding

JOHANNESBURG

Lean
On Me

Lean
On Me

TURNER
& HOOCH

SEA
OF LOVE

FIDELIO is tot 17 Februarie
in die Opera te sien.

Mynardvllle Opelugteater:
Shakespeare se MUCH
ADO ABOUT NOTHING
met Bo Petersen en Peter
Butler is tot 17 Februarie te
sien.

A Romantic Comedy With The Works (2-16)
William A. Moses, Julia Roberts

DAILY: 9.45, 12,15,2.30,5.15,7.45,10.00

THE Bl11"ER TEARS OF
PETRA VON KANT kan in
die Arena tot 17 Februarie
gesien word. Met Antoinette
Kellerman en Pauline
O'Kelly.

Nlco Malan, Strandgebied:
MARCH OF THE
FALSETTO'S met Joseph
Clark en Drummond Marais
is in die Teater tot 17
Februarie te sien.

Romantic Thriller (2-18)
AI Pacino, Ellen Barkin

DAILY: 9.45, 12.15,2.30,5.15,7.45,10.00

SEA
OF LOVE

Romantic Thriller (2-18)
Al Pacino, Ellen Barkin

DAILY: 9.45,12,15,2.30,5.15,7.45, 10.00

Hilarious Comedy (Al
Tom Hanks, Mare Winningham -

DAilY: 9.45, 12.15, 2.30, 5,15, 7.45, 10.00

Action

PLUS

HIT LIST
Action (2-18)

MDN-FRI: 9.30200,730 SAT: 1100, 3.30, 8,00

NIGHTMARE
ON ELM STREET 4

Horror (2-18)

PLUS
Brutal Clory

MON-FAt: 9.30:~u~O,l~.j~ ~~{jl1.00, 3,3b~8~gJ

Keavin Feather is by die
Leonard Rayne te sien.

WHODUNNIT,'n komedie
met Tobie Cronje is by die
Alhambra te sien.

:{tu

SEAOF LOVE
Romantic Thriller (2-18)

AI Pacino, Ellen Barkin
DAilY: 9,45, 12.15,2.30, 5.15, 7.45. 10.00

KAAPSTAD
Baxter-Teater, Mainstraat:
IPITOMBITHE WARRIOR
kan tot 3 Maart in die
Hoofl eater gesien word.

In die Studio is Robert Kirby
se HOUT CUISINE tot 24
Maart aan die gang.

In die Concert Hall is daar
lesings deur Edward
Saunders tot Saterdag. Van
volgende week af is daar die
drama HORN OF
SORROW, oor die swart

Drama (A)
Jean Simmons, Anthony Hopkins

DAILY: 945.12.15.230,515,745,10.00

,hi,'! ,I3:!I(i~! li,!:l1:fIIH:titU

Lean
On Me

A Cry in
the Darlf

tot Vrydae om 8nm en
Saterdae om 6 en 9nm.

Patrick Mynhardt is in
ANOTHER SIP OF
JEREPIGO by die Laager,
Mark- Teater te sien. Elke
aand om 8-uur.

Pieter Toerien: AIN'T
MISBEHA VIN' met Sam
Marais en Natalia Da Rocha
open Saterdagaand om 9-uur
by die Andre Huguenet.

MYSTIC
PIZZA

SEAOF LOVE

JO'BURG FOLLIES met
Malcolm Terry, Jonathan
Taylor, OdiJe Rault en

Mar a~ ~~~~~~~~~~a~~aume (A)
DAIL~ 9.45.12.15,2.30.5.15,7.45,10.00

FEB 12 9,45am SOLD OUTI

Action Drama (2-'9)

DAll:~t2;~1~~~,y~~0~~I.~Y5~t.~~~ 10.00

I~~II"~I

MYSTIC PIZZA

Craig 1. Nelson, Vanity (2-18)
DAilY: 945, 12.15. 2.30. 5,15, 7.45. 10,00

TITBITS is 'n nuwe komedie
wat by die Victory in Orange
Grove aan die gang is. Met
Clive Scott, Melody O'Brian
en Jenny De Lenta. Maandae

Pieter-Dirk Uys se 'National
Party bizarre' A KISS ON
YOUR KOEKSISTER is le
sien by die Markteater se
Warehouse. Dinsdae tot
Saterdae om 8.30run en
Sondae om 7.30nm. Ook:
Saterdaemiddae om 3-uur.

