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- PEARLIE JOUBERT

vermeerder om die NP bekommerd te maak
oor ander kiesafdelings wat nie voor die lig-
gende NP-steun sal kry nie.

KP-woordvoerders se as die toename in
steun geprojekteer word, sal die KP heelwat
meer setels kan inpalm en minstens die hele
Vrystaat verower. Dit is nou as daar weer 'n
wit verkiesing is...

Hoewel 'n klomp kwaad en teleurgestelde
KP's kort na die uitslag geloop het, het die leier
van die KP, Andries Treurnicht, gese hulle is
"optimisties" oor die "noemenswaardige" steun
wat die KP gekry het in Randburg - volgens
Clive Derdy-Lewis, die KP-woordvoerder vir
buitelandse sake, "die heel moeilikste kiesafde-
ling vir die KP".

Die minister van Finansies, Barend du
Plessis, het net na die uitslag geskree: "Ons
het hulle pak gegee" en 'n beroep op die KP
gedoen om deel van die onderhandelingsproses
te word.

Die stempersentasie van 56,5 was aansien-
lik laer as die 74 persent wat verlede jaar
gestem het en kiesers en party-organiseerders
meen dat die lae stempersentasie toegeskryf
kan word aan die DP wat nie aan die tussen-
verkiesing deelgeneem het nie.

Die KP se onder leier, Ferdie Hartzenberg,
het gese dit was "bcslis nie" een van die laaste
wit vcrkiesings nie.

"Oor tien jaar gaan ons terugkyk na die tyd
en wonder hoc dit alles geheur he!. Ons gaan
dan weer led soos ons gemaak is om te leef en
jy gaan lekker woon in die wit Suid-Afrika,"
het hy gese.

gin Maandag
(Folo: Use Joubert)

eekblad b
Is dlt nostalgia of ultputtlng?

Neethling vs Vrye

Hoewel kenners meen dat die NP-meer-
derheid in die kiesafdeling 'n bcduidende stem
vir FW De Klerk se hervormingsinisiatiewe
is, het die KP hul stemme vcrdubhel sedert
verlede jaar se algemene verkiesing.

Die KP-kandidaat, Leonie Steele, het 1967
stemme gekry teenoor Van Schalkwyk sc
10882 sterrune en het haar deposito verloor.

Onder luide "FW, FW's" het Van Schalkwyk
net na die uitslag gescdie NP-oorwinning is 'n
teken dat Dc Klerk sc hervormingsproses "nou
onomkeerbaar" is.

Die KP-sterrunc is egter steeds genocgsaan1

DIE feit dat dit waarskynlik die voorlaaste wit
verkiesing in Suid-Afrika was, het blykbaar
geen indruk op die Randburgse kiesers, or-
ganiseerders en politici gemaak nie. Veral die
NP-geesdrif was hoog.

"Ja, dit was bcslis een van die laaste wit
verkiesings, maar juis daarom Ie daar nou vir
my 'n blinker toekoms in die Suid-Afrikaanse
politiek voor," het Marthinus van Schalkwyk,
Randburg se nuwe NP-LP, gese. Hy het met 'n
meerderheid van 8 915 stemme teen die KP-
kandidaat geweIl.

Van Schalkwyk, wat voor2 Februarie deel
was van 'n Jeugkrag-afvaardiging wat met die
ANC gaan praat het en ook geduremle sy
studenteloopbaan 'n prominente rol in Jeugkrag
gespeel het, het ook gese hy sou nie voor 2
Februarie as 'n NP-kandidaat kon staan in 'n
verkiesing nie.

"Die NP het geweldig verander. Voor die
veranderinge sou dit nie vir my moontlik
gewees het om te identifiscer met NP-politiek
nic."

Randburg stem vir oulaas w t

Harry, help tog die Boere
Vrye Weekblad kry sy (bloed)geld terug

Vrye Weekblad, 9 November 1990

van spraak dien nie.
Vandeesweek het die Ministerie

van Binnelandse Sake in 'n brief aan
Vrye Weekblad gese: "U word hier-
mee in kennis gestel dat die Depar-
tement van Justisie aanbeveel het
dat kragtens artikel 15 (6) (b) van
die Wet op Binnelandse Veiligheid
1982 (Wet 74 van 1982), saarngelees
met die Pretoria Minuut, u deposito
aan u terugbetaal mag word. Sodra
die nodige bcrekenings gemaak is,
sal u dienooreenkomstig ingelig
word."

zee glo die gif en slaapdruppels gaan
haal he!. Neethling sal na verwag-
ling deeglik oor die uitleg daarvan
kruisondervra word.

