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formele Verdrukking, eerw Frank Chikane,
Japie Maponya se gesin, Siphiwe Mtimkulu
se pa en Hofman Galeng.

Kapt Dirk Coetzee, oud-bevelvoerder van
die SAP se moordbende, het verlede jaM aan
Vrye Weekblad gese Maponya is deur'kapt
Eugene de Kockdoodgeskiet en Mtimkulu is
deur die moordbende vergiftig.

Vrye Weekblad, die Webster-tms't en
beweerde slagoffers van moordbendes aan
die Oos-Rand word verteenwoordig deur David
Dison en Lauren Jacobsen van Bell, Dewar
en Hall.

Bheka Shezi tree op vir die Mxenge-
gesin, Brian Currin vir Regslui vir Mense-
regte en Ahmed Motala vir Butana Almond
Nofomela.

Griffiths Mxenge is volgens beedigde
verklarings deur Coetzee en Nofomela, 'n
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begin," het hy gese. "Daar is 'n lang Iys gevalle
wat binne die kommissie se opdrag val."

Hy het ook gese die kwessie oor die
ontoelaatbaarheid van getuienis wat hangende
gedinge kan beibvloed, moet nog uitgestryk
word.

Vier verskillende advokate en hul juniors sal
voor die kommissie optree vir onderskeidelik
die Suid-AfrikaansePolisie, individuele lede en
oud-lede van die SAP, die Suid-Afrlkaanse
Weermag en die minister van Verdediging, en
die Burgerlike Samewerkingsburo. Die advokate
vir die SAP, die SAW en individuele lede van
die SAP verskyn in opdrag van die Staatsprok:ureur,
maar die Burgerlike Samewerkingsburo se
advokate kry hul instruksies van 'n private
prokureursfirma, Havenga en Kruger.

Adv Wim Trengove, SC, sal in opdrag van
O1eadle, Thompson en Haysom optree vir Cosatu,
die Onafbanklike Raad van Ondersoek na In-
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HarIns begin ondersoek na Inoordbendes
Anton Steenkamp

DIE Harms-kommissie van ondersoek
na moordbendes en ander dade van geweld
met 'n politieke oogmerk is gister in
Pretoria geopen voor 'n ongekende aan-
tal regsgeleerdes wat vir die verskillende
partye optree.
Die kommissie se ondersoek kan lei tot

moordaank/agte teen verskeie senior poli-
sie-offisiere en sal waars/cynlik tot die einde
van verskeie prominenre politid se poli-
tieke loopbane lei.

Geen getuienis is gister gelei nie, maarregter
Louis Harms, die voorsitter van die kommissie,
het gese hy sal "so gou as moontlik" met sy
werksaamhede begin.

"Dis 'n probleem om te bepaal waar om te
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NELSON MANDELA se vrylating bet gewerk.
No 27 jaar in die gevangenis is die 72-jarige ANC-leier

binne 'n week na sy vry/ating besig om die onmoontlike reg te
kry: om sy eie gevolg in die ANC, UDF.en Cosatu onder hom
te konsolideer en terselfdertyd die brose verstandhouding met
die De Klerk-regering gestand te doen en homself onder aile
gemeenskappe en in die oif van die buiteland as 'n staatsman te
vestig.

Soos verwag kon word, het sy vrylating tot 'n skielike vloeibaar-
heid in die bree Suid-Afrikaanse politiek - wit sowel as swart - gelei.

Aanvanklike vrese dat hy te oud is ennie
veel meer as 'n mite is nie, het die week
vinnig gewyk voor wat as sy buitengewone
charisma en forse leierskap bestempel word.

Die NP-regeringhet in 'n reeks uitsprake
sedert sy vrylating al nader aan die ANC-
posisie van gelylce stemreg in 'n eenheidstaat
begin beweeg, terwyl die Swart Bewussyns-
groepe ook by Mandela toenaderlng soek.

Die hoof-argitek van die NP se grand-
wetlike strategie, Gerrit Viljoen, het selfs
die week gepraat van 'n moontlike koalisie
tussen die NP en die ANC. Mandela se
reaksie in 'n onderhoud met Vrye Weekblad
(sien bladsy 3) was bloot dat die ANC-
leierskap daaroor sal moet besluit.

Die ANC self, 'wat klaarblyklik onkant
gevang is deur die skielike nuwe politiek,
het die week een van die belangrikste ver-
gaderings van sy bestaan gehou waarop
nuwe rigting en strategiee bespreek is.

Mandela se simboliese rol as "Ieier van
die ANC" sal amptelik aangespreek word
wanneer die hOogste besluitnemingsliggaam
van die ANC, die Konferensie, binnekort
byeenkom. Die liggaamlik verswakte toe-
stand van die huidige ANC-president, 01-
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Vrye Weekblad, 16 Februarie 1990

Winnie kan nie
wen nle

skap. Die hoop wat egter deur wit en
swart Suid-Afrikaners, asook die
internasionale gemeenskap uitge-
spreek word, naamlik dat Mandela
as politieke bemiddelaar die ANC en
die regering om die onderhandeling-
stafel kan kry, kan hom egter in die
rol van vredesbemiddelaar dwing.

Die standpunt is gister deur Az.apo-
leiers gehuldig toe hulle na 'n ontmoe-
ting met Mandela se leierskaprol in
die skikkingsproses erken het. Hulle
het egter die hoop uitgespreek dat
Mandela hom me ekslclusief by die
ANC sal skaar me, maar homself sal
toespits om strydende politiek.efaksies
in 'n eenheidsfront saam te sooer. Vir
die meeste swart Suid-Afrikaners
~'imboliseerMandela vryheid, het die
Azapo-leier, Lybon Mabaso, gese.
Vol gens Mabaso sou Mandela meer
groepe kan verenig indien hy die
mitiese figuurvanbevrydingbly wat
die laaste jare aan hom gekoppel is.

Mandela word steeds beskou as
die emgste swart leier wat die toene-
mende geweld in Natal kan stop sit
weens sy geoeie verhouding met die
Inkatha-leier, Mangosuthu Buthelezi.

TOE eerwaarde Jesse Jackson en sy
vrou, Jacqueline, gister by die Man-
delas gaan kuier het, was die vrouens
me die hele tyd welkom me, want die
mans wou politiek praat.

Winnie en Jackie het na omtrent .
veertig minute uit die huis gekom en
Winnie het aan die pers gese: "Ek glo
dit me, maar hulle het ons uitgeskop,
die mans het gese ons moet waai
sodat hulle politiek kan praat."

Die twee mans het omtrent vyftien
minute later uitgekom. Jackson het
Mandela vir sy dapper leierskap geprys,
en het daama saam met sy vrou na
Namibia vertrek. - AFP

ping van die gewapende stryd was die
hooftema toe Walter Sisulu en ander
vrygelate ANC-Ieiers verlede maand
lede van die uitvoerende korrntee in
Lusaka ontmoet het. In 'n reeks spe-
siale vergaderings wat neergele is om
die leiers oor die organisasie se posi-
sie in te Jig, het botsende standpunte
oor die voortsetting van die gewa-
pende stryd heftige debat ontketen.

Mandela, een van die stigters van
die ANC se milirere vleuel, Umkhonto
we Sizwe, het in sy eerste toespraak
hom onomwonde vetbind tot die
gewapende stryd. In politieke kringe
word daar egter bespiegel dat dit bloot
retoriek is en dat die regering nie
gewilJig sou wees om hom vry te laat
indien hy 'n militere b6 'n onderhan-
delde skikking sou voorstaan me.

Mandela het tot dusver uit sy pad
gegaan om die "partylyn" te volg. In
elke onderhoud herbelclemtoon hy sy
lojaliteit aan die ANC en on-
dergeskiktheid aan die verkose leier-

Skanse tuimel
Die rol vanMandela as simboliese

leier van die bevrydingstryd in Suid-
Afrika is deur botsende swart
drukgroepe asook die intemasionale
gemeenskap aangegryp om hul eie
posisie te bevorder.

Mandela se onomwonde standpunt
is dat hy 'n toegewyde lid van die
ANC is en hom self aan die besluite
van die ANC se leierskap in Lusaka
onderwerp.

Binne die ANC self woed daar
egter ook 'n politieke stryd. Wanneer
die ANC-leier Lusaka vmeg aanstaande
week besoek. sal hy te staan kom voor
die konflik onder ANC-geledere in
Lusaka. Militariste en politieke kom-
missars wat die voortsetting van die
gewapende stryd ondersteun verskil
geruime tyd reeds van die onderhan-
delings-faksie oor of 'n politi eke of
militere strategie gevolg moet word
om 'n politieke skikking in Suid-Afrika
afte dwing.

Sterk verskille oor die versker-

(Die stuk is deur die Suid-Afrikaanse skrywer en digter Breyten Breytenbach op ITV in Brittanje voorgelees tydens 'n
program oor Nelson Mandela en sy vrylating wat Dinsdag uitgesaai is.)

It reverberates around the globe.
Jesse Jackson and Margaret Thatcher, Helmut Kohl and George Bush screeched and scratched to get a morsel
of the glory.
Literary agents are sending urgent faxes.
Lovers suddenly break down and start sobbing in the hollow of their beloveds' shoulders.
The night has become small.
A Hollywood mogul is hollering instructions down a line to otTer him any emng price he wants as long as it is for
ex-clu-si-vity.
Multi-national bosses reassess strategies and instruct minions to have advertisments of welcome published
immediately.
A child mails a birthday card to Nelson Mondale, South Africa.
Obsequious secretaries silently enter omces to place rues on leather-topped tables.
Smirking presidential advisers twirl non-existent moustaches.
An old man emerges from prison.
He went in an activist - he comes out a myth,
He worries about his prostate gland, his notes.
A horizon lights up. He brings a hope.
And he never knew the world nor the soft caress of empty days under drifting clouds.
H he ever did, he no longer remembers.
Perhaps there is now a little more sense to our dire passage on earth.
He has kept body and soul together with pride and the impossibility of love. He will succeed, he will fall.
He lives, he will die.
Nelson Mandela is opening a door.

'n dapper slap gemem en is verantwoor-
delik vir die verandering wat vandag
in die land plaasvind.

"Julie het die konvensionele pers
bei:nvloed omdat julie sieninge die
konvensionele pers gedwing het om
ook oor die sieninge, wat ons solank
voor gestry het, te skryf. Dit is die
emgste manier hoe hulle in die mark,
veral die groeiende swart mark, kan
bly."

'n Mere
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iver Tambo, skep nou die ruirnte vir
Mandela om die leierskapsposisie
oor te neem.

Mandela, wat die ANC-Ieierskap
volgende week in Lusaka ontmoet,
het in sy eerste openbare toespraak
Sondag gese dat 'n leier net op een
wyse aangewys kan word, en dit is
deur 'n demokratiese verkiesing.

Maar intussen begin dit duidelik
word dat wit en swart politici uit die
VrylatIDgvan Mandela probeer munt
slaan. Uit alle politieke oorde, inslui-
tende die regering en opponerende
swart politieke groepe, is Mandela
die week verhef tot vredemaker en
fasiliteerder - sonder om sy rol as 'n
prominente ANC-leier te erken.

Daar is ook tekens dat daar uit
regeringskringe gepoog word om 'n
politieke wig tussen die ANC-leier
en sy organisasie te dryf.

Kabinetsministers en NasionaJiste
- en hul lojale media - plaas op-
timisties die lclemop 'n diplomatieke
rol wat Mandela as tussenganger tussen
die regering en die ANC moet ver-
vol.

•vIr
Mandela

MERCEDES BENZ Suid-Afrika het
op versoek van sy werkers by sy
aanleg in Oos-Londen ingestem om
'n weelderige motor vir Nelson
Mandela te bou.

'n Woordvoerder van Mercedes
Benz het gese spesifikasies vir die
motor is nog nie gefinaliseer nie.
maar die werkers het vir 'n rooi
motor gevra.

Die National Union of Metal-
workers (Numsa) sCdie bestuur van
die maatskappy het ingewillig om
die motor vir Mandela te bou omdat
hy so 'n hoe aansien onder die wer-
kers het.

Numsa se die motor is 'n geskenk
van die werkers om hul waardering
en bewondering vir Mandela te toon.
Die werkers hoop dat hulleier self
die aanleg sal kom besoek om die
motor in ontvangs te neem.

"Indien die leier nie selfkan kom
me, moet dit namens hom deur ons
hoofsekretaris, Moses Mayekiso. in
ontvangs geneem en aan Mandela
oorhandig word.

"Numsa beskou die geskenk as
baie belangrik omdat dit bewys dat
hulle hoop op Mandela gevestig is
om 'n nuwe politieke bestel te skep
wat die aspirasies en behoeftes van
die werkers sal insluit.

"Mandela sal weet dat die motor
WaarIDhy ry, deur die werkers self
gebou is. Ons hoop hy sal die motor
met waardering aanvaar en ook in
hom rondry op die pad na 'n beter
Suid-Afrika vir almal," lui Numsa
se verlclaring. - Sapa.

"uit die diepte van my hart" kon be-
dank vir die dapper standpunte wat
hulle inneem.

"Die op-die-man-af-standpunte van
die pers was oog altyd belangrik omdat
'n goeie pers in enige gemeenskap 'n
goeie meningsvormer is," se Man-
dela.

"Een van die tragedies van die
land is die onderdrukking van die
pers. Julie in die altematiewe pers het

Elsabe Wessels

voormalige Askari, deur die
SAP-moordbende vermoor.

Regter Harms het rui die
voorstellings geglimlag en
gevra: "Is daar nog enigiemand
anders?"

Hy het die reels van die on-
dersoek aan die teenwoordiges
verduidelik en toe gevra dat
die regsverteenwoordigers sa-
mesprekings voermet adv Tim
McNally, die Prokureur-Ge-
neraal van die Vrystaat wat die
getuienis voor die kommissie
sal lei, om ooreen te kom wat-
ter getuienis eerste voorgele
sal word.

Die ander mense wat die
kommissie sal bystaan, is genl
Ronnie van der Westhuizen en
kol J Wright.

Regter Harms het toegegee
dat dit 'n probleem is om die
SAP te gebruik om aktiwiteite
WaarID lede van die SAP be-
trokke kon wees, te ondersoek,
maar gese daar is geen ander
praktiese oplossing nie. "Dit is
onbehoorlik om die SAP en
masse te veroordeel," het hy
gese. Hy het gese as daar 'n
refleksie gewerp word op die
vermoeens van enige onder-
soekende beampte, sal onmid-
dellike stappe gedoen word.

Regter Harms het bevestig
dat getuienis net binne Suid-
Afrika aangehoor kan word.
Getuies wat oorsee is, kan egter
beedigde verlclarings indien en
skriftelike getuienis sal dan
aangehoor kan word.

Onafhanlclike ondersoekers
se getuienis sal ook deur die
kommissie verwelkom word,
het Harms gese.

Die kommissie sit in die
NG Kerk se Sinodale Sentrum
in Visagiestraat, Pretoria.
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Mandela se brief aan Vrye
Weekblad toe nooit afgelewer ...

2

'N BRIEF wat die ANC-Ieier Nelson
Mandela aan die redakteur van Vrye
Weekblad, Max du Preez, geskryfhet
in antwoord op 'n ope-brief aan hom
in die koerant is destyds deur die
owerhede afgekeur.

Mandela het dit gister in 'n onder-
houd met lede van die onafhanklike of
"altematiewe" media bekend gemaak.
Hy het van die geleentheid gebruik
gemaak om die progressiewe pers te
bedank vir die rol wat hulle "in die
stryd om vrede" speel.

"Die altematiewe pers het nog altyd
'n direkte invloed op die regering gehad
en as 'n gevangene was dit vir my baie
duideJik. Baie van julie het Max du
Preez se ope-brief aan my gelees waarin
hy sy agtergrond geskets het. Ek het
onmiddellik daarop gereageer en die
brief aan die owerhede oorhandig.
Hulle wou egter nie my brief laat
deurgaan soos ek dit geskryf het nie.
Hulle het aan die hand gedoen dat ek
sekere veranderinge aanbring. Ek wou
dit nie doen nie en die brief is dus
nooit gestuur nie.

"Ek het ook aan Ameen Akhal-
waya van die Indicator geskryf. Ek
het aan hom gese dat ek die posisie
wat hy in sy koerant inneem, interes-
sant vind. Daardie brief is op die-
selfde wyse gehanteer. Ek is dus bly
oor die geleentheid wat ek nou het om
direk met julie te praat," het Mandela
gese.

Volgens Mandela hel hy die Na-
sionale Ontvangskomitee versoek om
'n spesiale ontmoeting met die al-
terniewe pers te reel sodat hy hulle
i
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Mandela aan die woord:

Die vooruitgang is solied

"

Nelson Mandela het Donderdagoggend by sy huis in
Orlando-Wes met Vrye Weekblad en ander onafhanklike
koerante gesels. Hy het die koerante bedank vir die

waardevolle rol wat hulle speel om vrede na Suid-Afrika
terug te bring. ELSABE WESSELS doen verslag

b i ._.--...

HOE sien u die rol van blankes en
in die besonder die rol van Afrika-
ners in die huidige politieke kli-
maat? Voorsien u 'n politieke rol
vir Afrikaners in die toekoms?

Hoekom vrajy daardievraag?Virdie
laaste drie jaar al onderhandel ek met
Afrikaners. AI die regeringsampte-
nare met wie ek onderhandel het -
twee staatspresidente en drie kab-
inetsministers - was almal Afrikaners
en ons het goeie vordering gemaak.
Ek is op rekord dat ek mnr De Klerk
as 'n man van integriteit beskou.
Ek glo dat mnr De Klerk 'n nuwe

Suid-Afrika wi! sien. Ek weet nie of
mnr De Klerk die hele NP met hom
sal kan saamneem nie. Maar die vor-
dering wat tot nou toe gemaak is - en
dit is soliede vooruitgang tot onder-
handeling - is met Afrikaners ge-
maak. Dit beskou ek as voldoende
kommentaar oor die rol van Afrika-
ners.

U word rue net deur lede van die
ANC rue, maar ook deur lede van
Azapo as hulleier beskou. In ander
politi eke kringe word u as 'n fasil-
iteerder beskou. Kan u so 'n dub-
bele rol speel?

Ek was slegs 'n fasiliteerder toe ek in
die tronk was. My omstandighede
was sodanig dat dit vir my moontlik
was om gesprekke met lede van die
regering te he. Maar as 'n vry man kan
ek dit nie meer doen nie. Soos ek
reeds gese het, my lojaliteit Ie by die
leierskap in Lusaka en ons president,
Oliver Tambo. En dit is die nasionale
uitvoerende komitee van die ANC
wat 'n besluit sal neem oor die rol wat
ek gaan speeI.
Die hele kwessie van eenheid is

belangrik. Maar niemand moet glo
dat een individu alleen eenheid kan
bewerkstellig nie. Die enigste manier
waarop 'n individu 'n bydrae kan maak,
is deur sy organisasie. Dit kan net as
'n spanpoging slaag.
Dit sal voorbarig van een groep

wees om te dink dat hulle aileen daarin
sal slaag om eenheid te bewerkstel-
lig.
Daar is voorbeelde in die geskie-

denis waar eenheid bewerkstellig is,
soos reeds bewys deur die verhou-
ding tussen die ANC en die Natal
Indian Congress, wat deur niemand
minder nie as Mahatma Gandhi ges-
tig is. Die ANC het sedert 1912hulself
gewy aan die vestiging van eenheid.
Indien ek enige vars idees het om

nuwe momentum oor die skep van
eenheid te gee, sal ek daardie idees
aan die ANC oordra. Onderworpe aan
die goedkeuring van die ANC sal ek
ook eenheid met ander ander poli-
tieke groepe bespreek. Ook met or-
ganisasies buite die ANC en die bree
demokratiese beweging. Die ANC is
nie die enigste groep wat homseIf
verbind tot eenheid nie. Indien die
regte klimaat geskep word, sal al die
groepe 'n beIangrike rol speel om
eenheid te bewerkstellig.

Azapo-Ieiers wat u so pas geslen
het, het aan die pers gese dat hulle
u as een van hullelers beskou. Wat
is die moontllkheid van eenheid
tussen die ANC en swart
bewussynsbeweging?

Wat die Azapo/Swart BewyssynsbeWl>-
ging betref, het ons in die gevangenis
'n hegte verhouding as mede-
gevangenes met mekaar gehad en het
kragte saamgespan om omstandighede
in die gevangenis te verbeter. Daar is
baie sterk bande van vriendskap en
solidariteit tussen ons en hulle ge-
smee. Om die rede is dit vir hulle
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maklik om my so te komplimenteer.
Indien dit die goedkeuring van die
ANC wegdra, sal ekin dieselfde gees
teenoor hulle optree.

Miruster Gerrit Viljoen het In die
parlement gese dat die Nasionale
Party en die ANC deel kan ultmaak
van 'n koallsie. Dink u dlt Is moont-
Ilk?

Of daar 'n koalisie tussen die ANC en
die NP sal wees, sal deur die uitvoe-
rende komi tee van die ANC besluit
moet word. My enigste doel met my
gesprekke in die tronk was om die
ANC en die regering om een tafel te
laat sit. Ek het niks anders bespreek
nie. Al wat ek gedoen het, is om die
regering dringend te versoek om die
ANC te ontmoet.
Ons het nog geensins die posisie

bereik waar ans oor 'n grondwet ooreen
kan kom nie. Maar die ANC se posi-
sie word duidelik vervat in die Harare-
verklaring en die Freedom Charter.
En die tipe gemeenskap wat die ANC
in die vooruitsig stel is al op verskeie
maniere oorgedra.

Daar is 'n persepsle dat die ANC
bereid Is om inskiklik te wees met
onderhandeling. Is iets soos min-
derheidsregte onderhandelbaar?

Sodra 'n mens se dat 'n saak ononder-
handelbaar is, moet 'n mens nie eens
daaraan dink om te ondeIhandel nie.
'n Mens moet bereid wees om oor
belangrike sake 'n skikking te bereik.
Die doel van onderhandelinge is om
ruimte vir mekaar se standpunte te
skep.

Die geweld wat Sondag in Kaap-
stad ultgebreek het, het die vraag
laat ontstaan of die jeug nie heel-
temal hand-ult geruk het nie.

Ek moet julIe verwys na 'n kommissie
van ondersoek deur professor Tjaart
van der Walt, gewese rektor van die
Universiteit van Potchefstroom, wat
die omstandighede wat tot die geweld
in die Vaaldriehoek gelei het, onder-
soek het. Sy bevindings was buitenge-
WOOIL Van der Walt het daarop gewys
dat dit 'n tragedie was dat die Con-
gress of South African Students ver-

bied is omdat hulle 'n beheersde uit-
werking op die jeug gehad het. Hy het
daarop gewys dat swart jeug baie
meer polities geskool is as die wit
jeug.
Ek wil selfs nog verder gaan. Die

probleme van die swart jeug moet nie
oor die hoof gesien word nie. Swart
onderwys word deur wittes beheer.
Wittes beheer ook die gehalte van ons
onderwys. En onderwysers se oplei-
ding is nie na wense nie. Die ouers
van die kinders het geen inspraak in
die onderrig vanhul eie kinders nie en
die studenteliggame word nie deur
die regering erken nie. Wat anders
kan jy verwag?
Neem daarteenoor die jeug van

die Nasionale Party. Hulle het ver-
gaderings opgebreek en mense aange-
rand. Waarom word opstand onder
swart jeug uitgesonder? Dit is weer
eens 'n voorbeeld waar blankes oor-
dryf om te probeer bewys dat swart-
mense nog nie gereed is om te regeer
nie.

By die eerste saamtrek Sondag In
Kaapstad is winkels geplunder en

het ander misdaad voorgekom. Hoe
kan dit stopgesit word?

Kyk 'n mens na wat in Kaapstad gebeur
het, moet 'n mens die grootte van die
skare onthou en die feit dat hulle vir
ure lank in die warm son gewag het.
Ons was laat en die mense het onge-
duldig geword. Hulle het hul selfbe-
heersing verloor. Ek is eintlik ver-
baas dat daar nie groter chaos was
nie.

Dink u dat daar genoegsame
strukture is om die jeug te dis-
siplineer?

Die South African Youth Congress is
tans besig om nuwe strukture te bou
wat die jeug sal betrek.

Hoe dink u kan die hoe misdaadsyfer
In dIe land bekamp word?

Ons vertrekpunt moet die politieke
situasie in die land wees. 'n Persoon
met talente en vermoens wat nie 'n
werk kan kry nie, kan nie daardie
talente en vermoens uitleef nie. Daar
moet dus werkgeleenthede geskep
word. Wet en orde is tot ons voordeel.
Die enigste mense wat vandag

gemoeid is met wet en orde, is die
polisie. Maar die meeste polisiernanne
word as vyande van die mense beskou.
Dit is belangrik dat strukture op plaas-
like vlak geskep word. Sulke strukture
wat deur die plaaslike gemeenskap
erken word, sal misdaad maklik aan
bande kan Ie.

Dink u dat daar 'n oplossing is vir
die geweld In Natal?

Die geweld in Natal raak al hoe meer
kompleks. Dit is nie net meer 'n stryd
tussen die UDF en Inkatha nie. Die
hele saak word gekompliseer deur die
deelname van die polisie.
Die regering maak van die geweld

in Natal gebruik om 'n aanval op die
ANC te loods. Byvoorbeeld, minister
Adriaan Vlok gaan Ulundi toe om
Gatsha Buthelezi te sien en lewer dan
'n uitspraak sonder om met die UDF
en Cosatu te konsulteer. Geen regver-
dige mens sal so iets doen nie. Hy
moet besef dat hy albei standpunte
moet aanhoor om 'n oordeel te fel.
Maar VIok het die geleentheid
aangegryp om sterk propaganda te
maak teen die ANC, UDF en die
MDM. Die feit is daar is sterk tekens
dat die polisie saam met Inkatha werk.
Dit is my siening dat 'n ooreenkoms

tussen die UDF/Cosatu-alliansie en
Inkatha so gou moontlik bereik moet
word. As ons ons kragte saamsnoer,
staan ons 'nbeter kans om die probleem
op te los.

Daar is geweldige kritiek uitgespreek
oor u stand punt oor nasionalisering._

Nasionalisering is een van die funda-
mentele beleidspunte van die ANC.
Al wat ek gedoen het, is om die
posisie akkuraat te stel. Ek het gese
dat ons bereid is om 'n kompromie
aan te gaan. Dit is die standpunt van
die ANC. Maar nasionalisering van
sekere sektore van die ekonomie is
deel van die geskiedenis van die stryd.
Die NP het van die begin af 'n

beleid van nasionalisering gevolg.
Hulle wou die myne nasionaliseer en
ook die kommunikasie-netwerke. Toe
het blankes 'n politieke en ekonomiese
monopolie gehad. Nou dat swartmense
'n regmatige plek in die politiek en
ekonomie eis, spreek blankes hulle
teen nasionalisering uit, want hulle
het die politieke en ekonomiese spier-
krag en hulpbronne om in privati-
sering in te koop.
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skuld, se
Die

DIE Afrikaanse pers is skuldig
daaraan dat hulle opvattinge oor
die ANC geskep het wat nou
weer afgebreek moet word, se
die redakteur van Die Volksblad
van Bloemfontein, Hennie van
Deventer.

Van Deventer het aan 'n pro-
gram oor die Afrikaanse pers
deelgeneem wat verlede naweek
op Channel Four In Brittanje
uitgesaai is.

Die ander deelnemers was die
voormalige redakteurs van Rap-
port en Die Vaderland, Willem
de Klerk en Harald Pakendorf,
en die redakteur van Vrye
Weekblad.

Van Deventer het gese sy koe-
rant se lesers is "rue verskriklik
entoesiasties" oor wat op die po-
Iitieke toneel aan die gebeur is
rue, maar "h,!I!e aanvaar die
onafwendbaarheid daarvan".

Oor die wettiglng van die ANC
se Van Deventer sy koerant het
probeer om mense daarop voor
te berei, maar dit het nogtans as
In "groot verrassing" gekom.

"Daar is opvattinge om trent
die ANC wat uit die weg geruim
moet word en dit sal 'n klomp
harde werk van my koerant en
Nasionale politici in die Vry-
staatverg om daardie negatiewe
persepsies af te breek en mense
so ver te kry om die feit te aan-
vaar dat dit ook 'n integrerende
deel is van die nuwe soort po Ii-
tiek In die nuwe Suld-Afrika."

Van Deventer se as hy "100
persent eerlik" wil wees, "moet
ek erken dat die Afrl.kaanse koe-
rante en Die Volksblad skuldig
Is daaraan dat hulle persepsies
gevorm het wat nou weer
afgbreek moet word. Die Na-
slonale Party is ewe skuldig aan
die skep van persepsies wat hulle
nou wens hulle het nooit geskep
rue."

Hy het as voorbeeld genoem
"die hele ding oor praat met die
ANC wat gesien is as lets duiwels.
Die NP is so skuldig soos die
Afrlkaanse pers omtrent die
persepsies in die koppe van Na-
sionaIiste. Hulle het aJbei 'n groot
verantwoordeli.kheid en taak voor
hulle."

Van Deventer se die berigge-
wing deur die Afrikaanse koe-
rante sal beslis moet verander.
"Ons kan ons self blameer dat
ons nooit werkllk daarin geslaag
bet om 'n kennis van swart poli-
tiek onder omlesers aan te moedig
rue. Hulle ken Die al die belang.
rl.ke swart gesigte rue; bulle weet .
rue genoeg van swart aspirasies
rue.

"Ek voel dat dit 'n sterk vera
antwoordelikheid is op myself,
op my koerant en die Afrlkaanse
koerante om in die toekoms meer
te doen, om ons lesers op te voed,
om hulle deur 'n venster te laat
kyk wat rue altyd so oop was as
wat dit moes wees rue."

Dis ons

Max du Preez

Volksblad
~

~

~

nadat twee ooggetuies gewyer het
om teen hom te getuig.

Daar is reeds by 17 geleenthede
'n aanslag op sy lewe gedoen.

Mokaba het gewildheid verwerf
vir die slagspreuk: "Brul, jong leeus
brul," wat deur in 1986 en 1987
deur die land weerklink het.

Mokaba is op 17Januarie vanjaar
op Pietersburg aangekeer en word
tans onder Seksie 29 van die Wet
op Binnelandse Veiligheid aange-
hou.

s G~rby
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Ole Redakteur
Vrye Weekblad
Posbus 42637
Fordsburg
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Benewens 'n vriendelike geaardheid en die
vermoe om met mense te werk, sal basiese
rekenaar- en tikvaardighede 'n aanbeveling
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Vrye Weekblad benodig die dienste
van 'n ontvangspersoon.

PETER MOKABA is op 7 Januarie
1958 in die township Mankweng
naby Pietersburg in die Noord-
Transvaal gebore. Hy het sy skool-
loopbaan daar voltooi en sy poli-
tieke skoling tydens die 1976-op-
stande ontvang.

Die charismatiese president van
die South African Youth Congress
(Sayeo) word as een van die belang-
rikste jeugleiers vandag in Suid-
Afrika beskou.

Hy is verskeie keer in hegtenis
geneem, en is in 1984 na Rob-
beneiland gestuur nadat hy skuldig
bevind is weens lidmaatskap aan
Umkhonto we Sizwe, die militere
vleuel van die ANC.

'n Jaar later is hy vrygelaat.
In 1986 is hy ingevolge die

noodmaatreels vir 'njaar aangehou.
'n Jaar later is hy vrygelaat.

Op 21 Maart 1988 is hy weer in
hegtenis geneem en aangekla weens
onder meer die werwing van Iede
vir MK. Weer eens het hy vrygespring

Ole voorblad van The Spectator van 10 Februarle

~.
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op die pad na swart regering, en dit
terwyl blankes net korrupsie, geweld
en tirannie sienas hulle na beskikbare
voorbeelde van swart regering kyk,
se The Spectator.

Gorbatsjof se geval is anders. Die
mislukking in sy land se stelsel is
groter en die uitwerking daarvan erger.
"Die stelsel ontlok nie dieselfde graad
van morele verontwaardiging as apart-
heid nie, want ons sien Ininder van
wat dit gedoen het en omdat die naakt-
heid daarvan steeds verberg word deur
'n paar drade van intellektuele or-
dentlikheid, maar in der waameid het
dit van begin tot einde misluk teen 'n
koste in terme van vryheid en bloed
wat geen gelyke in die geskiedenis
het nie.

"En, anders as in die geval van
Suid-Afrika, kan die Sowjet-Unie
opkykna 'n voorbeeld van sukses wat
moontlik aanvaar kan word."

Die blad sluit af: "Mnr de Klerk
het net sovee! simpatie as mnr Gor-
batsjof nodig, en die Weste is in 'n
beter posisie om te help as in die
geval van die Sv"!jet-Unie."

Inskrywingsvorms beskikbaar by
R. Katzen,

Groepkommunikasie,
Posbus 3124

Johannesburg 2000

Handig inskrywings
in tussen

15 en 19/171ei1990

Max du Preez

Die Standard Bank van Suid.Afrika Beperk
(Geregistreerde Bank) Reg. no. 62/00738/06

Gee FW meer simp~.:ie
DIE Weste sal 'n gevaarlike fout
maak as hulle meer simpatie het met
Mikhail Gorbatsjof se hervomting-
staak as met die van FW de Klerk, se
die Britse meningsblad The Specta-
tor die week in 'n hoofartikel.

Die blad se daar is ooreenkomste
tussen die twee leiers: "Albei het die
eerste 55 of so jaar van hul lewens
sonder teken gestyg. Hulle was ver-
sigtige, konvensionele suksesse in
hul organisasies - die Nasionale Party
en die Kommunistiese Party - wat
enige ander vorm van sukses gewan-
trou het.

"Hulle bet gevorder tot die hoogste
magsposisie, en daarmee saainhet 'n
verskriklike uitdaging gekom. Dit
mag te vroeg wees om te oordeel of
enigeen van hulle groots gebore is,
grootsheid bereik het of grootsheid
op hom gewerp is, maar dit is reeds
duidelik dat albei besef dat die kon-
vensies waaronder hulle gefloreer
het, nou onvoldoende is: hulle kan
nie die magte van verandering klop
nie, so hulle beter daarby aansluit."

Gorbatsjof, se The Spectator, is
die Weste se grootste held sedert
Kennedy, en selfs De Klerk het
akklamasie verwerf met sy toespraak
verlede week wat geen Afrikaner
sedert Smuts nog gekry het nie.

Die siening in die Weste is dat
Gorbatsjof meer simpatie verdi en,
want sy taak is groter en hy moet die
feit in die gesig staar dat die sieninge
waarop sy staat gebou is en waaraan
soveel intellektuele van die twintig-
ste eeu geglo het, misluk het.

De Klerk doen iets minder merk-
waardig, gaan die argument. Hy
aanvaarbloot die vanselfsprekende,
wat nou al so lank deur die wereld
uitgewys word, naamlik:dat sy staats-
ideologie boos en kru is.

"Dit is asof, na veertig jaar, een
volstruis, 'n bietjie wakkerder as die
ander, uiteindelik sy kop uit die sand
trek, die stof van die veld uit sy De
skud en sien wat alma! nog altyd
sien," se die blade

"Die siening is 'n gevaarlike
mistasting. Want die mislukking van
wit heerskappy in Suid-Afrika is baie
minder duidelik vir die wit Suid-
Afrikaner as wat die mislukking van
Sowjet-kommunisme vir die Rus is."

De Klerk het 'n groot kans gevat
deur te se Suid-Afrika moet beweeg

6 Vrye Weekblad, 16 Februarie 1990
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Weermagvingers in die'moor
I

bendes.
Jacques Pauw

DIE drama rondom moordbendes het
vandeesweek verbreed toe die polisie
in hofstukke beweer het dat die
Weermag 'n groep gewese poli-
siemanne beheer en gebruik het om
linkse aktiviste te vermoor en te in-
timideer.

Intussen het die bekende kol Staal
Bruger, gewese bevelvoerder van die
Brixtonse Moord- en Roofeenheid,
ondergronds gegaan nadat 'n lasbrief
vir sy inhegterusneming uitgereik is.
Hy word gesoek vir onder meer die
moorde op David Webster en Anton
Lubowski.

Volgens hofstukke wat van-
deesweek by die Randse Hoogge-

regshof ingedien is, was Burger die
leier van 'n sel van die Burgerlike
Samewerkingsburo (BSB), 'n onder-
grondse en geheime beweging van
die SA Weermag.

Burger en 'n tweede gewese poli-
sieman wat gesoek word, Cappie
Maree, het middel1988 uit die poli-
sie bedank nadat hulle na minder-
waardige poste verplaas is. Hulle
terreurdade het na hul bedanking begin.
is in die hof aangevoer.