SEA OF LOVE

gesien word. Voorskoue van
volgende Woensdag af.
Open 14 Februarie om 8nm.

RUNNINGONEMPTY

RED SCORPION
Dolph Lundgren. AI While (2-14)

DAilY: 9.45, 12,15, 230, 515. 7.45. 10.00

AI Pacmo. Ellen Barkin (2-18)
DAilY: 9,45, 12,15,2.30.5.15.7.45.10,00

Wilham R Moses. Julia Roberts (2-16)
DAilY: 9,45,12,15,2.30.5.15.7,45,10,00

Tom Hanks, Mare Winningham (Al
DAilY: 9.45. 12.15, 2,30. 5.15, 7.45.10,00

~~~~a~ ~~~~~~;' :~ge~\~~,~~~~o~obA)

Judd Hirsch, River PhOenix (2-14)
DAilY: 9,45, 12.15, 2.30, 5.15. 7.45. 10,00

ACTION JACKSON

TURNER & HOOCH

"11,1111:

Craig T. Nelson, Vanity (2-18)
DAILY: 9,45, 12.15,230.5.15.7,45.10.00

SEA OF LOVE

LEAN ON ME

LET IT RIDE

LEAN ON ME

MYSTIC PIZZA

AI Pacino. Ellen Barkm (2-18)
DAilY: 9.45, 12.15,230, 515, 745, 10,00

Wilham A. Moses, Julia Roberts (2-16)
DAILY: 9.45. 12.15,2.30.5,15,7.45,10.00

RED SCORPION
Dolph Lundgren. Al White (2-14)

DAILY: 945.12.15.2,30.5,15.7.45.10.00

1J1~~~~~.~~~~~~;'2~ge;~1~U;,~~~~iobA)

Ellie Cornell, Danielle Harris (2-14)
DAllY: 9.45, 12.15.2.30,5,15,7.45,10,00

Craig T. Nelson. Vanity (2-18)
DAllY: 9.45, 12.15. 2.30, 5.15, 7.45,10,00

TURNER & HOOCH
Tom Hanks, Mare Winningham (A)

DAilY: 9.45, 12.15.2,30.5.15.745.10.00

Richard Dreyfuss, Terl Garr {A)
DAilY: 9.45,12.15,2,30,515,7,45, 10.00

ACTION JACKSON

SHEBA BABY
Pam Grier (A)

DAILY; 9,30, 12.00, 2.30, 5.15, 7.45, 10.15

--
~~~~~~.~~~~~~5~' 2Rg8e5r1,~~,~~~~0~obA)

MYSTIC PIZZA

SEA OF LOVE

DAilY: 9~4o~~~i~~~~r~~:~ll~h~~:5. ld.~-ci4)

LEAN ON ME

RED SCORPION

TEATER

William R. Moses, Julia Roberts (2-16)
DAilY: 9.45, 1215.230,5,15.7.45.10.00

Susan Pam se CURL UP
AND DYE is elke aand om 8-
uur by die Mark-teater te
sien. Saterdae om 6 en 9nm.

ACTION JACKSON
Craig T. Nelson. Vanity (2-18)

DAilY: 9.45, 12,15,2.30,5,15,7.45, 10,00

LEAN ON ME

RUNNINGONEMPTY

SEA OF LOVE

AI Pacino, Ellen Barkin (2-18)
DAilY: 9,45. 12.15.2.30,5.15.7.45, 10.00

SEA OF LOVE

MYSTIC PIZZA

Judd Hirsch, River Phoenix (2-14)
DAilY: 9.45. 12.15, 2.30, 5,15, 7.45. 10,00

ROADHOUSE
Patrick Swayze, Kelly lynch (2-19)

DAILY: 9.45. 12.15,2.30,5.15. 7.45. 10,00

By die Dalro-teater,
Wlndybrow is TRUK se
MARY STUART met
Shirley Johnston en Jacqui
Singer tans aan die gang.
Elke aand om 8-uur.