Na verwagting sal verskeie van
die veiligheidspolisiemanne wat
reeds voor Harms aile beweringe
oor moordbendes ontken het, geroep
word am weer te getuig.

Vrye Weekblad sal verskeie nuwe
getuies roep wat na verwagting meer
lig op Coetzee se bewerings kan
werp. Die hofsaak sal na verwag-
ting sowat twee weke duur.

* Neethling word verteenwoor-
dig deur advokate Willy Oshry, SC,
en Manny Witz, en Vrye Weekblad
deur advokate Bobby Levin, SC, en
Frans Rautenbach in opdrag van die
firma Bell, Dewar en Hall.

- JACQUES PAUW

nog in Suid-Afrika vir registrasie
van 'n koerant gevra is.

Die redakteur van Vrye Weekblad
het n~ die aanvaarding van die Pre-
toria Minuut 'n brief aan die Minis-
ter van Binnelandse Sake geskryf
waarin hy gevra is om die deposito
terug te betaal in die lig van die
nuwe verwikkelinge en nadat die
minister vir byna twee jaar lank die
kans gehad het om te sien dat Vrye
Weekblad niemand anders se be-
lange as die openbare belang en die
demokrasie, menseregte en vryheid

bewering deur die moordbende uit
die weg geruim is nie.

Sedertdien het nuwe getuienis
vorendag gekom wat Coetzee se
weergawe oor die bestaan en optrede
van moordbendes steun. Verskeie
dokumente en onder meer 'n ou,
groen sakboekieis gevind wat ooreen-
stem met sy bewerings.

Die groen sakboekie, wat dateer
uit 1981 en die name bevat van
mense met wie Coetzee in daardie
jaar kontak gemaak het, is in Okto-
ber tydens Coetzee se getuienis te
voorskyn gebring. Neethling se naam
verskyn in die boekie, hoewel hy
voor Harms getuig het dat hy Coet-
zee nie in 1981 geken het nie.

'n Belangrike deel van Coetzee
se getuienis in Landen het gedraai
random 'n beskrywing van Neeth-
ling se huis en kantoor, waar Coet-

VRYE WEEKBLAD gaan die
R30 000 wat hy moes betaal om as
nuusblad by die Departement van
Binnelandse Sake te registreer,
terugkry.

Die nom1aleregistrasiefooiisRlO,
maar die minister van Binnelandse
Sake het op advies van die minister
van Justisie besluit om dit na
R30000 te verhoog omdat hy geglo
het Vrye Weekblad gaan die be-
lange van verbode organisasies dien
en vir die staat 'n gevaar wees.

Dit was die hoogste bedrag wat

in Londen op 'n keer aan Coetzee
gese dat hy "crap" praat en die poli-
sie se regsgeleerdes het voor die
regter geargumenteer dat hy 'n half-
versteurde, verwronge mens is wat
wraak soek.

Hierteenoor is Neethling 'n geres-
pekteerde forensiese wetenskaplike
met wye ervaring genoem wat op sy
beurt voor Harms aangevoer het dat
Coetzee 'n infarne leuenaar is. Ver-
skeie ander polisiemanne het Neeth-
ling se weergawe gesteun.

Regsgeleerdes vir menseregte-
organisasies het voor Harms gear-
gumenteer dat Coetzee onmoontlik
sy weergawe oor die bestaan en
optrede van moordrendes uit sy duim
kon suig. Daarby steun twee van sy
gewese makkers sy verhaal en kon
die polisie nie rekenskap gee van 'n
enkele van die aktiviste wat na"Die take sluit egter nie in die

oordra van inligting en dokurnenta-
sic van politieke organisasies aan
die president van Amerika nie."