Brig Floris Mostert, huidige bevel-
voerder van Brixton Moord- en
Roofeenheid en ondersoekbeampte
in die Webster-moord, het die bestaan
van die BSB en die betrokkenheid
van Burger onthul in antwoord op 'n
aansoek vannog 'ngewese lid van die

eenheid, luit Slang van Zyl, wat tans
in aanhouding is.

Die bestaan van die BSB en die •
moord op Webster word nou ook deel
van die ondersoek van die geregtelike
kommissie van regter Louis Harms.
Die BSB het gister amptelik kennis
gegee dat by by die kommissie verteen-
woordig word. Die Brixtonse Moord-
en Roofeenheid was die afgelope jare
dikwels onder skoot weens veral
marteling van beskuldigdes, terwyl
van sy lede soos Jack Ie Grange en
Robert van der Merwe, aan halsmis-
dade skuldig bevind is.

Verlede jaar aIleen is twee hofsake,
een in die landdroshof en een in die
Hooggeregshof, uitgegooi nadat
bekenterusse wat onder dwang deur

~urders van Brixton bekom is, as
\lngeldig verklaar is.
: Een van die ondersoekbeamptes
in die aantygings na moordbendes,
brig Krappies Engelbrecht, is ook 'n
gewese bevelvoerdervan Brixton. Sy
rol as ondersoekbeampte mag met
die aanvang van die kommissie se
werksaamhede onder skoot kom.

Bespiegelings dat Webster die
slagoffer van 'n Weermag-aanslag was
nadat hy in Noord-Natal op geheime
weermag-bedrywighede afgekom het,
is reeds geruime tyd in omloop.

Mostert het in 'n beedigde verkla-
ring gese hy glo Burger was betrokke
by politieke geweld en dat die on-
dervraging van Van Zyl hom na die
BSB gelei het. Die BSB resorteer

onder Spesiale Magte wat onder die
bevel van die hoof van die Weermag,
genl Jannie Geldenhuys, staan.

Die BSB word in verskillende selle
ingedeel. Lede van verskillende selle
weet rue van mekaar se bestaan rue.
"In die loop van my.ondersoek het ek
vasgestel dat die geheime organisa-
sie verantwoordelik is vir verskeie
voorvalIe van moord, brandstigting,
bomontploffings en intimidasie," het
Mostert in die hof gese.

Dit het aan die lig gekom dat twee
bruinmans van Kaapstad ook in ver-
band met die aktiwiteite van die BSB
aangehou word. Hulle het na bewe-
ring gehelp om 'n kleefmyn by 'n
kleuterskool in Athlone te plant.
Verskeie mense is in die voorval beseer.

lie stryd duur voort om Mandela te beveilig
Audrey Brown

DIE besering van tientalle mense by
Nelson Mandela se verwelko-
mingsaamtrekke vroeer die week
laat emstige twyfel oor die maatreels
wat getref word om die veiligheid
van Mandela en die horde skares in
die toekoms te waarborg.

Volgens gesondheid- en skarebe-
heerbeamptes word uiterste pogings
aangewend om die veiligheid van
Mandela en die skare te verseker.

Maar geleenthede van die aard,
waar derduisende mense saamdrom,
is nog baie nuut en mense is rue
voorbereid om probleme wat ontstaan
te hanteer rue.

Vol gens Tsietsi Maleho, een van
die skarebeheerbeamptes by die Soc-

VryeWcekblad, 16Februarie1990

cer City-saamtrek, is sogenoemde
marshalls verantwoordelik vir beide
Mandela se sekuriteit en skarebeheer.

Mandela is by die saamtrek om-
ring deur 'n span mans met donker-
brille wat baie na aan hom gebly het,
en een van hulle het die skare dopge-
hou met 'n verkyker terwyl Mandela
sy toespraak gelewer het.

Gevra oor die ontstaan van
marshalls, het Maleho gese: "Ons het
die eerste keer aanvoerders gebruik
by die bekendstelling van die UDP in
1983. In die jare daarna is hulle veral
by politieke begrafnisse gesien."

Marshalls is geleidelik meer en
meer by UDP en MDM-geleenthede
opgemerk om dissipline en sekuriteit
te handhaaf. Marshalls is maklik
uitgeken aan hul kakiedrag, of so rue

'n armband in verskeie kleure - mees-
tal die swart-groen-en-geel van die
ANC.

Verder gevra of daar 'n organi-
sasie bestaan wat omsienna die oplei-
ding van aanvoerders, het Maleho
gese: "Mense word deur verskeie or-
ganisasies opgelei om emosionele skare
onder beheer te hou. HulIe moet onder
druk optree en kanrue sommeruit die
publiek geneem word nie."

Maar reelings vir die byeenkoms
op Soccer City moes inderhaas getref
word en daar was nie genoeg tyd om
mense volledig voor te berei nie.
Volgens Maleho moes daar van akti-
viste wat rue opgelei is nie, gebruik
gemaak word.

"Omtrent 95 persent van die
marshalls is wei uit formele strukture

gekry, maar ons moes ook ander
aktiviste gebruik."

Op 'n vraag oor waarom profes-
sionele sekuriteitsmaatskappye rue
gehuur word vir groot geleenthede
nie, het Maleho gese organisasies soos
die Nasionale Sokkerliga maak van
die maatskappye gebruik. Hyself
verkies egter marshalls wat uit die
gemeenskap self kom.

Uitgevra oor die noodlrolpmaatreels
vir hierdie soort gebeure het doktor
Aslam Dasoo van die South African
Congress of Healthworkers gese: "Ons
beskou ons self as die gesond-
heidsvleuel van die demokratiese
beweging en daarom lei ons ons
onderskeie lede spesiaal vir die soort
gebeure op."

By Soccer City was sowat 100

ge.sondheidswerkers aan diens en taIle
noodhulpstasies is om die stadion
opgerig.

Daar was ook 'n spesiale eenheid
naby die vethoog gestasioneer om
ernstige gevalle te behandel. Al die
koordineerders was met radio's in
verbinding met mekaar.

Dit is duidelik dat baie meer as net
hande hou om te keer dat mense hom
vertrap, nodig is om Mandela na talle
doodsdreigemente uit ver-regse gele-
dere, veilig te hou, se sy dogter,
Makaziwe Mandela-Amuah.

"Daar is baie malmense wat rue
saam met my pa stem rue, en ek weet
dat hulle enigiets moontlik sal doen
om hom dood te maak of te beseer,"
het sy vanuit haar tuiste in Massachu-
setts gese.
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sasie" en se dat Indiers swart werksgeleenthede
steel. Na bewering vonn die NIC 'n politieke
kliek. •

UDF. en CosatU-leiers erken dat daar 'n
diepe afkeur aan dieNIC se geheime kliekis. Na
bewering beheer die kliek b~vondsingsgeld in
Natal en het ondersteuners op die bestuur van
elke anti-apartheidsorganisasie.

Hulle ontken egter dat dieANC se,onlangse
beroep dat die kliek moet hervonn die 'aanval
kon ontketen en het misdadige elemente daarv-
oor blameer.

Ahmed Moosa, eienaar van Cassim's Store
in die uitgestrekte buitestedelike gebied van
Inanda, het me gewag om te hoor wie vir die .
aanvalle verantwoordClik is nie. .

Hy hetDinsdag sy goed op 'n trok en twee .
bakkies gelaai en vertIek. nadat sy broers se
winkels geplunder en afgebrand is.

Met 'n geweer by sy voete en 'n Casspir met
kitsko08tabels wat voor sy winkel geparkeer
staan, het ~oosa gese: "Ek gaan nie na die
vervloekte plek terogkom as ek eers bier uit is
nie."

Op die vraag wat aanleiding gegee het tot die
vyf aanvalle in die afgelope maand op sy winkel,
was sy antwoord: "Ek dink De Klerk het oor-
boord gegaan. Hy het vir hulle te veel gegee.
Wat het ek met politiek te doen?

"Ek gee skenkings as daar begrafnisse is, as
hulle hongerly gee ek vemiet aan kos hulle. Die
land gaan ten gronde as dit net 'n gee-gee.
situasie is."

Hy het die Inkatha.beheerde Mshayazafe.
plakkergemeenskap agter sy winkel geprys vir
die steun wat hulle aan die polisie gegee het toe
hulle die aanvallers met tuisgemaakte wape08
afgeweer het.

V oordat hy uit Isipingo vertrek bet, bet Moosa
joemaliste gewaarsku om versigtig te wees omdat
hy die vorige aand rakelings aan die dood ontkom
het toe daar 'n vanaf 'n padblokkade - bestaande
uit drie motors . op hom geskiet is.

Hoewel die kitsko08tabels die skuld vir die
geweld op UDF.comrades pak, is dit deur die
UDF-geaffilieerde Inanda Youth Organisastion
(lYO) ontken. .

lYO se in 'n persverklaring dat hulle die
plundery en brandstigting "ten sterkste betreur" ,
veral omdat dit begin het op die dag waarop die
vrylating van Nelson Mandela gevier word.

"Ons stryd is nie-rnssig en demokraties. Indiers
is ook deel daarvan," se die waarnemende voor-
sitter van die lYO, Linda Shezi.

Shezi se dat indien UDF-comrades wou veg,
hulle die Inanda-polisiekantoor sou aanVal waar
daar Sondag sonder waarskuwing op 'n skare
van 500 me08e wat Mandela se vrylating gevier
het, gevuur is.

Polisiemanne in burgerdrag het omstreeks
5:45 om begin vuur op 'n uitbundige groep met
ANC-vlae wat vryheidsliedere gesing het.

'n Swart polisieman in burgerdrag het hael-
geweerskote op borshoogte tussen die skare
ingeskiet.

'n Vrou van die Namibia-plakkerskamp het
weggehardloop en is in haar linkerbeen geskiet.
Sy het geval en is deur 'n swart polisieman met
'n haelgeweer geslaan.

Sy is later as die 19-jarige Nomakhosi Vezi
uitgeken.

'n Tydelike kliniek is langs die pad opgerig
en lemmetjies is gebroik om haelwonde oop te
soy en Fno-Ytugtesout is ingegooi om die loodkor-
rels uit te brois. Talle me08e is s6 behandel.

Geen waarskuwing is gehoor, geen traanrook
gesien, of teke08 dat die optog enigsins die
polisie bedreig het toe hulle by die Inanda-
polisiekantoor verby marsjeer het nie.

'n Kannetjie traanrook is tien minute na die
voorval deur een van die wit lede van die
onluspolisie geskiet.

'n Prokureur wat teenwoordig was, se die
polisie het aan hom gese "gaan weg, die me08e
gaan probleme veroorsaak, 008 gee me om wie
jy is nie" . Dinsdag, toe hy die beseerdes verteen-
woordig het, het dieselfde polisieman hom in
die openbaar gedreig, 'n geweer op hom gerig en
gese hy moet "fokofl". - Dutbanews

.1 _ ,....,.",.e' a'"

Christina SCott
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DURBAN het op die rand van 'n bloedbad gewyfel toe
besighede aan die brand gesteek, 'n woonbuurt binnegeval
en twee mense vennoor is.

Die redakteur van die wyd-gesirlruleerde Inkatha-koe-
rant, nanga, het ontken dat verlede week se venynige
artikel en growwe spotprent' oor die Natal Indian Congress
(NIC) die vonk in die kruitvat was.

Hoofminister Mangosuthu Buthelezi, wat verlede jaar
by 'n saamtrek in Dwban aan 70 000 Inkatha-onder-
steuners gese het ongefudentifiseerde Indiers ondermyn
die swart jeug en gee militere opleiding aan hulle, het ook
verantwoordelikheid vir die geweld ontken.

Hy het die skuld vir 'nnaamlose anti-Indierpamflet wat
in KwaMashu en Umlazi versprei is, op vervreemde
vakbondlede gepak. Die pamflet voer aan dat Indit4rs
"verwronge was en dat hulle wraak wou neem vir die
bittere opstand van 1949".

Die pamflet noem Cosatu 'n "Indier-beheerde organi-

tn Artikel, '0 spotp'rent, '0 vry
Mandela en Natal bloei weer

*Belangrik: 30% van totale kaartjieverkope indien doelwit nie
bereik word nie. '
INSKRYWINGS SLUIT: 3 MAART 1990
OPEN BARE TREKKING VIR 10 FINALISTE: 31 MAART 1990
FINALISTE KOMPETISIE: 7 APRIL 1990

BESKIKBAAR BY PICK 'N PAY EN ALLE BEKENDE VERSPREIDERS LANDSWYD,
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lIanga se spotprent wat na bewering die vonk In die krultvat was ..

NOG NET 'N MAAND OOR - KOOP NOU!.
. .

JOU R10 MAAK JOU DALK
DIE VOLGENDE MILJOENER.
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slaan met stoelpote!

Oom Manie Maritz het 'n passie vir
Boererepublieke, die Blou Bulle en

Brahmaanbeeste - en hy glo politieke gevegte
moet skoon gehou word. CHARLES

LEONARD het by hom op sy plaas gaan kuier

Moenie skiet nie
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Vir Mandela het hy respek.
"Maar van Winnie hou ek nie. Sy

is 'n clown," se hy.
"Ek dink ons moet met leiers en

volksgroepe onderhandel. As Man-
dela 'n seker'f volksgroep verteen-
woordig, kan jy met hom gesels. Daar
sal oor grond gesels moet word. Ons
het 'n reg op Transvaal, die Vrystaat
en Noord-Natal. Ons voorvaders het
dit gehad en daarom het ons steeds 'n
reg daarop. Die res kan die ander
volksgroepe kry.

"Ek onderskei tussen die Boer-
yolk en die Afrikaners. Eersgenoemde
groep is die mense wat identifiseer
met die mense wat getrek het en die
Boererepublieke weer tot stand wi!
bring.

"Ek is natuurlik vir apartheid, wat
ongelukkig 'n vloekwoord geword het.
'n Mens se eiewees moet nie onder-
druk word nie. Daar is vir my niks
verkeerd daarmee om apart te wees
nie," se hy en bestel vir ons nog 'n
koppie tee by ou Anna.

Op die ouderdom van twintig het
hy as beroepstoeier begin nadat hy 'n
paar jaar lank polisieman in Suidwes
was.

"Ek was honger, daarom het ek
beroepstoeier geword. Ek is net na
die Tweede Wereldoorlog Engel and
toe om daar te gaan stoei. Die meeste
Engelse was maer en bleek en ek het
goed gevaar. Die promotor daar wou
my as "The Wild Man from Africa"
bemark. Hy wou my in 'nhok sit. Ek
moes dan stukke vleis uitrnekaar ruk,"
se hy en lag hartlik. "Ek het geweier."

In Engeland het hy 52 van sy 62
gevegte gewen. Die ander tien het
gelykop geeindig. Terng in Suid-Afrika
het hy 'n legende in die stoeikryt
geword en aIle teenstand uit die pad
gestoei en talle titels ingepalm.

"Ek het redelik voorarm geslaan.
Hoewel ek 'n showman was, het ek
steeds wetenskaplik gestoei."

Hy is nie baie beiildruk met die
standaard van hedendaagse stoei nie.

"Dit het te veel van 'n vertoonsport
geword. Dit is hoekom ek in die laat
vyftigeIjarc uitgetree het. Dit is seker
al sport waar die beroeps-ouens
swakker as die amateurstoeiers is.
Hulle trek die ouens agter 'n bos uit,
trek 'n kous oor sy kop en dan is hy die
gemaskerde sopbecn.

"As ek weer 'n kans gehad het, sou
ek liggaamsbou gedoen het. Seker
maar oor ek nog altyd 'n wintie was."

Op 65 het oom Manie nog nie
opgehou met sport nie. Elke oggend
ry hy 30 kilometer met sy Arabier-
perd. Hy is van plan om voor hy 70 is
'n Springbok in uithou-perderenne te
word. Dan sal hy tevrede wees.

"Ek het nooit gedink ek sal 50 haal
nie. Nou is ek 65 en ek praat van 70.
Maar as ek 70 is, sal ek genuine my
gat sien."

Nadat hy sy stoeiskoene opgehang
het, het oom Manie begin boer met sy
ander liefde: Brahmaanbeeste.

Hy wys my sy plakboek. Op die
een foto staan hy met groot oe en 'n
blougeverfde Brahmaanbul op Loftus
Versfeld -Noord- Transvaal-rugby se
hoofkwartier.

"Jy kan hier sien hoe kakbang ek
is," se hy. "Die bul het onder die
paviljoen vir 'n kameraflits geskrik.
Daar het ek amper my gat gesien, 'n
Brahmaanbul kan jou opdonner. Dit
was gelukkig 'n mak bees."

Op die volgende foto slaan hy,
Naas Botha en oorle Buurman van
Zy!. "Ek is 'n groot Naas Botha-man
en 'n stoere Noord-Transvaal-onder-
steuner."

Ons stap uit. Die bulle in sy tuin
lyk na bees-weergawes van Lot se
vrou.

"Ek het 'n baie goeie kontak met
Kobus Hattingh, die beeldhouer. Baie
van daai beeste is van die eerstes wat
hy ooit gemaakhet," verduidelikoom
Manie.

Foto: Gid"'Jn Mend81

-
politiek.

"Die probleem met die leiers is
van persoonlike aard. Hulle moet hul
klein persoonlike verskille vergeet
en oor 'n bree front aan ons eie yolk
begin werk. Die KP kan 'n groot rol
hierin speel omdat bulle met die vorige
verkiesing 700 000 regse stemme oor
grense heen op hulle kon verenig.
Hulle kan dit weer doen.

"Dit is sinneloos as ons met mekaar
stry. Ons moet om 'nkonferensietafel
sit voordat ons met die ander manne
kan konferensie hou. Voordat Buthe-
lezi en Mandela nie hulle dinge
uitgeklaar, en ons regses nie 6ns dinge
uitgeklaar het nie, kan daar nie ge-
praat word nie," se hy.

gaan om mekaar dood te maak nie.
Daarvoor moet ons versigtig wees.
Die manne moet nie met wapens soon-
toe gaan nie -liewers met stoelpote."

Hy se benewens die twee regse
politieke partye - die KP en die HNP
- is daar nog drie buite-parlementere
groepe: "Daar is die Transvaalse
Seperatiste, die Af'riLmerfront en nog
een waarvan ek nie nou die naam kan
onthou nie. Dit is 'n verenigde front
van tien organisasies onder die leier-
skap van mense soosprof Carel Boshoff
en Jan Groenewald.

"Ek voel sterk om by een vanhulle
aan te sluit, maar voor ek dit doen wil
ek eers 'n laaste poging aanwend om
by te dra tot eenheid in die regse

eerder berug vir sy betrokkenheid in
regse politiek. In 1986 was hy die
voorbok toe die Nasionalis Louis Nel
se vergadering op Brits opgebreek is.

"Daar is verskillende vlakke van
geweld. Ek het in 'n politieke era
grootgeword waarin daar geweld tussen
die Nasionale Party en die Verenigde
Party was.

"'n Mens kan dit die geweld van
Hefde noem omdat dit tussen
volksgenote was. PW Botha was 'n
bekende voorbakleier. Ek was self in
verskeie gevegte op vergaderings
betrokke. Ons het van mekaar ver-
skil, maar mekaar nie gehaat nie.

"Ek sou graag die soort van ge-
weld wil sien. Die manne moenie

AS jy Manie Maritz se plaasnaam-
bord so 'n paar kilometer voor Brits
mis, moet jy emstig daaraan dink om
jou oogarts te gaan spreek. Op 'n
indrukwekkende wit poort wat na sy
plaas lei, staan in vet letters: Manie
Maritz - Brahmane - Manie Maritz.

Oom Manie is 65 jaar oud. Sy
bruingebrande voorarms laat menige
van sy geliefde Blou Bul-voorspelers
se bene na stingels lyk.

In die welige tuin van hom en sy
vrou Beatrice se huis staan 'n paar
lewensgroot Brahmaanbulbeelde, 'n
gips-koedoe, 'n kabouter en 'n klein
beeldjie van oom Manie as jong stoeier.
Teen die muur bokant die voordeur-
klokkie is 'n Brahmaankop en in die
ingangsportaal nog twee.

Beatrice is nie by die huis nie en
oom Manie wys vir my gou sy trots.
"Sy hou nie eintlik daarvan as ek dit
doen nie," se hy met 'n ondeunde
vonkel in sy oog.

Bokant die trappe is skilderye van
die boere-generaals. In 'n spesiale
kamer is baniere, bekers en medaljes
wat van oom Manie se roemryke
stoeiloopbaan verte!.

Om die draai bokant die trappe is
sertifikate, rosette en nog bekers wat
bevestig dat die naam Manie Maritz
sinoniem is met Brahmane.

Teen 'n ander muuris aanderikings
van die Groot Trek, en die twee her-
derikings daarvan waarin oom Manie
'n prominente rol gespeel het.

Oom Manie kom uit 'n vooraan-
staande Boerefamilie. Sy pa, ook
Manie, was 'n generaal in die Anglo-
Boereoorlog.

"Hy is nooit in die oorlog gevang
nie. Hy het nooit oorgegee nie. Hy en
die ander Boere-generaals het na die
Vrede van Vereeniging besluit dat as
daar weer 'n kans kom, hulle sal kyk
ofhulle weer hul vryheid kan herwin.
Dit was met die rebellie van 1914 dat
hulle gedink het, hier is ons kans.

"Hulle het hom in Angola gevang
en hy is as krygsgevangene Portugal
toe gestuur. Hy het na Spanje ontsnap
en vandaar na Duitsland gegaan. In
1923 het hy vir genl Smuts laat weet
hy kom terug en is op die Mosam-
biek-grens gevang en tronk toe ge-
stuUT.Toe die Nasionaliste in 1924
aan bewind kom, is hy vrygelaat.

"Ek kom uit 'n familie waar die
idee van Afrikaner-Nasionalisme nog
altyd baie sterk was. Ek is 'n direkte
afstarnmeling van Gemt Maritz die
Voortrekkerleier.

"Deur die jare was ons baie trots
om te trek. Hulle was amper onder
soortgelyke omstandighede as waarin
ons ons vandag bevind. Hulle het
gevoel hulle wil 'n vry blanke yolk
wees en daarom het hulle getrek om
na 'n nuwe land te gaan soek.

"Dit is hoekom ek vandag nog
sterk voel dat ons ons Boererepu-
blieke moet terugkry. As hulle dit t6e
gehad het, hoekom kan ons dit nie
vandag weer he nie?"

Oom Manie het 'n groot deel van
sy lewe in Namibia deurgebring.

"Toe ek vier jaar oud was, het my
pa in Suidwes gaan boer. Ek het nog
altyd 'n groot Hefde vir die land ge-
had. Dit is goeie beeswereld."

Heelwat van sy vriende het sedert
die verkiesing daar teruggekeer Suid-
Afrika toe. Daar is egter nog heelparty
van hulle oor. Hoekom?

"As daar iets in my land gebeur,
sal ek trek? Nee, waarnatoe? Jy het
jou hele lewe hierin gesit, jy het jou
grond, jy is vasgewortel, jy is
vasgegroeiinjouland. Ditis daarook
s6. Al is hulle ontevrede, bly hulle
nog daar.

"Ekhet nog altyd gese Suidwes is
d;e laerskool van Suid-Afrika. Wat
da3.rgebeur, is volgende vir ons land.
Dit is vir my heeltemal duidelik dat
<iitis wat Pik Botha vir Suid-Afrika
beplan."

Oom Manie is baie bekend, of

VryeWeekblad, 16Februarie 1990
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ADVER

Die Menseregte-kommissie verwelkom die vrylating van He
die maatstawwe wat noodsaaklik geag word vir die skeppi
wat tot die beeindiging van apartheid en die skepping va

maatstawwe word uiteengesit in die Verenigde Volke se Ve
aanvaar is deur die Algemene Vergadl

VERKLARING OOR APARTHEID EN
DIE VERNIETIGENDE GEVOLGE

DAARVAN IN SUIDELIKE AFRIKA (AI
RESIS-1611)

AANHEF

Ons, die Staatslede van die Verenigde Volke,
vergader op die sestiende spesiale sitting van
die Aigemene Vergadering, 'n spesiale sitting
oor apartheid en die vernietigende gevolge
daarvan in Suidelike Afrika, gelei deur die
fundamentele en universele beginsels soos
vervat in die Handves van die Verenigde
Volke en die Universele Verklaring van
Menseregte, in die konteks van ons pogings
om vrede wereldwyd deur middel van
onderhandelings te bewerkstellig, en ons
begeerte om doelgerigte pogings aan te wend
om die onaanvaarbare situasie wat in
suidelike Afrika heers, 'n gevolg van die
beleid en uitvoering van apartheid, deur
onderhandelings gegrond op die beginsels
van geregtigheid en vrede vir almal, te
beeindig:

Herbevestig ons oortuiging, deur die
geskiedenis bevestig, dat waar koloniale en
rasse-oorheersing bestaan, daar geen vrede
en geregtigheid kan wees nie;
Herhaal vervolgens dat terwyl die
apartheidstelsel in Suid-Afrika voortduur, die
mense in Afrika as 'n geheel nie die
fundamentele oogmerke van geregtigheid,
menswaardigheid en vrede - wat op sigself
beslissend en fundamenteel vir die
ontwikkeling van die kontinent is - kan bereik
nie;
Erken, met betrekking tot suidelike Afrika, dat
die hele wereld dit van uiterste belang beskou
dat die prosesse waarmee die gebied nou
besig is, die werklike nasionale
onafhanklikheid van Namibia en vrede in
Angola en Mosambiek, in die kortste
moontlike tyd moet slaag, en 66k dat die
wereld diep bekommerd is dat destabilisering
van die lande in die streek deur Suid-Afrika,
hetsy deur regstreekse aggressie, borgskap
van surrogate, ekonomiese subversie of
ander metodes, onaanvaarbaar is en nie moet
voorkom nie;
Erken ook die werklikheid dat blywende vrede
en stabiliteit in suidelike Afrika slegs bereik
kan word indien die stelsel van apartheid in
Suid-Afrika vernietig en Suid-Afrika in 'n
verenigde, demokratiese en nie-rassige land
omskep word, en daarom herhaal ons dat al
die nodige maatstawwe om die
apartheidstelsel in belang van al die mense
van suidelike Afrika, die kontinent en die
wereld spoedig te beeindig, aangeneem moet
word;
Glo dat, as gevolg van die wettige stryd van
Suid-Afrika se mense om apartheid te
vernietig, en die internasionale druk teen die
stelsel, sowel as globale pogings om die
regionale konflik op te los, moontUkhede
bestaan vir die verdere beweging na 'n
oplosslng van die probleme wat die mense

10

van Suld-Afrlka In die gesig staar;
Herbevestig die reg van aile mense,
inslultende die mense van Suid-Afrika, om hul
eie lot te bepaal en vir hulself die Instellings
en stelsel te skep waaronder hulle, deur
algemene goedkeuring, wil leef en wil
saamwerk om 'n harmonleuse samelewing tot
stand te bring, en bly toegewyd om alles
moontlik en noodsaaklik te doen om die
mense van Suid-Afrika te help om deur die
nodige stappe en hul werklike
verteenwoordigers die doel te bereik;
Verbind onsself omdat ons glo aile mense Is
gelyk en het gelyke regte tot
menswaardigheld en respek, ongeag kleur,
ras, geslag of geloof, dat aile mans en vroue
die reg en plig as gelyke lede van die
samelewing het om aan hul eie regeringdeel
te neem, en dat geen individu of groep die reg
het om ander mense sonder hul demokratiese
goedkeuring te regeer nie, en dat die
apartheidstelsel al die fundamentele en
universele beginsels skend;
Bevestig dat apartheid, uitgesonder as 'n
oortreding teen die gewete en waardigheid
van die mensdom, verantwoordelik is vir die
dood van 'n ontelbare getal mense in Suid-
Afrika, en gepoog het om groot groepe mense
van hul menswaardigheid te beroof, en 'n
grusame oorlog op die suidelike Afrika-streek
afgedwing het, wat ongenoemde
lewensverlies, vernietiging van eiendom en
grootskaalse verskulwings van onskuldige
mans, vroue en kinders teweeggebring het, is
'n plaag en 'n belediging vir die mensdom wat
beveg en in sy geheel uitgeroei moet word;
Daarom ondersteun ons steeds al daardie
Suid-Afrikaners wat die edele doel nastreef.
Ons glo dit is ons plig, en in belang van die
hele mensdom;
Terwyl ons die ondersteuning uitbrei na
diegene wat stry vir 'n nie-rassige en
demokratiese samelewing in Suid-Afrika, 'n
punt waaroor daar nie onderhandel kan word
nie, het ons herhaaldelik ons doelstelling vir
'n oplossing deur vreedsame middele
uitgespreek; ons neem ook kennis daarvan
dat die mense van Suid-Afrika, en hul
bevrydingsbewegings wat genoodsaak
gevoel het om die wapen op te neem, ook hul
voorkeur vir die posisie vir baie dekades
uitgespreek het en dit steeds doen;
Verwelkom die Verklaring van die Ad Hoc-
komitee van die Organlsasie vir Eenheld in
Afrika oor suidelike Afrika oor die Suid-
Afrikaanse Vraagstuk, soos aangeneem in
Harare op 21 Augustus 1989, en Intussen
aanvaar deur die Beweging van Onverbonde
Lande by hul Negende Spitsberaad in
Belgrado in September 1989, as 'n
herbevestiging van hul bereidwilligheid om
die probleme van Suld-Afrika deur middel van
samespreklngs op te los. Die Verklaring is
nie-strydlg met die poslsies vervat in die
Lusaka-manifes van twee dekades gelede, In
besonder in verband met die voorkeur van die
swartmense om vreedsaam te verander, en
neem In aanmerklng die veranderinge wat
sedertdlen In suidellke Afrika plaasgevlnd
het. Ole Verklarlng bled 'n nuwe ultdaglng aan

die Pretoria-regime om te deel in die edele
pogings om die apartheldstelsel te beeindig,
'n doelstelling waartoe die Verenigde Volke
altyd verbind was;
Merk met waardering dat die regeringshoofde
van die Statebondslande, tydens hul
vergadering in Kuala Lampur in Oktober 1989,
met tevredenheld die sterk voorkeur
uitspreek vir die pad na 'n vreedsame en
onderhandelde skikking, inherent in die
Harare-verklaring, en verdere stappe oorweeg
om die moontlikheid van onderhandelings te
bevorder;
Ook met waardering merk dat die
Francophone-spitsberaad in Dakar in Mei
1989 ook vra vir onderhandelings tussen
Pretoria en verteenwoordigers van die
meerderheid van die mense met die oog om
'n demokratiese en gelyke stelsel in Suid-
Afrika daar te stel;
Gevolglik salons voortgaan om alles in ons
vermo~ te doen om ons ondersteuning van
die legitieme stryd van die mense in Suid-
Afrika te verskerp, insluitende die behoud van
internasionale druk teen die apartheidstelsel
totdat die stelsel in Suid-Afrika beeindig en
omskep is in 'n verenigde, demokratiese en
nie-rassige land, met geregtigheid en
veiligheid vir al die Inwoners;
In ooreenstemming met die plegtlge
onderneming, en in regstreekse ooreenkoms
met die wense van die meerderheid van die
mense In Suid-Afrika, verbind ons onsself tot
die onderstaande standpunte, oortuig dat die
implementering daarvan sal lei tot die
spoedige beeindiging van die apartheidstelsel
en die begin van 'n nuwe era van vrede vir al
die mense van Afrika, in 'n kontinent
uiteindelik bevry van rassisme, wit
minderheidsregering en koloniale
determinasie;

VERKLAAR AS VOLG:

1. 'n Sameloop van omstandighede bestaan,
wat, as daar 'n duidelike bereidwilligheid aan
die kant van die Suid-Afrikaanse regime is om
werklik en ernstig te onderhandel, en gegee
die herhaaldelike ultdrukking van die
meerderheid van die mense van Suid-Afrika
van hul lankbestaande voorkeur om 'n
politieke skikking te bereik, die moontlikheid
kan skep om apartheid deur middel van
onderhandelings te beeindig;

2. Daarom salons die mense van Suid-Afrika,
as deel van hullegitieme stryd, aanmoedig
om saam te staan en die beeindiglng van
apartheid en aile maatstawwe wat nodig Is 0

die land in 'n nie-rasslge demokrasle deur
middel van onderhandelings te verander, te
bereik. Ons ondersteun die stand punt van die
meerderheld van die mense van Suid-Afrika
dat die doelstellings, en nle die wysiging of
hervorming van die apartheidstelsel nle, die
oogmerke van die onderhandellngs moet
wees;

3. Ons Is dit eens met die mense van Suld-
Afrika dat die uiteinde van so 'n proses 'n
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'n demokratiese Suid-Afrika sal lei, te implementeer. Die
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H~JJ~~x~
RD(~ ~),.£1 U~0
C(~)~~[kB~~D(~)[l~

nuwe grondwetlike bedeling, deur hulle
aanvaar, en gegrond op die Manifes van die
Verenigde Volke en die Universele Verklaring
van Menseregte, moet wees. Ons beskou dus
die volgende fundamentele beginsels as
belangrik:
(a) Suid-Afrika sal 'n verenigde, nie-rassige en
demokratiese staat word;
(b) AI sy mense sal gewone en gelyke
burgerskap en nasionaliteit, ongeag ras,
kleur, geslag of geloof, geniet;
(c) AI sy mense sal die reg he om deel te
neem aan die regering en administrasie van
die land op die grondslag van universele,
gelyke stemreg, op 'n nie-rassige kieserslys
en deur geheime stemming, in 'n verenigde
nie-gefragmenteerde Suid-Afrika;
(d) Almal sal die reg he om politieke
organisasies te stig of daarby aan te sluit,
met die voorbehoud dat dit nie rassisme
bevorder nie;
(e) Almal ~al universeel erkende menseregte,
vryhede en burgerregte, beskerm deur 'n
verskansde handves van menseregte, geniet;
(f) Suid-Afrika sal 'n regstelsel he wat die
gelykheid voor die reg van almal sal verseker;
(g) Suid-Afrika sal 'n onafhanklike en nie-
rassige regstelsel he;
(h) 'n Ekonomie sal geskep word wat die
welvaart en vooruitgang van aile Suid-
Afrikaners sal verseker;
(i) 'n Demokratiese Suid-Afrika sal die regte,
soewereinlteit en gebiedsintegritelt van aile
lande respekteer en 'n beleid van vrede,
vriendskap, en wedersydse onbaatsugtige
samewerking met aile mense voorstaan.

4. Ons glo dat die aanvaarding van die
fundamentele beginsels die basis kan vorm
yah 'n internasionaal aanvaarbare oplossing
wat Suid-Afrika in staat sal stel om sy
regmatige plek as volwaardige lid van die
wereldgemeenskap van nasies in te neem.

A. KLiMAAT VIR ONDERHANDELING

5. Ons glo dit is essensieel dat die nodige
klimaat vir onderhandelings geskep moet
word. Daar is 'n dringende noodsaak om
positief tot hierdie universeel aanvaarde eis
te reageer en die klimaat te skep.

6. Vervolgensmoet die huidige Suid-
Afrikaanse regering ten minste:
(a) Aile politieke gevangenes en
aangehoudenes bevry en geen verdere
beperkings op hulle plaas nie;
(b) Aile verbannings en beperkings op aile
verbanne en ingeperkte persone ophef;
(c) Aile troepe aan die towrships onttrek;
(d) Die noodtoestand b~indlg en aile
wetgewing, soos die Wet op Binnelandse
Veiligheid, wat ontwerp is om politieke
bedrywighede aan bande te Ie, herroep; en
aile politieke verhore en politieke
teregstellings staak.

7. Die maatstawwe sal help om die nodige
klimaat te skep waarbinne polltieke
onderhandelings kan plaasvind - 'n
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noodsaaklike vereiste om te verseker dat die
mense self aan die herskepping van hulland
deelneem.

B. RIGL YNE VIR DIE
ONDERHANDELINGSPROSES

8. Ons is van mening dat die betrokke partye,
in die lig van die nodige klimaat en deur die
wedersydse ooreenkoms tussen die
bevrydingsbewegings en die Suid-Afrikaanse
regime, die toekoms van die land en sy
mense in goeder trou en in 'n vreedsame
atmosfeer moet onderhande/. Die proses kan
vo/gens die rig/yne p/aasvind:
(a) Ooreenkoms oor die megan/sme vir die
opste/ van 'n nuwe grondwet, onder meer
gegrond op die beginsels soos bo
uiteengesit, en die basis vir die aanvaarding
daarvan;
(b) Ooreenkoms oor die rol van die
internasiona/e gemeenskap in die
versekering van die suksesvolle oorgang na
die demokratiese este/;
(c) Ooreengekomde oorgangsreiHings en

I.
modaliteite vir die proses van die opste/ en
aahvaarding van 'n grondwet, en die oorgang
I na 'n demokratiese beste/, ins/uitende die hou
~an verkiesings.