JOHANNESBURG

Michael Moriarty. Anthony la Paglia(2.14)
DAilY: 9.45, 12.15, 2.30, 5.15, 7.45, 10,00

Nml THE ENFORCER

Vanessa Cooke kan in THE
BEl'..LE OF AMHERST by
die Mark se Upstalrs-teater

William R. Moses, Julia Roberts (2-16)
DAilY: 945, 12.15,2.30,5,15,745,10.00

Al Pacino, Ellen Barkin (2-18)
DAilY: 9,45,12.15,2.30,5.15,7.45,10,00

Richard Dreyfuss. Teri Garr (A)
DAILY: 9.45, 12.15, 2,30, 5.15, 7.45, 10,00

ACTION JACKSON DEADPOETSSOCIETY
CraIg T. Nelson Vanity (2 . Robm WIlliams (A)

DAilY: 9,45, 12.15.2.30.'5.15,7.45. 10,o-dS) DAilY. 9.30, 12.00, 2.30, 5.15, 7,45. 10.15

RED SCORPION D S~c;~f.~!YE (2-'8)
AllY: 9.45, 12.15,2.30, 5.15. 7.45. 10,00

THE SIEGE OF RREBASE GLORIA
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KAAPSTAD
LABIA - Oranjestniat 68:

SCREEN I
Vrydag: 6.15 Square Dance.
8.30 Homage to Chagall.
10.15 The Adventures of
Baron Munchausen.
Saterdag: 10.15 World's
Greatest Athlete. 2.00 en
6.00 Homage to Chagall.

3.45 en 10.15 Adventures of
Baron Munchausen. 8.00
Square Dance.
Maandag: 6.00 Baron
Munchausen. 8.30 Homage
to Chagal!. 10.15 Square
Dance.
Dinsdag: 6.15 Homage to
Chagall. 8.00 Square Dance.
10.15 Homage to Chagall.
Woensdag: 5.15 Homage to
Chagall. 7.00 Camille

Claudel. 10.15 Square
Dance.
Donderdag: 5.45 Square
Dance. 7.45 Homage to
Chagal!. 9.30 Camille
Claude!'
SCREEN 2
Vrydag: 3.30 The
Adventures of Baron
Munchausen. 6.00 en 10.00
La Lectrice. 8.00 Revolving
Doors.

Saterdag: 1.45 en 10.00
Revolving Doors. 4.00 en
7.45 La Lectrice. 6.00
Burning Beds.
Maandag: 3.00 Camille
Claude!' 6.15 en 10.00 La
Lectrice. 8.15 Revolving
Doors.
Dinsdag: 3.30 en 7.30 La
Lectrice. 5.30
RevolvingDoors. 9.30
Camille Claude!'

Woensdag: 3.30 Baron
Munchausen. 6.00 en 10.00
La Lectrice. 8.00 Revolving
Doors.
Donderdag: 4.00 en 8.00 La
Lectrice. 6.00 Revolving
Doors. 10.00 Baron
Munchausen.

JOHANNESBURG
MINI CINE - Pretoriastraat

49, Hillbrow: DH Lawrence
se KANGAROO met Judy
Davis wys nog vandag en
more om 3, 6 en 9run.
Volgende week: Osprey-
Filmfees:
Maandag: 2.45 Allegro Non
Troppo. 5.15 Sex Mission.
7.45 Allegro Non Troppo.
10.00 Sex Mission.
Dinsdag: 2.45 Belinda. 5.15
A Man Called Eva. 7.45

Belinda.IO.00AManCalled
Eva.
Woensdag: 2.45 Men. 5.15
Coup De Torchon. 7.45 Men.
10.00 Coup De Torchon.
Donderdag: 2.45 Allegro
Non Troppo. 5.15 Sex
Mission. 7.45 Allegro Non
Troppo. 10.00 Sex Mission

7 ARTS, NORWOOD -
SALAAM BOMBAY

TV4
6.03 Toyota Top 20
6.30 Muzik A La Carte
9.04 Amerika
9.57 Movie Focus
10.29 Cheers
10.57 Die Valeurs van
Montreal
I 1.51 Ripley's Believe It or
Not