Schwartz het gese dit is Van
Tonder se "demokratiese reg" om
sy organisasie se standpunt in
Amerika te gaan stel - "natuurlik
onderhewig daaraan of die mense
daarna willuister of nie".

"As Van Tonder sy saak in
Amerika wil gaan stel, is dit sy
demokratiese reg om dit te doen. Hy
kan egter nie van my verwag om dit
te doen nie. Ek sal nie die saak van
apartheid gaan aanhelp nie."

Schwartz het gese sy "ordent-
likheid" en toekomstige posisie as
ambassadeur, maak dat hy eerder
nie sal reageer op Van Tonder se
verwysings na sy geloof nie.

hy in die tydperk by minstens vier
geleenthede gif en slaapdruppels by
die generaal gekry.

Coetzee het die bewerings, wat
in November verlede jaar in Vrye
Weekblad en Weekly Mail gepub-
liseer is, vroeer vanjaar voor die
Harms-kommissie herhaal en dit
verlede maand in Landen herbeves-
tig.

Die hofsaak is voorafgegaan deur
verskeie voor-aansoeke, onder meer
een van Neethling om die saak te
vervroeg, en een van Vrye Weekblad
om die gencraal se huis te inspekteer.

Die verwagting is dat Harms se
verslag binne die volgende paardae
uitgereik gaan word. Harms het reeds

DIE leier van die Boerestaat Party,
Robert van Tonder, het die week 'n
versoek tot die nuwe Suid-Afrikaanse
ambassadeur van Amerika, DP-LP
van Yeovil1e, Harry Schwartz, gerig
om die "Boere se saak aan president
Bush bekend te stel".

In die BP se verklaring gee Van
Tonder te kenne dat die regering 'n
Jood (soos Schwartz) na Amerika
stuur terwyl die Amerikaners Jode
na Suid-Afrika stuur.

Schwartz se in reaksie op Van
Tonder se verklaring: "My gods-
diens het niks te doen met die posi-
sie wat ek voortaan gaan beklee nie.
Ek gaan as 'n Suid-Afrikaner en die
geriewe van die ambassade en kon-
suls sal vir aile Suid-Afrikaners
beskikbaar wees - ongeag hul poli-
tieke oortuiginge.

DIE opspraakwekkende miljoenrand-
lastersaak tussen Vrye Weekblad
en luit-genl Lathar Neethling, hoof
van die polisie se forensiese labora-
torium, begin Maandag in die Randse
Hooggeregshof. Neethling sal na
verwagting eerste getuienis lewer.

Terselfdertyd sal aansoek gedoen
word dat die rekord van kapt Dirk
Coetzee se getuienis wat hy in
Oktober vanjaar voor 'n Britse
komrnissaris in Londen afgele het,
amptelik as getuienis deur die hof
aanvaar word.

Die regsgeding spruit voort uit
Neethling se beweerde betrokken-
heid by die vergiftiging van ANC-
lede in 1981. Volgens Coetzee het



'n PolIsleman poseer oenskynllk vir 'n foto by die Iyk van 'n man wat gesterf het toe die pollsle 'n skare In KhayeJltsha
ultmekaar gejaag het. Joernallste so die pollsleman, het aan hulle geskrae om die foto te neem. Volgens die pollsle sa die
polisleman hy het gelag vir 'n opmerklng van 'n man wat by die pollsle bekend staan as William. "Hy het nle bedoel om
dlsrespekvol teenoor die dood te wees nle." 'n Deparfementele ondersoek na die voorvalls aan die gang. (Foto: AP)
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Nou skree
die Krokodil
op die kerk

Dr Beyers Naude
maak deur die staat 'n aanduiding te
gee van die Bybelse waardes van
geregtigheid, vrede, menseregte en
menswaardigheid wat in die grond-
wet opgenecm behoort te word.
Naucte het ook gepleit dat die

kerke die onderhandelingsproses
aktiefsteun. Dit beteken ondermeer
dat kerke moet pleit vir die verwyde-
ring van aile struikelblokke op die
weg na onderhandeling, soos volle
amnestie aan aile uitgewekenes en
die vrylating van aile politieke
gevangenes.
Dit beteken ook dat kerke hul

volle steun sal gee in die soeke na
die grondoorsake vir die geweld in
die land.