C. PROGRAM VAN AKSIE

9. In nastrewing van die oogmerke in die
Verklaring, neem ons vervolgens die besluit:
(a) Om nie ons betrokkenheid by die kwelpunt
van 'n politieke oplossing in Suid-Afrika te
laat vaar nie;
(b) Om allesomvattende ondersteuning vir die
teenstanders van apartheid te verskerp en
internasionale veldtogte te loods in
nastrewing van die ideaal;
(c) Om betrokke en doeltreffende maatstawwe
te gebruik, inslultende die volle waarneming
van al die lande van die verpligte
wapenverbod, wat daarop gemik is om druk
toe te pas en apartheid sodoende spoedig te
be~indlg;
(d) Om te verseker dat die internaslonale
gemeenskap nie die bestaande maatstawwe,
wat daarop gemik is om die Suid-Afrikaanse
regime aan te moedlg om apartheid te
be~indig, en totdat daar ingrypende en
onomkeerbare veranderings plaasvind - met
die doelstellings van die verklaring in gedagte
- te verslap nie;
(e) Om aile moontlike hulp aan die frontlinie-
en buurstate te bled sodat: hulle hul
ekonomle~, wat nadelig deur Suld-Afrlka se
dade van aggressie en terreur geraak Is, kan
herstel; om enlge soortgelyke dade te
weerstaan; en om voort te gaan om hulp aan
die mense van Namibia en Suid-Afrika te
verleen;
(f) Om bystand, soos versoek deur die
regerings van Angola en Mosamblek om
vrede aan hul mense te verseker, te verleen,
en om vredeslnlslatlewe deur die regerlngs
van Angola en Mosamblek - wat daarop gemlk
is om vrede en normallserlng in hul lande te

bewerkstellig - aan te moedig;
(g) Die nuwe Suid-Afrika sal, met die
aanvaarding van die nuwe grondwet, ten volle
deelneem aan al die relevante Iiggame en
gespesialiseerde agentskappe van die
Verenigde Volke;

10. Ons versoek die Sekretaris-Generaal om
kopie~ van die huidige Verklaring aan die
Suid-Afrlkaanse regering en die
verteenwoordigers van die onderdrukte
mense van Suid-Afrika te gee, en ons versoek
die Sekretaris-Generaal om 'n verslag oor die
vordering in die vertolking van die huidige
Verklaring voor te berei en dit op 1 Julie 1990
aan die Aigemene Vergadering voor te Ie.

*****

Hier volg 'n persverklaring wat op 2 Februarie
deur die waarnemende voorsitter van die
Spesiale Komitee teen Apartheid, Gladys
Saint-Phard (Ha'iti), uitgereik is:

Die Spesiale Komitee teen Apartheid
verwelkom die betekenisvolle maatstawwe
wat FW de Klerk in die Parlement
aangekondig het: diewettiging van die
African National Congress (ANC), die Pan
Africanist Congress of Azania (PAC) en ander
anti-apartheidsorganisasies, die vrylating van
sekere politieke gevangenes, die opskorting
van die oplegging van die doodstraf en die
verslapping van die media-regulasies, asook
die naderende vrylating van Nelson Mandela.
Die geskikte klimaat vir onderhandeling kan
egter slegs geskep word indien die volgende
maatstawwe, soos volledig uiteengesit in die
Verenigde Volke se Aigemene Vergadering se
Verklaring oor Suid-Afrika en eenparig op 14
Desember 1989 aanvaar, ge'implementeer
word: die be~indiging van die noodtoestand;
die herroeping van aile wette, soos die Wet
op Blnnelandse Veiligheid, wat daarop gemlk
is om politieke bedrywighede te onderdruk;
die onttrekking van aile troepe uit die
townships; en die vrylating van aile politieke
gevangenes en aangehoudenes.
Ons verwag die internasionale gemeenskap,
wat kennis geneem het van die belangrlkheid
van die De Klerk se aankondigings, Is egter
steeds ten volle bewus dat die
apartheidstelsel, wat nle hervorm kan word
nie, onaangeraak bly.
Solank die beginsels en oogmerke vir
onderhandelings, soos uiteengesit In die
Verenlgde Volke se Verklaring oor Suid-
Afrika, nle nagekom word nle, sal die
Speslale Komitee teen Apartheid enlge
verandering in beleid deur die internasionale
gemeenskap jeens die apartheldsreglme as
voortydig beskou.

Uitgereik deur die Menseregte-kommissie,
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Roemene mag nou huise koop

stelle gemaak:
- Artikel 6 van die grondwet, waarin'die

Kommuniste Party as die leidende mag van die
Sowjet-samelewing bestempel word, moet deur
die Kongres van Verteenwoordigers gew}rsig
word.

- Die Party is gereed vir dialoog met ander
partye en ten gunste van die vernuwing van 'n
sosialistiese samelewing.

- Die noodsaaklikheid van 'n verkose presi-
dent met sterk uitvoerende magte. "'n President
is noodsaaklik vir die bestendige ontwikkeling
van die land, om perestroika te versnel, om die
normale funksionering van aile openbare- en
staatsinstellings tydens demokratisering te
verseker."

- Die noodsaaklikheid om die wetgewende,
regterlike en uitvoerende magte te skei, en om
die onafhanklikheid van die regbank te versterk.
Die sentrale komi tee erken ook dat "baie gedoen
moet word om die regstelsel te hervorm".

- Die gedagte van die "diktatorskap van die
proletariaat" moet geskrap word. Vol gens die
dokument verwelp die sentrale komitee 'n dikta-
torskap deur enige klas en se dat die wi! van die
mense soewerein, en die enigste bron van mag
IS.

- Die party moet deur 'n president gelei word.
Die president moet deur 'n vise-president en 'n
presidium van die sentrale komi tee bygestaan
word (Die president en die presidium sal die
huidige sekretaris-generaal en politburo ver-
vang).

- Oor ekonomiese hervorrning: "Die bestaan
van private eiendom, insluitende die private
besit van die produksiemiddele, is nie onver-
soenbaar met die land se werklike ekonomiese
ontwikkeling nie. Die huidige stelsel moet deur
'n beplande markekonomie - gegrond op 'n
verskeidenheid van besitsvorme, kompetisie
tussen onafuanklike vervaardigers, 'n ontwikkelde
finansiele stelsel en die stimulasie van beide
persoonlike en kollektiewe belange -vervang
word."

- Die Party bevestig sy verbintenis tot die
beginsel van Lenin dat lande die reg tot
selfbeskikking het.

- 'n "Nuwe Sowjet-federasie" sal gegrand
wees op die "onvoorwaardelike respek vir die
regte van burgers ongeag hulle nasionaliteit,
werklike soewereiniteit vir die republieke van
die Sowjet-Vnie, en 'nnuwe vlak van onafbank-
likheid vir aile vorme vannasionale outonomie".
-AFP

wooneenhede saam met groot families en baie
pasgetroudes wag tot 15jaarvoordat woonstelle
aan hulle verskaf word.

Volgens die nuwe wet sal Roemene wat in
die buiteland woOD,voorkeur geniet indien hulle
met buitelandse geld betaal.

Terselfdertyd is daaruit Moskou berig dat 'n
nuwe wet inwoners van die Baltiese Republiek
in staat sal stel om besitregte te bekom asook die
reg om ander mense in diens te neem.

Die wet sal individue, families, plaasbewo-
ners, kooperasies, aandeelhouers, ekonomiese
organisasies en staatsbeheerde organisasies in
staat stel om die plekke as die wettige eienaars
te besit. - AFP

voor 'n militere afdeling van die Romeense
hooggeregshof verskyn.

Die aanklagte teen die 21 is Sateroag deur die
aanklaer-generaal, Gheorghe Robu, bekend
gemaak. Die aangeklaagdes vorm deel van die
departement van binnelandse sake wat aangekla
word weens die aanslag op betogings wat op 17
Desember in Tirnisoara, die Westelike gedeeIte
van Transylvania, uitgebreek het.

Robu het aan die-Romeense n'lUsagentskap,
Rompress, gese genl Emil Macri en kol loan
Deheleanu het deelgeneem aan die verwydering
van 40 lyke van slagoffers van die onderdrukking
en dit na Boekarest geneem het waar die lyke
later verbrand is. - AFP

MOSKOU - Die Kommuniste Party van die
Sowjet-Unie se voorgestelde politieke program
wat die week volledig deur Tass, die amptelike
Sowjet-nuusagentskap, gepubliseer is, toon die
party se doelgerigtheid om syortodokse verlede
te vergeet en die land na 'n plurale demokrasie
te lei.

Die dokument, waarin die sentrale komitee
van die Party sy monopolie oor mag laat vaar,
moet nog deur die Party se gereelde kongres,
wat in Junie plaasvind, aanvaar word.

In die dokument word die volgende voor-

Mlkhael GorbatsJof
(FolD: Th. Slar)

Pierre Taillefer

verlede
ortodokse

vergeet

Sowjet-
Unie wil

BOEKAREST - 'n Paar duisend Roemene het
Maandag 'n kordon rondom die Staatshuis se
kantore gevorm nadat regeringsbeamptes in die
naweek aangekondig het dat individue voortaan
toegelaat sal word om huise te koop.

Die aankondiging kanselleer die verbod wat
in 1985 op die soort transaksies geplaas is.
Blykbaar sal claaroak spesiale lenings aan mense
verskaf word om te help met die koop van huise.

Ongeveer 16 000 regeringswoonstelle sal
aan huurders beskikbaar gestel word. Die rege-
ring wou egter geen kommentaar lewer oor die
getal woonsteleenhede wat beskikbaar gestel
gaan word nie.

Die meeste Roemene woon in sombere

Aanklagte van
volksmoord teen
Roemeense offisiere
BOEKAREST - Altesame 21 offisiere van die
Roemeense militere en sekuriteit se veiligbeidspo-
lisie, verskyn op 2 Maart in die hof op aan-
klagtes van voIksmoord.

Die aanklagtes spruit uit voorvalle wat in
Tirnisoara in Desember gedurende aanvaile op
Nicolae Ceausescu plaasgevind het.

Branne van die hof se die beskuldiges sal

DIE WEEK IN DIE NUUS

Nelson Mandela word vrygelaat nol27 jaar in die gevangenis. Hy doen 'n beroep op blankes om
saam te werk ten einde 'n demokratiese, nie-rassige Suid-Afrika te skep.
Die Harms.kommissie begin met sy ondersoek na moordbendes en ander dade van geweld wat
polities gemotiveer is.
Nog twee oud-pollsiemanne van die Brixtonse Moord- en Roofeenheid, maj Staal Burger (die
vorige bevelvoerder van die tak) en adj-off Cbappie Maree, word gesoek in verband met die
moorde op adv Anton Lubowski en dr David Webster. Dit volg op die inhegtenisname van luit
Abraham "Slang" van Zyl en Calla Botha van dieselfde polisie-eenheid. Intussen word
besondeIhede van die Burgerlike Samewerkingsburo (BSB), 'n geheime eenheid binne die
polisie wat deur Militere InIigting beheer word, bekend gemaak. Die eenheid moes glo teen anti-
apartheidsaktiviste optree. Diehuidige bevelvoerder van die Brixtonse Moord- en Roofeenheid,
brig Floris Mostert, is die hoof~ondersoekbeampte na Webster se dood.
Die Goldstone-kommlssie van ondersoek na die dood in aanhouding van Clayton Sithole sluit
sy verrigtinge. Sithole, 'n lid van Umkhonto we Sizwe, is op 30 Januarie opgehang in sy sel
gevind. Hy was die vader van Zinzi Mandela se kind. Genl Gert Erasmus, streekskomrnissaris
van polisie vir die Witwatersrand, erken dat die maatreels oor die omstandighede van Artikel29-
aanhouding nie nagekom word by John Vorstelplein nie. Die maatreels bepaal dat aange-
houdenes twee halfuur-tydperke daagliks vir oefening in die buitelug moet kry.
Mike Gatting se Engelse rebelle-kriekettoer word met vier wedstryde verkort. Die National
Sports Congress ondemeem op sy beurt om nie verdere betogings teen die toer te hou nie.
Volgens berigte het die ANC as bemiddelaar opgetree om die kompromie moontlik te maak.
Barbara Hogan, die eerste blanke vrou wat tot tronkstraf gevonnis is omdat sy aan die ANC
behoort het, en Rob Adams, ook 'n blanke lid
van die ANC, word uit die gevangenis vryge-
Iaat. Hogan het agt van haar tienjaar tronkstraf
uitgedien.
Die Afrlkaner-Weerstandsbeweglng hou 'n
protesoptog in Pretoria. Swastika-viae word
openlik vertoon, 'n Ster van Dawid word ver-
brand en 'n man en 'n swanger vrou word deur
die AWB aangerand.
Die SA Weer mag kon rue vasstel wie ver-
antwoordelik was vir die radio-boodskap ver-
Iede jaar dat Swapo-guerrillas op Namibia se
noordelike grens saamgetrekhet nie, se Wynand Breytenbach, adjunk-ministervan Verdediging,
in die parlement. Die bande is vernietig nadat 'n transkripsie gemaak is.
Twee mynwerkers sterfin 'n rotsstorting by die Western Holdings-myn op Welkom.
Nuwe leidrade oor die verdwyning van vyf skoolmeisies word deur die polisie opgevolg. Dit
blyk dat die pedofiel Gert van Rooyen en sy vriendin, Joey Haarhoff, Natal toe is net na die
verdwyning van elk van die meisies.
'n Bewaringsgebied - die derde grootste in die land - gaan by St Lucia geskep word, kondig Gert
Kotze, minister van Omgewingsbewaring, aan.
Die Mosselbaai-gasprojek word voortgesit, ondanks 'n erkenning deur die minister van
Mineraal- en Energiesake, dr Dawie de Villiers, dat dit "hoogs onwaarskynlik" is dat die rege-
ring vandag met die projek sou begin. Meer as R5 biljoen is reeds op die projek gespandeer, en
dis te laat om dit nou te laat vaar. As die olieprys aanhou styg, kan die regering dalk gelyk breek
met die koste van die projek.
Die Konserwatiewe Party dien 'n klag van hoogverraad in teen Nelson Mandela en Walter
Sisulu van die ANC en teen Zeph Mothopeng van die PAC weens hul uitsprake oor gewapende
geweld.
Een persent van die lede van die SAP het verlede maand uit die Mag bedank, se die polisie se
Direktoraat Openbare Betrekkinge.
Twee NP-LP's van Port Elizabeth bevestig dat hulle Oos-Kaapse leiers van die UDF as gaste by
die parlement sal ontvang. Sakkie Louw, LP vir Newtonpark, en Frans Smit, LP vir Algoapark,
het die UDF se president en vise-president in die Oos-Kaap, Edgar Ngoyi en Henry Fazzie, na
die parlement genooi.
Eie onderwys vir verskillende bevolkingsgroepe is steeds NP-beleid, se Piet Clase, minister van
Onderwys en Kultuur in die Volksraad. In die huidige boekjaar is R3 082 per kop aan 'n wit kind
se opvoeding bestee, en R764 per kop aan 'n swart kind s'n.
'n Werker wat aan 'n protesoptog deelgeneem het, word deur 'n veiligheidswag by 'n bouperseel
in Johannesburg doodgeskiet.

Wereld

Suid-Afrika

Die Kommunlste Party van die Sowjet-Unie aanvaar 'n dokument waarin die Party afstand doen
van sy monopolie oor mag. Die dokument voorsien ook 'n federale struktuur wat vir groter
selfregering deur die republieke voorsiening maak en 'n gemengde ekonomie, eerder as streng
sosialisme.
Onrus in Tajikistan, 'n provinsie van die Sowjet-Vnie, veroorsaak die dood van rninstens 37
mense. Die oorsaak is skynbaar etniese gevoelens teen Armeniers wat skaars behuising voor
Tajiks opraap. Ander waamemers meen egter die onderliggende redes is hoe werkloosheid en
Islamitiese fundamentalisme.
Die VSA en die Sowjet-Vnie kom ooreen om hul troepe in Europa te verminder. Nol die
verrnindering sal die VSA 30000 troepe meer as die Sowjet-Unie in Europa he.
Die eerste stappe om die twee Duitslande te herenig, word deur die Wes-Duitse kanselier,
Helmut Kohl, en die Oos-Duitse premier, Hans Modrow, gedoen. Die twee lande se geldstelsels
sal binnekort een word. Pres Mikhail Gorbatsjofvan die Sowjet-Unie het reeds aangedui dat die
Duitsers self moet besluit oor hereniging.
Shadel Aron, minister vanhandel, bedank uit die regse Israeliese Likoed-party nadat die eerste
minister, Yitzhak Shamir, aangedui het dat die regering bereid mag wees om met Palestyne in
die besette gebied te onderhandel.
Drie Ugandese joernallste word in hegtenis geneem nadat hulle pres Kenneth Kaunda van
Zambie glo belaster het. Die joernaliste is alamal korrespondente vir oorsese media.
Drie insurgente en 'n soldaat sten in 'n skermutseling in Lesotho. Die insurgente was lede van
die Lesotho Congress Party. Die party is onwettig verklaar deur die militere regering.
Angolese troepe val Vnita-rebelle op Mavinga, sowat 1 100 kilometer noordoos van Luanda,
aan. Vnita beweer hulle het 12 regeringstroepe doodgeskiet.
Ru-olle wat uit 'n tenkskip lek, besoedel Huntington Beach in Kalifornie naby 'n kolonie
bedreigde pelikane en ander voels.
Untag se oorblywende lede in Namibia sal die land kort nolonafhanklikwording op 21 Maart
ver1aat, s8 Fred Eckhardt, die VV se woordvoeroer.
Wes-Dultsland bewillig R150 miljoen vir ontwikkelingshulp aan Namibia.
Gevegte tussen strydende Christen-faksies in Beiroet duur voort ondanks 'n vredesgroep se
afsonderlike samesprekinge met genl Michel Aoun en Sarnir Geagea. Minstens 500 mense is al
die afgelope twee weke in die gevegte dood.
Alexander Solsjenitsin, Nobelpryswenner, belowe om terug te keer na die Sowjet-Unie sodra
sy boeke vryelik beskikbaar is.
Gevegte in Burma tussen regeringstroepe en rebelle eis 58 lewens.
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Waar die boewe baie sleg is en die heldin baie mooi
Onder redaksle van

KOOS PRINSLOO

'Maar hierdie Ryger skryf 'n hond uit 'n bos uit~hoor'

Die skrywerrr se moerrr, ne
I;

,1

.~

l. '

-

-~--~

hero begin regkom: "Hy suig sy mot
terug en vee sy trane weg," staan daar
op bladsy 113. Not 'n dem, hierdie
skfYwer bang niks en die hele einde is .
net bloed en derms, te verskriklik.

Maar hierdie Ryger skryf 'n hond
uit 'n bos uit, hoor, hy kan 'n storie
vertel dat jy wil weghol of wil huil.
Dis. nou weI net 'n malIe wat die
kastige gedigte in die boek sou kon
uitdink, moet ek byse.
. Maar weet jy wat. dink hierdie

skrywerrr-ou, ne? Hy dinkjy gooi 'n
klompie poems injou helse storie in,
maar darem doelbewus vrot goed, en
jy piepie 'n bewussynstroompie by,
enjy publiseer by die brekery Taurus
en dan kry jy vir jou 'n stupid critic
met 'n D opgeline om die briljante
strukturering vanjou aktansiele rela-
sies en sekwensiele isotopiee in jou
grenslose interteks te analiseer. WeI,
sy moer, ne.

Dr. Malan skryf aan 'n biografie
oor Etienne Leroux, is die /wof van
Intak by die RGN en die voorsitter
van die Ajrikaanse Skrywersgilde.

word beskryf, .die baddies is baie bad,
die heldin baie mooi. "Among them
was a beautiful young woman from
Pondoland, wearing the brilliant gar-
ments and tutbans of tribal dress, her
eyes seldom straying from the ele-
gant figure of Nelson Mandela. Her
name was Nornzamo, and she was a
social worker whosefriendsi called
her Winnie." (p.112)

Inderdaad 'n hoek vir die struggle.

ElsaH Brinle het 'nMA in ges/cie-
denis van Wits.

Date: 25 February 1990
Time: 11 am

Venue: Funda Centre
Enquiries: Irene 833-25301

Mark 836-6499
Ramolao 980-6n1

voel, hoekom nie Aletha rue?
Nounie dat daarveel tyd virliefde

is nie, want hierdie ou is die hele tyd
dronk. Nie die skrywer rue, man, die
hero. "Jy suip at van jou veertiende
jaar ernstig" (p.78). Maar hel, pel, as
jy diepte soek, kry vir jou 'n meisie.
Al wat jy gaan kry as jy hierdie boek
lees, is 'n hoI gevoel.

Of miskien is jy 'n bok om die
hero se helse klomp hang-ups uit te
check, daar's dosyne van die goed.
Baklei met 'n dooie pa, worry oor
malles wat hom soort van "groot"
gemaak het. vloek die arme cherrie
omdat hy nie sy tere liefde vir haar
wil erkennie, stuur al die mooi dinge
in die Bybel in hulle swemoot in as
die "dronk messias", karring met dood
en selfmoord, te verskriklik. Die ene
Freund of Freude of Freud of what-
ever. Hierdie vent sullel sy gat af
om sonder 'n shrink sin te maak - "die
wereld het nie nog 'n malie nodig
nie" besefhy, as iemand met 'n sosiale
gewete (p.96).

Nou moet jy check, net as jy hier
teen die einde dink die arme blerrie

Die ANC se spoor deur die sewen-
tigs en tagtigs tot en met 'n slot-
hoofstuk genaamd 'The Foreseeable
Future' word blootgele. Wie sou ver-
lede jaar II Februarie kon voorsien?
Waad1eid is inderdaad heelwat
vreemder as verdigsel, want na die
wettiging van die ANC, asook Nel-
SCIlMandela se vry1ating verlede week,
word deel 2 vanhierdie boekelke dag
in die nuus geskryf.

Die boek is geskryf vir die com-
rade op straat. Die avontuur is
meesleurend en boeiend. Nuwe helde
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en slym nou eers behoorlik jou ,hero
is, moet jy check wat maak hierdie
skfYwer met hom. Hy maak die arme
donder verlief, ne, maanskyn, rose,
wroeging. die blerrie works. En weet
jy wat hierdie floezie Aletha na hom
aantrek, he? "Oit was sy intense
ongeuiterde kreet om lieide. Sy glo
hyis eintlik 'n wonderlike mens, hy
het 'n muur om hom gebou." Troes
bob, dit staan daar, op bladsy 58,lees
dit self. As Salome Silberstein so kan

op die eiland geleidelik. Mac Ma-
haraj wat twaalf jaar op die eiland
gevange gehou is, beskryf Mandela
se ondersteuning van medegevangenes:
"Inhis unobtrusive way, he finds out
if anybody has problems and he tries
to spend time with them if they do" ..
(p.I68)

Deurgaans verleen die uitttrekseis
uit ondedloude wat Holland in Leso-
tho, Zimbabwe, Zambie en Brittanje
met ander ANC-Iede wat op Robben-
eiland was, gevoer het, groter impak
en werklikheid aan die vertelling.

Youth League in 1944 betree Man-
dela weer die voorgrond en staan sen-
traal in die Struggle. Die Defiance
Campaign, die Freedom Charter, po-
lisiestrooptogte, verbanningsbevele,
verraaiers, die Treason Trial, Rivonia
en lewenslange tronkstraf is die
bestanddele van die avontuur.

Ons volg Mandela na Robbeneiland,
en hier laat die skryfster die verhaal
byna soos die van Papillon op
Duiwelseiland voorkom. Ni bemid-
deling deur Mandela en ander ANC-
lede verbeter die haglike toestande

DIE HOL GEVOEL
Deur R.R. Ryger
Taurus, R16,95

CHARLES MALAN

DAAR'S hierdie ou, ne, hierdie RRR-
skrywerrr. Raai-Raai Ry-Ry, of so.
Hy ry hierdie storie soos 'n wilde
hings, dis nou as jy nou nie soos hy
wil praat van gemeenskap wanneer jy
iets lekkerders bedoel nie.

Hy skryf oor hierdie ou, ne, oor
hierdie terrorrr. Jy moet hom check,
ne, hierdie Lytton-ou: hy stamp 'n
spoegter se neus met sy kop plat, hy
neuk 'n ou boemelaar wat hom geld
vra en gooi hom uit 'n kar uit dat sy
kop soos 'n pampoen oopbars, hy

, gryp 'n vreemde vrou aan 'n bors, hy
gaan soos Nietzsche se malle oor God
tekere, hy begin die dag met 'n gekots
pleks van brekfis. Moerske. En dis
serious, man: "Lag vir jou gat en bid
vir jou siel," leer hy 'n knaap.

As hierdie ou na die eerste paar
bladsye van bloed en spoeg en semen

* Werk saam met die godsdlenstlge en sekul6re pers
I
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SELDE was daar nog 'n boek wat op
'n meer gelee tyd gepubliseer is. I)U,
.Suid-Afrikaanse uitreikingsdatum vir
Holland se hoek is 15 Februarie 1990.
Beter kon dit nie beplan gewees het
nie.

Holland het die boek geskryf met'
die oog op die algemene leserspu-
bliek wat weinig van die ANC af
weet. Dit lees lekker en laat die leser
die helde van die ANC se avonture
met hul meemaak. Dit is inderdaad 'n
boeiende avontuurverhaal oor die
struggle.

Die boek word ingelei met etlike
hoofstukke oor die jeugjare van Nelson
Mandela in sy Transkeise geboor-
tedoq,ie, Qunu. Hier het Holland
verskeie ondernoude met Mandela
se familielede. wat nog steeds daar
WOOD, gevoer ..Deur hul oe word daar
vir ons 'n prentjie van die jong Man-
dehl geteken. "The primary schools
Nelson attended at Qunu, Clarkebury
and Qolweni were run by missionar-
ies, and the boy became a God-fear-
ingChristian, always willing to help
a neighbour ...If he saw an old man
chopping wood he would immedi-
ately take the axe himself. He was
always ready to help his sisters and
cousins with schoolwork they did not
understand." (p.20)

Ons yolg die jong Mandela na
Fort Hare en dan na Johannesburg
waar hy as ingeskrewe klerk begin
werk .. In 1944 sluit hy by die ANC
aan en tree ook vir die eerste keer in
die huwelik.

Mandela se verhaal word vir die
wyle agterwee gelaat en die klem
verskuif na die stigting van die ANC
onder leierskap van manne soos John
Dube, Sol Plaatje, Seme, Lembede
en Xuma kom nou aan die beurt.

Met die stigting van die Congress
1

I

Ij
THE STRUGGLE

.
. ". A History of the ANC
. Deur H9Idl Holland

I

.. Grafton Books, R24,99
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'MEN1N(*s,

Mand:ela gryp d.e Inislatlef
, I

oor die ekonomiese debat

'Deurdat De Klerk en aile NP-
segspersone nooit bereid was om oor

die oorsaaklike verband tussen
apartheid en wit rykdom en swart

armoede te praat nle, Is persone wat
wei daaroor waag praat het, met
argwaan bejeen en in volblad-
advertensies as sosiallste

gebrandmerk!'

. .J;;-

Sample Terreblanche

IN my eerste Tuynhuys-monitor was
ek bekommerd dat pres FW de Klerk
'n Rubicon II-toespraak op 2 Febru-
arie sou maak. Gelukkig het hy dit
nie gedoen nie en daarvoor verdien
hy lof en dank.

Laat ek eerlik wees. Hy het een en
almal aangenaam verras met sy wet-
tiging van die ANC ep ander orga-
nisasies, die vrylating van Nelson
Mandela en ander politieke gevangenes
en met die gedee1telike opheffing
van die noodtoestand. Hiermee het
hy 'n groter kwantumsprong vir her-
vorrning gemaak as enige van sy NP-
voorgangers en die politieke inisia-
tief stewig vasgegryp - vir ten minste
10 dae!

Maar hoe skouspelagtig en dap-
per De Klerk se hervormingsprong
ookal was, dit was ongelukkig nie
goed genoeg nie. Ek se dit geensins
uit krapperigheid nie. Inteendeel. Ons
leef in veelbewoe tye en glasnost
vereis dat ons nie langer doekies sal
omdraai nie - veral nie oor sake wat
ons voortbestaan raak nie.

In my Tuynhuys-artikel het ek
gevra dat pres De Klerk 'n eerlike en
indringende analise van die grond-
wetlike en ekonomiese probleemsitua-
sie sal maak. 'n Sodanige probleem-
analise - veral ten opsigte van die
ekonomie - skitter vanwee die
afwesigheid daarvan in sy Groot
Toespraak. Dit was 'n groot fout.

De Klerk behoort te besef dat as 'n
mens ernstig na die oplossing van
watter probleem ookal soek, 'n mens
eers eerlik en opreg die strukturele
oorsake van die probleem moet iden-
tifiseer en jou en jou mense se aan-
deel in die probleem openhartig moet
erken, hoe pynlik dit ookal mag woos.
Integriteit verg dit boonop ook van 'n
staatshoof wat hom tot 'n nuwe Suid-
Afrika verbind het.

Aangesien De Klerknie bereid of
in staat was tot die soort probleem-
analise nie - en hom baie opvallend
nie met apartheid en die strukturele
onreg daarvan besig gehou het nie -
het hy die wydte van die apartheids-
kloof waaroor hy veronderstel was
om te spring, onderskat. Dit is dan
ook geen wonder dat sy groot her-
vormingsprong te kort was en ook
nie in die gewenste rigting plaasge-
vind het nie. Hy sal nog baie her-
vomlingspronge moet maak.

Maar voortaan sal hy dit toene-
mend uit posisies van swakheid moet
doen en sal hy dit al hoe moeiliker
vind om die inisiatief te herwin. Oor
die verlore kanse van 2 Februarie
1990 sal hy nog lank en diep nadink.

Kom ons beperk ons vandag net
tot ons ekonomiese stelsel en tot Suid-
Afrika se ekonomiese probleem par
exellence - naarnlik die probleem
van onverdiende (wit) rykdom wat
lynreg teenoor onverdiende (swart)
armoede staan. Nog De Klerk nog
enige ander NP-segpersoon was ooit
oorlik en dapper genoeg om die reuse-
bydrae te erken wat die apartheidstelsel
- in sy veelheid van manifestasies -
tot die skerp ongelykhede in die
verdeling van inkome en rykdom
tussen die statuter gedefinieerde ras-
segroepe gemaak het en nog steeds
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maak. (Toe ek die brandende probleem
by geleentheid aan 'n vorige staat-'
shoof geopper het, het hy amper my
kop afgebyt!)

Solank die ANC en ander organi-
sasies verban was en die leiers van die
organisasies in die gevangenis of
gelyste persone in die buiteland was,
het die NP en sy slaafse media daarin
geslaag om te bepaal welke onder-
wclp geskik vir bespreking is en welkes
ongewens "revolusioner" of "radikaal"
is. Deurdat De Klerk en alle NP-
segspersone nooit bereid was om oor
die oorsaaklike verband tussen apart-
heid en wit rykdom en swart armoede
te praat nie, is persone wat weI daaroor
waag praat het, met argwaan bejeen
en in volblad-advertensies as sosia-
liste gebrandmerk!

De Klerk het op 2 Februarie die
geleentheid gehad om oor die erg
verwaarloosde ekcnomiese probleme
te praat. Hy het die geleentheid deur
sy vingers laat glip en 'n yslike vaktrum
laat voortbestaan. vanweC die vaktrum
is 'n geleentheid a<l11Mandela gebied
om in die eerste twce dae van sy
vryheid die politi eke inisiatiefte gryp
en om die terme van die gesprek oor
die belangrike ekonomiese geskilpunte
te bepaal. Mandela het die inisiatief
oor die sake op so 'n dramatiese wyse
gegryp dat ek wonder of De Klerk dit
ooit w>;:ersal kan terugvat.

D',e sleutelparagraaf in Mandela
se rarade-toespraak het soos volg
gclui: "Daar moet 'n fundamentele
herstrukturering van ons ekonomiese
en politieke stelsels wees om te verseker
dat die ongelykhede van apartheid
aangespreek en ons gemeenskap ter-
dee gedemokratiseer word."

In sy nuuskonferensie op 12 Febru-
arie in Kaapstad het hy 'n aanduiding
gegee vanhoe hy die herstrukturering
van die ekonomiese stelsel sien: "Die
vraag oor die nasionalisering van die
myne en soortgelyke sektore van die
gemeenskap is 'n fundamen!ele beleid
van die ANC en ek glo dat die ANC

hooltemal korrek is in sy standpunt en
dat ons dit moet steun."

Die laaste opmerking van Man-
dela het volgens 'n Afrikaanse
oggendkoerant die "finansiele markte
in 'n groot warboel gedompel" en
daartoe gelei dat "senuagtige beleggers
in groot getalle begin padgee (het)".

Die ANC se nasionaliseringsbeleid
steun ek beslis nie. In die oorgang na
'n nie-rassige demokratiese bestel,
sal ons met groot omsigtigheid om-
standighede moet probeer skep wat
aantreklik genoeg sal wees om groot
hoeveelhede buitelandse kapitaal na
Suid-Afrika te 10k. Sonder 'n soda~
nige invloei van buitelandse kapitaal
sal ons nie 'nhoe groeikoers - ter wille
van werkskepping, bestryding van
armoede en 'n verbreding van die
belastingbasis - kan handhaaf nie.

'Na 42 jaar se
amptelike
apartheid is
niks maklik

nie.'

'0 Nasionaliseringsbeleid sal - vera!
na die ervaring van die Oosbloklande
- beslis nie omstandighede skep wat
aantreklik genoeg sal wees om groot
hoeveelhede buitelandse kapitaal te
10k nie. Dit wil egter nie se dat die
Suid-Afrikaanse ekonomiese struktuur
met sy ongelyke besit van eiendom
en sy (ongesoode) groot konsentrasie
van ekonomiese finansiele en orga-
nisatoriese mag in die hande van enkele
konglomorate onbelemmerd kan bly
voortbestaan nie.

Danksy Mandela se onomwoode
taal, staan eeo ding nou soos 'n paal
bo water. Dit gaannie in Suid-Afrika
bloct - of in die eerste instansie - oor
grondwetlike hervorming nie, maar
ewe seer - en miskien in 'n belangriker
mate - oor "die fundamcntele her-
strukturering van ons ekonomiese
stelsel".

N a Mandela se toespraak hoef ons
nie meer daaraan te twyfel dat daar in
Suid-Afrika - na 100 jaar van poli-
tieke en ekooomiese apartheid - 'n
dringende behoefte aan sowel poli-
tieke as ekonomiese demokratisering
bestaan nie. Die doel van politieke
demokratisering is om die stemlose

swart meerdeJbeid effektief in te skakel
by die hoofstroom van politiekee
besluitneming en magsuitoefening en
by effektiewe bedinging oor die
owerheid se sosiale besteding.

Die doel van ekonomiese demokra-
tisering is om die verootregte, die
verarmde eo die agtergeblewe swart
meerderheid op 'n effektiewe wyse in
te skakel by die hoofstroom van 'n
aangepaste ekonomiese stelsel - en
weI in hulle hoedanigheid as die
eienaars van 'n redelike hoeveelheid
produksiefaktore van goeie gehalte,
as verbruikers en as deelnemers aan
ekonomiese magsuitoefening.

Ekhet oor die jare verbaas gestaan
dat groot sakemanne in vera! Engelse-
maar ook Afrikaner-sakekringe so sterk
ten gunste van politieke hervorming
was, maar heimlik gehoop (en soms
uitdruklik gepleit) het dat die eko-
nomiese stelsel tog onaangeraak ge-
laat moet bly. Hoe kon hulle so nai"ef
wees?

Vanwee die inisiatief wat Man-
dela van De Klerk weggegryp het,
weet ons nou dat die ekonomiese
stelsel 66k geherstruktureer meet word.
Ons sakemanne moet tog nie
weghardloop van die moeilike
probleem me. Hulle meet rustig daaroor
onderhandel met alle relevante groe-
peringe om ook op ekonomiese gebied
'n regverdige bestel te skep wat steeds
- of opnuut - '0 sterk groeivermoe sal
he.

Dit gaan nie maklik wees nie, maar
na 42 jaar se amptelike apartheid is
niks maklik nie.