5.00 The Diplodos
5.30 Shagma
OopTyd
6.00 Loving
6.30 The Days and Nights 0(,
Molly Dodd
Intekenare
7.00 Love with a Twist
8.00 The Gypsey Kings live
at the Royal
9.00 Blind Date - kyk onder:
hoogtepunte
11.00 Violets are Blue

DONDERDAG15
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
6.15 Die reise van Cousteau
7.00 Hardcastle en
McCormick
8.00 Network
9.00 Hill Street Blues
10.00 Topsport
I 1.00 The Personals kyk
onder hoogtepunte
1.30 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 Progranune
7.29 News
7.57 Ingxubevange - Musiek
8.30 S izungeza Izwe

TV3
4.50 Featherfoot Farm
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 Progranune
7.57 Jazz Jazz Jazz
8.26 Mopheme

M-NET
10.30 Visiting Hours
12.10 60 Minutes
3.00 Cactus Flower
4.40 60 Minutes
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 Armed and Dangerous
10.3060 Minutes
11.00 Extremities

TV1
7.00 Goeiemore SA
3.00 Teleschool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 White Fury - The
Untamed Tibet
5.00ZAPMAG
5.25 Bible Story
5.30 The Littlest Hobo
6.00 News
6.15 The Golden Hour
7.00 Telly Fun Quiz
7.30 Starting from Scratch
8.00 Netwerk
9.05 Formule I
9.35 Diagonaalslraat
10.00 TopSport
11.00 Vullerprogram
11.30 Die Alleenloper
12.30 Oordenking

TV2
4.50 Featherfoot Farm
5.00 Training and
Development
5.30 Snorks (Engels op
Radio 2000)
7.00 Indepth Progranune
7.29 News
7.57 Kwakhala Nyonini
8.27 Family Fun

TV3
4.50 Featherfoot Farm
5.00 Training and
Development
5.30 Re A Aga
7.00 News
7.29 Indepth Programme
7.57 Ntome Tsebe

4.50 Featherfoot Farm
5.00 Countries
5.20 Dealing with Dogs
5.30 Lefokisi Sajene
Samandula - Jeugdrama
7.00 News
7.29 Indepth Progranune
7.57 Diwetse

M-NET
10.30 Extremities
3.00 Chapter Two
5.00 Little Wizards
5.30 Dino Riders
Oop Tyd
6.00 Loving
6.30 Designing Women
Intekenare
7.00 The Black Stallion
Returns
9.00 Sokker
10.00 Falcon Crest
11.00 No Way Out

TV4
6.03 Sonny Spoon
9.04 Cervantes
11.12 She's the Sheriff
11.39 The Big Valley

TV4
6.03 Katts and Dog
6.30 Topsport
9.04 Amerika
10.00 St. Valentine's Day
music special
11.15 Homeroom

M-NET
10.30 Where Are the
Children
12.10 Videofashion
3.00 Be My Valentine,
Charlie Brown
4.00 DTV Romancing

6.30 Topsport
9.03 Head of Class
9.31 Dynasty
10.24 Wiseguy
11.18 The Forum Presents -
BB King (deeI2)

M-NET
10.30 Go Tell the Spartans
3.00 Thrashin'
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 Raiders of the Lost Ark
9.00 Stripes
11.00 Give My Regards to
Broad Street

TV3

TV1
7.00 Goeiemore SA
10.55 TopSport
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 sal
aangekondig word
7.00 Kamers
7.30 Vleuels
8.00 Network
9.00 Whirlpool
10.00 Topsport
11.00 Open University
I 1.55 Evening Prayer

TV2
4.50 Featherfoot Farm
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

TV2
4.50 Featherfoot Farm
5.00 Home and School
Safety
5.10 Moving On Again
5.30Zikhethele - Jeugdrama
7.00 Indepth Programme
7.29 News
7.57 Police File
8.14 Igagasi
8.42 Ezodumo