DIE gewese Smatspresident, PW
Botha, het die moderator van die
NG Kerk, prof Pieter Potgieter,
die week by die Rustenburgse
kerkkonferensie gebel om beswaar
te maak teen die kerk se belydenis
oor apartheid.
Potgieter wou dit nie self beves-

tig of ontken nie, maar verskeie
ander teoloe dra daarvan kennis
en se Botha was glo "aggressief' .
Botha het gister telefonies aan

iemand wat hom van die konfe-
rensie gebel het, gese hy is veral
kwaad dat die belydenis gedoen is
"voor daardie kommunis en ter.
roris Desmond Tutu".
Gister is verneem dat Botha

ook vir prof Willie Jonker, wat
aanvanklik die belydenis voor die
konferensie gemaak het, gebel en
uitgevreet het.
Volgens NG-verteenwoordigers

by die konferensie is 'n groot aanml
telegramme en telefoonoproepe
ontvang van mense wat beswaar
maak teen die belydenis.
Daar is reeds gemeentes wat

teen die belydenis organiseer, en
'n Noord. Transvaalse huisgesin
het glo reeds as gevolg daarvan
uit die kerk bedank.

~
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die volle implikasies van die erken-
ning daarvan nou deurgetrek word.
Buiten die kwessie van boetedoe-
ning, het hy die volgende stappe
aangedui:

* Kerke moet hul eie huise in
orde bring omgeloofwaardigheid in
die gemecnskap te verkry. Aile
kerkwette wat byvoorbeeld op ras
of kleur gegrond is, moet geskrap
word; en daar moet 'n Bybelse her-
opvoeding plaasvind ten einde aile
vorme van rassisme en patemalisme
te verwyder.

* Kerke moet vra vir die verwyde-
ring van aile apartheidswetgewing.

* Maatskaplike probleme soos
werkloosheid, die krisis in swart
onderwys, die gebrek aan behuising
en gesondheid- en welsynsake moet
aangespreek word.

* Die kerke moet hulle beywer
vir ekonomiese geregtigheid.

* Kerke moet bid en getuig.
* Kerke moet 'n aktiewe bydrae

nie net sovee! te blameer nie? Moet
hulle nie ook baie vorme van bitter-
heid, haat of onreg bely nie?'"
Naude het gese die Bybel vereis

geregtigheid, wat gegrond is op 'n
erkenning van skuld, van belydenis
en van restitusie. Dis nodig dat die
kerke vir hulself uitwerk wat so 'n
belydenis impliseer.
Hy het gese in die lig van die feit

dat al die kerke op die konferensie
apartheid as 'n sonde beskou, moet

Presies hoe moet die kerke wat
voorheen apartheid gesteun het, hul
skuld bely? Dr Beyers Naude se
toespraak op die konferensie van
kerkleiers naby Rustenburg het iets
gesuggereer: 'n opmars na Bloedrivier ...
INA VAN DER LINDE doen verslag

"Vir diegene in Suid-Afrika wat
sensitief luister na die hartklop van
miljoene van ons mense, word daar
'n sug gehoor,ja, 'n diep kreet uit die
miljoene harte van die slagoffers
van apartheid: Hoorons 'n stem van
belydenis van skuld erens? Hoor
ons erens 'n kreet van berou?
"Baie blankes in SuidcAfrika se:

'Wat verby is, is verby - kom ons
vergeet nou die verlede.' Ander se:
'Maar is die swartes in Suid-Afrika

Die .la.ggel1d~RQI:i$ietnan...
.' .•. -c •••..• -, ,' •. '" •• ' '.• " 0:_ .,. '.•

DIE FAMILIE van NG Kerke moet
'n Belydenis van Bloedrivier reel.
Of miskien 'n Verootmoediging by
die Voortrekkermonument. By so 'n
simboliesemonument moet die NGK
dan vergifnis vra vir die swart
gemeenskap, en dis hier waar ver-
gifnis geskenk moet word.
Die voorstel is gister op die

Kerkekonferensie by Rustenburg
deur dr Beyers Naude tydens 'n
referaat oor die rol van die kerk in
Suid-Afrika gemaak.
'n Skuldbelydenis moet verstaan-

baar en spesifiek wees, het Naude
gese, iets soos die Stuttgart-verkla-
ring die Nazi-tydperk in Duitsland.
Hoewel al die kerke in Suid-Afrika
aan so 'n uitdrukking van skuld moet
deelneem, het die NGK 'n spesiale
rol te speel in so 'n pro~es, se hy.
Want die Kerk het vir spesifieke
wette en optredes gevra om die beleid
van apartheid te bevorder en te ver-
sterk.