Die sakemanne wat so besorg is
oor die effek van 'n hcrstrukturering
van die ekonomie op die groeiver-
moe, moet onthou dat die relatiewe
stagnasie van die afgelope 15 jaar
deur apartheid en aan sanksies - wat
deur die voortbestaan van apartheid
uitgelok word - veroorsaak is. Die
afskaffing van apartheid en die nodige
herstrukturering van die ekonomie
kan baie bevorderlik vir ekonomiese
groei wees. Dis is gerusstellend dat
Mandela hom in Soweto-toespraak
sterk verbind het tot ekonomiese groei.

Danksy die ekooomiese agenda
wat Mandela op die onderhandelings-
tafel geplaas het, kan niemand my of
enigiemand anders langer van sosia-
lisme verdink of beskuldig wanneer
ons vir 'n toepaslike herverde-

. lingsbeleid pleit om van die strukturele
onreg van apartheid ontslae te raak
nie. Dit is hoog tyd dat Suid-Afrika-
ners sal besef dat in die Suid-Afri-
kaanse geval herverdeling nie
hoofsaaklik of in die eerste plek met
ongewenste newe-effekte van kapi-
talisme te make het nie. Daarom het
die pleidooi vir herverdeling eweneens
ook nie hoofsaaklik of in die eerste
plek met sosialisme te make nie.

In soverre die ekonomiese onge-
lykhede die resultaat van ongebrei.-
delde en monopolistiese kapitalisme
is, kan pleidooie vir herverdeling
inderdaad in sosialistiese terme gefor-
muleer en bepleit word. Maar in Suid-
Afrika het apartheid en kapitalisme -
in die gedaante van apartheidskapi-
talisme - so nou vervleg geraak enhet
apartheid ook op ekooomiese terrein
so 'n oorheersende rol gespeel, dat dit
vir die onmiddellike toekoms meer as

•

'Ons leef In
veelbewoe tye
en glasnost
vereis dat ons
nle langer
doekies sal
omdraai nle -
veral nle oor
sake wat ons
voortbestaan
raak nle.'

voldoende is as toepaslike herverde-
lingsmaatreels as regstellings van die
ongelykhede van apartheid geregver-
dig word.

Oor die langer termyn kan 'n vol-
gehoue verdelingsbeleid geregverdig
word om die ongelykhede van kapi-
talisme reg te ste!.

Oor die 100 jaar van amptelike en
nie-amptelike - van statutere en kon-
vensionele - apartheid het daar op die
boeke van die blankes '0

apartheidsrekening gegroei wat een-
voudig betaal m66t word. Kom ons
hou op om oor die bestaan van die
rekening te twis. Kom ons begin eer-
der om in alle ems oor die terme eo
die termyn van betaling te onderhan~
del om seker te maak dat die betaling
nie op onnodig ontwrigtende wyse -
tot almal se nadeel - sal geskied nie.
Laat ons erken dat die betaal van die
rekening 'n wet van Transvaal ge-
wordhet.

Pik Botha het in 'n TV-debat met
Ted Koppel seker vyf of ses maal
gese en gepleit dat ons die verlede
moet vergoot en aan die toekoms moet
bou. Ek hoop nie Botha het ook be-
doel dat die swartes bogeooemde
apartheidsrekening sommer sito-sito
as slegte sku Ide moet afskryf en ver-
geet nie.

As dit die manier is waarop Botha
en De Klerk apartheid wi! afskaf, wag
daar 'n groot surprise op hulle. Ek se
dit nie om weerwraak aan te blaas nie,
maar om dit so goed as moootlik te
besweer.

Mandela het in sy Parade-toespraak
gese dat "die skade wat apartheid op
ons sub-kontinent aangerig het ...
onberekenbaar (is)" en dat ons eko-
nomie as gevolg daarvan "in skerwe
IS". De Klerk sal dalk die politi~ke
inisiatief van Mandela kan herwin as
hy bereid sou woos om hom uitdruklik
oor die "prys" van apartheid en oor
die "prys" wat gedurende die
afskaffingsproses betaal sal moet word
indien ons die apartheidsrekening sou
wou vereffen, te verantwoord.

Eers dan sal daar oor die "prys"
wat uiteindelik betaal Un word,
onderhandel kan word.

(Sampie Terreb/Qnche is profes-
sor in ekonomie aan die Universiteit
van Stellenbosch)

Vrye Weekb1ad, 16 Febnaanc 1990
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MENINGS l
'Ekologie-gesindes loop die gevaar om beide die werker en die

sakeman te vervreem, indien te veel klem gele word op die bewaring
van die omgewing ten koste van enige ander oorweging. '

NOV JA, soos Steve Devil-jee se as
hy krieket oor die radio praat, daar
gebeur heelwat in Suid-Afrika vandag.
'n 'Toets' en die helfte van 'n toerword
afgestel, 'n bekende figuur loop vry
rond en mense van links kom van ver
om te hoor wat hy se.

Aan die regterkant praat hulle al
klaar van "die goeie ou dae".

Niks kan bly soos dit was rue. Dit
lyk vir my na 'n gesonde en miskien
moet 'n mens ook hier byvoeg, 'n
"natuurlike" en normale toedrag van
sake.

Kan ons dan die week breed kyk
na "verandering" en "aanpassing" -

'Wat help
bevryding wanneer

die mense in 'n
onherbergsame

woesterny 'n lewe
moet maakT

terwyl ons tog nou besig is met 'n
transformasie van ons "politieke"
omgewing? Daar sal sekerlik 'n mate
van heIhaling van vorige groenpraatjies
wees, maar dink asseblief yerby alle
groen-retoriek, en verskoon.

'n Wen-kombinasieinerugenuwe
bestel sal die een wees wat van meet
af emstig aandag aan die omgewing
as geheel - waarin ons ons almal
bevind - skenk. Wat help bevryding
wanneer die mense in 'n onherbergsame
woestemy 'n lewe moet maak?

AIle aanduidings is dat onderhan-
delings tussen vakbonde, "big busi-
ness" en ekologie-gesindes 'n belan-
grike raakvlak in sake rondom die
omgewing sal wees.

Die vakbonde sal rue werkver-

skaffing bo eruge ander oorweging
kan stel rue. Indien die belang van die
werker werklik hul ems is, sal die
irnpak wat omgewingsverandering as
gevolg van byvoorbeeld mynbou op
die werker en sy athanklikes het, 'n
deel van hulle oorwegings moet vorm.

In industriele Suid-Afrika bestaan
daar reeds heelparty gevalle waar die
ontginning van natuurlike bronne
nadelig blyk te gewees het, rue net op
die werker rue, maar ook op die mense
in die onmiddellike omgewing. Die
asbesmyne van Sekhukuni is 'n enkel-
voorbeeld. By Pengi speel kinders in
die stof van asbesafval wat uit die
vroee vyftigerjare dateer.

Die ontwikkelaar/sakeman is reeds
voor in die wedloop om gunstige
mediadekking. Die term "progress"
is onlangs vervang met die woord
"ontwikkeling". En kundige kommu-
rukators het lank terug aanbeveel dat
groot maatskappye (enjuis die wie se
produkte die grootste invloed het op
rue-hemieubare hulpbronne en be-
soedeling) geld in bewaringsaksies
moet stort. Die pers is gevul met
advertensies wat die maatskappye se
"solidariteit" met die omgewing (wat
hulle plunder) onder lesers/verbruik-
ers se aandag bring.

Maar die agteruitgang van die
omgewing word van dag tot dag duide-
liker en dit geld ook die oe van die
ontwikkelaar. Die gevolg is dat eer-
like pogings tot kompromie rue meer
so uitsonderlik is as wat dit 'n aantal
jare gelede was rue.

Ons is miskien by die punt in die
verrigtinge waar die sakeman rue meer
net die geld in ontwikkeling raaksien
rue. Hy is nou bereid om te luister na

redelike argumente.
Ekologie-gesindes loop die gevaar

om beide die werker en die sakeman
te vervreem, indien te veel klem gele
word op die bewaring van die omge-
wing ten koste van eruge ander oor-
weging. Vakbonde sou dit beskou as
'n negatiewe houding teenoor die
skepping van werksgeleenthede ten
gunste van 'n middelklas-ontspan-
ningskultuur. S6 'n onversetlike houd.
ing sal ook die ontwikkelaar ontstem.
Hy gaangewis die sosio-ekonomiese
voordele van sy projek as (geregver-
digde) anununisie gebruik.

Onthou, hulle skuil rue meer agter
vae beloftes van vooruitgang rue.
9roenes loop dus op die lem van die
meso

Die erugste uitweg sal eerlike en
kundige ondethandeling wees. Wat
hopelik met konsensusbesluite
afgesluit sal word. Kompromie is 'n
verantwoordelikheid wat ook die
groenes sal moet aanvaar. Oit, en die

verbreding van groen-ondersteuning
na 'n meer inklusiewe geheel van die
gemeenskap.

Dit sal in ieder geval veroorsaak
dat 'wit ekologie' verskuif vanaf die
Kruger-wildtuin na sake nader aan
die agterdeur. Dit is waar almal in die
nabye toekorns gaan vergader.

Huntley, Siegfried en Sunter
voorspel dat die stedelike bevolking
van Suid-Afrika van 16,2 rniljoen in
1985, sal groei tot 35,7 rniljoen mense
in die jaar 2000.

En ons stedelike omgewing lyk
reeds na 'n ekologiese rampgebied!
Die vrae rondom werle, behuising,
gesondheid en voedselverskaffing kan
rue verminder rue. Die implikasie
van s6 'n bevolkingsverskuiwing het
betrekking op die ekonomie, die in-
dustrie, landbou, tradisionele bewar-
ingsbeleid en die gemeenskap in sy
geheel. Kortom, die gehalte van lewe.

Dit lyk miskienna 'n kitskursus in
ekologiese-bewuswording vir 'n ekolo-
gies-apatiese publiek, maar iemand
sal antwoorde m6el verskaf.

"An injury to one is an injury to
all. "

Die groenes kan maar ophou om
hulle te verlustig in die (toekomstige
en angstige) dans van die politici,
want hulle sal self moet inklim. Want
sien, die groenes sal die politici wees
en die politici sal groen besluite moet
neerrL .

Die agenda is natuurlik rue naas-
tenby volle dig rue. 'n Duidelike poli-
tieke beweging in die rigting van
groen kan rue langer ter wille van 'n
volledige besprekingslys uitgestel word
rue. Ons sal dit so in die ry moet
inpas.

Tot tyd en wyl dit gebeur is my
ietwat langdradige versugting teenoor
Gaia: In die nuwe Suid-Afrika;

* verlos ons van 'n minister van
Omgewingsake wat se: "Ek het eint-
lik rue bedoel om sovee! permitte vir
kiefnette uit te reik rue, ek het gedink
net 'n paar sou goed genoeg wees";

* verlos ons van die sake-man wat
se: "Returning to the green ideal would
be to return to bicycles and berries";

* verlos ons van die omgewingsbe-
waarder wat se: "Ek laat geen lid van
die publiek toe om aan my voor te se
wat ek op my reservaat moet doen
nie";

* verlos ons van die ekoloog wat
se: "Die saak is so ingewikkeld dat
slegs kenners sal verstaan wat hier
aangaan";

* verlos ons van die wetenskap-
like wat se: "By Koeberg kan daar
definitief rue 'n ongeluk gebeur soos
die by Three Mile Island/Chemobil
nie";

* vedos ons van die tegnoloog wat
se: "Luister, ek het nog 'n bright'
idee, kom ons stel voorlopige stan-
daarde vas";

* verlos ons van die groene wat se:
"If only we could educate the public."

'Kompromie is 'n
verantwoordelikheid
waf ook die groenes
sal moet aanvaar.

Oft, en die verbreding
van groen-

ondersteuning na 'n
meer inklusiewe
geheel van die
gemeenskap. '

nuwe klimaat benut
u moet almal die

"",-.

(Theo Helfer is 'n konsultant in ar-
beidsverhoudinge)

werkplek het na Wiehahn meer de-
mokraties as die bree samelewing
geword. Dit is rue meer so rue.

Werkgewers en vakbonde moet
nou op 'n gelyke basis geplaas word,
en daarvoor is emstige wysigings aan
diewet nodig. Ofbeter dalk, 'n geheel
en al nuwe wet.

Die probleme wat nog voorle kan
verminder word as dit op verskeie
terreine en vlakke aangepak word.
Werkgewers en vakbonde kan hier 'n
belangrike rol speel. In die lig van die
beweging na demokratiese prosesse
moet die manier waarop dispute geskik
word inheroorweging geneem word.

Die Sunday Times praat van 'n
"markplein van idees waar almal op
'n gelyke basis kan meeding". Ons
moet alle beskikbare idees oorweeg
om oplossings te Wnd. _

Woorde begin weer hul werklike' - I

betekerus te lay. Die klimaat is reg,'
die uitdaging daar. Kom ons aanvaar
dit sodat ons ~lkeen kan bydra om die
nuwe era in te gaan.

II~~~.•• Ir
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Wat tot dusver gedoen is, is die

minimum sodat die onderhandelings
- waar kompromiee aangegaan kan
word - kan begin. Toegewings Ie nog
voor.

Die betrokke paitye bet verskillende
en uiteenlopende belange, maar nou
kan daaroor onderhandel word, in
plaas van daaroor veg.

Vakbonde en bestuurders wat met
mekaar ond~rhandel kan dalk ook by
ANC-Ieier Nelson Mandela iets leer.
Hoewel partye wyd uiteenlopende
beIange het, is dit rue nodig om mekaar
persoonlik aan te val wanneer daar
ondethandel word rue. Mandela het
selfs in die vroee stadium gewys dat
hy "sag op die persoon en hard op die
strydvraag" kau wees. Dit is 'n goue
reel wat steeds te min in onderhande-
lings oor arbeidsaangeleenthede
toegepas word.

Die klimaat wat leiers De Klerk en
Mandela geskep het, moet nou deur
almal benut word.

In die Departement van Mannekrag
behoort dit nou duidelik te wees dat
radikale wysigings aan die Wet op
Arbeidsvethoudinge nodig is. Die

die afgelope paar weke.
Baie bestuurslede wat om die tafel

met vakbonde sit, kan by FW de
Klerk leer hoe om die regte klimaat
vir konslruktiewe ondethandeling te
skep. Moerue probeer om kaarte wat
met die voorvereiste vir onderhande-
ling te doen het, terug te hou rue. Die
veld moet gelyk gemaak word vir
al~i partye, voordat die stryd kan
begin.

Die grasieuse marner waarop FW
dit begin doen het, is voorbeeldig.

Kyk dan ook hoe doeltreffend dit
is wanneer sy belangrikste teenstan-
der by die onderhandeHngstafel
onmiddellik ook sy integriteit open-
lik erken.

Maar dit beteken rue dat die on-
derhandeHngs maklik gaan wees rue.
Miskien kan die regering by ervare
bestuursonderhandelaars leer dat die
moeilikste deel nog voorle, en dat dit
nou veral belangrik is om rue na die
ou mislukte metodes terug te gaan
rue. Oft se ek omdat daar nou oral
gese word dat die ANC vinnig toege-
wings moet maak - die regering het
mos nou sy bydrae gelewer.

'Die klimaat wat leiers De Klerk en Mandela
geskep het, moet nou deur almal benut word. '

sou maak rue. Ek was geheel en al
verkeerd, dinge kan nooit weer die-
selfde wees rue.

Verwysend na die arbeidsbeleid,
het ek in daardie rubriek die keuses
vir die nuwe regering uiteengesit.
"Hulle kan aanhou om oor hul regter-
skouer te kyk en vinniger agteruitgaan.
En dit sal ons almal, wit en swart,
saamsleep. Of hulle kan meer ge-
hoorsaam wees aan die waarskuwings
van bykans die hele wereid, en veral
die meerderheid van ons eie burgers
waaroor hulle regeer."

FW de Klerk is die eerste blanke
president (of eerste minister) van Suid-
Afrika wat die keuse aangedurf het
sonder om voorkeur te gee aan die
minderheid oor sy regterskouer. Wat
sy en sy regering se redes ookal is,
wens ek hom geluk en se ek dankie.

Maar ek het in dieselfde rubriek
ook verwys na die "oneerlike gaping
tussen beleid en praktyke" op die
gebied van mannekrag.

In die verband kan alle partye iets
leeruit beide ons ondervinding op die
terrein van nywerheidsverhoudinge,
en die wesenlike gebeurterusse van

'Baie bestuurslede
wat om die taiel

met vakbonde sit,
kanbyFWde

Klerk leer hoe om
die regte klimaat vir

konstruktiewe
onderhandeling te

skep. '

IN September verlede jaar het ek in
my rubriek na pres FW de Klerk as
die "nuwe" leier verwys. My aanha-
lingstekens het pessimisties aangedui
dat ek seker was dat ons na die blanke
verkiesing dieselfde regering sou he,
en dat regeringspraatjies van "'n nuwe
Suid-Afrika" my glad rue bemdruk
het rue.

Derhalwe het ek min verbetering
op die arbeidsterrein van regeringskant
verwag, en het ek my kommer hier-
oor uitgespreek.

Ek was yerkeerd, ten minste in die
opsig dat ek gedink het 'n nuwe leier
geen veranderings aan 'n party, wat
meer as veertigjaar aan bewind was,

N
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Die Harms-kommissie

Mandela

Wie is die volk?

Hennle Kotze van Parktown-Noord
skryf:
In reaksie op die regse partye se uitspraak
ten opsigte van algemene verkiesings wat
op die regering afgedwing moet word, en
waarinhulle gedreig het met wegbly-aksies
en militante optrede, wi! ek graag 'n uitdaging
rig.

Aangesien ons in 'n sogenaamde de-
mokratiese land woon, moet die hele be-
volking se mening gevra word; wit, bruin en
swart.

Ek wil ook aan die regse partye vra of
juis die aksies rue een van hul standpunte
teen die linkse organisasies is rue?

Hulle is uiters optimisties oor die moont-
like gevolge vanhul aksies, meer kinderag-
tig as wat ek ooit verwag het.

Laastens, hulle moet onder geen om-
standighede hulself die reg toeeien om
"namens die volk" te praat nie, omdat "die
volk" alle rasse insluit, en omdat "die volk"
deel is van wereldwye kantelingna vrede, 'n
wereld wat op die rand van die 21e eeu IS,
rue in die 1950's nie.

ANC te wettig! Afswering van geweld of
rue.

In die taal van Brolloks en Bittergal wou
ek se "sulke valsgatte."

Die volgende komiese situasie duik toe
op. Daarword vertel van 'n vergadering van
'n sekere vroueklu b. Wie was almal daar? In
die woorde van die vertelster: "AI die ou
goor DP-vrouens." My kommentaar kon
maar net wees: "Maar jy sit langs 'n goor
DP-vrou!"

Goor DP-vroue!

Julia Smuts van Wynberg skryf:
Terwyl ons toekykhoe pres FW de Klerk en
sy kollegas loftoegeswaai word uit verskeie
oorde sowel binne as buite Suid-Afrika in
reaksie op die "revolusionere" toespraak
wattydens die openingsplegtigheid van die
huidige parlementere sitting gemaak is, mag
ons rue vergeet van daardie dapper en onver-
moeide Suid-Afrikaners wat vir sovee! jare,
selfs dekades, onverwyld geregtigheid en
vrede in die land van ons tot stand wou bring
rue: Philip Kgosana, Helen Joseph, Albert
Luthuli, Beyers Naude, Helen Suzman, Steve
Biko, Van Zyl Slabbert, David Webster,
Molly Blackburn en taIle ander.

Dit is hulle wat volgehou het, ondanks
vervolging, om daardie selfde beleidsrigtings
te bevorder wat nou deur allerlei instansies
as die heilsboodskap van die Nasionale Party
verwelkom word!

Landgenote, jUlle was die baanbrekers
wat die fondamente vir die demokrasie gele
het - dit is julIe wie die eer toekom!

Skep beter'hulpbronne
vir die kinders
Moenie vergeet nie

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

reg voor om briewe te verkort. Skryf aan: Die
Redakteur, Vrye Weekblad, Posbus 177,

Newtown, 2033.

DP-ondersteuner van Stellenbosch
skryf:
Daar sit ek toe man-aIleen by 'n sjampanje-
ontbyt aan tafel saam met vroue van die
Nasionale Party LP's en ministers.

Almal was bruisend van entoesiasme oor
die staatspresident se openingstoespraak.

Ek, omdat die wettiging van die ANC iets
is wat die DP deurgaans bepleit het, en hulle
asof dit maar altyd NP-beleid was om die

---ImIiI---

...... MENlNGS

JackIe Loffell, maatskapllke
werkkonsultant van die
Johannesburgse Klndersorgverenlglng,
skryf:
Graag wi! ek sekere inligting in Pearlie
Joubert se artikel oor pedofilie (Vrye
Weekblad, 2 Februarie 1990) regstel.

Toe ek die isolering van baie van die
gesinne waarin kindermolestering plaasvind,
genoem het, het ekrue na geografiese afson-
dering ("soos op plase") verwys rue, maar
weI na psigiese en sosiale isolasie, wat
kenmerkend is van baie van die gesinne.

Dikwels word die lede van sodanigegesinne
uiters alhanklik vanmekaar binne die gesin-
struktuur, terwyl hUlle moeilik verhoudings
buite die gesin aanknoop.

Ek het weI gese dat seUllS dit dikwels
moeiliker vind om molestering aan te meld
weens die stigma wat in ons gemeenskap aan
homoseksualiteit verbonde is. Dit beteken
egter me dat meisies dit me ook uiters moeilik
vind om seksuele misdrywe teenhulle aan te
meld rue. Hulle ondervind ook diepgaande
gevoelens van stigma, minderwaardigheid
en identiteitsverwarring.

Dikwels is daar dreigemente en emosionele
druk van die oortreder om te verhoed dat 'n
slagoffer die misdryf aanmeld en wanneer
sy weI hulp soek, word sy rue geglo rue of
word sy selfblameer dat dit haar eie skuld is
dat so iets met haar gebeur het.

Daar word weI geskat dat een uit elke vier
kinders seksueel mole steer word. Dit moet
egter besef word dat die omskrywing van die
begrip geweldig omvattend is. Verkragting,
en molestering wat binne die gesin oor jare
aangaan en uiters traumaties beleef word,
word met byvoorbeeld 'n enkele ontmoeting
met iemand wat homself ontbloot, hier
saamgevat.

Dikwels word die grootste skade ver-
bonde aan laasgenoemde soort episodes deur
die oorreaksie van volwassenes veroorsaak.

Ter afsluiting wi! ek graag op een van die
grootste leemtes in onshuidige situasie wys;
dat terwy 1almal aangemoedig word om aIle
gevaIle van seksuele misdrywe aan te meld
(wat natuurlik 'n uiters positiewe ontwikke-
ling is), hou die beskikbaarstelling van dien-
ste vir mishandelde kinders en hul gesinne
rue tred met die aanmelding van sodanige
gevalle rue.

Die toedrag van sake word steeds meer
kritiesen om doeltreffende hulp te verseker
aan die kinders wat na vore kom om hulp na
molestering of mishandeling te ontvang, sal
daar veel meer hulpbronne geskep moet
word. Om dit te verwesenlik sal beide die
staat en die gemeenskap 'n veel groter bydrae
tot kinderbeskermings- en behandelingsdi-
enste in die toekoms moet maak as wat hulle
tot dusver gedoen het.

..Of' .••.•• ~ " ", •• "}' ~ ~
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Toe Nelson Mandela verlede Sondag sy eerste stywe tree
deur die hekke van die Victor Verster-gevangerus gegee
het, het ou beroemde woorde - effens aangepas - by 'n mens
opgekom: 'n klein tree vir een mens, 'n reuse-sprong vir 'n
nasie.

Daardie eerste tree en die chaotiese gebeure in Kaap-
stad daarna het meruge Suid-Afrikaner sy hart laat vashou:
Mandela is te oud; hy is rue veel meer as 'n mite wat deur
sy gevangeneskap om hom opgebou is rue; die UDF en die
ANC kan rue hul mense beheer rue en geweld is ons
voorland.

Maar 'n mens het waarskynlik buite rekening gelaat dat
Mandela vir 27 jaar nooit meer as 'n handjievol mense op
'n slag gesien het rue; dat hy nog nooit in die vloedlig van
televisiekameras was rue; dat hy 'n kwarteeu gelede laas in
die openbaar opgetree het; dat die regering die organiseer-
ders van Sondag se openbare vergadering net een dag
gegee het om dit te reel.

Maandag het die werklike Nelson Mandela opgestaan.
En teen Dinsdag met die stryddag in Soweto en daarna in
persondeIhoude was dit duidelik: Nelson Mandela is 'n
man met 'n spesiale gawe, hy is 'n rare mens met 'n
besondere talent om te luister, te verstaan en te lei.

Nelson Mandela is meer as wat ons as 'n nasie van hom
kon verwag.

Sy uitgesproke begrip vir die vrese van en deernis met
rue-swart Suid-Afrikaners laat 'n mens voel dat hier vir die
eerste keer 'n swart leier is wat nog diep in die harte van wit
en bruin Suid-Afrikaners gaan kruip, wat hulle aan die
hand kan vat en help inlei in die nuwe Suid-Afrika as
volwaardige lede van die nuwe, trotse Suid-Afrikaanse
nasie waar ras en k1eur rue meer tel rue.

Maar Mandela se primere taak is rue om wittes te
pamperlang rue. Hy staan steeds vooraan 'n beweging wat
al dekades lank veg vir die regte en waardigheid van swart
Suid- Afrikaners en vir 'n regverdige demokrasie. Die stryd
is nog rue verby nie.

Dit is by die stryd wat Afrikaanssprekende Suid-Afri-
kaners hulle nou moet voeg as hulle werklik glo in vrede,
vryheid en voorspoed.

Mandela self loof Staatspresident FW de Klerk as 'n
man met integriteit en iemand wat weet wat in die land
aangaan.

'n Mens kan net bid dat die twee leiers se versigtige
verstandhouding gaan bly voortbestaan en dat dit tot
spoedige onderhandelings oor 'n vreedsame skikking sal
lei.

Solank De Klerk die momentum van aanpassings vol-
hou, verdien hy ook aIle Suid-Afrikaners se steun.

'n Mens moet altyd besef leiers is net gewone mense.
Maar dalk, net dalk, kan ons begin hoop dat Nelson
Mandela die Moses is wat ons uit die woestyn gaan lei -
miskien met FW de Klerk as die Aaron wat sy arms ophou?

DIE Harms-komrnissie, wat gister in Pretoria begin sit het,
het 'n moeilike en uiters belangrike taak voor hom.

Regter Louis Harms het van die Staatspresident opdrag
gekry om ondersoek te doen na "die beweerde voorkoms
van moorde en ander omegmatige dade van geweld wat in
die Republiek van Suid-Afrika ... gepleeg is ten einde 'n
staatkundige of politieke oogmerk in die RSA te bereik. .."

Klaarblyklik is die komrnissie aangestel om bewerings
van moordbendes in die SAP, wat in die koerant die eerste
maal oopgevlek is, te ondersoek. Angswekkende getuierus
van polisiemanne en oud-polisiemanne wat in opdrag van
Militere Inligting teen anti-apartheidsaktiviste opgetree
het in die geheime Burgerlike Samewerkingsburo, het
intussen ook aan die lig gekom.

Om verwelkom die komrnissie heelhartiglik en vertrou
dat regter Harms hom by hierdie en soortgelyke bewerings
sal bepaal.

Die komrnissie se opdrag is wyd genoeg om amper
eruge vorm van politieke geweld - soos sabotasie deur lede
van Umkhonto we Sizwe - in te sluit. Dit is egter rue
waaroor dit hier gaan rue. MK se gestelde oogmerke is
duidelik. Wat ondersoek moet word, is die klandestiene
operasies wat deur lede van die polisie, die weermag of
selfaangestelde moordenaars uitgevoer is om anti-
apartheidsaktiviste - baie vanhulle burgerlikes - uit te wis.

Hierdie tipe optrede, wat herinner aan die dade van
Suid-Amerikaanse diktature, kan in geen beskaafde land
geduld word rue. Dit is die publiek se reg om te weet wie

, betrokke was, van wie hulle opdragte ontvang het, en met
walter kabinetslede se uitdruklike of oogluikende goedkeu-
ring dit geskied het.

Ons vertrou dat die Harms-komrnissie tot op die been
gaan sny, en uiteindelik ook gaan uitkom by soortgelyke
optrede wat hier beplan maar in buurstate uitgevoer is.

Net die volle, naakte waarheid is goed genoeg.
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As ."ynie gebloei bet of deur 'n
rass.stiese polisieman gelooi is
n.e, dan is jy nie 'n joernalis nie

MENING8

DIE internasionale media-sirkus
rondom Nelson Mandela begin Bit-
tergal nou bitterlik irriteer. "Para-
chute journalism" soos jy dit lanldaas
gesienhet.
Natuurlik was daar ook uitstekende

joernalistiek, soos veral bedryf deur
die ernstiger Britse en Amerikaanse
koerante. Maar van die TV -netwerke
en die meer populere koerante het
hulle te buite gegaan. Dis die soort
joemaliste wat vir die volgende paar
jaar 'n T-hemp gaan dra met die woorde
"I covered the release of NelsoI7'
Mandela" daarop. ;
Soos party rambo-kameramanne

wat nou nog loop met T-hemde wat se
"Beirut 1986" of "Tiananmen Square
1989".
Die meeste van di6 twakskrywers

het erens gebloei, of erens 'n wrede
polisieman ontmoet wat net praat van
die "f kaffirs", of is met liefde
deur swart township-inwoners uit die
kloue van moorddadige soldate gered.
Een so 'n verslaggewer is Ann

Leslie van die Londense Daily Mail.
"Terwyl ek di6 stuk skryf, ruk ek van

vertraagde skok. Ek moes wegvlug
van geweerskote terwyl ek kaalvoet
deur strate vol stukkende glas van
gestroopte winkels moes hardloop."
Terwyl Mandela uit die Victor

Yerster-tronk gestap het, skryf sy:
"Skielik is ek vorentoe gevee deur die
maalstroom van verstrengelde lede-
mate en sweet, stof en onbeheerste
ekstase. 'n Groot ANC-banier het deur
my hare geskeur, my skoene is van
my voete afgeruk en ek het gevoel
hoe my warm bloed op die taai teer
geval het."
En oor verlede Saterdag se regse

optog in Pretoria: "Wat sal jy doen,
het ek vir een van hietdie vreesbevange
mans gevra, wanneer hulle Mandela
vrylaat? Hy het gegrinnik. 'Hy sal nie
vir lank vry wees nie. Hy sal doodge-
maak word. Guy Fawkes-nag salniks
wees in vergelyking met wat dan sal
gebeur nie!' Hy het sy wolfhond
gestreel, oor sy pistool gestreel en
gelag."
•••Ja'k. En as sy volgende week terug
is by Sloane Square, dan is ons nog
hier.

Hy's net 'n Xhosa

Danis daar ook die anders soort twale,
soos di6 van die regse historikus Paul
Johnson wat di6 week in 'n Britse
koerant skryf: "Mandela is presented
by the international media as THE
black leader. In fact he speaks for
only a minority of South African blacks,
chiefly confined to his own people,
the Xhosa."
•••Net 'n Brit kan s6 arrogant wees.

Kameraad kapitalis

Die groot kapitaliste is baie benoud
oor Mandela se uitlatinge oor nasio-
nalisering.
Hier is twee broilies om hulle 'n

bietjie meer gerus te stel.
Die ANC se eerste kantoor in Suid-

Afrika sedert die wettiging van die
organisasie is vandeesweek in Stanger
oopgemaak - in die kantoor van 'n
welgestelde sakeman in die in- en
uitvoerbedryf.

En waarhet Nelsongaan slaap die
eerste aand na hy van die Kaap in die
noorde aangekom het? By sy
miljoenersvriend Richard Maponya
in Johannesburg se ryk noordelike
voorstede.
•••Dieselfde Maponya wat onlangs
gese het Nelson beginnou oorleunna
die vrye markstelsel, en wat toe heftig
deur Nelson gerepudieer is.

Teen die muur

Wysheid van die Week kom van Brian
Currin, direkteur van die Regslui vir
Menseregte:
•••"The Nats are the only people who
can read the writing on the wall while
they've got their backs up against it."

Hoera vir die SAUK!

SAUK-TV se uitsending van die
Mandela-vrylating in al sy stadia met
Clarens Keyter wat so mooi in die

mike praat, het Brolloks met heimwee
laat terugdink aan die dae toe Hen-
drik Yerwoerd se begrafnis ook s6
oor die radio uitgesaai is.
Miskien Ie daar heelwat diep filoso-

fiese dinge in di6 analogie.
Die man wat na FW se toespraak

gese het niks sal weer dieselfde wees
nie, het sekerlik die SAUK in gedagte
gehad. Vooruitgang, voorwaar. Soos
die gretigheid van die korporasie om
op "marknavorsing" te reageer en
"Netwerk" nou weer "nuus" te noem.
•••Seker gehoor die meeste mense
praat allankal van "Natwerk".

Vis, manne, vis

Opmerklik was die afwesigheid van
polisiemanne by Mandela se saam-
trek Dinsdag in Soweto.
'n Kollega van Brolloks het dalk

die antwoord hiervoor.
Op pad na Soccer City ry hy yerby

'n gholfbaan naby Soweto, en wat sal
hy sien?
Op die walle van 'n dammetjie

naby 'n setperk sit die manne in blou
en visvang!
Net een van hulle sit in die geel

trok om die radio te beman.
•••Brolloks sou wat wou gee om die
geklets rondom daai viswaters te gehoor
het!

wealth die kant toe kom

Laat '0 OUdeeltjie van
die redistribution of

Riskante Broeder

. '

ons moet gedra in die nuwe Zuid-
Afrika? Waar vind 'n mens die plek,
en asjy hom gevindhet, wat staanjou
te doene?
Miesies K wi! net koeksisters

aanbied, dis tog so bybels, amper, seg
sy. En is dit nie beter protokol nie as .
om die nuwe staatshoof vanhoogver-
raad aan te kla? Egbertus wonder wie
van Doktor Treurmaere en Vader
Mandela is die grootste patriot. Een
ding is seker: na 'n leeftyd van onder-
druktheid, en toe van ontbering in die
tronk,.is oupa Nelson vol versoening,
en soekjy tevergeefs na 'n sweempie
bitterheid. Maar skaars is hy vry, of
die verbeeldinglose hanswelpie van
die Noorde trek sy bitterbek nag skewer
en spoeg gal na al wat wil gryp. 'n
Tipiese bedorwe wit kind wat nou sy
speelding moet deel. Red 'n nasie.

Moeder sit vasgenael voor die TV.
Seg sy sy wag op die gereelde Broe-
der Heyns-slot, is dit dan nie 'n ver-
volgverhaal nie? Soos destyds se
fotocomics, was daar dannie altyd 'n
dominee wat die held was nie, of was'
dit 'n polisie-brigadier? Die geheue is
ook nie wat dit tagtigjaar gelede was
nie, toe Moeder nog jonk was.
Seg Moeder die gereelde hoekie

vir Broeders op TV prikkel haar te
vreeslik, sy's veral op hoI oor die
Broeder se jongste politieke uitsprake.
Seg die siel die kerk moet nie be-
trokke raak by die politiek nie (want
dan sou hy dalk die groepsgebiede en
die bevollcingsregister moes kritiseer,
wie weet?) Seg hy ook elke tweede
ding waaraan jy kan dink, is riskant.
Madam se man se lucid politieke
interval is riskant. Koeksisters is
riskant, veral natuurlik vir Broeders.
En sappigste van alles, die hele
gedoente op die politieke front is vir
soveel Afrikaners 'n "afskuwelike, ,,. '
nagmerrie".
Seg Moeder dit !aat haar byval dat

sy haar poeiers moet neem, netnou
kom spook die Broeder nog in haar
slaap ook, het hy dan nie contacts
nie?

Miesies Klaagvoorthet 'n koeksister-
obsessie, en wie kan haar dit ver-
kwalik? Het sy dan nie haar lewe
gewy aan die regte van minderhede
nie, koeksisters ingesluit? Maar die
heersende kwelling is 'n kwessie van
protokol: Kan Vader Mandela asse-
blief tog vir die palefaces se hoe OilS

Hanswelpie

gevoer oor die opheffende hoeda-
nighede van die koeksister, die koeksis-
ter as nasionale simbool, as polities-
bindende faktor, en wat dies meer sy.
Bewandel die koeksister die moral
high ground? Is koeksisters inherent
demokraties? En indien weI, is die
. groat vraag of aile koeksisters 'n gelyke
stem behoort te he.
Toe Ted Koppel van die ABC

Network vir Madam de Klerk kom
interview het, was dit 'n hele gedoente.
Eers was die klank so dof, asof die
man binne-in 'n goewermentsbrood
sit en praat, maar dit was maar net die
haarstyl wat die klank so gedemp het.
Toe bars dit los en vra of daar 'n
universele en gelyke stemreg gaan
wees, en of daar dalk in die gilde 'n
swart meerderheidsregering kan woos.
Madam het gehiernatoe en gedaama-
toe, dis nie myne nie, dis nie joune
nie, tot die stomme siel nie wis waar
hy is nie. En toe kom sy met die
wonderbaarlike antwoord: die rege-
ringskommissie sal besluit oor die
beskerming van minderheidskoeksis-
ters, insluitende di6 wat 'n bietjie
underdone is. Madam de Klerk het
tog so 'n gawe met di6 dinge.