TV1
7.00 Goeiemore SA
3.00 Teleschool
3.30 Opvoedkundige 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
9.40 Insekgedrag
10.00 TopSport
I 1.00 Sonderlinge Stories
11.55 Oordenking

6.00 Midnight Caller
Intekenare
7.00 Carte Blanche
8.00 Wildlife on One
8.30 Violets are Blue - kyk
onder hoogtepunte
10.30 Tennis

TV3
4.50 Featherfoot Farm
5.00 Home and School
Safety
5.1 0 Moving On Again
5.30 Voltron (Engels op
Radio 2000)
7.00 News
7.29 Indepth Progranune
7.57 Police File
8.14 Re A Aga - Musiek

TV4
6.03 Katts and Dog

TV2
12.00 Kickers
kinderprogram
12.30 National Geographic
Explorer
1.00 TopSport
7.00 Indepth Progranune
7.16 News
7.33 Imibono
7.57 Masakhane
Godsdiensprogram
8.14 Ukholo Lunje

3.00 Peter Ustinov in Russia
3.50 Secret Life of Sergei
Eisenstein
4.50 You Ruined My Life
5.5050/50
6.50 Life Style
7.30 Met woord en lied
8.00 Network
9.00 Vita Music Awards
10.35 A Look at the Book
11.00 TopSport

TV4
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 Progranune
7.33 Le Reng/ La Reng?
7.55 Ho Lla Noto - Koorsang
8.13 Mahlasedi A Tumelo

M-NET
7.00 Indiese progranune
10.30 Portugese progranune
Intekenare
1.30 Care Bears
2.00 Heathcliff
2.30 The Haunted School
3.00 The Phantom of the
Opera
3.50 World's Greatest Stunts
4.40 Beyond 2000
5.35 Runaway with the Rich
and Famous
OopTyd

TV3
11.00 Educational
Rendezvous
3.00 TopSport
5.00 Meriteng
7.00 Indepth Programme
7.19News
7.39 Tshutshumkgala -
Musiek
8.26 Ngwanaka
8.57 Epilogue

TV4
6.03 Check it Out
6.30 The True Story of Spit
MacPhee
9.03 Benson
9.31 Knots Landing
10.34 People Like Us
10.51 Nearly Departed
11.18 Stingray
12.08 TopSport

Rendezvous
3.00 TopSport
5.00 Saturday Special
7.00 Indepth Progranune
7.19 News
7.39 TV2 Ngomgqibelo
Musiek
8.57 Epilogue

M-NET
1.30 Hemingway (Deel 1,2,
3 en 4)
5.00 Sokker
OopTyd
6.00 Sokker
Intekenare
7.00 Cactus Flower
8.4060 Minutes
9.00 Where are the Chi Idren?
- kyk onder hoogtepunte
10.40 The New Dr Ruth
Show
11.00 Die Laughing
1.00 Hot Hits

TV1
1.00 Pinocchio
1.25 ZET!
1.35 Once Upon A Time
2.00 Program sal
aangekondig word

TV2
11.00 Educational
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M-NET
10.30 Visiting Hours
12.10 60 Minutes
3.00 Raiders of the Lost Ark
5.00 Hot Hits
OopTyd
6.00 Loving
6.30 Sport
Intekenare
7.00 Give My Regards to
Broad Street
8.45 60 Minutes
9.00 No WayOut-kykonder
hoogtepunte
10.50 Boks

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 California Split - kyk
onder hoogtepunte
10.36 MASH
11.16 Julio Iglesias

TV1
6.00 Goeiemore SA
3.30 New Monkees
4.00 Santa Barbara
4.25 Fast Forward
5.00 Ducktales
5.30 Topsport
6.00 News
6.20 Sons of the Blood
7.10 MacGyver
8.00 Netwerk
8.45 Police File
9.00 Gevaarlike Somer
10.25 Bestemming Saoedi-
Arabie
12.05 Oordenking

. .....

TV2
5.00 Lingisa
5.32 T '& T - (Engels op
Radio 2000)
7.00 Indepth Programme
7.19 News
7.39 Itreyini - komedie
8.09 Sidlale Intsha - musiek

-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
1.10 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 Combat Academy
I 1.05 TopSport
12.25 Epilogue
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