In Opmors no Bloedrivier
.s nodig, se Oom Bey

DIE ANC het Inintensiewe nasion-
ale veldtog geloods om gewone lede
van die ANC in te lig oor die
oorsprong van Operasie Vula. In 'n
spesiale omsendbrief van die ANC
se sekretaris-generaal, Alfred Nzo,
aan aile streke en takke word dit
uitgespel dat die inligting onmid-
dellik gesirkuleer moet word.

Die ANC het bevestig dat daar
so 'n dokument is, maar dat dit nie
veronderstel was om aan die media
openbaar gemaak te word nie. In die
omsendbrief se Nzo daar is in 1988
'n spesiale verlengde vergadering
van die Nasionale Uitvoerende Raad
in Lusaka gehou waartydens 'n ver-
slag voorgele is oor die toestand
van ondergrondse organisasie binne
Suid-Afrika. Die vergadering het
besluit dat bykomende stappe gedoen

ever
moes word om ondergrondse
strukture te versterk.
"Daar is in die besondervoorgestel

dat vooraanstaande lede van die
organisasie hulself moet voorberei
om binne die land ontplooi te word
om leierskap aan die ondergrondse
(strukture) te verskaf."
Die omsendbrief wys daarop dat

as gevolg van die besluit, daar aan
die ANC-president, Oliver Tambo,
bygestaan deur Joe Slovo, leier van
die SAKP en lid van die Uitvoe-
rende Raad, volle magtiging gegee
is om 'n projek te loods waaraan die
naam Operasie Vula gegee is. (Vula
is 'n verkorting van "Vulindlela", of

eli
"die pad oopmaak".)
Die ANC openbaar ook in die

brief dat "weens die sensitiewe aard
van die projek, die president magti-
ging gegee is om sy diskresie te ge-
bruik wanneer daar oor die vorde-
ring van die projekgerapporteer is."
"Operasie Vula was nie veron-

derstel om 'n plaasvervanger te wecs
vir die werk van die politieke en
militcre raad, wie se taakdit was om
ondergrondse politieke en rnilitcre
strukture te ontwikkel, of die mili-
tere hoofkwartiere nie.
"Dit is ontwerp om strukture te

ontwikkel wat uiteindelik sou saam-
smelt met bestaande strukture. Gecn

s
militere operasies is deur Operasie
Vula onderneem nie.
"Deel van Operasie Vula se taak

was om wapenvoorrade op te bou.
Die hooftaak was egter om interne
ondergrondse politieke leierskap-
strukture te ontwikkel," lui die ANe-
verklaring.
Die aanklagte teen die Operasie

Vula-beskuldigdes, argumentecr die
ANC, is opgestel op so 'nmanier dat
die indruk geskep is dat dit nie 'n
ANC-projek was nie.
"Byvoorbeeld, die president, die

sekretaris-generaal en ander lede van
die Uitvoerende Raad word nie
genoem as mede-samesweerders rue.

Vula
'n Valse indruk is geskep dat net
bekende kommuniste met die pro-
jek verbind is," het die ANC in die
omsendbrief gese.

* 'n Senior SAKP-beampte, Mac
Maharaj, en sewe ander beskuldi-
gdes is almal Donderdag in die
Durbanse streckshof op borgtog
vrygelaat. Hulle verskyn op aan-
klagte dat hulle die regering wou
omverwerp in 'n gewapende opstand,
deurdat hulle in Operasie Vula sou
saamgesweer het met SAKP-leier,
Joe Slovo.
Borgtog wissel tussen R80 000