Moeder is geestelik uitgeput. Seg sy
dis as gevolg van die weerstand teen
haar moontlike uitsluiting in die
Springbok-krieketspan. Dis waarom
synie te waffers vaar die afgelope ruk
nie. Seg Moeder sy het besluit om
haarself eenvoudig nie beskikbaar te
stel nie. In elk geval kan sy 'n groter
bydrae lewer as sy vir die Engelse sou
speel, foei tog die empire kry op allt-
froote wind van voor. Die anne krieket-
toer lyk maar gehawend en verslete,
wat van hom oor is, sal skaars 'n siel
na die velde 10k. Nog 'n oorwinning
vir die regdenkende andersdenkende.
Of andersom, welke van die twee
eerste mag wees.

Minderheidskoeksisters

Verslete toer

Yrinde, moet tog me dink dat dit
maklikis omin die omgewing van die
Koeksistersgilde my dae te slyt nie.
Daar word van oggend tot aand debat

einde aan die man se skeppende drange
nie, these are indeed heady times.
Yaarwel, kameraad, ofte weI bye

for now. Moet asseblief nie huiwer
om by Egbertus aan te klop as die
politiek druknie, ekhandhaaf'n open
door policy, soos Madam de Klerk se
man, vir wie u blykbaar al ontmoet
het. Yeranderlike kerel, hou hom maar
goed dop.
Met vreugde
Klaagvoort

Hy loop skoon mank van klippe gooi
ter viering van die groot vrylating.
Het gevoel daar moet sommer geslag
word, klipgooi en slag synde 'n ou
Oswald-tradisie, maar die enigste
slagdier in die nabyheid was Miesies
X se unmentionable geparfumeerde
hond, of is dit nou 'n kat, enjy 101nie
met die ou bees se onderdane as jy jou
lewe liefhet nie.
Vader (amper se ek Yolksheld),

die perskonferensies is vir my te
pragtig. Nie alleen is daar die merk-
waardigheid dat soveel jare sonder
AVB me vir u en kameraad Sisulu
kon ontmoedig nie: dis alte duidelik
dat daar in onse tronke elder states-
man gekweek word, en onse land het
so 'n effense tekort aan di6 kom-
moditeit. Boonop, seg Moeder, lyk
die twee van julIe met die wyse ou
gryskoppe tog so cuddly, soos twee
wollige soft-toys. As ons leiers meer
tyd in die tronk wou deurgebring, sou
hulle dalk ook sulke mooi maanhare
gehadhet.
Oswald het in die komkommer-

bedding neergeslaan, die man is gedaan
en elke ruit in die buurt is flenters.
Moet hom net gaan lawe voordat sy
nuwe swart, groen en geel vlegseltjie
vuilsmeer.
Dink maar intussen aan Egbertus,

hy skryf nie om dowe neute nie, weet
u? Laat tog maar so 'n ou deeltjie van
die redistribution of wealth di6 kant
toe kom, dalk maak dit 'n moei1ike
lewe meer draaglik. Of is dit nou 'n
redistribution van armoede'l
Daar spring Oswaldnounet op en

begin frantically met 'n hamer en
Bekel die radyse inspjt, daar's geen

/,

LIEWE Vader! Maar dinge gaan nou
darem te vinnig vir Moeder, namens
wie ook hierdie woorde. Eksellensie
wat in die donker wandel, dit was 'n
riem onder die hart om u so geboe uit
die kerkerste sienstap, dithet'nmens
skoon laat vergeet van die gepynigde
kommentaar wat oor die TV aange-
stotter gekom het.
Ook kon Egbertus met u identi-

fiseer, want na 'n lewenslange vonnis
in gevangenisskap van Miesies
Klaagvoort loop die liewe Egbertus
ook geb}lkkend. Ek kon die soete
vryheid proe.
Goeie gedagte om Womandela se

hand so styf vas te hou toe julie daar
uitgestap kom, 'n mens weet nooit
wat sy kan aanvang as sy nie in toom
gehou word nie. 'n Stuilie staats-
manskap daardie.
Die Klaagvoorts het die toespraak

op die Kaapse Parade indrukwekkend
gevind, ons wend ons graag soos een
man na die antichris, dis mos reg dat
daar plek vir witter than thou's is.
MoederenMiesies Klaagvoortuitge-
sonder, natuurlik.
Die oproep aan die einde van die

toespraak was egler verlore op Oswald.

"'"

Ope Brief aan Vader
Mandela
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resgeer ons as wit d&-
mokrate?

Jodac nooi aile belang-
stellendes om deel te
neem aan 'n gesprek oor
die huidige klimaat en oor
hoe die stryd onder die
omstandighede voortgesit
kan word. Die vergade-
ring sal belangstellendes
ook inlig oor huidige in!.
siatiewe en hoe hulle
daarby betrokke kan mak.
Die vergadaring vind pIaas
op Dinsdag 20 Februarie
om5:15vir5:50-7:00 nm
by die Sanctuary, Oos-
Kampus, Wits

Handgeweefde
dhurries

(gestreepte
katoensakke) en

silwer
juweliersware van
Nepal, IndiA en

Thailand te koop.
Winkel 68, The
Firs, Rosebank.

Tel: (011) 880-3566

MARK

voudig is sy boeke nie chronologies
nie, maar verduidelik die lewens van
die profete volgens 'n tematiese raam- ~
werle.

Mohammed Fawsi Faidallah,
voorsitter van die Universiteit van
Koeweit se komi tee van godsdien-
swette, het 'n beroep op aile Moslem-
state en hul ambassades gedoen om
die boek te verbied. Volgens hom is
die boeke godslasterlik.

Die Organisasie van die Islami-
liese Konferensie het die boeke beskryf
as 'n "dwaalleer wat Islam beskadig".

Seddik se egter dat hy godsdiens-,
tige leiers geraadpleeg het voordat hy
aan die boeke begin werk het. Hy het
ook 'n beroep gedoen "op aile teoloe,
studente van Islam, owerbede en almal
wat Islam as hul geestelike tuiste
beskou" om die doodsvonnis van
Salman Rushdie te verwerp.
* Intussen het 'n jong elektrisien

van Algerie 'n "Koran-horlosie"
ontwerp.

Die gedagte met die horlosie is om
Moslems van oor die hele wereld te
herinner omhul vyf daaglikse gebede
op te se. Die horlosie word gestel
volgens die lengte- en breedtegrade
van die plek waar die draer van die
horlosie homself bevind, en 'n sin-
tetiese stem van 'n muezzin herinner
die persoon daaraan om te bid.

"Daar is 'n biljoen Moslems in die
wereld, die mark is dus groot," se
Albert Gaiffier, die man aan die hoof
van die vervaardiging van die hor-
losies. - AFP(Folo:AFP)

Die Johsnnesburgse
Samye Zong verwelkom
Arya Akong RiflJOche van
Skotland. Rinpoche is die
beskenmheer van die
Boeddhistlese ge-
meenskap in Suid-Afrika .
Hy gaan onreeks lesings
oor meditasie-metodes by
die Teosofiese Verenig-
lng, Streatlylaan 31,
Auclandpark, aarbied: 15
en 16 Februarie om 8vm,
17 Februarie van 9vm tot
5nm, 18 Februarie van
gvm tot 12 nm. Vrydag 17
Februarie vanaf 9vm tot
5nm word Onterapiekur-
sus vir mediese praktis-
yne, terapeute en
genesers by die Bobo-
Iink-kliniek, Sandhurst,
aangebied. Vir verdere
besonderhede skakel
Hugh by 463-1484 (118. ura)
of Bronwyn by 782-2335

The USSR Today
A personal account by R
Goode and A Odendaal
22 February 1990 8pm.
UCT Education LT1. A
Cape Democrats public
lecture. All welcome

ANC ontban. Mande/a
vryge/ast • Hoe

Woensdag 21 February-
U word uitgenooi om u
wegneemete om 111mna
die USIS-ouditorium, 3e
vloer African Life-gebou,
Commissionerstraat 111,
Jhb te bring vir 'n reeks
middaguurvideo's getiteld
"Hands That Picked Cot-
ton" (civil rights for blacks
in the rural South). Almal
welkom

GEBEURE

at 614-7297 after 5pm

POWA (People Oppos-
ing Women Abuse) is 'n
ondersteuning- en in-
Iigtingsdiens vir mishan-
delde en verl<ragte vroue.
Ons bied ook werl<s-
winkels en opleidingspro-
gramme aan oor geweld
teen vroue. Vir verdere
Inligting skakel (011) 642
4345

Visual Art courses
Leamlng to see. Eye train-
ing to look at shape, fonm,
colour dimension trans-
lated into drawing, paint-
Ing, sculpture and crafts.
Classes avallable day and
evening for children and
adults.
Phone Maggie van Wezel

Speslale Aanbod:
Stoomskoonmaak van
Tapyte en Stoffeersel.
Last jou drie s1aapkamers,
sitl<amer, eetl<amer en
gang of ses stuk sitkamer-
stel professloneel diep
stoomskoongemaak word
vir net R55.
Plus gratis vlekver-
wyderaar en reukverweer-
der. Skakel: (011) 724
0784

Pietermaritzburg (0331)
944079 Mark (h),
Kaapstad (021) 6891194
(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 Neil (h)
of gaan na die Metodiste-
kerk, Pritchardstraat 79
op Dinsdae van 4.30 nm
tot 7.00 nm

Yoga Class - A garland
posture. Ashtanga, Iyen-
gar, Hatha, Tantra, Kun-
daJinl. Private tutlon avail-
able. Special classes for
pregnant women. Please
call Ushke at (011) 614-
5398

Yoga stretch sessions.
Active birth preparation
sessions. Phone Meloma
at (021) 478517

DIENSTE

DlentWlIg Advlesdlens.
Virgratis en onafhanklike
advies op enige navrae
oor diensplig. Skakel
Durban (031) 301 5663
F3lchard (w),

TAROT readings
Uncovering what you really
are, of letting yourself be
yourself, of letting every-
thing that is not yourself,
fall away. R30. Please
phone U$H(e at (011) 614-
5398

Gesoek: Soveel mense
moontlik om so goedkoop
moontlik te bly. Groot
woonstel in Pretoria-
SentraaJ. Offer privaatheid
op vir kontant in die sak.
Verl<ieslik werl<ende per-
soon. Skakel Charles
(012) 341-1170 uitbr 2180
(w) of 322-0478 (h)

Bekwame, betroubare
huishulp benodig akkomo-
dasie in Brixton. Beskik-
baar vir huiswerl< drie dae
per week. Werl<reeds !'Nee
dae. Vergoeding onder-
handebaar. Virgetuigskrif
en nawae skakeI782-471/
6 kantoorure of 837 -1358
na ure

AGTERGROND

Yussuf Seddlk en sy strokleskoran

Professionele "mixed
couple" soek een of
tweeslaapkamer-woon-
stellhuis vanaf 1 Maart
Maksimum R600 per
maand. SkakeI633-2465
(w) of 648-2900 (h)

Gratis akkomodasle
vir dame.

Sakeman, veertigs,
wewenaar, moeg van ai-
leen bly. Bied gratis
akkorrodasie in groot huis/
tu in/swe mbadlvo Itydse
huishulp Northcliff-gebied
aan jongerige, onver-
bonde, aantreklike, mo-
dame, totaaJ orrbekrompa
dame (moontlik met klein
kind) wat ook 'n onbep-
erkte, bevredingende,
"totale" verhouding be-
geer. Skryf aan Die Ad-
verteerder, Posbus 1849,
Northcliff 2115

Almal nie gelukkig oor die
Koran in strokiesvorm nie

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

WOONPLEK

Huis te deel in Kensing-
ton, Johannesburg. Ruim,
ou gerestoureerde huis
met tuin, bel Jeanet by
614-8093 (h)

WERK

Experienced committed
tutor needed for a Satur-
day Education programme
in Pretoria.
Subjects: English, Afri-
kaans, Maths, Science,
History, Biology & Geog-
raphy. Teaching through
the medium of English.
Please phone Jenny (011)
339-2392

lTACCOJB'
JJR~~CQ;IP

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 II I
I Poskode I
I Telefoon. IL ~

OOK VERKRYGBAAR BY JOU NAASTE APTEEK

Die Bleskoppe teen Apart-
heid S9 gryskoppe tel ook
punte

Miskien was dit maar net
intrigue. Of miskien dat jy
vir my in die bed geflip
het, Flippie.
Boonop (if you'll pardon
the pun) was ons interac-
tion by Delfini
Dinsdagaand weer eens
(en vir die finale keer) 'n
helse flop, Flip.
Maar dankie in elk geval
vir die heerlike Griekse
kos

PERSOONLIK

Die Takhare vir Vrede S9
soos Wessel Pretorius:
"die mens betree aanstons
'n nuwe era ..."

Charlotte de Saint-Albans
PARYS - Die Koran in strokiesvorm?
Dit is genoeg om enige uitgewer
nagmerries te gee, veral met die
Rushdie-affere nog vars in die ge-
heue.

Maar Yussuf Seddik, 'n filosofie-
onderwyser van Tunisie, het die Koran
in strokiesvorm verwerk en hy hoop
om sodoende die heilige boek van
Islam meer toeganklik vir die jeug te
maak.

Die probleem is egter dat die
godsdiens die uitbeelding van enige
lewende wese - insluitende die pro-
feet Mohammed - verbied, en die
strokiesboek het reeds kritiek uit die
Islamitiese establishment uitgelole.

Seddik se hy het die werk, "Tell
Me About The Koran", wat uit sewe
volumes bestaan, as gevolg van sy
"diep geloof' geskep en hy verwerp
aIle kritiek.

"Die oogmerk met die werk is om
jongmense in staat te stel om die
Koran deur middel van prentjies te
leer ken. Die boek is veral vir diegene
wat nie die Koran se taal verstaan 6f
Arabies kan praat nie," se Seddik.

Franse en Arabiese weergawes van
Seddik se strokieskoran is gepubliseer,
en hy is besig om aan 'n Engelse-,
Thrkse- en Swahili-weergawe te werk.

"Soos aIle jong Moslems het ek
die Koran uit my kop uit geleer son-
der om dit te verstaan," se hy. "Om te
leer sonder om te verstaan is ver-
skriklik."
Om dinge verder te vereen-

"j
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SPORT

Onafhanklikheid
maak nog deure
oop vir Namibia

Gerhard Mans •.,een van die voorste kandldate om die eerste kapteln van Namibia se naslonale
rugbyspan te word.

Helge SchOtz

WINDHOEK - Namibia staan op die vooraand van toetrede tot die wereldge-
meenskap en veral op sportgebied word daar hoe verwagtinge gekoester. 'n
Sportfees soos min word vir die uitgehongerde geesdriftiges in die vooruitsig
gestel.
Swapo se adjunk-minister van sport, Buddy Wentworth, het dit onlangs

duidelik gestel dat toetrede tot die intemasionale arena slegs bewerkstellig kan
word as alle sportbande met Suid-Afrika verbreek word.
Elke sportsoort moet ook 'n enkele, nie-rassige beheerliggam vorni wat

verteenwoordigend is van die hele gemeenskap.
Die meeste sportsoOlte het reeds aile bande met Suid-Afrika verbreek en

eenheidsamesprekinge in 'n gees van versoening het reeds ver gevorder.
Krieket het die bal aan die rol gesit toe die N amibiese Krieketunie met Louis

van Rensburg as voorsitter in Augustus verlede jaar gestig is.
Die unie het toe 'n vyfjaar-plan van stapellaat loop waarvan die einddoelwit

deelname aan die Intemasionale Krieketkonferensie se toernooi vir halflede in
1994 is.
Die Krieketunie wi! die sportsoort op aile vlakke bevorder enas deel hiervan

is 'n landwye minikrieket-program begin.
Die NKU bet ook dadelik intemasionale bande aangeknoop en twee suksesvolle

toere na Botswana. een deur die nasionale span en een deur die nasionale
skolespan, het reeds plaasgevind.
'n Toer na Zimbabwe word ook beplan en na verwagting sal Botswana se

nasionale span Namibia later in die jaar besoek.
Die groot hoogtepunt is egter die beoogde Narnibiese toer wat die Neder-

landse nasionale span gaan ondemeem. Die toer sal van 12 tot 27 April duur.
Die gewese Engelse kaptein David Gower het volgens Van den Berg die

begeerte uitgespreek om 'n tocr na Namibia te ondemeem. Indien daar
genoegsame borgskappe gevind kan word, kan 'n toer deur 'n Engelse uitnodi-
gingspan dalk nog vanjaar plaasvind.
Met ander sportsoorte gaan dit ook goed. Die Namtbiese Amateur-Atletiekunle

se aansoek om lidmaatskap van die Intemasionale Amateur-Atletiekfederasie
is eenparig aanvaar.
Vanjaar se hoogtepunte is die Wereldbyeenkoms vir juniors in Bulgarye in

Augustus en intemasionale byeenkomste in Zimbabwe en Swaziland.
Angola se voorste sokkerspan. Petro Atletico, het reeds in September

verlede jaar 'n toer na Windhoek ondemeem en teen twee klubspanne, Samsas
Orlando Pirates en SWA Toyota Young Ones gespee!. Pirates besoek Luanda
aan die einde van die maand.
In rugbykringe het sake aanvanklik nie so rooskleurig gelyk nie. Die

Suidwes-Afrikaanse Rugbyunie het aangedring op voortgesette deelname aan
Suid-Afrika se Curriebeken"eeks, maar toe dit duidelik word dat die toekom-
stige regering dit nie sou toelaat nie, is aIle bande met Suid-Afrika verbreek.
SWARU en die Namibiese Nasionale Rugbyunie het intussen met een-

heidsamesprekinge begin wat waarskynlik dienaweek sal lei tot die stigting van
'n nuwe beheerliggaam. wat waarskynlik die Namibiese Rugbyunie sal heet.
SWARU se afrigter. Henning Snyman, het onlangs van die buiteland terug-

gekeer, waar hy samesprekings met beamptes van Frankryken Brittanje gevoer
het. Hy se 'n hele paar toere word vir vanjaar in die vooruitsig geste!.
Daarbenewens neemN amibia ook van 5 tot 12Mei aan die reeks om die Afrika-
beker in Zimbabwe deel.
Die onathanklikheidsvieringe gaan ook groot opwinding oplewer. Verskeie

lande het reeds te kenne gegee dat hulle aan die vieringe wil deelneem.
'n Loodskornitee is reeds gestig enhoewel die program nog nie gefinaliseer

is nie, het Wentwort1l bevestig dat die feesvieringe, wat in verkeie sentra sal
plaasvind, oor minstens 'n maand sal strek.
Hoewel sekere sportsoorte sal sukkel om gepaste teenstand te vind. Ie die

poorte na intemasionale deelname nou oop.
Met deelname aan die Olimpiese Spele en rugby se reeks om die Wereld-

beker in die vooruitsig, kan 'n mens die groot opgewondenlleid onder plaaslike
sportlui verstaan.
'n Mens kan net hoop dat die politieke situasie in Suid-Afrika ook spoedig

sodanig verander dat die sterk sportland sy plek in wereldsport kan inneem.

·ralsvaal-rugby leer nie uit sy foute nie

Cullinan en Rushmere se groot kans

Tlnus Horn

'HRIS VAN COLLER se besluit
m Louis Luyt as voorsitter van
ie Transvaalse Rugbyunie teen
! staan, kan net voordele vir die
nie inhou - allyk dit na 'n uitge-
Iaakte saak dat Luyt in sy amp
erkies gaan word wanneer
'ransvaallater vandeesmaand sy
I8rvergadering hou.
Dit is 'n bekende feit dat daar
in demokrasie in Transvaal se
19by min sprake is. Net soos sy
I)()rganger, Jannie Ie Roux, re-
!er Loyt met 'n ysterhand en geen
:enstand word geduld nie.
Dat Van Coller, Luyt se ad-
10k, die moed het om openlik
ipsie te maak teen dit wat hy as
anbestuur sien, selfs al kos dit
[)m bes moontlik sy plek in die
estuur van die TRVU, is 'n posi-
ewe teken.
'.Luyt se magsbasis is nie meer
Istewig soos vroeer nie en dit kan
[)mdalk dwing om die res van die
estuur 'n groter se in die besluit-
emingsproses te gee.
Van Coller meen dat Luyt se
Itokratiese optrede die beeld van

rye Weekblad, 16 Februarie 1990

Transvaal se rugby groot skade
aandoen en boonop die spelers
van die bestuur vervreem.
Dit is ongelukkig ook so dat

Van Coller in sy eie klub, Roode-
poort, nie werklik bekend is as 'n
beam pte wat hom veel aan die
spelers se griewe steur nie.
Tweejaar gelede bet hy homself

baie ongewUd gemaak deurdat
hy by die klub se prysuitdeling
beswaar gemaak teen die beoor-

DIE Springbok-krieketspan vir die
reeks dag-aandwedstryde wat vanaand
op Centurionpark in Verwoerdburg
begin en Sondag se eendagwedstryd
in Durban, is duidelik met die oog op
die toekoms gekies.
Dat Daryll Cullinan of Mark

Rushmere Kepler Wessels se plek in
die toporde sou inneem, was te wagte,
maar die keurders se besluit om albei
nader te roep is 'n teken dat hulle ons
jong spelers aan intemasionale
mededinging wou blootstel.
Fanie de Villiers se insluiting is

ook insiggewend.
Corrie van Zyl, wat meer ervare

en beter toegerus is vir eendagwed-

(

delaars se keuses vir sekere toe-
kennings. Van die betrokke spe-
lers was erg omgekra pen wou die
klub verlaat.
Van Coller en Luytwas in die-

selfdejaar by 'n voorval betrokke
waar die kaptein, Jannie Breedt,
verneem het dat die topbestuur
nie met sy spel of kapteinskap
tevrede was nie.
Toe Breedt hulle (Van Coller

stryde omdat hy met meer beheer
boul (en boonop 'n bruikbare kolwer
is) is oor die hoof gesien omdat De
Villiers se groter vuur van hom 'n
beter belegging vir die toekoms maak.
En die jonges gaan goeie rekenskap

van hulself gee. Veral Rushmere se
insluiting moet Gatting-hulle effens
kriewelrig laat voel; hy het inuners in
twee beurte teen die toerspan 301
lopies geslaan sonder om sy paaltjie
te verloor.
Clive Rice is net om een rede

gekies: as die keurders hom oor die
hoof gesien het, sou daar geen ver-
dere twyfel Ian bestaan dat hy bygekom

en Luyt) hiermee konfronteer, het
hulle die skuld op mekaar probeer
pak.
Dit willyk asof Transvaal maar

net nie uit sy foute leer nie.
Probleme in die top-stmktuur
word gewoonlik in 'n span se
vertonings weerspieeI. As daar 'n
Curriebeker vir bestuur was, sou
die Rooibontes hom ook nie kon
wen nie.

is oor sy uitgesprokenheid nie.
Hy versterk die span aansienlik

en het die vermoe om die toerspan
eiehandig te kelder.
Die Springbokke moet as die oor-

weldigende gunstelinge beskou word,
maar eendagkrieket is selfs minder
voorspelbaar as die tradisionele drie-
of vyfdaagse wedstryde. .
(Die plaaslike reekse is 'n duide-

like voorbeeld hiervan: Natal, wat
laaste in die Curriebekerreeks geein-
dig het, is nog onoorwonne in Ben-
son & Hedges se aandreeks en on-
stuitbaar op pad na die eindstryd).
Engeland vaar die afgelope paar

Louis Luyt

jaar ook aansienlik beter in eendag-
wedstryde as in eersterangse krag-
metings en Gatting-hulle is byna voor
die voet gesoute eendagspelers.
Ofhulle egter 'n teenvoetervir die

Bokke se kolfkrag het. is te betwyfel.
Die tuisspan se grootste troefkaart

is Adrian Kuiper, wat op sy verwoes-
tende beste vir geen kolwer terwereld
hoef terug te staan nie.
Met Rice en die ewe aggressiewe

Trevor Madsen om Kuiper in die
rniddelorde by te staan, kan dit die
rebelle dalk loon om die Bokke se
topkolwers so lank as moontlik voor
die penne te hou.
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Rebelle-tydvak stellig verby

Hanigan's Dad sou Tysonlaat wen het

"Mighty" Mike Tyson Iyk hler eftens mlnder gevaarllk as gewoonllk. Hy het hom nle deur sy
ultklop-nederlaag teen James Douglas van stryk laat bring nle en na afloop, van die geveg

gesi hy beskou homself steeds as kamploen

voorste rugbylande ter wereld beves-
tig.
Op grond hiervan sou "n mens

met reg kon sa dat die oorwinning
wat Nieu-Seeland in 1987 in die
eerste rugbyreeks om die wereld-
beker behaaI het, van heelwat glorie
ontneem is deur Suid-Afrika se
afwesigheid.
Die Springbokke wat in daardie

jaar vanhul beste rugby gespeel het,
is steeds effens bitter omdat die hele
Australiese wereldbeker-span gereed
was om hier te kom toer, maar op die
laaste Dippertjie in kennis gestel is
dat hulIe moet bly waar hulle is.

Die toer is glad Die om politieke
redes afgelas Die. maar wei omdat
die Suid-Afrikaanse Rugbyraad bang
was dat dit sy plekin die Internasion-
ale Rugbyraad in die gedrang sou
bring.

buDe van bom kon ontslae raak,
boe beter (wat bul motivering ook-
al was, moet 'n mens toegee dat
buDe gelyk gebad het. Soos Douglas
bet Page verdi en om te wen).
Selfs al sou Tyson nou in 'n

berontmoeUng met Douglas afreken,
wat waarskynlik is, is die klad op sy
vertonlngslys onuitwisbaar, en die
aura van onoorwinllkheid vir goed
verlore.
Tyson is nle meerSupermanole.

En me stel nou eintlik belang in
gewone stert11nge?

wereldrekord-houer. Tom Petranof.
se besluit omhom hier te kom vestig.
Hy het~vanjaar reeds sy vorige

beste afstand in die nommer oortref
en kan da1k spoedig a:in Suid-Afrika
'n wereldrekord besorg.
Die jongste verwikkelinge aan die

polilieke front bet die hoop laat opvlam
dat Suid-Afrika da1k gouer weer aan
die Olimpiese Spele sal deeIneem as
wat die meeste sportgeesdriftiges ooit
sou kon droom.
Van agteina beskou was die rug-

bytoer deur die Nieu-Seelandse
Kavaliers van 1986 die grootste
sportgebeurteDis van die rebelle-
tydvak.
Op 10hn Kirwan na het die toer-

span van Andy Dalton al Nieu-SeeIand
se voorste spelers ingesluit en die
reeksoorwinning met 3-1 het Suid-
Afrika se posisie as ,een van die twee

Ons bet natuurlik ons eie,
soortgelyke klein sage by Sun City
gesien toe Coetzee In die agtste
ronde van 'n titelgeveg deur Page
uitgeslaan is. Daar was 'n groot-
bobaai omdat die uitklophon
geplant is lank nadat die klok vir
die einde van die ronde moes lui.
By daardie geleentbeid het dit

die boksbase nle gepas om oor die
klein tegniese puntjie te kibbel nle.
As Sold-Afrikaner was Coetzee 'n
verleentbeid vir die W~reld-
Boksverenlging en hoe vinniger

Berigte deur
Tinus Horn

Engeland te gaan deeIneem, het toe-
skouertalle dramaties afgeneem en
om die probleem te vererger is Fourie
se loopbaan deur beserings geknou.
Twee besoeke deur 'n Amerikaanse

span verlede jaar en vanjaar het gewys
hoe graag die publiek wi! sienhoe ons
teen die wereld se bestes opweeg;
hoewel daar Die vir twee van ons
voorste adete. Myrtle Bothma en Evette
de Klerk voorsiening gemaak is in die
"toetse" Die. het die skare by 'n
byeenkoms in die Pilditch-stadion alIe
vorige bywoningsyfers oortref.
. "n Groot bonus was die briljante
spiesgooier en voormalige

King-bulle se argument dat Ty-
son eintlik gewen bet, omdat die
skeidsregter te laat begin tel het
nadat Douglas in die agtste ronde
op die krytvloer beland het, is on-
sin.
Eolgeen wat al in die kryt

platgeslaan is, weet dat dit dwaas is
om dadelik op te staan; die agt ver-
pUgte tellings moet gebruik word
om jou kragte te herwin. \
Het die skeidsregter wei vrC?eer

begin tel, het Douglas stellig vroeer
opgestaan.

reekse goed ondersteun het, het die
belangstelling aan die einde van die
tweede toer begin kwyn en die Suid-
Afrikaanse krieketbase het wyslik
besluit om vir eers haIt te roep.
Dit blyk nou dat die twee jaar wat

intussen verloop het, glad Die lank
genoeg was Die; veral die plaaslike
eendagreekse het die seisoen baie
meer belangstelling gaande gemaak
as die toer. (prote$ teen die toer het
waarskynlik veel meer dekking in die
media geloy as die krieket).
Atletiek en rugby het albei wei by

rebelletoere gebaat.
Nadat die sportboikot ingestel is,

het belangstelling in atletiek erg
afgeneem en in die jare tagtig was
supemerre soos 10ban Fourie en Zola
Budd die sportsoort se eDigste red-
ding.
Toe Budd besluit om eerder in

'''McFUNN'S the winner,' said.
Hanigan's Dad, pointing to the
motionless figure on the canvas."
S6 begin 'n Jcortverhaal deur

Spike Mllligan oor 'n boks-
skeidsregter wat die gewoonte ge-
had bet om besope in die kryt te
kllm en dan met ongewone be-
sUssings vorendag te kom.
'n Mens sou nogal kon dink dat

Hanigan's Dad simpatie sou ge-
had het met Mike Tyson, die ''ODoor-
winlike" swaargewig wat van-
deesweek onverwags deur James
Douglas (me's hy?) oltgeslaan is.
Dat mense wat op die oog at

heeltemal nugter was, probeer het
om sy uitklop-nederlaag oletig te
laat verklaar, gaan egter die ver-
stand te bowe.
Drank is ole Don King (Tyson

se bestuurder en een van die groot
geeste van w~reldboks) en sy
trawante se probleem ole; dis geld
wat hul oordeel so vertroebeL .
Tyson, wat voor sy geveg teen

Douglas onoorwonne was in 37
gevegte, se nederlaag was 'n groot
terugslag vir boks se geldbase; by
bet kleur verleen aan 'n gewigafde-
ling wat wi Mohammad All geen
noemenswaardige belde kon
oplewer nle.
Wie onthou werkllk nog vir Tim

Witherspoon, John Tate, Mike
Weaver, Greg Page, Gerrie Coet-
zee of enlgeen van die borde ander
middelmatige boksers wat in die
jare tagtig die w~reldkroon gedra
bet?
Selfs Larry Holmes, wat 'n

oltstekende kampioen was, het min
belangstelling by die bokspubUek
gaande gemaak. Bolte die kryt was
by maar vaal en oninteressant.
Tyson was sedert sy op-

spraakwekkende opgang driejaar
gelede, toe by maar 20 jaar oud
was en van n~rens gekom het om
die titel in te palm, gedurig in die
nuus.
Ashy ole dieeen teenstander na

die ander in die kryt verpletter bet
nle, was dit sy gewese wou, die
aktrlse Robyn Givens, wat moes
deurloop. (Mense hou mos maar
van seedy stories. Tyson. kon die
byna weekliks verskaf).
En non bet by verloor.

DIE besoek van Mike Gatting se
Engelse rebelle-krieketspanna Suid-
Afrika het onteenseglik bewys dat
die nut van die soort ondememing
nou finaal uitgedien is.
Selfs al sou dit politieke sin ge-

maak het - en die mense wat weet se
dat dit nie die geval is nie - was die
toer uit 'n krieketoogpunt tot dusver
'n groot mislukking, omdat dit vanuit
die staanspoor duidelik was dat die
toerspan nie werklik van wereldge-
haIte is nie.

Die span was die groot bohaai nie
werd nie en die enigste ligpunt vir
Suid-Afrikaanse krieket was die feit
dat daar weet "n Springbokspan ge-
kies kon word.
Dit het as groot aansporing vir ons

jong spelers gedien en manne soos
Dave Rundle. Daryll Cullinan, Mark
Rushmere, Richard Snell en Fanie de
Villiers het die erkenning geloy wat
hulIe verdien.
Met teenstand wat by die dag uit

.. aIle oorde opgelaai het. was dit gou
duidelik dat die toer net met groot
moeite enduit sou k9n voortgaan. 'n
Verkortetoerprogramlykna 'ngoeie
middeweg.
Dit is nie juis hartseer dat die

krieketpublieknog"n eensydige oor-
winning vir die Bokke in die tweede
toets gespaar is nie; oor vyf dae sou
Gatting hulle nooiueen Suid-Afrika
opgewasse gewees het nie.
Dag-aandwedstryde isnie iiltyd "n

gooie maatstaf vir twee spanne se
vermoens nie en die Engelse kan da1k
hier beter rekenskap van hulself gee.
Agt jaar gelede, toe Graham Gooch

se Engelse span hier kom toer het,
was krieket-geesdriftiges so uitge-
honger vir intemasionaIe mededing-
ing dat selfs 'n middelmatige spul-
letjie groot geesdrif kon ontlok.
Die twee toere <leurLawren::e Rowe

se Wes-Indiese rebellespan was
werklik "n belangrike sportgebeur-

<.••••.tenis. omdat geen amptelike span van
die eilande ooit hier toegelaat is nie.
(Dis nou byna ondenkbaar dat die

wereld se sterkste krieketland in 'n
stadium onwelkom was omdat inter-
nasionaIe mededinging melkwit moes
bly. Wat sou onsnienou wou gee vir
"n amptelike Wes-Indiese span nie?
Dis nog moeiliker om te verstaanhoe
Nieu-Seeland se rugbybase kon in-
stem om sonder die Maoris in hul
geledere hier te kom toer. net om die
SA regering te paai).
Wes-Indie l;1et soveel diepte dat

hul "tweede span" goed genoeg was
om die Bokke 'n paar goeie loesings
toe te dien. Rowe-hulle was daIk nie
so sterk soos die amptelike Wes-
Indiese toetsspannie. maar sou beslis
goeie rekenskap van hulself teen enige
ander krieketland kon gee.
Kim Hughes het ook "n sterk

AustraIiese span hieJbeen gebring (lede
van die Australiese pers het gemeen
dat die amptelike sp.an veel swakker
was).
Nogtans was Suid-Afrika se toets-

oorwinnings Die so soet as wat 'n
mens sou verwag Die en die nederlae
eel moeiliker om te sink as gewoon-
Iik.
Die hele idee van internasionaIe

mededinging is iinmers om een land
teen "n ander op te weeg en s6 "n
vergelyking is tog Die ter sprake as
die een se uitsoek-elftal teen "n ander
se naasbestes - of net "nhaIwe toetsspan
~- moet speel Die.

Hoewel die laieketpubliek die

..•
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welcomes
- V//l Di~ vrylating van Nelson I Nelson Mandela _.~

Mandela simboliseer die be- V~ III and- - .. ---

gin van die einde van geweld,
~ III peace

onderdrukking, uitbuiting,
~ III

•In
rassisme en ongeregtigheid

~ III South Africa
in Suid-Afrika.

Dit is 'n oorwinning vir
menseregte.

Ons is verheug.

8//41)
Suider-Afrikaanse
Genootskap van

Joernaliste

Nasionale Direktoraat
REGSLUI VIR MENSEREGTE

JOERNALISTE se
WELKOMTUIS

NELSON MANDELA

.'"'-

'n Bevryding vir almal
Vryheld vir Nelson Mandela

beteken vryheld vir aile Suld.
Afrikaners.Ons kan begin met
die stadlge beweglng na
versoenlng en begrlp.
Vryheld Is 'n ultdaglng vir

almal van ons.ln besonder Is
die ultdaglng wat wltmense
In die geslg staar om ag te
slaan op Mandela se oproep
en op die herhaalde oproepe
vanult lusaka om met die
meerderheld58amte werk om
'n nuwe nasle en 'n
gemeenskapllke toekoms te
bou.
Ole ultleef van nle-

rasslgheld van die ANC Is 'n
trotse werkllkheld. Ole
aanvaardlng van enlglemand
wat teen
apa rtheldsonderd ru kkl n9
stry, Is oOlWeldlgend.
Mandela en die lelerskap In

lusaka hatgesehullels bewus
van en sal die belange van
wltmense aanspreek.
Negatlewe vrees oor die
toekoms salons net
onbeweegllk maak.Ons moet

aktlef te werk gaan om die rol
van wlttes In nle-rasslge en
demokratlese ontwlkkellng ult
te brei. Ons kan almal deel
word en tot s6 'n toekoms
bydra.
Die toekoms van SUId-Afrika

moenle In die hande van
gepolarlseerde protagonlste
gelaat word nle. Wit Suld-
Afrikaners moet die ANC
posltlef benader en deel van
die verandertngsproses word.
Solank as wat apartheid die

grondslag vir regerlng en die
grondwet In ons land vorm, Is
daar 'n behoefte vir mense om
aan die stryd vir demokrasle

deel te neem.
Ons Is almaJdeelvan Afrtka.