vir Maharaj en R5 000 vir Amnesh
MUIUlessarSankar. - Sapa

Vrye Weekblad, 9 November 1990
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DIEkwessie van die vrylatlng van die massamoordenaar Barend Strydom het die week weer ter sprake gekom toe die
regering polltleke gevangenes genool het om aansoek te doen om vrylating tngevolge die vredesonderhandellnge met die
ANC. 'n Regse ondersteunersgroep het ges~ die wiele Is reeds oon die rol om by die Paneel ter Heroorweglng van Sekere Ter
Dood Veroordeelde Persone aansoek om Strydom se vrylating te doen. Ole ANC s~ die saak Is In die regerlng se hande.
PHINEUSTSHUKUDUhet 'n poor mense in Johannesburg gaon vro hoe hulle hleroor voel
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verleen is nie.
* In Desember 1988 is

drie vakbondlede tydens 'n
In ka tha-vergade rin g
ontvoer en vermoor. Hoewel
'n landdros bevind het dat
sekere Inkatha-Iede ver-
antwoordelik was, is nog
niemand in hegtenis geneem
nie, lui die dossier. Die poli-
sie se lasbriewe is weI
uitgereik en die verdagtes
word nog gesoek.

* Nadat 'n landdros in
Februarie 1989 bevind het
dal David Ntombela, lid van
Inkatha se sentrale komitee
verantwoordelik was vir die
dood van Angelica Mkhize,
is hy nie aangekla of in
hegtenis geneem nie, lui die
dossier. Die polisie se on-
danks die landdros se bev-
inding is die Prokureur-gen-
eraal nie bereid "om met
die beskikbare getuienis die
aanklagte voort te sit nie".
Die polisie soek tans ver-
dere getuienis.
Oor die ander sake in

VW se berig se die polisie
die verdagtes is nog op vrye
voet en die polisie soek na
hulle. - HANS PIENAAR

Andrew Kgasoe, 50, werle-
lose van die Oos-Rand: Ek
glo nie hy kan losgelaat word
nie. Hy het mos mensc ver-
moor! As hy losgelaat word,
sal dit Iyk asof die regering
moord goedkeur. Dit kan 'n
meIlSmos nie toelaat nie. Dit
sal tot nog soortgelyke ntis-
dade lei.

WY Wilkin, (bo) 47,
werklose van Kempton-
park: Barend Strydom
moenie vrygelaat word nie
want hy het baie onskuldige
mense doodgemaak net
omdat hy nie van swart-
mense hou nie.

Christa Strydom, 30,
skakelbeampte van Johan-
nesburg: Enigiemand wat baie
mense as gevolg van ideolo-
giesc fak10redoodmaak, moet
begenadig of vrygelaat word
nie. Barend Strydom kan
sekerlik wraak Ileem, en wie
weet, dalk is cen van my kin-
ders sy volgende teileen.

Veronica Schmidt (bo),
20, 'n toeris uit Duitsland:
Ek weet nie veel van die
saak nie, maar enigeen wat
onskuldige burgerlikes
doodgemaak het, moet uit
die samelewing verwyder
word.

vir verhoor.
* De Wei was ook die

respondent toe diejeugdige
Bongikosi Zondi 'n
"tussentydse" interdik
teen die polisie gekry het
nadat een van sy vriende
voIgens hom verskeie male
deur die polisie aanger-
and is.
Die polisie se die lussen-

tydse interdik is tersyde
gestelna die aanhoor van
getuienis.

* Volgens die dossier
het vlugtelinge op 27
Februarie vanjaar in die
omgewing van Tafelberg
na hul huise teruggekeer
met die verstandhouding
dat die SA Weermag hulle
24 uur lank per dag sal
beskerm.
Die mense is egter weer

aangevaI. Die polisie
ontken dat beskerming nie

Weekblad die polisie nie
genader het vir kommen-
mar nie. Die polisie maak
beswaar teen die beskry-
wing "oorweldigende en
verdoemende getuienis"
oor die betrokkenheid van
die polisie by Inkatha.
Die besware handel oor

die volgende:
* Willem de Wet. 'n lid

van 'n spesiale seksie van
die poIisie se onruseenheid
in Pietermaritzburg isweI
l1allgclJa nadat hy na bew-
ering '0 jong vrou. Lydia
Mazibuko aangerand het.
Volgens die dossier is De
Wet nog nie in hegtenis
geneem toe dit op 11Sep-
tember aan De Klerk
oorhandig is nie.
Volgens die polisie se

brief is De Wet en nog 'n
lid op 14 September aan-
gekla en is die saak uitgestel

Geen versuim,
S8 polisie

Alinah Mabaso (bo), 20,
Fuba-student van Ga-
Rankuwa: Ek dink nie Ba-
rend Strydom moet vryge-
laat word nie want hy het
baie mense doodgemaak en
hy kan dalk weer mense dood
maak.