Afrika Is ons lIefde. Ons het
nou die geleentheld om saam
tewerk en ons land op te bou.
laat ons almal saamwerk om
'n ware nle-rasslge
demokrasle daar te stel.

Onshou aanmet die strewe
vir die vyf vryhede:
Vryheld van assoslasle en

gewete
Vryheld van gebrek
Vryheld van vrees
Vryheld van spraak
Vryheld van dlskrlmlnasle

FIVE
FREEDOMS
FORUM

Die SASJ vier u terugkeer na die mense
van ons land en wens u en u gesin seen
toe na die lang jare van u verwydering in
aanhouding. Ons wens u ook gesondheid
en sterkte toe vir die eise wat ons land en

die wereld aan u gaan stel.
Ons eis al jare lank u onvoorwaardelike
vrylating asook die van aile politieke
gevangenesen aangehoudenes. As'n
demokratiese, nie-rassige vakbond van
joernaliste eis ons ook voortdurend die
instelling van 'n vrye en ongebonde pers

in ons land.
U vrylating lei 'n belangrike fase in die

stryd vir politieke, sosiale en ekonomiese
demokrasie in. In die komende maande,
wat hopellk tot onderhandeling sal lei, Is
dlt noodsaakllk dat die mense van ons
land breedvoerigingellg word deur

betroubare beriggewing om gestand te
doen aan hulle demokratiese reg op 'n

vrye pers.
Verouderde en negatlewe houdlngs

teenoor die media moet hervorm word
sodat die media sy taak kan vervul in die
vrymaklng van land en 'n hoeksteen kan
word In 'n toekomstige demokratiese

bestel.
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'n Velllgheldswag bespled die omgewlng terwyl Nelson Mandela 'n skare van maer as 200 000 Dlnsdagmlddag by Soccer City toespreek
Foro: Gill d. VUeg. Afraplx

, Ek kan nie my gevoelens beskryf nie. Ek sal slegs rasiona-
Iiseer as ek se ek kan my gevoelens beskryf. Oit het my asem
weggeslaan. My eerste indrukke is van 'n tatale ander Suid=
Afrika. Ek was verbaas oor die groot aantal blankes langs die
roete van die Paarl na Kaapstad.

Ek sal terugkeer na my geboorteplek. Dit is reg vir my om my
geboorteplek te besoek. Oaar is sekere plegtighede wat ek nog
nie uitgevoer het nie. Om daardie rede w!l ek terugkeer.

Ek sien uit daarna om die klein klippies te sien waarmee ek as
'n kind gespeel het en die riviere waarin ek geswem het. Maar
my huis is in Johannesburg waar ek gestasioneer is.

Ondanks die moeilike tyd wat ons in die tronk gehad hat, het
ons ook die geleentheid gehad om oor ons probieme na te dink.
'n Mens raak gewoond aan jou omstandighede. Daar was die-
gene wat baie goed vir ons was omdat hulle ons doelwiUe vera
staan en uit hulle pad gegaan het om ons omstandighede so
gemaklik moontlik te maak. Oit het enige bitterheid uitgewis.

Die ANC is baie bekommerd oor die kwessie van wit vrese vir
swart oorheersing. Die ANC sal die probleem aanspreek en 'n
oplossing vind wat beide wit en swart tevrede sal stel.

Ek is daarvan oortuig dat indien mnr De Kierk die Nasionale
Party met hom saam kan dra, sal die struikelblokke in die pad
van onderhandeling uit die weg geruim wees.

As blankes wi! he ons moet wegbeweeg van 'n atmosfeer van
konfrontasie en konflik, moet hulle die regering ondersteun in
sy pogings om 'n vreedsame skikking te bereik.

Ek wI! nie uitbrei op die kwessle van waarborge vir blankes in
'n nuwe grondwet nie. Maar dit is 'n saak wat as baie belangrik
deur die ANC beskou word.

IV

/~

Skares het Sondagoggend vroegoggend voor dIe Victor Verster-gevangenls
saamgedrom om Mandela se eerste tree na vryheld te aanskou

Foro: Benny Goof
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, Ek het dit in 1964 gestel dat ek en die ANC net so gekant Is teen
swart oorheersing as teen wit oorheerslng. Maar ons moet aanvaar dat
ons verklarlngs en stelllngs nle genoegsaam sal wees om die vrese
van wit Suid-Afrikaners te besweer nie. Ons salons goele trou duide-
Ilk aan ons wit landgenote moet demonstreer en deur ons optrede en
argumente oortuig dat 'n Suid-Afrika sonder apartheid 'n beter tuiste
vir ons alma I sal wees.

'n Nuwe Suid-Afrika moet die rassehaat en agterdog ultskakel wat
deur apartheid veroorsaak is en waarborge van vrede, velllgheid en
voorspoed aan aile burgers gee.

Mnr De Klerk is 'n buigsame mens en 'n man van integriteit. Die
voordeel daarvan om saam te werk met 'n buigsame man van inte-
griteit en wat weet wat aangaan, is dat die moontlikheid van 'n
..s~~king altyd daar is.

Daar is nie konflik tussen my verbintenis aan vrede en my oproep
vir die voortsetting van die gewapende stryd nie. Ek het myself tot
vrede in die land verbind, maar dit was nog altyd deel van die ANC se
program. Daar is geen politieke organisasie binne of buite die parle-
ment wat vergelyk kan word met die ANC se totale verbintenis tot
vrede nie. Die gewapende stryd is slegs 'n verdedigingsaksie teen die
geweld van apartheid. Indien die regering die ANC die geleentheid
bied, sal die ANC 'n positiewe bydrae tot vrede in die land maak.

Ons is ontsteld dat daar sekere elemente is onder diegene wat voor-
~ee om die bevrydingstryd te steun, wat geweld teen ons mense ge-
bruik. Die skaak en uitbrand van voertuie en die lastig val van on-
skuldige mense is kriminele dade wat geen plek in ons stryd het nie.

My uitsprake (oor ekonomiese beieid) stem ooreen met die van die
ANC. Die kwessie van die nasionalisering van die myne is 'n fun-
pamentele beleidspunt van die ANC. Ek dink die ANC is reg en ons
moet dit ondersteun. ,

Fola: Gin de Vleg, AfrapllC

Sy eerste oggend as 'n vry man het Nelson Mandela saam met famllle en
vrlende by Bishopscourt deurgebrlng. By hom Is Winnie Mandela

Fola: o.n.l. Raux, Reuter

Mandela omrlng deur eregaste by sy verwelkomlngsaamtrek by Soccer City Dlnsdagmlddag. Vlnr Is George Blzos en Arthur Chaskelson, advokate vir die verdedlglng
tydens die Rlvonla-verhoor, Kathy Kathrada, Winnie Mandela, Walter Sisulu and Andrew Mlangenl
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bleskoRJ)e teen
m>artheid

se hulle is s6 bly
Nelson is weer met
ons, hulle gaan

hom 'n erelid maak

The Johannesburg Democratic Action Committee
(Jodac) is overjoyed that
Comrade Madiba has returned to our city.
He has stated that he will be a servant of the people
of South Africa for the rest of his life.
His unshakeable commitment inspires all demo-
crats.
He has moved us to redouble our efforts in the final
surge towards a non-racial and democratic South
Africa.

WELCOME MANDELA

LONG LIVE MANDELA
LONG LIVE THE ANC
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Die Instituut vir 'n
Demokratiese Alternatief vir
Suid-Afrika (Idasa)
verwelkom die vrylating van
dr Nelson Mandela.
Idasa glo dat ons nou 'n stap
nader is aan die realisering
van 'n droom: 'n werklike nie-
rassige demokratiese
Suid-Afrika.
Dr Mandela se moed en
toewyding gedurende die 27
-aar van sy gevangenisskap
was 'n inspirasie vir aile
Suid-Afrikaners_

Die "Special" van die eeut
Saammet almal in Suid-Afrika
vier ons die vrylating van

MADIBA
NELSON ROLlHLAHLA MANDELA

THE STRUGGLE IS MY LIFE
His speeches and writings brought together

with
historical documents and accounts of Mandela

in
prison by fellow-prisoners

Gewone prys: R30
Nou: 20 persent afslag + R1 posgeld = R25

STUUR POSOROERS. INOIEN U MET 'N SUID-
AFRIKAANSE TJEK BETAAL, VOEG R3.50 BY.

Besklkbaar In ons boekwinkel in die Swazi Plaza,
Mbabane, Swaziland. Skryf aan Robin Malan of Anne
Salelwako, Posbus A456, Swazi Plaza, Mbabane,
Swaziland.
Tel: 45561
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~NELSON MANDELA
INTERNATIONAL RECEPTION COMMITIEE
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Die Internasionale Ontvangskomitee, namens sy begunstigers en 35 ge-
affilieerde Nasionale Ontvangskomitees, verwelkom Nelson Mandela,
die leier van die African National Congress, hartlik met die geleentheid
van sy vrylating. Ons salueer sy moed en integriteit wat aile teenstanders
van apartheid deur die 271angjare van sy gevangenisskap begeester het.
Ons is daarvan bewus dat sowel Nelson Mandela se vrylating as ander
politieke ,gebeure die afgelope tyd die gevolg is van bionelandse en
buitelandse druk, en ons ondersteun sy oproep dat die druk voortgesit
moet word totdat apartheid beeindig is.
Ons is diep besorg oor die pilare van apartheid wat steeds staan -
ondanks die onlangse veranderinge. Daarom bevestig ons ons steun aan
die mense van Suid-Afrika in hul stryd teen apartheid om sodoende 'n
verenigde, nie-rassige, nie-seksistiese en demokratiese Suid-Afrika te
skep.
In 'n poging om 'n klimaat te help skep wat bevorderlik sal wees vir ware
onderhandelings wat die einde van apartheid sal beteken, doen ons '0
beroep op die Suid-Afrikaanse regering om aile politieke gevangenes
onmiddelik en onvoorwaardelik vry te laat, aile vorme van apartheidson-
derdrukking te beeindig en aile maatreels in te stel soos uiteengesit deur
die Organisasie vir Eenheid inAfrika en die Verenigde Volke se Aigemene
Vergadering se Spesiale Afdeling oor Apartheid.

Beskermpersone
* Aartsbiskop Trevor Huddleston - Sameroeper
* Hoofman Emeka Anyaoku - aangewese Sekretaris-Generaal van die Statebond
* Generaal Ibrahim Babangida - President van Nigerie
* Dr Willy Brandt - Vorige kanselier van die BDR
* Jimmy Carter - 3ge president van Amerika
* Jerry Dammers - Britse musikant
* Miquel D'Escoto - Buitelandse minister van Nicaragua
* Kardinaal O'Fiaich - Aartsbiskop van Ierland en Armagh
* Malcolm Fraser - Vorige eerste minister van Australie
* Ruud Gullit - Europese sokkerspe1er van die jaar, 1987 in Nederland
* Charles Haughey - Eerste minister van Ierland
* Bob Hawke - Eerste minister van Australie
* Dennis Healey - Vorige Arbeiderskanselier van Engeland
* Eerw Jesse Jackson - Stigter en president van die Rainbow Coalition van Amerika
* Dr Kenneth Kaunda - President van Zambie
* Michael Manley - Eerste minister van Jamaika
* Madame Danielle Mitterand - Danielle Mitterand-stigting van Frankryk
* Mwalimu Julius Nyerere - Vorige president van Tanzanie
* Me Lisbet Palme - Eerste vise-president van Unicef in Swede
* Cyril Ramaphosa - Sekretaris-generaal van National Union of Mineworkers en voorsitter van die Nasionale Verwelkomingskomitee in SA
* Sir Shridath Ramphal - Sekretaris-generaal van die Statebond
* Sy edele Salim Aluned Salim - Sekretaris-Generaal van die Organisasie vir Eenheid in Mrika
* Walter Sisulu - Vorige Sekretaris-Generaal van die ANC
* Aartsbiskop Desmond Tutu - Aartsbiskop van Kaapstad, Suid-Afrika
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Barbara Hershey as Ruth First In
"A World Apart"

Bernardo Bertoluccl, die
reglsseur wat na verneem word
'n afdruk van sy prent "The Last
Emperor" aan Nelson Mandela
In die tronk gestuur het, Is
aangewys as die hoof van die
Jurle van vanJaar se Cannes-
Rolprentfees. Bertoluccl, nou 49
Jaar oud, het dIe wereld In 1972
leUk ontstlg met "Last Tango In
Paris". Die Itallaner vervang die
Dultser Wlm Wenders. Ole 43ste
Cannes-Fees Is vir 10 tot 21 Mel
geskeduleer. 56 het Bertoluccl
In sy "Last Tango"-dae as
eensame 31-Jartge In 'n
Londense hotel gelyk.

ad ap,

?•

e

r

e

Ruth First, skrywer,
sosioloog, lid van die Suid-
Afrikaanse Kommunistiese
Party en vrou van Joe
Siovo, is met die Rivonia-
verhoor In 1956 ook van
hoogverraad aangekla.
Haar dogter Shawn het na
haar ma se dood in 1982
die draaiboek vir "A World
Apart" geskryf. Die prent
speel in 1963 af toe Shawn
dertlen jaar oud was

(Die inligting vir die artikel kom uit die Anti-
Censorship Action Group se boek "Film: What
the Censors Think. ")

video-weergawe gesien; 'n faktor wat dalk die
gehalte en trefkrag bei:nvloed lY.:t)meer dnunatiese
trefkrag gehad het, sou ons bereid wees om 'n
vertoning of vertonings by die Mark toe te laa!.
Ons is, nietemin, van die oortuiging dat die
prent me genoeg meriete toon om te kwalifiseer
vir 'n vrystelling rue. Die prent bevat 'n paar
oomblikke van dramatiese uitnemendheid -
byvoorbeeld, die ontwikkeling van die rna/dogter-
verhouding."

First word deur Slovo se eerlikheid in 'n
negatiewe lig geste!. As dertienjarige kind het
sy gevoel haar ma het haar verwaarloos en
bestee meer aandag aan haar politieke
bedrywighede. Polisiema.-me se ook dikwels vir
First, wan.!1eer sy in die tronk is. dat sy haarself
in die skande gesteek het. deur haar onbesorgdheid
oor haar kinders se geluk.

Verder me en die raad die prent het 'n gebrek
ilan "die dramatiese of artistieke meriete wat 'n
mens van 'n 'feesprent' verwag ... Ons besef dat
die prent 'n prys by Cannes gewenhet, maar ODS

is rue in besit van die grondslag waarop hierdie
loekenrung gemaak is me ... "

Bedoel die raad dat die Cannes-jurie geen
smaakhet nie en dat hull..: die pryse om poiitieke
redes toegeken het?

"A World Apart" het nie een prys gewen me,
maar twee. Die prys vir Beste Aktrise is gedee1
(>;,~u:B~:bar2 t1ershey t Linda !.•.1VtlSi C:l Jod....hj

!t !a)". G:...-is: ~.f~nge3. cEe v\'"e:'~~r~\':'~!:Wee OXr.T$

vir sy kamerawerk op "The Killing Fieids" en
"The Mission", het die Spesiale Jurie Grand-
Prys gewen vir sy regie. Menges, wat in die
sestigerjare as nuuskameraman in Suid-Afrika
gewerk het, het destyds in Cannes gese: "What'
is right and proper will happen: democracy will
come to South Africa."
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ANDREA VINA55A

NlE net politieke leiers word deesdae vrygelaat nie: in die komende maandc word vyf prente wat
kritiek uitspreek op verskeie van die regering se welte (in die verlede en die hede) in plaaslike
rolprentteaters uitgereik.

Spekulasie dat toekomstige uitsprake van die Appelraad op Publikasies nllskien bemvloed sal
word deurdie wettiging van die ANC het die reaksie by die raad se voorsitter, prof Kobus van Rooyen,
uitgelok: "As geregsdienaar kan ek rue kommentaar lewer rue.

"Dit sou neerkom op die beoordeling vooraf van maleriaai en sake wat voor my sou dien. Ek sou
oop wees vir aantygings van vooroordeel en ek sou my van appelsake moes onttrek."

Dit was onder Van Rooyen dat die raad in 1988 "Cry Freedom" met 'n ouderdomsperk van 2-19
en geen spitle deurgelaat het. 'n Ander arm van die regering het rue saamgestem rue, en die eerste
dag dat die prent begin draai het, het die polisie al die afdrukke in beslag geneem. Die afdrukke is
sedertdien aan die verspreider, DIP- \Varner, terugbesorg en dit is moontlik dat die prent nou vertoon
sal word.

"Mapantsuia", "A Private Life" en "The Native Who Caused All the Trouble" sal teen April deur
Ster-Kinekor uitgereik word.

Die Appelraad op Publikasies se uitspraak op Euzhan Palcy se "A Dry White Season" is nog
hangende.

Al is "Map<Ultsula" reeds verskeie keer op feeste vertoon, korn dit eers na'n heftige en lang stryd
by die algemene kringloop uit.

"A Private Life", die ware verhaal van 'n gemengde egpaar in Kaapstad, en "The Native" het me
soortgelyke probleme ondervind nie. "A Private Life" se regisseur, oud-Suid-Afrikaner Francis
Gerard, het Desember Ster-Kinekor die prent aangebied en was "heel gelukkig dat dit uitgereik sou
word", volgens 'n woordvoerder van die maatskappy. Dit begin op 6 April draai.

RANDY LE ROUX

AS daar een rolprent is wat sommer outomaties
gewettig behoort te word, is dit "A World Apart",
Shawn Slovo se gefiksionaliseerde drama oor
haar verhouding met haar ma, die aktivis en 'n
vroee slagoffer van die "90 dae aanhouding
sonder veIhoor-wet", Ruth First. Sy is na bewering
in 1982 deur moordbendes in haar kantoor in
Maputo om die lewe gebring. Na aanleiding van
die iniigting oor die bendes, die wettiging van
die ANC en die SAKP, verkondig die prent geen
verbode beleid nie.

Die oorspronklike redes wat deur 'n komitee
van die Direkloraat op Publikasies vir die verbod
aangevoer is, ;.sdat die prent 'n baie emosioneel
gelaaide 'biografie van en lofsang aan Ruth
First (is). Die ANC word van begin tot einde
gepropageer en die grondliggende boodskap is
dat geweld die enigste altematief is vir die
swartman in Suid-Afrika. Die wittes word
uitgebeeld as verdrukkers en die pollsie as bruwe
plunderaars. Waar die eerste deel van die prent
rue openlik geweld propageer rue, begin dit met
die tonee! van Solomon se begrafnis onder die
banier van die ANC eksplisiet geweld aan te
wakker. Die toesprake is oproerig en die prent
eindig met 'n gestolde heeld van 'n swartman
wat 'n klip gooi."

r::::s v~r n:y ver2.L "Teeinc d~-.ti:ie r.elc. ';:':;1l::~
prent ,vir is, cai~ van. die hcoi1r..l:n::.kt~rs :i.n..di~
prent, First se rna, (selfs Joe Slovo maak 'n
verskyning) die Slovo-kinders en 'n paar
joernaliste, is almai wit en hulle word nie juis as
verdrukkers uitgebeeld nie.

Die prent is verlede jaar 'n paar keer aan
spesiale "feesgehore" vertoon, maar nooit
algemeen versprei rue.

Die Appelraad op Publikasies het nog
onverstaanbare redes aangevoer vir die verbanning
van "A World Apart": "As die prent (ons het die

•••

Onder redaksie van ANDREA VINASSA

TOE ek douvoordag gister die laaste
bladsye van die Mandela-bylae voltooi
het, het John Kani deelgeneem aan IIA
Town Meeting", 'n superproduksie van
die Amerlkaanse aktualiteitsprogram
NightUne. Dlt was elfuur in die aand in
Amerika en twee ure lank het onder
andere Walter Sisulu, Thabo Mbeki.
Helen Suzman. Stoffel van ciEr T\ir'~rwe,
Koos van dec Merwe - hy het geloop
voordat die ANC.ou,ms 'n w()ora kon
Inkry omdat hy geen mandaat van S)'

party gehad het om onderhandellng te
begin nie! - Gregory Rockman, Jay
Naldoo, Johan Heyns • hy het selfs
erken dat dlt 'n fout was om die Bybel
te gebrulk om segregasle voort te sit -
verteenwoordlgers van die Inkatha
Jeugliga en leerlinge van nie-rasslge
skole gesels.

"Jy sal verstom wees as jy slen hoe
vlnnlg mense na mekaar toe ultrelk
wanneer die stulkelblokke verwyder
word," se Kani. Hy meen die kerels in
die kablnet moet maar lnsprlng vOUI'
die euforle verdamp.

Het hulle 001' kultuur gesels, dit is
trouens Kani se gebled: "Nee, daar is
sekere voorvereistes voor kultuursake
onder die vergrootglas sal kom." Maar,
se Kani, die Staatsteater behoort aan
hom en stukke soos "Blues Aftka (;~f~"
hoort daar.

"Blues Afrika Cafe" blyk 'n gepaste
en tydlge kulturele antwoord te wees
op die breer polltleke gebeure. Kani
beskryf dlt as 'n soort potjlekos: Oit
handel 001' twee Amerlkaanse blues-
sangers wat terugkom Afrika toe -
hulle ma kom ult Afrika.

Die stuk, 'n "sensurround"-
muslekblyspel met muslek deur Sakhile
se Sipho Gumede en choreografle deur'
Nomsa Manaka, se rolverdellng slult
In Stella Khu malo, Veronica
Makhalamele, Faith Kekana en Thembl
Nyandene.

Met die stuk wi! Manaka die
Afrlkakultuur terugvat • potjiekos,
braaivlels Is tradlslonele disse van Afrika
se lnboorlinge, "hulle eet nie braaivlies
In Nederland nie".

ANDREA VINA55A

"Nog noolt In my lewe was ek so
hoopvol nle... "- John Kani, mede-
direkteur van die Mark-Teater en
regisseur van die dramaturg
Matsamela Manaka se "Blues

Afrika Cafe" wat van 8 Maart in die
Warehouse op die planke is.

Die no
beskaam



aftreksel hoort.
Jy maak 'n groot fout as jy dit doen

my maal. Met 'n swak aftreksel is jou
souse pateties en jou soppe bitter
swak. Vergeet van goeie kos as jou
aftreksels swak is.
Volgende week meer oor aftrelcsels

met 'n paar resepte. Daar is geen rede
waarom 'n huisvrou of 'n huisman dit
nie kan kook en gebruik nie. Dis die
begin en einde van uitstekende koso
Mooiloop.

Onder redaksle van
KOOS COETZEE

KOOS COETZEE

versamelaarswyn. Die 1970
Zonnebloem toon veroudering - die
bottel wat ons gehad het, het in die
glas opgedroog. (Ek weet nie wat dit
beteken nie. - Verta1er) Vreemde wyn.
Die 1968 Lanzerac Cabernet was

weer eens alles wat 'n mens kan verwag
van 'n ou Cabernet. Hierdie wyn roep
ou herinnerings op enneem ons terug
na die jare toe mens nog 'n goeie
bottel rooiwyn in Suid-Afrika gesoek
het. Baie drinkbaar.
Mense wat in 'n slegte of hart seer

bui is moet gedwing word om die
1988 Nederburg Private Bin S 354 te
drink. Hierdie wyn is 'n versnit van
Weisser Riesling en Gewiirtztranriner,
laat geOes met ressuiker van 41g/l.
Dis vaal, liggoue wyn met 'n

aanloklike geur en 'n lieflike balans
tussen vrugtesuur en soetheid wat dit
'n volmaakte drank maak - dit bring
onnriddellik 'n glimlag na jou gesig.
Dit het 'n lang lang nasmaak.
Die Nederburg Eminence 1987 en

die Edelkeur 1986 is goeie voorbeelde
van hoe mens op volmaaktheid kan
verbeter. Hier is skoon, helder
elegansie, uiters verfrissend en helend.
Manjifieke soetheid sonder dat dit
stroperig word. Wyn vir groot
oomblikke, om alleen geniet te word,
sonder koso
Van die ander wyne op die veiling,

moet die volgende miskien uitgesonder
word: die nuweling Boplaas (Southern
Cape Cellars) se 1974RedMuscadel,
die 1982 Boschendal Cabernet
Sauvignon - die laaste wynjaar wat
dit gemaak is - die enkele us 1973
Kanonkop Cabernet, die 1948 Monis
Collectors Port, die Rooiberg Co-op
Edel Laatoes 1986, die Simonsig 1984
Pioot Noir, die Simcnsig 1982 Cabemet
Sauvignon en die 1988 Vlottenburg
Co-op Gewtirztraminer.
Die organiseerders het gesorg vir

'n groot en wonderlike verskeidenheid
wyn wat vir die sestiende keer opgeveil
gaan word deur Patrick Grubb,
wynafslaer supreme.
Amper 8000 kiste wyn gaan onder

die hamer kom, maar Meneer Grubb
is heeltemal knap genoeg om dit voor
ses-uur af te handel.
Die publiek kan uitsien na 'n aantal

uitstekende witwyne en ou rooiwyne
wat van Mei af beskikbaar sal wees.

va

hotelbedryf in Europa teweeg te bring.
Escoffier het gewerk vir 'n Fransman
met die naam Ritz wat 20 uur 'n dag
gewerk het en die beste hotelle in
Europa oopgemaak het.
Ritz - en 'n revolusie soos hierdie

gebeur nie dikwels in een eeu nie - het
besef dat hotelle nie daarop kan
aanspraak maak dat hul diens goed is
as hul kos swak is nie. Daarom het hy
die beste sjef in die wereld gekry om
sy kombuise in orde te kry - Escoffier.
Escoffier het sjefs opgelei, en homself
simpel gewerk.
Ritz ook. Hy was net ouer as 40 toe

hy in 'n skadu-wereld begin leef het.
Die perfeksionis het waansinnig
geword.
Negentig per sent van Suid-

Afrikaanse restaurante wat wei
aftreksels kook - en daar is min van
hulle - het die filosofie dat al die
oorskiet van 'n restaurant, vleissenings,
groenteskille en Dog 'n groot
verskeidenheid ander drek, in 'n

Blanc en Sauvignon Blanc - 'n
uitstekende versnit van moontlik die
beste droev.')TI in die land wat jy
nriddagetes kan drink.
Hier is elegansie wat dikwels

kortkom in Chardonnays wat lank in
hout was. 'n Wyn so os hierdie moet
oral beskikbaar wees, rue net op veilings
nie .
Die Nederburg Chardonnays '87

en '86 oorskadu die 1987 Overgaauw
Chardonnay omdat dit baie ouer
gesmaak het as die Nederburgs.
Die 1987 Nederburg ChardOlUlay

is 'n absoluut heerlike wyn, baie elegant
en baie goed gebalanseer. Die 1986
drink nou goed en het 'n ryp vol geur.
Die 1981 Nederburg Private Bin R

103 is nou baie drinkbaar en mense
wat nog die ou Selected Cabemets
van Nederburg onthou, sal dit baie
geniet. Die wynhet dieselfde gladde,
amper neutagtige karakter van die ou
wyne van die sestigetjare. Dis nie
verrassend nie - dis dieselfde versnit!
Die 1981 Bellingham Shiraz is 'n

groot Shiraz, maklik om te drink,
goed belee in hout, maar tog elegant.
Ek was baie bemdruk met hierdie
wyn.
Die 1980 Rust en Vrede Shiraz

drink ook baie goed, maar hierdie
wyn is ouer as die vorige een en moet
nie meer lank gehou word nie.
Die volgende wyn was 'n 1972

Groot Constantia Shiraz. Hieldie wyn
het 'n robyn-baksteenrooi kleur en tot
my uiterste verbasing he~ dit nog 'n
baie lewendige geur en smaak. Oud
maar lewendig. Interessant.
Volgende aan die beurt was twee

Cabemets van 1979, die 1979
Rustenburg Cabemet Sauvignon en
die 1979 Nederburg Cabemet
Sauvignon. Albei is goeie wyne maar
waar die Rustenburg 'n dowwerige
robynkleu[ het, het die Nederburg 'n
ongelooflike kleur: vol, swart robyn.
Laasgenoemde se smaak toon groot

ldas, vol vrugte en 'n ryk wann volwasse
Cabernet-geur wat seIde hier bereik
word. Dit is Nederburg op sy beste.
Ons het ook drie Zonnebloem

Cabernets geproe, die eerste 'n 1974.
Die wyn is 'n ware cabernet, oud, ryk
en edel. Lieflike wyn.
Die 1972 is minder intens as die

1972 maar 'n baie goeie wyn, 'n

all necessary to have a sufficient
quantity of the fmest materials at
one's disposal. '!be master or nristress
of a house who stints in this respect
thereby deliberately forfeits his or
her right to make any remark
whatsoever to the chef concerrring his
work, for let the talents or merits of
the latter be what they may, they are
crippled by insufficient or inferior
material.
"It is just as absurd to expect

excellent cooking from a chef whom
one provides with defective or scanty
goods as to hope to obtain wine from
a bottled decoction of logwood."
Amen. Hierdie wysheid hoort in

die Spreuke van Salomo.
Dit is nie 'n nuwe uitvindsel van

nouvelle cuisine dat net die beste
bestanddele in kos - en aftreksels -
hoort nie. Oubaas Escoffier het dit al
geweet.
En Oubaas Escoffier was die man

wat gehelp het om 'n revolusie in die

Wynskrywer BJ
LANKWARDEN is altyd
op plekke waar gewone
sterllinge nie kom nle.

Hy het die voorreg gehad
om die heerlike wyne te

proe wat op die
Nederburg-veiling onder
die hamer gaan kom .

DIE sestiende Nederburg-veiling vir
Sy,aarsKaapse wync word op Saterdag,
3l Mei in ditoPaMI gehou.
Dit is moeilik om te g10 dat die

eerste veiling reeds 16 jaar gelede
gehou is. Die eerste twee veilings was
groot pret. Ek onthou nog dat ek aan
die einde van 'nry in.die tent gesithel.
Later die dag het die son op my
linkerarm geskyn maar omdat ons
hard aan die werk was het ek dit nie
agtergekom nie. Nou weet ek wat
ernstige sonbrand is.
Die Nederburg-veiling het 'n goed

gesmeerde, gladlopende masjien
geword wat nog steeds die hoogtepunt
van die Suid-Afrikaanse wyntoneel
is.
Aangesien daar elke jaar minder

sosiale besoekers is, is daar meer
plekke beskikbaar vir die wynhandel.
Die hoof-attraksie van die veiling is
dat dit net vir die gelisensieerde h,mdel
IS.

Weens die feit dat daar altyd 'n
goeie verskeidenheid wyn is, kan die
veiling moontlik die belangrikste
wyngebeurtenis hier bly.
Vanjaar is daar 66 soorte rooiwyn,

22 witwyne en sewe gefortifiseerde
wyne te koop. Die 26 deelnerners
sorg vir 'n wye verskeidenheid goeie
wyn, veral ou rooiwyne wat vandag
heeltemal onverkrygbaar is. Daar was
onlangs 'n wynproe van sommige van
hierdie wyne en die standaard was
baie hoog, merkwaardig hoog.
Die 1987 Eersterivier Co-op

Riesling was a lieflike wyn, die soort
wat jy saam met enige maaltyd kan
drink, en dit behoort nie te duur te
wees nie. Heerlik.
Die 1988 Nederburg Private BinD

218 is 'n wyn van groot klas. Dis 'n
ongewone versnit van houtbelee Pinot

In Voorsmakie van
Nederburg se veiling

bygegooi.
Etienne se restaurant het geloop

op 90 liters aftreksel 'n week. Uit
aftreksel maakjy souse en sop enjy
kan dit ook gebruik om ander kos in
gaar te maak. Aartappels wat in mooi
skywe gesny word en netjies in 'n bak
gepak en in hoenderaftreksel
gaargemaak word, is heerlik.
Etienne het in die tyd 'n restaurateur

wat vandag een van Kaapstad se top
restaurante het, geleer om aftreksel te
kook.
Waarom is aftreksels belangrik?
Kom ons luister wat se Oubaas

Escoffier, die Franse meester van die
einde van die vorige eeu en vroeg
hierdie eeu, oor aftreksels: "Indeed,
stock is everything in cooking, at
least French cooking. Without it,
nothing can be done.
"If me's stock is good, what remains

of the work is easy; if on the other
hand it is bad or merely mediocre, it
is quite hopeless to expect anything
approaching a satisfactory result.
"The workman mindful of success,

therefore, will naturally direct his
attention to the faultless preparation
of his stock and in order to achieve
this result he will find it necessary not
merely to make use of the freshest
and fmest goods but also to exercise
the most scrupulous care in their
preparation, for in cooking care is
half the battle.
"Unfortunately no theories, no

formulae and no recipes, however
well written, can take the place of
practical experience in the acquisition
of a full knowledge concerrring this
part of the work - the most important,
the most essential, and certainly the
most difficult part.
"In the matter of stock it is above

Aft
n
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Mark-Teater
Breestraat, Newtown

Telefoon 838-6960

by die Mark-Teater

Ons is oop
Dinsdag tot Vrydag

vir
middag- en aandete

Saterdae
slegs aandete

WAAROM skryf jy oor aftreksels,
vra my vriend Jak met 'n verveelde
gesig.
Aftreksels is wat die Engelse

"stocks" noem. En goeie aftreksels is
ongelukkig 'n baie vreemde ding in
hierdie afgelee landjie aan die suidpunt
van Afrika wat nog nie altyd met die
beskawing in aanraking gekom het
nie.
Op politieke terrein breek stukkies

beskawing die afgelope paar weke uit
die oppervlak met Mandela wat nou
al kan toesprake maak en die Nasionale
Party wat besef hulle moet politieke
toegewings maak of heeltemal bankrot
speel.
Op restaurantgebied breek 'n bietjie

beskawing ook llier en daar uit. Maar
dit is tog ongelooflik dat sommige
restaurante met hogere reputasies en
baie hoe pryse glad nie aftreksels
kook nie. As hulle weI aftreksels
gebruik, koop hulle Knorr-blokkies
en los dit in water op. Jeg!
Komrnersiele aftreksels voldoen

glad nie aan die definisie van aftrelcsels
nie. Dis 'n blokkie sout met 'n kru
vleissmaak en wie daarvan hogere
cuisine wil kook, kook eenvoudig so
laag soos die grond.
Ek verduidelik toe aan Jak dat

goeie aftreksels die basis van goeie
kos is.
Ek onthou die dag of twee wat ek

in Etienne Bonthuys se kombuis in
Buitenverwachting in Klein Constantia
deurgebring hel. Ek het hom gesien
kalfsaftreksel kook.
Wat ek in die hotelskool geleer

het, het baie minderwaardig gelyk
vergeleke met wat hy gedoen het.
'n Groot groot klomp kalfsbene en

stukkies kalfsvleis word in 'n makoeloe
braaipan in 'n baie warm oond gedruk.
Net-net voor die vleis begin brand
word die pan uitgeruk, die bene geroer
en dan terug gedruk in die oond.
Wanneer die bene en die stukkies

vleis baie bruin is, word 'n paar groentes
en 'n paar smaakrniddels saam met
gellings en gellings water in 'n pot so
groot soos 'n wasgoedmandjie gegooi
en stadig gekook. Uiteindelik word
sjerrie en nriskien 'n bietjie brandewyn
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'nJonger Chris Blignaut?
CHARLES LEONARD

Why should I stand up? - The
Colorblind James Experience
(9)

In my soeke na die volgende
musikale dwelm het ek die
Experience by die beste
musiekwinkel in die land Street
Records (nee, die donners betaal
my nie 'n kommissie nie!), ervaar
en dadelik gekoop. Soos niks het
hulle onder my vel ingekruip en op
'n vrolike hoogte gesit.

Die musiek is vars, dansbaar en
het 'n vet dosis humor daarby.
Frank Zappa het 'n video met die
titel "Does humour belong in
music?". crn se musiek laat jou
beslis uitbulder: "Ja!"

Die ses-stuk, wat oorspronklik
van San Francisco kom en nou in
New York woon, se musiek is 'n
kombinasie van country, blues, jazz
en gospel. Die sanger, Colorblind
James, se stem klink na iemand wat
probeer gekskeer met Bob Dylan.

Benewens die vrolike lirieke is
daar die musikante wat klink asof
hulle regtig geniet wat hulle doen
en dit deksels goed doen daarby.
Daar is 'n varsheid en spontaniteit
wat jou tref en jy wil net dans,

dans.
So tussen die lyne deur is daar

egter 'n ems en erbarming met
mense en 'n bewustheid van sosiale
ongeregtigheid. Daar is nie net
ligsinnigheid nie. Eintlik is dit ook
nie heeltemalligsinnigheid nie,
maar eerder humor met deernis.

Net so 'n proetjie aan Polka Girl:
"I know a girl named Ruth! rll tell
you the truth! When the cabbage
starts to boil/ She looses all
control."

Die laaste snit, If nobody loves
you in heaven, laat jou kompleet
dink dat jy na 'njonger weergawe
van oom Chris Blignaut luister.

Daar is al goed soos punk rock,
glam rock, bubblegum rock,
psigedeliese rock, art rock, ens, ens.
Hier is sirkus-rock en PLESIER
met hoofletters.

Prodigal Son - The Saints (9)
Vir mense wat uitverkoop en sag

word, het ek g'n respek nie. In die
politiek is daar talle voorbeelde van
sulke saf-koppe. In musiek is daar
ook sulkes. So vinnig kan 'n mens
maar net aan Roxy Music en
Simple Minds dink. Beide die
groepe was baanbrekers op hul
gebied, maar intussen het hulle

voor Mammon geval en walglik
kommersieel geword.

The Saints was 'n rowwe punk-
groep met kilowatts se energie. As
jy na hul eerste plate luister en dan
na die een is daar 'n duidelike
verskil in die musiek. Tog wil ek
hulle nie oor dieselfde kam as die
eclair-groepe skeer nie, want in
hulle geval was dit ontwikkeling en
nie agteruitgang nie.

Prodigal Son is een van die
stimulerendste plate wat ek nog
vanjaar gehoor het (nie dat die jaar
al baie lank is nie).

The Saints is nou in die REM-
kraal van melodieuse kitaarmusiek
met puik lirieke en 'n sanger met 'n
sonderlinge stem.

Daar is ook ondertone van
Squeeze in die musiek sonder dat
dit na 'n na-apery klink. Die klank
is ryk en die musikale rangskikking
met koperblaas- en
strykinstrumente gee 'n fisiese
genoeglikheid wat jy laas met
Dexy's Midnight Runners gehoor
het.

Gaan luister net na die snit,
Ghost Ships, met die wonderlike
tjello-inleiding en ek wed jy gaan
die plaat koop. Die res is van
dieselfde hoe standaard.
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KIPPIES BY DIE MARK

Di tot So: 9nm

JAHNITO - 832-1646

MARK-TEATER

Deur die blare

Mean - Vry: 8nm. Sa: 6nm & 9nm .
CURL UP AND DVE

deur Susan Pam. Regie deur Lucille Gillwald
"Die besta SA-stuk van die jaar"

WAREHOUSE BY DIE MARK
A KISS ON VOl) KOEKSISTER _

Pieter-Dirk Uys • DI tot Vr: 8.30nm. Sa: 6nm &
8.30nm. So: 7.30nm.

"ANational Party bi~arre" Tel: 832-1044

Colorblind James en The Colorblind
James Experience - "onhoutbaar"
lekkerl Hoekom moet hy opstaan?

ONDER

787-7987/4

Vry & Sa:
Band of

Gypsies

~Ji~;

BO

Silver Creek
Mountain

Band

BISTRO, KROEG EN
BILJARTKAMER

Crossroads-
sentrum, Hendrlk
Verwoerd-rylaan,

Randburg
787-7987/4

VICTOR MUNNIK

se, m daai wonderlike program SO/50, baie
bloedsuiers suig glad nie eers bloed nie. Party jag
kleiner diere, en ander leef van aas.

Bloedsuiers kan ingespan word om muggies-
en muskietgetalle te verminder en om
bilharziadraende slakke te beheer, as ODS net genoeg
bloedsuiers kan teel.

Ons mensliewende en demokratiese parlementere
en buiteparlementere personeel het intussen met
nuwe ywer van hulle laat hoor. Mooi is dit om te
sien hoe hoofminister Buthelezi sy eie horing nie
probeer blaas nie. Lekker om minister, of so iets,
Reddy te sien lippe aflek vir die ontmoeting van
die reuse: com De Klerk en com oom Madiba.
Vreemd die tongval van rev Hendrickse, nostalgies
die kleredrag van bra Tom Boya, gemoedelik die
Afrikanerweerstand van (nee ek lieg nie) ene Koos
van der Merwe.

Soos altyd liries die ras-egte AWB se doodkissie
met dertig ouderlinge askies silwerlinge, vriendelik
oom Pik in sy Swapo-das, woordperfek broer dok
prof Gemt en bra entoesiasties die leiers van
tuislande groot en klein, 'n hele galery van dankbare
demokrate.

regie: DIETER REIBLE
met: Graham Hopkins, Sandra Prinsloo,
Jonathan Rands, Mitzi Booysen
Alexander-teater, Jhb: 20 Feb - 17 Mrt

Plulmpies
Ek moet darem die comrades van die SABC 'n

stukkie lof toeswaai. Toe hulle Maandagaand 'n
glipsie het met wat oom comrade Madiba oor ons
comrade president te se het, saai hulle minute later
die verglipte woorde uit. Daarsy, ouens!

Ook 'n pluimpie aan Kruis en Kroniek, met hul
"bantering" van die "harige" dorpsrusie in die
"Vry"-staat. (Oukei, sorry.)

'n Teoloog, al is hy nou nie so glad van mond
soos hoofkommissaris Heyns nie, se wat h6m
kwel, is waaraandie jongmanne dink as hulle so ...
lekker verdwaal.

Nee wat prof, ons jongmense hoef deesdae net
TV te ky k vir die gedagtes om op ver spore te gaan.

Aan die ander kant is daar 'n
vreeslike vryheid van spraak as 'n
common moordenaar van die
polisietrappies af 'n toespraak kan
hou oor TV. AI is dit ook in gevleuelde
woorde:

"Ekkanjulle ouens se dit voelnie
lekker om hier te staan nie, en ek voel
ook nie gelukkig oor wat ek gedoen
het nie." Daar was darem nie sprake
van hoogverraad nie.

Wil julie, of wil julie nie?
DIS warm, se Clarens Keyter, hier in
Afrika. Die son skyn, se hy, hier in
Afrika. (Ja, hier by die mooiste tronk
in ons ganse demokratiese,
mensliewende land.)

Alles waar, selfs die warm wind
wat waai deur die Paarl. Maar dis nie
die soort spitsvondigheid wat 'n mens
wil hoor terwyl jy toyi-toyi om die
skande en hart seer van comrade oom
Nelson se dertig gemorste jare te
probeer wegsteek nie.

Nie dat dit comrade Clarens se
skuld is dat comrade oom Nelson se
verwelkomingskomitee se
tydsberekening nie so sekuur is nie.
Ooknie dat ditcomrade Clarens - wat
nie veel Afrikaans in sy kommentaar
gebruik het nie, al kom die Engels nie
altyd maklik nie - se alleentaak was
om die oomblik billik, begryplik en
boeiend aan te bied nie.

'n Bietjie hulp van die ateljee -
soos dele van die agtergrondsprogram
oor Mandela wat wei later die aand
gewys is, ofkommentaar, of net iets
- sou welkom gewees het. Maar nee,
ons moet toyi-toyi op die "mooi
musiek" van Trevor Nasser en 'n
dekonstruksie van die image van die
kapitalis in TV-land.

Wat help dit om satelliete uit hul
bane te draai en in . 'n
parlementsopeningstem te praat en
jy het nie die ... die hoesenaam nie.
Aggenee, SABC, wiljulle ofwiljulle
nie?

Nie lekker nle

Suig, jag en aas
Haai ja, skielik sien ODS ons politici

ook in 'nnuwe lig, terwyl die satelliete
so skerp draai.

Soos dr Jan Oosthuizen van Tukkies
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Francois Swart se pulk produksle van Dacia Maralnl se verwerklng van Friederich Schiller se
drama "Marla stuart" Iy soms die gevaar om sy gehoor 'n bletjle te veel te vervreem. (Of was my

sporadlese vervreemdlng te danke aan die kop van die mens voor my wat amper die hele verhoog
verberg het? Die tweede ry In die Dalro-teater by die W1ndybrow moet ten aile koste vermy word.)
Vervreemdlng word vernuftlg deur Maralnl, die Itallaanse skrywer van Margarethe von Trotta se
rolprent wat gegrond Is op Tsjekow se "Drle Susters", aangewend In haar ultbeeldlng van die

langafstand-verhoudlng tussen konlngln Elizabeth I en die vrou wat haar laat onthoof het, konlngln
Mary stuart van Skotland. Maralnl gebrulk Mary se gevangenlsskap om hartstogtellk kommentaar

te lewer op haar "gevangenlsskap" deur die mans In haar lewe. Haar vlktlmlsasle word
gejukstaponeer met Elizabeth se welerlng om haar te onderwerp aan enlge man se heerskappy en
die dilemma wat die beslult In haar persoonllke lewe tot gevolg gehad het. "Mary Stuart" Is ook 'n
soort barok-"Malds-and.Madams" waarln die konlnglnne se magsverhoudlnge met hul persoonllke

bedlendes verwlkkeld en dramatles ultgebeeld word. Bo Is Jacqul Singer en Nomsa Nene In 'n
gettteiddadige toneel • Andres Vlnssss

msMaids and Ma

DAAR is nie 'n segment van die ge-
meenskap wat meeruitgebuit word as
plaaswerkers nie. Dat die wereld
(oftewel die wereld wat iets daaraan
kan doen) se aandag gevestig moet
word op die lyding en wanhoop van
die "vry slawe" is nie altemit nie. Dit
bet David Lurie probeer doen in "Bitter
Harvest - Farm Labour in South Af-
rica", 'nreeks foto's wathy op Wes-
Kaapse plase geneem het.

Lurie is 'n Suid-Afrikaanse kon-
sultant in die ekonomie wat sedert
1987 as professionele fotograaf werk.
Sy CV is baie meer imposant as sy
foto's.

Ons word deur die woord ingelig,
maar nie deur die daad nie, dat: "Die
plaas is 'n heg gereguleerde sosiale
enklave waar die meester, wat bevry
is van enige regwetlike besorgdheid
vir sy bediendes, hul lewens totaal
ootbeers, binne en buite die werksfeer."

Die historiese en eiesoortige band
tussen plaasboer en werker (gewoon-
lik Afrikaner en inboorling) het ook
daartoe aanleiding gegee dat baie
Afrikaners aanspraak maak op 'n
spesifieke "liefdesverhouding" met
die oorspronklike bewoners van die
land. Dus die belaglike stelling wat
dikwels as regverdiging vir die ver-
skriklikste uitbuiting voorgedien word:
"Ons Afrikaners het 'n spesiale ver-
wantskap met swartes, ons deel 'n
liefde vir die land".

Die mite van die yolk op die plaas
wat onder die patriargale beskerming
van die welwillende plaasboer leef,
behoort beslis die nek ingeslaan te
word.

Ongelukkig misluk Lurie in sy
poging om die saak van die plaaswetker
sterk genoeg te stel. Daar is min
getuienis dat hy hom werklik verdiep
het in die lewens van die mense wat
hy gefotografeer het. Die foto's dien
bloot as bewys van die mense se
ongemaklike bestaan sonder om hul
verknorsing weer te gee. Die beelde
is "doofstom".

Daar is 'n gebrek aan lewenskrag-
tigheid, niks wat jou om die dood toe
dwing om daama te kyk nie. As bemid-
delaar tussen die mense en die res van
die wereld is Lurie maar bra onhan-
dig.

Met die uitsondering van enkele
beelde - die man wat hom was. die
vrou met die baba op baar rug. die
baba in die sloot - lyk elke foto die-
selfde: uitdrukkingloos. Lurie ont-
neem die mense hul individualiteit en
hul menslikheid. Lurie en sy kamera
is soos 'n onsigbare span wat net die
oppervlakte sien.

BITTER HARVEST
Fotograaf: David Lurie
In die Mark-Fotogalery

ANDREA VINASSA

se
'doofstom'
beelde van
verdrukking

Fotograaf
David Lurie

'n Detail van een van die David
Lurle-foto's op die ultstalllng

"Bitter Harvest"

Mans, kinders en inboorlinge
DIE MINI CINE.
ROLPRENTFEES
Pretorlastraat 49, Hlllbrow

ANDREA VINASSA

"ECO-FLIEKS" is die in ding by
die Mini Cine se Osprey-rol-
prentfees.Diefeesis 'n kleinveldtog
ter bewaring van minder-
heidsgroepe: mans, kinders en
Australiese inboorlinge.

"Men" het ek Maandagoggend
saam met 'n goeie vriend, wat ter-
loops jare lank al mans onder die
vergrootglas het, gesien.

Ek het my gate uit geniet om te
sien hoe vernuftig die (vroue-)reg-
isseur die plot stap vir vermaaklike
stap uiteensit: 'n vrou verlaat haar
man vir 'n minnaar, die man vat sy
goed en gaan woon in 'n hotel.

Op 'n dag agtervolg hy die
minnaar en doen aansoek vir die
vakante kamer in die minnaar se
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huis. S6 gebeur dit dat yuppie-man
en hippie-minnaar beginsaamwoon.

My kundige vriend vertel dat
"Men" vrot is van die teorie oor
manlike interaksie, oftewel hul
onvermoe om sedert die oorname
van die Christendom hulliefde vir
mekaar op 'n regstreekse manier
uit te druk, soos soen en vat.

Ek het nou nie boekesoos"What
a Man's Gotta Do", "On Boxing"
en "Phallos: The Sacred Image of
Masculinity" gelees nie, maar
daarin, se my vriend, word al die
geheime kodes van manlike kom-
munlkasie geopenbaar.

Die mans kook saam kos, sit vir
hulle gorilla-maskers op en begeer
(lees: objektiveer) dieselfde vrou.
Hulle stoei ook bale, maar net
wanneer een van hulle die aapgesig
drat Veral die stoeiery verklap die
kerels se onderdrukte begeerte vir
mekaar. Voorts mank hulle "oor-
log", die man probeer die minnaar
verwurg, gooikokende water op sy

hande uit en in een stadium wil hy
hom selfsmet 'n broodmes bykom!

"Men" is 'n inslgrykekomediewat
nog mare om 2.45nm en 7.45nm.

Groenmiere
"Men" is Duits, maar "Where

the Green Ants Dream" is nog
Duitser. Vir die met bale geduld is
daar Werner Herzog se prent oor
die onteieDingvan die oerinwoners
van Australie.

Herzog het beslis 'n Derde
Wereldse sin vir tyd, maar dit isDie
te se by kan Die 'n fassinerende
prent. vol simboliek en maniese
karakters maak as hy die dag moet
Die."Green Ants" is bale beter as
"Cobra,Verde", maar nie so goed
soos "Fitzcarraldo" nie.

Skemerkinders
"Pixote" laat "Salaam Bombay"

na kinderspeletjies lyk. Dit is Hec-
tor Babenco van "Kiss of the Spi-
derwoman"-faam se eerste prent

en speel af in die Brasiliaanse on-
derwereld waar 'n 10-jarige seun
uit 'n wrede verbeteringskool
ontsnap net om gewikkel te raak in
dwelm-handel,prostitusieen moord.

Sowat 3-miljoen kin~ers was in
1981,toedieprent gemaakis,dakloos

en Babenco sorg vir 'n kragtige en
ontstellende aanklag teen die sa-
melewing wat dit toelaat.

"Plxote" is meerdokumenter as
fiksie-prent, verfilm met kinders
wat werklik leef sooshy hulle in die
prent uitbeeld. Dit is 'n emosioneel
verwoestendevertelllng van die ult-
buiting van kinders.

Die hoof-jeugmisdadiger is glo
so drie jaar gelede op straat ver-
moor.
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Krlsls. Wles Iir IS?
'1

Is dit 'n jol of is dit net 'n jol?

Vir Fawo Ie daar ook 'n moelllke tydJle voor. Sit hulle dalk eendag In die magsposlsle waar die
departement van Blnnelandse Sake hom nou bevlnd, Is daar die probleem van wle kry die geld ...
NIGEL BUESST, 'n eertydse keurder vir die nou ontblnde Australlese Fllmkommlssle skryf: "Over
the years there has been much debate as to whether too great a proportion of film money goes to
Sydney applicants. Those of us with mildly paranoid tendencies believe that friends are giving
money to friends, and are then getting to work on the film In question to get a cut of the cake.
Generally, It Isn't so. However, It Is worth explaining how two fundamental emotions can Influence
assessor's decisions. guilt and fear.
"Guilt ensures that the applicants from Perth, Darwin and Hobart occasslonally get a go. It also
favours the numerous proposals for documentaries about the hard done by. We ease our guilt by
funding films about women's refuges and Aboriginals.
"Fear, on the other hand, keeps most of the money at home. Or so the theory goes. All else being
equal, you give money to those you know, not because they are your pals particularly but for fear of
the consequences of knocking them back. If you give them money, they will continue to like you. If
not, they will hold It against you forever. However, there have been numerous cases to refute this
theory, where applicants have been turned away by AFC project officers and told to do more work
on an III thought out submls!'lon. These have been concerned friends who didn't want the thing to
bomb. Wasn't It Phillip Adams who advised Paul Hogan not to go ahead with 'Crocodile Dundee'
because the script was weak?"

j

1
-1
-1
-1
.j

j

1

Enige pogings om die probleem
in die korttermyn op te los, soos om
meer geld in te ploeg in 'n stelsel
waarvan die geloofwaardigheid
reeds aangetas is, sal net 'n groter
krisis oor ses maande tot gevolg he.
Die wettiging van die ANC, die

vrylating van Nelson Mandela en
die moontlikhede van onderhande-
linge vir 'n post-apartheid Suid-
Afrika bied 'n groot uitdaging: sal
die bedryf saam met apartheid tot
niet gaan, of bereid wees om die
dekade-Iange onreg en mishande-
ling aan te spreek? '.
Ons is nie hier besig met net nog

'n afdeling van sake en wins nie,
soos sommige mense dink nie,
maar met die self-uitdrukking van
kuns, kultuur en vermaak van die
meerderheid.

Die verantwoordelikheid van 'n
toekomstige bedryf is om te sorg
dat almal toegang het tot die
belangrike uitdrukkingsmedium.
Net wanneer ons dit verstaan

kan ons die kwessie van die
finansiering van prente realisties
aanpak_
Fawo meen dat daar wei 'n on-

derskeid tussen suiwer kommersiele
ondememings en die waar daar 'n
opregte poging gemaak word om
kunssinnige en kulturele
uitdrukking te gee aan die Suid-
Afrikaanse ervaring. (Die projekte
verdien per slot van sake byko-
mende ondersteuning vir hulle
bydrae tot ons nasionale kultuur-
erfenis.)
Fawo het onlangs 'n rolpren-

tontwikkelingsfonds gestig, asook
opleidingsprogran1ffie, maar ideaal
gesproke behoort pogings soos die
deur nasionale inrigtings onder-
steun te word.
Maar besluite soos die berus op

'n proses van onderhandeling wat
uiteindelik tot 'n herstrukturering
van die stelsel sal lei. Soos die
politieke stelsel fundamentele
verandering ondergaan, sal die
rolprentbedryf en die SAUl(, nog
altyd 'n staatmakerondersteuner van
apartheid, ook moet verander.
Fawo, saam met hulle kamerade

en kollegas in die bevrydingsbewe-
ging, stel hulle ten doel om 'n di-
namiese en konstruktiewe rol te
spee1 in die toekoms van die
bedryf.

LA~Sl

Plain? Watter prente mag ons sien?
Vra die Ster-Kinekor/Nu Metro-
monopolie.
Ja, daar is 'n krisis in 'n subsidie-

stelsel met sy artikel NlO131 vir
wit gehore en sy artikel NlO136 vir
swart gehore.

GILLIAN SOLOMON
In die Mark.Kunssaal

JOHAN BRUWER

GILLIAN SOLOMON hou nou 'n groot jol in die Mark.Kunssaal in Johannesburg. Haar
"Jol reeks" behels 'n groep reusagtige sketse in pastel en houtskool asook 'n reeks etse en
gekleurde etse wat die Suid-Afrikaanse samelewing as 'n soort danse macabre uitbeeld.
'n Verskeidenheid karakters • onder meer die figuur van 'n kunstenares met verfkwaste

in die hand -maal oor die sketse in 'n jol wat baie bedrywig, maar vreemd vreugdeloos Iyk.
Hulle swaai op skoppelmaaie, word rustelose toeskouers by Punch and Judy.vertoDings
(straks 'n verwysing na TV-debatte?), en vertrap 'n swart kaartjiesverkoper om op die mal.
lemeule by Goudrifstad te kom.
'n Mens kry die indruk van 'n ongeergde orgievan plesiersoekery (terwyl Rome brand?).

Tussendeur die jol kry mens vlugtige blikke op tekens van geweld: 'n hand wat met 'n mes
omhoogflits en so meer. In die boeiende pastelwerk "Wating in the Wings" is die kollig op
'n wit vroueftguur injolkleure op die voorgr<,nd, terwyl'n ry swygende swart ma's met hul
kinders op die agtergrond wag. Die werk het 'n stilweg dramatiese stemming.
Lees 'n mens te veel "sosiale kommentaar" in die werke? Hulle dring hulle Dieaan jou

op as "politi eke" werke Die.Ondanks die" clues" wat na Suid.Afrika verwys, het die werke
'n Europese gevoel (dink 'n mens aan Picasso se vroee harlekyne en akrobate?). Nog die
simboliek nog die emosionele stemming van die werke is maklik vaspenbaar.
Die" jol" boei 'n mens, maar ontroer of "rattle" jou Diejuis Die.In die groot komposisies

met hul helder kleure en die neiging tot 'n plat, frontale rangskikking van die figure wat
rulmtelike diepte ondermyn, word 'n mens so bekoor deur die visuele plesier van die kom-
posisie dat jy Die seker is wat aangespreek word Die: jou menslike betrokkenheid of jou
estetiese smaak?

vervaardigers is daar? Hoeveel
swart rolprentfotograwe, klank-
ingenieurs? Wat is gedoen om die
staat se sensuurstelsel teen te werk?
Hoeveel rolprentteaters is daar

in Soweto, New Brighton, Gugule-
thu, Mamelodi, Tembisa, Mitchell's

'n Detail van een van Solomon se Jol-stukke

Wat het ons te wys vir die arbeid
van die afgelope jare toe ons soms
meer prente in produksie gehad het
as enige ander land ter wereld?
Hoeveel filmskole bestaan in Suid-
Afrika? Hoeveel rolprentbiblioteke?
Hoeveel swart regisseurs en

Krisis. Wie se krisis?
het die Film and Allied
Workers Organisation
(FAWO) by 'n onlangse
vergadering gevra.
Graham Fraser, die

verteenwoordiger van
'n groep vervaardigers,
en Trevor Short, een
van die hoot-argitekte
van die nuwe subsidie-

stelsel wat vroeer
vanjaar gevries is, het
hulle oplossings ter
tatel gele. Fawo meen
die oplossing Ie nie in

die regering se
bankrekening nie,
maar-in die politiek.
Hier is 'n opsomming
van die toespraak wat

die voorsitter,
LAWRENCE DWORKIN,

namens die
uitvoerende komitee
en Fawo se lede
gelewer het

DIE Suid-Afrikaanse rolprentbedryf
beweer daar is 'n krisis. Duisende
mense, se hulle, is werkloos en pro-
duksie het gestaak. Blykbaar kan
die mislukking toegeskryf word aan
die regering se onmag om 'n
ordentlike subsidiestelsel op die
been te bring.
Fawo meen die siening van die

situasie is oppervlakkig en kort-
sigtig. Die bestaande krisis is 'n
krisis van die politieke stelsel in die
geheel. Daar bestaan 'n regstreekse
parallel met die krisis in die
apartheidstelsel. Laat ons nie
vergeet dat die rolprentbedryf die
afgelope 40 jaar die minder-
heidsregering se bedmaat was nie.
Die bedryf het die regering ideolo-
gies, dikwels geesdriftig, onder-
steun en die regering het die bedryf
fmansieel ondersteun.
Die suksesvolste mense in die

bedryf is diegene met die nouste
bande met ministers en amptenare.
Hulle het die finansiele en ideolo-
giese belange van die bevoorregte
minderheid in stand gehou. Die
bedryf is een van die meer
prominente oorblywende pilare van
apartheid en in die afgelope paar
jaar is die bedryf ook ingeval deur
buitelanders. Die bedreiging van
sanksies en afsondering het daartoe
gelei dat die regering uit sy pad uit
gegaan het om selfs die mees
berugte verteenwoordigers van die
intemasionale rolprentbedryf te
akkommodeer.
Die sogenaamde "Hollyveld",

was die gevolg van die onver-
antwoordelike "tax shelter"-stelsel
en dus heers die krisis in 'n bedryf
waarvan die vervaardigers nie hul
prente se oorsprong wil openbaar
nie.

Kyk 'nmens na die.inhoud van
enkeles, "Red Scorpion", "Back to
Freedom" en "Boetie Gaan Border
Toe", besef jy dat dit regstreeks in-
druis teen die aspirasies van die
meerderheid van die bevolking.
Die seepbel het gebars en die

huidige bedryf kan net saam met
apartheid ineenstort.
Dat die bedryf hulle nie

voorberei het op die dag nie getuig
van nai'witeit. Hulle het niks in die
toekorns bele nie en hulle toekoms
lyk maar dooierig.
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Grethe Fox en
Tertius MelntJles
In Jozef van
Hoeck se "Koue
Oorlog" In die
Adcock-Ingram-
teater by die
Wlndybrow op die
planke. 'n
Kemwetenskapllke,
regstreeks
betrokke by die
ontwlkkellng van
die atoombom,
beslt die Inllgtlng
wat die loop van
die moderne
geskledenls kan
verander. Wat kry
die oorhand - die
stem van sy
polltleke gewete,
of sy alledaagse,
mensllke
behoeftes? Die
dilemma
ondersoek dIe
reglsseur lise van
Hemert In haar
Jongste
produksle.

KAAPSTAD

Laatnag-alternatief vir mid-
del-stedelinge. Oop van vyf-
uur smiddags tot baie laat
saans en Saterdae vir mid-
dagete. 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. Aile soorte
musiek.
Blues, Marshallstraat 16S:
Wesens van die noordelike
voorstede (ouderdom tussen
25 en 35) se uithangplek.
Disko-musiek, flitsende
ligte, spieels, mense met
grime ring... daai soort van
ding.

Base: Vanaand, Saterdag en
Sondagaand is dit PONGO-
LA. Hulle is nog volgende
week ook nog hier te sien.

en -appliek: inheemse hand-
werk en kuns. Grantlaan 64,
Norwood, Johannesburg.

KAAPSTAD
Baxter-Galery: Beeldhou
uitstalling deur Wilma Coet-
zee, Lovell Friedman and
Rozanne Whitehead. Tot 10
Maar!.
Art Scene, See punt:
Gemengde uitstalling van
skilderye, keramiek en glas-
werk.
Volgende uitstalling deur
Barbara Jackson, Carol
Boyes and Uwer Phaff open
26 Februarie.
Gallery 709, Adderley-
straat Uitstalling getitled
Contemporary Trends I, ein-
dig die week. Contemporary
Trends II volg binnekort. In-
tussen is daar die galery
versameling wat beeldhou-
werke en skilderye deur
plaaslike en internasionale
kunstenaars insluit, onder
andere: Robin Mann, Pieter
van der Westhuizen, Naarna
Nothmann, Ann Linsell-Ste-
wart, Lukas van Vuuren en
Robert Slingsby en andere.
Kunskamer, Bergstraat 14:
Suid-Afrikaanse kunste-
naars soos Pierneef, Maud
Sumner, Maggie Laubser,
. Irma Stern, Preller, Welz, Ki-
bei, Caldecott en
Boonzaaier.
Gallery International, 5t
Georges-sentrum: Aigeme-
ne uitstalling.
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GALERVE

AFRICAN JAZZ PION-
EERS. Salerdag: LARRY
AMOS AND THE NAUGH-
TY BOYS. Maandag:
GREEN. Dinsdag: LITfLE
SISTER. Woensdag: DIAM-
OND DOGS. Donderdag:
WENDY OLDFIELD.
Kippies, Mark-Teater, New-
town: Township-jazz se
voorstedelike tuiste. (Toe 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 ver-
trek vir "live" groepe, 'n dale-
tuin en video- en pool-ka-
mer. Welkome afIeiding van
die disko-twale 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:

JOHANNESBURG
Natalie Knight-galery,
Hyde Park: Uitstalling deur
Douglas Portway. Tot 24
Februarie.
Strack van Schyndel-
galery, Rosebank: Trevor
Coleman stal hier tot 24
Februarie uit.
Mark-galery, Newton: Fo-
tografiese uitstalling deur
David Lurie tot 23 Maar!.
Uitstalling deur Gillian Solo-
mongetitel: "The1oISeries".
Gencor-galery, RAU:
Kunstenaars van die Tagtigs
is die titel van 'n uitstalling
waardeur verskeie galerye
vereer word, onder andere
Natalie Knight, Gallery 21,
us Art International en
Karen McKerron-galery. Tot
7 Maar!.
Karen McKerron-Galery,
Bryanston: Cecile Sash stal
tot 28 Februarie uit.
Gallery on the Market,
Newtown: Uitstalling deur
Jacques Fuller, Julian Venter
en Sonja Zytkow. Tot 28
Februarie.
Johannesburgse Kunsgale-
ry: 'n Uitstalling van pop-
kuns met werke van onder
andere David Hockney.
African Magic: Inheemse'
handwerk en kunsartikels.
Ongewoon en outentiek. Ro-
ckeystraat 20, Bellevue,
Johannesburg, en Milk-
woodsentrum 9a, Pletten-
bergbaai.
Zona. Na'iewe Afrika-kuns

(A)

(2-'6)

(2-'8)

(2-'81

MYSTIC
PIZZA

JOHANNESBURG

Jameson's Bar, Commissio-
nerstraat: Ben van die laaste
buiteposte van "live 'n local"
musiek. Wye verskeiden-
heid van mbaqanga tot rock.
Jazz saam met Saterdagmid-
dagete: geen toegangsgeld
Jazzelkedagvan 12tot2nm
en Saterdae van 2 tot 6nm.
SIMBA MORRI vanaand en
Saterdagaand gesien word.
Roxy Rhythm Bar, Main-
straat, Melville: Vanaand:

Shirley
Valentine

Comedy/Drama
Pauline Collins. Tom Conti

DAILY 945, 1215.2.30,515,7,45, 1000

AN INNOCENT
MAN

THAT
ENGLISHWOMAN

Warm Human Drama (A)

DAIL-X~~~i.CTh~~~~"3JO~~,~~, '1~~,el000

Warm Human Drama (A)

DAll y~~.~~I,cla2~~~~.ib.~,~~, 1~ge10.00

Comedy/Drama (2-16)
Pauline Collins. Tom Conti

DAILY: 9,45, 1215, 2,30. 5.15, 7,45, 10.00

Romantic Thriller (2-18)
Al Pacino, Ellen Barkin

DAILY: 9.45,12.15,2.30,5.15,7.45,10.00

Action Adventure
Ed Harris
PLUS

THE FLY II
Horror

Eric Stolz
MON-FRI: 930. 2.00. 730 SAT: 11.00.3,30,8,00

,Loll'I"11:1:

MYSTIC
PIZZA

open Saterdagaand om 9-uur
by die Andre Huguenet.
JO'BURG FOLLIES met
Malcolm Terry, Jonathan
Taylor, Odile Rault en
Keavin Feather is by die
Leonard Rayne te sien.

WHODUNNIT,'n komedie
met Tobie Cronje is by die
Alhambra Ie sien.

KAAPSTAD

Baxter- Teater, M .nstraat:
IPITOMBITHE WARRlOR
kan tot 3 Maart in die
Hoofteater gesien word.

In die Studio is Robert Kirby
se HOUT CUISINE tot 24
Maart aan die gang.

In die Concert Hall is die
drama HORN OF
SORROW, oar die swart
renoster. Tot 17 Februarie.

Nico Malan, Strandgebied:
MARCH OF THE
FALSETTO'S met Joseph
Clark en Drummond Marais
is in die Teater tot 17
Februarie Ie sien.

FIDELIO is tot 17 Februarie
in die Opera Ie sien.

Mynardville Opelugteater:
Shakespeare se MUCH
ADO ABOUT NOTHING
met Bo Petersen en Peter
Butler is tot 17 Februarie te
sien.

Mar an ~e~~~~,n~o~r:r7'~uillaume (A)
DAIL!f 9.45, 1215,2.30,5,15,7.45,10.00

A Romantic Comedy with the Works (2-16)
William R Moses, Julia Roberts

DAILY: 9.45, 12.15, 2.30, 515, 7.45,10.00:"'."."3 ifi 3iCJI

,III.'III=:W,~~

THE BITTER TEARS OF
PETRA VON KANT kan in
die Arena tot 17 Februarie
gesien word. Met Antoinette
Kellerman en Pauline
. O'Kelly.

(A)

,r'''ill~J,

SEAOF LOVE

TITBITS is 'n nuwe komedie
wat by die Vktory in Orange
Grove aan die gang is. Met
Clive Scott, Melody O'Brian
en Jenny De Lenta. Maandae
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 YIN' met Sam
Marais en Natalia Da Rocha

ACTION
JACKSON

A~1~a~~n~~~e;~~ae~lert~2-16)
DAilY: 9 45, 12.15,2,30,5.15.7.45, 10 00

FEB 19 9.45 am SOLD OUT

The funniest comedy
of the year

Alain D, WOOlf, Nadia Bilchik
DAILY 945, 12,15,230,5.15.745 1000

THAT
ENGLISHWOMAN

Young
EinsteIn

Comedy
Yahoo Serious, Adile Le Clezio

DAilY: 945, 1215,2.30,5.15,7.45,10.00

(AI

RENEGADES

SEA OF LOVE

SEA OF LOVE

LEAN ON ME

Shirley Johnston en Jacqui
Singer tans aan die gang.
Elke aand om 8-uur.

Vanessa Cooke kan in THE
BELLE OF AMHERST by
die Mark se Upstairs-teater
om 8nm gesien word.

SEA OF LOVE

LEAN ON ME

Pieter-Dirk Uys se 'National
Party bizarre' A KISS ON
YOUR KOEKSISTER is te
sien by die Markteater se
Warehouse. Dinsdae tot
Saterdae om 8.30nm en
Sondae om 7.3Onrn. Ook:
Saterdaemiddae om 3-uur.

STEPFATHER

MYSTIC PIZZA

RED SCORPION

MYSTIC PIZZA

Tom Hanks. Mare Winningham

RUNNING ON EMPTY

Pauline Collins, Tom Conti (2.16)
DAILY: 9.45, 12.15, 2.30. 5.15. 7.45, 10,00

ACTION JACKSON
Craig T Nelson. Vanity (2-18)

DAilY: 9,45, 12,15,2.30.5.15.745.10,00

Morgan Freeman, Robert Guillaume (A)
DAilY: 9,45, 1215,2.30,5.15,745, 10.00

Judd Hirsch, River PhOenix (2.14)
DAilY: 9,45. 12.15, 2.30. 5.15. 7.45, 10,00

William R. Moses. Julia Roberts (2-16)
DAilY: 9,45, 12.15.2,30,5.15,7,45,10,00

Dolph lundgren. AI White 12-14)
DAilY: 945, 1215.2,30,5.15,7,45,10,00

Craig T. Nelson. Vanity (2-18)
DAilY: 945, 12.15,2.30.5.15,7.45.10,00

DAilY: ~e~~~ii~.~;.n~.'5~,~els5~;~;, lo,06
A
)

AI Pacina, Ellen Barkin (2-18)
DAILY: 9.45, 12.15,2.30.515.745,10,00

Tom Hanks. Mare Winningham (A)
DAllY: 9,45, 12.15.2.30.5,15.7.45, 10,00

William R. Moses. Julia Roberts (2-16)
DAilY: 9.45, 12.15,2.30,5.15,745,10,00

THAT ENGLISHWOMAN

Dolph Lundgren, AI White (2-14)
DAILY: 9.45,12.15,2.30,5.15,7,45,10,00

AI Pacino, Ellen Barkin (2-18)
DAllY: 9.45, 12.15, 2.30, 5.15, 7.45, 10,00

Robin Williams (A)
DAILY: 9,30, 12.00,2.30,5.15,7.45,10,15

ACTION JACKSON

TURNER & HOOCH

DEAD POETS SOCIETY

,I'

SEA OF LOVE

SEA OF LOVE

LEAN ON ME

LEAN ON ME

MYSTIC PIZZA

SEA OF LOVE
AI Pacino, Ellen Barkin (2-18)

ACTIONJACKSON 9

MYSTIC PIZZA

RED SCORPION
(2.'4)

SHIRLEY VALENTINE
Veronica Lang, James While (Al

DAilY: 9.45, 12.15. 2.30. 5.15, 7.45. 10,00

DAilY: 9.45, 1~~~ ~.~lb~~k15.7.45. ,&2068)

Pauline Collins, Tom Conti (2-16)
DAILY: 9.45. 12.15.2.30,5.15.7.45, 10,00

Craig T.Nelson, Vanity (2-18)
DAilY:9,45, 12.15.230.5,15,7.45, 10,00

;l:m! ;[111'11';[l113'(IH;!1
NOWSHOWlNG; Bernadelle Pele<s SLAVES OF NEW YORK Ac'ion(2.16)

Al Pacino, Ellen Barkin (2-18)
DAILY: 9,45, 12.15.2,30,5.15.745,10,00

William R. Moses, Julia Roberts (2-16)
DAILY: 9.45. 12.15,2.30.5.15,7.45, 10,00

Morgan Freeman, Robert Guillaume (Al
DAILY: 9,45, 12.15.2.30.5,15,7,45, 10,00

ACTION JACKSON

THAT ENGLISHWOMAN

William A. Moses, Julia Roberts (2-16)
DAilY: 9.45.12.15,2.30.5,15,7.45,10,00

CLOSEO MON 19 & lUES 20 ONLY

JOHANNESBURG

By no 58 in Hillbrow kan
Alida White in die kabaret
"My Funny Valentine"
gesien word. Dinsdae tot
Saterdae.

SHIRLEY VALENTINE

SHIRLEY VALENTINE

Pauline Collins. Tom Conti (2-16)
DAilY: 9.45,12.15,2.30,5.15,7.45, 10,00

AN INNOCENTMAN

Susan Pam se CURL UP
AND DYE is elke aand om 8-
uur by die Mark-teater te
sien. Saterdae om 6 en 9nm.

Pauline Cotlins, Tom Conti (2-16)
DAilY: 9.45,12.15,2.30,5.15.7,45,10,00

By die Dalro-teater,
Wlndybrow is TRUK se
MARY STUART met

Jonathan Ward, Jade Calegory (A)
DAILY: 9.45, 12.15,2.30,5.15,7.45, 10,00

SHIRLEY VALENTINE
Pauline Collins, Tom Conti (2-16)

DAILY: 9.45, 12.15. 2.30, 5.15, 745, 10,00

Craig T. Nelson, Vanity (2-18) Kiefer Sutherland, Lou Diamond Phillips (2-18)

MON-SAT: 9.45. 12,15,2.30,5.15,7.45,10,00. SUNDAY: 12.15,2,45,5.15,7.45,10.00

Craig T Nelson, Vanity (2-18)THAT ENGLISHWOMAN DAILY9.45.1215.230 515.745. '0.00

Velonica Lang, James While (AI SHAOUN KUNG FU MASTER
DAILY: 9.45, 12.15. 2.30, 5.15, 7.45,10,00

Dong Woung (A)
DAilY: 9,45,12.15,2.30,5.15,7,45,10,00

THAT ENGLISHWOMAN

Morgan Freeman, Robert Guillaume (A)
DAilY: 9.45,12.15,2.30,515,7.45, 10,00

".:13 :1111.11,',1 ~ I:"_M&1<

AI Pacino, Ellen Barkin (2-18)
DAllY: 9.45. 12.15,2.30.5,15,7.45. 10,00

CLOSEO MON 19 & lUES 20 ONLY
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DHSCHUm IT'S SCHUSTER IA)
WHO'S HAR~YCRUMB (2'1')

PUBLIEK SKAA TS
MAANOAE - SATEROAE
WeS •• ,le:1D.OO.12.JOnm

2d~ St';~i~: 2.00.5.00 nm
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sat'S OUT Of CONTROL IVY'-"I
vOLQENDE UNBIEDINQ

'3f,,_STEEL MAGNOLIAS ('I

W
DII;liU:1'DlI.I2.1S,Z,31,UO,US.1UDIlll

~~~~m~'gl~~'AlAIN(cJ,'l,W
WHEN HARRY MET SALLY ('.12)
N flOW.ANfiESE lOMEOlE MET 81llY CflYSTAl &

J,lEGRYAH'

WORTH WINNING ("12)
N LAGWEKKENOE ROMANTl[SE

KOM[OlE MET MARK HARMON ("THE
PRESIDIO")'

VOlQEHDE A,AHBIEDINQ
JF,b _ MY LEfT fOOT 1YV2,1l1

9Mar_GlORY 12.U)

DUflib:1etf,lt.1Sljll,S~,H5_1IDGIIIl

~~,l~,2)i~~J'~R~~T'OMSflUg~ III

CASUALTIES Of WAR I'.T"
t1 AAfrIE1IflMIDt OAAM,I, WElIllKW.ELJ rox EJrl

SEAIl P[ •••~

SHE'S OUT OfCONTROL 1VV2'''1
A NIGHTMARE ON
ELM STREET4 1"'6)
LOCK UP ('.11)
KICKBOXER I'.")
TURN~~ HOOCH (AI
OHSCHUCKS, IT'S SCHUSTER IA)

YOLQENOI! AANBIEDIHGS
23 Feb- STEEL MAGNOLIAS ("

PRETORIA
COMPUTICKET

NAVRAE (012)322-7460

PRETORJA

I" IUON SllIJSITR Sf I.'GWEX\Il1«JE 'OMEDi£1
(" OHSCHUCKS,IT'S SCHUSTER {'I

YOU'RE INTHEMOVIES {AI

~ ,-:,,:;~ I!lNS VERTOON:
•. S0f-' 7 DA~ PER WEEK

YOlGEHOE AAHBIEOiNG I::;:N:; 3

2 Mlr - PAREt-:THOOO <2-I'~l ; VJHEii HA:ViY METSALLY (2-12)
i1ENf:Gf..OE (2.10)
HALiJjWHN 4 (2-16)

CINE 1
6ARE BEHIND BARS IValwane)
TRiniTY BROW" (Vol.Use)
L\S '!EGAS MANIACS (Volwuse)

C!N!..~

~"':~:~1.:a~.~~1I1f1

,HE ABYSS (AI
(ia,~lils: S.uJ ftm

CASUALTIES Of WAR 1""1 i CINEMA PARAOISO IAI
"A,t;.$;£ -SUM/O[ [)RAMAI.ltl MiOI'fl J FCX tN
Si'" PE"~'

~'!lo~~~~~~,n~I~"JLI"cJ.'ll~1
SHE'S OUT Of CONTROL IVV'.)OI
WHEN HARRY MET SALLY 12.12)
WORTH WINNiNG -~

SHE'S OUTOFCONTROL (IN'."I

KICKBOXER ". "I

I ~1~d~n~~~fttSaI17felJ 10 00 & (2-1B/
1215nm
DOUBLE TROUBLE

lMST£V.HJ.!IMSnWHK'

OHSCHUCKS,IT'S SCHUSTER
",,:::I ~~~.~~S~;oO~~~J:

('.")
12.14)

VOlGENDE AAN8lEOlNG
2J Fob - STEEL MAGNOLIAS '"
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~1~:!~:~iJ~tFSo~rTr~~HI00vm

0"OEROA~PARKfFlING8fSKIUAAR
B~ 8ENONII'lAlJ

VOLGENDI! AANOIEDINGS
'3 F.b _ STEEL MAGNOLIAS '"

IJ Ml' _ GLORY 12.14)

SHE'S OUT Of CONTROL Im.101
A NIGHTMARE ON
ELM STREET 4 "'''1
WHEN HARRY MET SALLY 1'-12)--------
OHSCHUCKS, n's SCHUSTER 1'1

ROlPRENTE
OOS WES

YOlGEHDE AANBIEOINGS

iIlm.Doc Il.IU3C, 53P, liS Am I 2 M,r- PARENTHOOD (2.141
! ¥ry:1Z1S,lJO,SJ{l,U5,laOOft'll I 9Mar-GLORY l2-UI

~'~~~Hl~:N2N7N~3IJ,14S,laoor.T.2.'21~=
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HAf1t.,.10~1 . - : . t

1

1 Dlililiu 10OC,I21S,l.3G, DO, U~, 1; ~ ~,n .;

KICKBOXER I;.;') "
VOlGEHDE AJlNBIEDING M5!t:£IlOf'V'r,~I/olG MET ;rAI~~1~JDfVn;
SluitSAlERDAG2.fEBAUAAlc L~~--

I A NIGNTMARE ON
ELM STREET 4

~~~~~~r

P'"SiOfUriskonsusltsSltlls9tld'IlMun
laIDonomlDOOym,121S&2.J(J nmlly

ConslanHatnThllMall
VOlGEHOE AANBIEDINGS

MYLEfT fOOT
WilEN ,HE WHALESC~ME

MANIKA,MANilA
GLORY

GEnttlG IT RIGIIT
AUTUMNMILK

VOlGEHDE AAHBIEDINGS
'3 f.b _ STEEL MAGNOLIAS IAI

, M" _BORNON THE
4TH OF JULY ""I

9 Maf- GLORY 12U)

:;:::;:;:;:;:;:;.;:;:;:;:::;:;:::;:;:;:;:;:;:;:::::::::::::::;:;:;:;:::::::;:;:::;:;:::::::::;:::;:::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::;:;:;:;:;:::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;-:-:-:-;-;':-:.:~.~,.,~::::::::::;:::::::
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TURNER & HOOCH
DUllit, lO(JG,1115,23ll,S:lll.'DC, 10 151m

WORTH WINNING (2.121

(2.141

'')TW-KINEKon
16 FEB- 22 FED

VROEE BE$PREKINGS BY COMPUTlCKF..T
NAI/RAE t011)3J1-9991 - AlMAl WElKOM

VOlGENDE AANBIEDINGS
'3 F.b _ STEEl. MAGNOLIAS '"
23 Ftb _ MY LEFT FOOT IVV2.1l1

, M•• _ BORN ON THE
4TH Of JULY 1""1
IJ "'" - GLORY !2'1')

ONDEROUPAJlKERINGBEs,;119W1
nVOf1RSTEINGANGlU.llHEtEHTRE

NOORD

WHEN HARRY MET SALLY ("";
"I ~~",i:i:sr ~~I~ft'lf~~uSlitl"(JIY'STij, &
Mi::JIlH'i'

YOI.G~NO!: UH~IEOINGS
2J F,' - STEEL MAGNOLIAS IAI

q "'j~,- GLORY 11-14)

SHE'S CUT OF CONTROL \VV'101
~ ~."' .•':: ~:.' :;~~ ~vr,(~LJ'tNi, luri, O,,"'W'
i';'-riO"T:~.~I.;3'IE~(),!HfR!"EHICltSI

Dnqii', In 00, 12 ,~, 2 :J:J. 5.30.1 00. 10 00 lII:l

~~l~;~:~t~,1~J~~f,P'l1lI~ Dfl'I~} ~~~~~~~r~L~R~~1 TOWSfwg,- 18)

SHE'S OUT OF-CONTROL (m.101 SHE'S OUT Of CON1ROL Im'''1
WHENHAnliY-METsAlU ("121 WHEN HARRY MET SALLY ("121-~-----
LOCK UP 1'-"1 1HE BOOS1 1'."1-------
A NIGHTMARE ON SEA Of LOVE 1'-111
ELM STREET 4 (2.16) linden-er1oalnlSa! 17 reb 10 00 '"
__ 1215nm
SEA OF LOVE (2-181 THE lANU BHDRE TIME

KICKBOXER

Muft.(lo. ~1l(I121S,I:J:J,Slll,'(~ ltl)'J~ Dljfl1.I'lDOlJ 111U311,SliI.aoa.1Dallm DUI'Pts ICOOI1IU3UJQ,HS,,g.OOMl

'" .••. "00111'-''''.''''.'13... CASUALTIES Of WAR 1'."1 CASUALTIES Of WAR (""1~~p~~~~~~~r;1l~iI~~TTOWStUEg •.lSI ~~S~~~,lMIO[ DAAUAI,l~r MICHAElJ H)J ['l ~~,,~,lM.<af !:f::JolA\In I,lIOWl JfOX E~
. ----t----,.---,- CASUALTIES Of WAR (2.191

CASUALTIES Of WAR (""1 SHIRLEYVALINTiNE 1'.161 SHIRLEYVALENTINE 1'161 ''''I.~lMJIlfOIWMO[l_'ClWlJfOlEN
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5(.lJjl1.N'l'

A FEW DAYS WITH ME-
'n Franse liefdesverhaal met
'n baie mooi meisie in, wat
Iyk of sy baie ouens Beharte
breek.

VervoIg op bIadsy B8

teen 'n baie ryk man wat vir
niks agteruit sal slaan om te
kry wat hy wil he nie.

SPLEDOR - Die enigste
oorblywende fliek in 'n
dorpie staan gevaar om
gesloop te word om plek te
maak vir 'n supermark.

Serl1l1nl Centre, PtHOW Tel. 92-5126
MON.THURS:9 '\.12 or 130.5 30.B.30pm
fRI/SAf.9 '5.11 00.2.3\',5.30.800.10 15pm

• TOM SELLECK.
AN INOCENT MAN
ACTIOJi.,..-l.t!l'~L ~EJi..\lJ.8J_

* SA1URDAY 019.45 em ONLY *
RETURN TO SHOWY RIVER
MON.THURS: 945.1200.2.30.530. B.30 pm

f R~ i~IH9A4~i.l~.O~ciJO. 5~U,~OP~ ~ 5,j'm
CASUlTIES OF WAR
pow ERFUL EXPLOSIVE DJ1AMA (1.19)

FORESIiORE, TEL. 25.3052
• PLEASE NOTE STARTING TIMES.
DAILY: 10 00 .m, 2.30, .nd 8.00pm
THE MOSI cELEBRATED fll M Of All. TIME'
GONE WITH THE WIND
CLARKE GIIBLE • VIVIEN LEIGH IAIII
MON.I HURS: 10 30.m. 2 30.5.30 and !.30 pm
fRI'1030 ,m, 230. 530.8.00.10.15 pm
SAl.9.'5.m.ll.00.230,5 30.8 00, 'O.15pm

MICHAEL J. FOX. SEAN PENN
CASULTIES OF WAR
POWERFUL EXPLOSIVE DRAMA (2.19)

ACTION JACKSON - 'n
Onortodokse polisieman
(Carl Weathers) se bynaam is
'Action' en hy kom te staan

SHE'S OUT OF
CONTROL - 'n Komedie
oor 'n pa wat bekommerd
raak toe sy cers valerige
dogter skeilik in 'n oulike
dingetjie, waarvan die ouens
baie hou, ontpop. Met Tony
Danza en Ami Dolenz.

ACT OF PIRACY - 'n Fliek
wat spog met meer as cen
cliche oor die redding van
twee kinders en 'n seiljag van
'n klomp skakers.

SE~ POIIJT, TEL 44.B941
OAILY .1; ~~~~~B~~~~ON •

WORTH WINNING
COMEDY (2.12)

~~~T~~~~~~l~ ~I~~BRA WINGEJ1BETRAYED
THRILLING DRAMA - ADULTS ONLY11.19)

• SATUROAY,I 10.30 !iii OIlLY •
MIRACLE ON 8TH STREET

MAIN ROAD. T EL. 686.6549
O~ILY:10.00 1m. 12.15.5 11.800 ,nd 1030 pm

• DANIELLEAUJEUIL •
A FEW DAYS WITH ME
french with En~lIlh lub-Inl" C,m.dlDrom,
O~ILY:9'5, 12. 15,1.30.5.30. B.OO. 10 30 pm

WINNER GOlDEN GLOVE AWARD
• BEST fOREIGN FILM.

CINJ;MA PARADISO
ITALIAN ORAMA Sub.TIII.d IAlll IMOH'fRll 00. UO. 700.900 pm

THESANoVJlCH\~URS WHEN HARRY.MET SALh
f,ench wilh English sub.llile. (All) THENEWCWEOY HIT Bl ROBREINER 11.12)

SAIURO~Y: 11.00 1m. 2 00.4 15.630.845 pm

MON~R~}L~E~5E~ ~i:~~~~E •

LOCKUP
ACTION ORAMA(2.18)
SAIUROM: 11.00 ~M. 100. UO.l 00.900 pm
MON.fRI' 100. UO ; .00.900 pm
~IIHE B~IICP~f1 • MATTHEW BROOERICK

TORCH SONG TRILOGY
IT IAIES [DIS Of GUTSA~OI ~EUUVA SEHSEOf
HUMOUR- .DUtTS D~lY ~O 1.11

• SATURDAY •.11100 om O:lLY •
POLICE ACADEMY 2

MAIN ROAD, TEL. 61.7979

O~I~0~~~c~~~I~~; J~~~Oc'~~f~

SHIRLEY VALENTINE
IIIE ADVENTURE Of A LIFETIME - fROM
THE MADNESS Of EOUCAIING RITA (2.16)
DAILY"9'S,m, 1200.1.30.1.30.800.10 15pm

BILLY CJ1YSTAL • MEG RYAN • TONY DArIZA •
WHENHARRYMETSALlY SHE'S OUT OF
IHE NEW COMEDYHIT BYROBREINER/2'll CONTROL
~:~\\\~~~~~s~2N~S~~~'iL :~O~~OA~~~~~~ A CO~_r;:DYRI.9L =-Jt..C-,-2-'.'Pl

DANNY * SA1UROAY ""0.30 .mONLY *
THECHAMPIONOFlHEYiORlD WHO FRAMED ROBER RABBITT

OEllG!i!E\LL!_'i!'.tlQ.~lQ!~!l..f\AMA IRIOAY 2.11. U5. 1 00. 915 pm
• SATUJ1DAY "19~5 em ONLY * s~rUROAY 1100.m.l.15. U5. 700.9 15pm

AN AMERICAN TAIL MON.IHURS 300.600. 8.JO.m
• AL PAtiNO.

SEA OF LOVE
EXPLDSIVE- I HRllLlNG /'[T 10HOR~M~ (1.181

IY9" V'"'Y C.nl", B.II,ill. T.1. 948.6710
DAilY.9 45,m. 12 00 230 530.800.10 15pm

PAULINE COLLINS. TOM CONTI
SHIRLEY VALENTINE
IHE AOVENTURE Of ~ lifETIME - fROM
THE M~ONESS Of EDUCATING RIIA 12-161
DAILY:9.'5,m. 12 00.2.30.5 30.800. 1015pm

• TONY DANZA.

SHE'S OUT OF
CONTROL
A COMEOYRIOT - (P.G.210
DAILY9 'S.m. 1200. 230.530.8.00.10 15pm

BILLY CRY5TM • MEG RYAN

WHEN H~RRY
MET SALLY
IHE HEW COMEOYHIT BYROBREIHER (2.12
DAIlI: 9 45.",. 12nG, 2 30.5 30. BOO, 10.15 pm

DAILY:9.41.m.12 00.2.30,1.30.!.0'1, 1011[ml • LEON SCHUSTER.
MICHAEL J. fOX • SEAN PEN' OH SCHUCKSCASULTIES OF WAR •••

POWERfUL EXPLOSIVE DRAMA(2191 IT'S SCHUSTER
DAILY:945 ''''. 11.00. 2.30. 5 3Q,! 00. 10 15pm I"E ~INIi.OfSQ~!.O!_I~ 8~_C~J!LtL

• TOM SELLECK • I * SA1UROAY .19.45emONLY *
AN INOCENT MAN STARTREX - H£ VOYAGE HO!l'£
ACTION - THRILLER(2.1B)
OAILY.945,m.12 00.1.305 3UOO.l0 15pm

• TONY DMIZA •

SHE'S OUT OF CONTROL
~EDY.RIOT - (P.G.210)
DAIlI 9 '5 1m, 1200.730. \.JO. 8"0 '0 15pm

BilLY CJ1YSTAL • MEG RYAll
WHEN HARRY MET SALLY
THENE\,; COMEDYHII8Y ROBREINER (1.11)

• SATURDAY"' 9.45 lim ONLY *
WILLOW

"l!l! KINIKOlI

BLUEROUTE
BlID1v1.flf1 m=:nu

• TOKA. • • TONY DANZA •

TELEPHONE 75.3030 SHE'S OUT OF
DAIIU'511T1.11.00,ua.5 30,! 00, 10Ilpm CONTROL

• 10M SEllECK. A COMEDY.RIOl - (P.G.2.1O
AN INOCENT MAN DAILY9 .\ .m, '200, UO. 530. !.no. 1015 pm
ACTION _ lHRILLER 2.18 BILLY CRYSTAL • MEG RYAN
OAllU '5,m, 12 00.230.5 30.!00. 10 15pm WHEN HARRY

PAULINE COLLINS • 10M CONTI MET SALLY
SHIRLEY VALENTINE IHE NEW COMEOYHII8Y R08 REINER (2.12)
THE AOVENIURE Of ~ LIfETIME - fROM
THE M~ONESS Of EOUCATING RIT~ !2.16)
DAILY9 '5,m. 12 OO.UO, 5.30. !OO. 1015 pm

BILLY CRY51AL • MEG RYAN
WHEN HARRY MET SALLY
THENEW COMEOYHII81 H08 "'HER '2.12
DAILY:9 '5 ,m. 1200.2.30.530. ROO.1015pm

• lONY DANZA.

SHE'S OUT OF CONTROL
A COMEDY.RIOl - (P.G.210)
O~ILY:9.'5 'm. 11.00 ond 2.30 pm ONLY

• TOM WINKS.

TURNER & HOOCH
HILARIOUS COMEDY fOR EVERYBODY-------
NIGHTLY:'15.30.! 00. 10.15 pm

• AL PACINO •

SEA OF LOVE
EXPLDSIVE-T HRllliNG ~CTlONDR~M~ (2.1!
DAILY:9.'5,m.UO. ond 8.00 pm ONLY

• ROBIN WILLIAMS.

DEAD POETS SOCIETY
HE M~OE THEIRLIVESEXTRAOROIN~RY(~lll
D~llY lfOo~5:i5lnd Upm-
roMBERENGER.DEBRAWINGER

BETRAYED
THRILLING DRAMA - ADULIS ONLY11.'9)

* SAl IJ RDIIY oT9.45'.m ONLY *
THE LAND BEFORE TIME

Kaapstad

.RENEGADES - Lou
Diamond Phillips en Kiefer
Sutherland span saam om 'n
brutale moordenaar te
probeer vastrek in die
aksiedrama waann die twce
self ook handgemeen raak.

Engelse onderwyser (Robin
Williams) wat sy leerlinge
inspireer. Die fliek gaan
n66it ophou draai nie .
Beethoven, 0 Beethoven!

.WORTH WINNING
Oor 'n man met 'n probleem-
drie vroumense. Met Mark
Harmon van The Presidio-
faam.

•••• CINEMA PARADI-
SO - 'n Skreeusnaakse en
ontroerende storie oor
vriendskap en 'n huldeblyk
aan "verbodetl soenc in ou
flieks. Met die briljante
kinderster Salvatore Cascio
en die veteraan Philippe
Noiret.

••• DANNY, THE
CHAMPION OF THE
WORLD - Raold Dahl se
avontuurverhaal oor Danny
(Samuel Irons), sy pa
(Jeremy Irons) en hulle stryd
teen 'n nare boef wat hulle
grond wil koop. Ook met
Cyril Cusack.

••• THE BOOST • James
Wood speel die hoofrol in 'n
vreeslike depressiewe fliek
wat gedurig op 'n 'downer' is
en nooit daaruit kom nie.

••••• GONE WITH THE
WIND . Ter viering van die
klassieke fliek se SOste
verjaardag, wys dit
eksklusief by die Constantia
Rosebank. Met Clark Gable
en Vivien Leigh .

••• TURNER AND
HOOCH - Tom Hanks, 'n
polisieman, speel tweede
viool wanneer dit kom by sy
intelligente vennoot, 'n hond
genaamd Hooch.

•••• SEA OF LOVE - Al
Pacino en Ellen Barkin
vertolk die hoofrolle in die
speurl liefdesdrama oor 'n
polisieman wat op 'n pragtige
verdagte verlief raak en voor
'n moeilike besluit te slaan
kom.

•••• RUNNING ON
EMPTY. 'n Uitsonderlike
gesinsdrama oor ouers wat in
die sestigerjare betrokke was
by verskeie aanvalle op die
regering en gedurig moet
vlug. Hul seun kom voor 'n
moeilike besluit te staan.

••• SCANDAL - Bridget
Fonda en Joanna Whalley-
Kilmer in die skandaal oor
die minister, die model en die
Russiese spioen.

•••• WHENHARRYMET
SALLY - 'n Fliek oor twee
vriende wat verlief raak, en
nie kan besluit wat om
daaromtrent te doen nie.

•••• THE SANDWICH
YEARS - 'nFliek oor 'njong
Joodse seun se vriendskap
met 'n Franse rykmanskind.

••• BLACK RAIN
Michael Douglas speel die
rol van 'n polisieman wi" se
motto 'geregtigheid' is. Sy
teruggetrokke Japanese
'counterpart" word gespeel
deur Ken Takakura.

••••• BAGDAD CAFE - 'n
Verfrissende, fabelagtige
modeme mite met genoeg
straatmeriete en komiese
oomblikke om die mees
rebelse punk 'n traan te laat
wegpink. Met Jack Palance
en Marianne Sagebrecht.

•••• SALAAM BOMBAY
- Die fl iek is verlede jaar by
die Cannes-Filmfees met die
Camera D'Or-prys vir die
beste debuutprent bekroon.
Oor Bombaai se
skemerkinders, wat self die
rolle vertolk.

•• DEAD POETS
SOCIETY - Die storie van 'n

••••• Voortrenik
•••• Sterk aanbeveel
".Slen genlS
•• So-so
.Vermy as jy nugter Is
Prente sonder sterretjles Is
DOgole beoordeel ole

~ !~!

:VryDag! 16 Februarie 1990
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ONAFHANKLIKE ROLPRENlTEATERS
FILMS

KAAPSTAD

LABIA - Oranjestraat 68:

Burning Beds, Red Kiss, The
Adventures of Baron
Munchausen, La Lectrice,
Camille Claudel en Square
Dance wys hier.
Tye van die films was nie
beskikbaar nie.

JOHANNESBURG

MINI CINE - Pretoriastraat

49, Hillbrow: Osprey-
Filmfees:
Vandag:
2.45 Belinda.
5.15 A Man Like Eva.
7.45 Belinda.
10.00 A Man Like Eva.
Saterdag:
2.45 Men.
5.15 Coup De Torchon.
7.45 Men.
10.00 Coup de Torchon.
Sondag:
2.45, 5.15, 7.45, 10.00
SugaIbaby.
Maandag:

2.45 Woman in Flames.
5.15 Pixote.
7.45 Woman in Flames.
10.00 Pixote.
Dinsdag:
2.45 Asterix and Ceasar's
Surprise.
5.15 Where the Green Ants
Dream.
7.45 Asterix and Ceasar's
Suprise.
10.00 Where the Green Ants
Dream.
Woensdag:
2.45 Can She Bake a Cherry
Pie.

5.15 Drama in Blond.
7.45 Can se Bake a Cherry
Pie.
10.00 Drama in Blond.
Donderdag:
2.45 Asterix and Ceasar's
Suprise
5.15 Where the Green Ants
Dream
7.45 Asterix and Ceasar's
Suprise
10.00 Where the Green Ants
Dream

7 ARTS, NORWOOD
SALAAM BOMBAY

John Neville
In "The
Adventures of
Baron
Munchauser."
wat by die
Labia In
Kaapstad
draal.

TV4
6.03 Toyota Top 20
6.30 Muzik A La Carte
9.04 Arnerika
9.57 Movie Focus
10.29 Cheers
10.57 Die Valeurs van
Montreal
11.51 Ripley's Believe It or
Not

TV2
4.50 Featherfoot Farm
5.00 Fat Albert and the
Cosby Kids
5.15 Stepping into Rhythm
5.30 Ezabasha
7.00 Indepth Programme
7.29 News
7.57 Ingxubevange - Musiek
8.30 Sizungeza Izwe

M-NET
10.30 No Way Out
3.00 Raiders of the Lost Ark
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 The 1990 Gramrny
Awards
12.00 Songwriter

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 Programme
7.57 Jazz Jazz Jazz
8.26 Mopheme

12.00 60 Minutes
3.00 The Black Stallion
Returns
5.00 The Diplodos
5.30 Shagma
OopTyd
6.00 Loving
6.30 The Days and Nights of
Molly Dodd
Intekenare
7.00 Dadah is Death (dee I 2)
8.30 60 Minutes
9.00 Bloodsport
10.3060 Minutes
11.00 Stripes

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
11.00 Days of Heaven - kyk
onder hoogtepunte
11.30 Face to Face

TV4
6.03 Katts and Dog
6.30 Topsport
9.04 Amerika
10.08 Kwaadgeld
11.46 Homeroom

M-NET
10.30 Armed and Dangerous

TV2
4.50 Featherfoot Farm
5.00 Training and
Development
5.30 Snorks (Engels op
Radio 2000)
7.00 Indepth Programme
7.29 News
7.57 Kwakhala Nyonini
8.27 Family Fun

TV1
7.00 Goeiemore SA
3.00 Teleschool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Program sal
aangekondig word
5.ooZAPMAG
5.25 Bible Story
5.30 The Littlest Hobo
6.~{)~ews
6.15 7he Left Hand of
Language
7.00 Telly Fun Quiz
7.30 Starting from Scratch
8.00 Netwerk
9.05 Herhinneringe aan
Hollywood
9.35 Diagonaalstraat
10.00 TopSport
11.00 Die Alleenloper
12.00 Oordenking

TV4
6.03 Sonny Spoon
9.04 Tom Between Two
Lovers
10.44 She's the Sheriff
11.10 The Big Valley

TV3
4.50 Featherfoot Farm
5.00 Training and
Development
5.30 Re A Aga
7.00 News
7.29 Indepth Progr~Ii:,..ne
7.57 Ntome Tsebe

M-NET
10.30 Where are the
Children?
12.05 Activities for Toddlers
3.00 Curse of the Pink
Panther
4.45 Enviroview
5.00 Little Wizards
5.30 Dino Riders
OopTyd
6.00 Loving
6.30 Designing Women
Intekenare
7.00 Dadah is Death (dee I I)
- kyk onder hoogtepunte
8.30 Sokker •
9.00 Sokker
10.00 Boks
11.15 Violets are Blue

5.20 Dealing with Dogs
5.30 Lefokisi Sajene
Samandula - Jeugdrama
7.00 News
7.29 Indepth Programme
7.57 Diwetse

TV2

1l.!8 The Beam

M-NET
10.30 The Black Stallion
RetUl11S
12.05 Videofashion
3.00 Cactus Flower
4.45 60 Minutes
5.00 The Kidsong TV Show
5.30 The Smurfs
OopTyd
6.00 Loving
6.30 Anything But Love
Intekenare
7.00 Blind Date
8.35 Sportsflre
9.00 RutWess People - kyk
onder hoogtepunte
10.3060 Minutes
11.00 No Way Out

"':..50 Featherfoot F.A..~~
5:.GO Countries
5.20 Dealing with Dogs
5.30 GI Joe
7.00 Indepth Programme
7.29 News
7.5 7 Ezasempuma Koloni
8.27 !kapa Lodumo

TV3
4.50 Featherfoot Farm
5.00 Countries

TV1
.7.00 Goeiemore SA
10.55 TopSport
3.00 Teleskooi
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 sai
aangekondig word
7.00 Kamers
7.30 Vleuels
8.00 Network
9.00 Whirlpool
!O.OO Topsport
11.00 Open University
11.55 Evening Prayer

7.29 Indepth Programme
7.57 Police File
8.14 Re A Aga - Musiek

TV4
6.03 Katts & Dog
6.30 TopSport
9.03 Head of Class
9.31 Dynasty
10.24 Wiseguy

7.r...~:}News

TV3
4.50 Featherfoot Farm
5.00 Home and School
Safety
5.10 Moving On Again
5.30 Valtron (Engels op
R3d~o :COO)

TV2
4.50 Featherfoot Farm
5.00 Home and School
Safety
5.10 Moving On Again
5.30 Zikhethele - Jeugdrama
7.00 bdepth Programme
7.29 News
7.57 Police File
8.14 Igagasi
8.42 Ezodumo

8.30 Songwriter - kyk onder
hoogtepunte
10.00 Tennis

TV1
.7.00 Goeiemore SA
10.55 TopSport
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
11.00 Sonderlinge Stories
11.55 Oordenking

TV4
6.03 Treasure Hunt
9.04 North and South
9.55 Kate and Allie
10.21 Sing Country
10.56 TopSport

M-NET
7.00 Indiese programme
;.~.30P(;;n!s~~ progr:.:mn:e
l;~:eke:1are

3.00 Argonauts
3.30 Gone with Hollywood
4.00 Collage
4.50 Big Foot (deell)
5.5050{50
6.50 Life Style
7.30 Thy Kingdom Come
8.00 Netwerk
9.00 Cinderella - kyk onder
hoogtepunte
11.05 Oordenking

TV3
12.00 Caracol The Lost
Maya City
12.30 Ke Tsona
1.00 TopSport
7.00 News
7.16 Indepth Programme
7.33 Le Reny La Reng?
7.55 Ho Lla Noto - Koorsang
8.1 3 Mahlasedi A Tumelo

TV2
12.00 Kickers
kinderprogram
12.30 National Geographic
Explorer
1.00 TopSport
7.00 Indepth Programme
7.16 News
7.33 Imibono
7.57 Masakhane
Godsdiensprogram
8.14 Ukholo Lunje

1.30 Care Bears
2.00 Heathcliff
2.30 The Haunted School
3.00 Stripes
4.40 Motorsport
5.00 Sokker
OopTyd
6.00 Sokker
Intekenare
7.00 Carte Blanche
8.00 Wildlife on One

TV3
11.00 Educational
Rendezvous
3.00 TopSport
5.00 Meriteng
7.00 Indepth Programme
7.19 News
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
1l.!8 Stingray
12.08 TopSport

M-NET
1.30 Hemingway (Dee! 5, 6,
7 en 8»
3.300"lf
4.30 Rugby
Oop Tyd
6.00 Houston Knights
Intekenare
7.00 Curse of the Pink
Panther
8.40 Seychelles
9.00 One More Saturday
Night
iO..:;.o The New D:- Finn
Show
Il.! 0 Stagefright
12.55 Hot Hits

TV1
1.00 Pinocchio
1.25 ZET!
1.35 Once Upon A Time
2.00 Marconi

Rendezvous
3.00 TopSport
5.00 Saturday Special
7.00 Indepth Programme
7.19 News
7.39 TV2 Ngomgqibelo -
Musiek
8.57 Epilogue
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TV4
6.03 TopSport
9.04 Escape
10.44 MASH
II.I! Sweef soos 'n arend

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
6.50 The Entertainers
7.1 0 MacGyver
8.00 Netwerk
8.45 Police File
9.00 Uit die Franse Tyd
10.55 Alles te Verkoop
12.25 Oordenking

TV3
5.00 Foofur - (Engels op
Radio 2000)
5.32 T & T - (Engels op
Radio 2000)
7.00 Nuus
7.1 9 Indepth Programme
7.39 Lapologa

TV2
I 1.00 Educational

TV2
5.00 Lingisa
5.32 T & T - (Engels op
Radio 2000)
7.00 Indepth Programme
7.1 9 News
7.39 Itreyini - komedie
8.09 Sidlale Intsha - musiek

.. '" ~ -~~~
SATERDAG.1 !

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
6.45 Sirkusse van die Wereld
7.05 Vaart en vlug
8.00 News
8.35 Magnum
9.30 Outland - kyk onder
hoogtepunte
I 1.15 Laure I and Hardy
12.20 Epilogue

f\ij.NET
10.30 Thrashin'
12.00 60 Minutes
3.00 Go Tell the Spartans
5.00 Hot Hits
OopTyd
6.00 Loving
6.30 Sport
Intekenare
7.00 Where are the Children?
8.40 60 Minutes
9.00 Thief - kyk onder
hoogtepunte
11.00 Boks

iUI~•• 'ffil
B8 VryDagl 16 Februarie 1990
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