Danny Sedie, 30, on-
derwyscr van Soweto: Ek dink
nie hy moet vrygelaat word
nie, want wat hy gedoen het,
is suiwer op 'n rassistiesc
grondslag gedoen. Hy is nie
waansi!mig nie, en wat hy
gedoen het, was doclbewus
om seer te maak.

Moet die Wit Wolf
vrygelaat word?

Jabu Khanyile, 33, 'n
musileant van Dobsonville:
Barend Strydom het on-
skuldige mensc doodgemaak
en moet gestrafword.Hymoet
in sy tronksel bly.

DIE polisie het beswaar
gemaak teen beskuldigings
oor polisieversuim wat in
die tydskrif Work in Prog-
ress (WIP) verskyn en deur
Vrye Weekblad gepubliseer
is. Dit het gehandel oor die
beweerde ondersteuning
van Inkatha deur die SA
polisie en die KwaZulu-
polisie in die geweJd in Natal.
Die beweringe is gemaak

in 'n dossier van SO bladsye
wat die ANC op 11Septem.
ber aan pres FW de Klerk
oorhandig het.
Besonderhede het in WIP

verskyn.
Die gasredakteur van

WIP, Howard Barrell, se
die polisie het geen beswaar
by hulle aangeteken nie.
Hy wil nie antwoord op

die besware voor hy nie
regstreeks van die polisie
gehoor het nie. 'n
Woordvoerder van die po-
lisie se hulle bet die besware
nie aan WIP gestuur nie
omdat WIP "ons Diegenader
het nie".
In 'n brief aan Vrye

Weekblad maak die polisie
daarteen be1>waardat Vrye

Johnny Base (bo), 39,
kontroleur van Eldorado
Park: Ek se nee, hy moenie
vrygelaat word nie, Jy kan
nie sommer wild en wakker
begin skiet en dan verwag
om amnestie vir jou dade te
ontvang Die.Hulle moet hom
met sy vonnis los. Hy het
onder andere brood winners
doodgemaak. Hoeveel
mense het hy vaderloos of
moederloos gclaat?

Prince Mazibuko, 57, van
Soweto: Hy moenie vryge-
laat word nie want daar was
geen motiewe agter sy skietery
nie. Hy het niemand sc be-
lange bevorder nie, nie eens
sy nasie het by sy dade gebaat
nie.

Eunice Xulu, 50, werker
van Soweto: As hy sy hou-
ding verander leanhy vryge-
laat word, maar as hy dit nie
doen nie, waarom sal jy jou
bekommer oor 'n vonnis wat
hy verdien.

Sudly Adams (00), 36,van
Johannesburg: Ek dink nie
hy moet vrygelaat word nie.
Hy moenie gehang word nie,
maar in die tronk bly tot hy
doodgaan. As hy vrygelaat
word, doen hy dit dalk net
weer.

Shokotali Rohan (1)0),33,
ketelmaker van Actonville:
Aaag boeL"Barend Strydom
is 'n massamoordenaarwat
dadelik galg toe moet gaan.
Net omdat hy'n Boer is, wil
die regering hom vrylaat.
As hulle hom los, gaan hy
dit weer doen. Ons gIo ook
nie die praatjies van die
regering dat hy mal is nie.
Hy is heeltemal by sy ver-
stand. En noudat die Wet
op Afsonderlike Geriewe
geskrap is, dink ek nie hy
sal' n toilet met nie-blankes
deel nie omdat hy swart-
mense haat.

Mike Monye, 29, vei-
ligheidswag van Soweto: No
ways, hy moenie vryge!aat
word nie. Hy moet verhoor
en voor die vuurpeloton
geplaas word. Hy is 'n harte-
lose moordenaar wat on-
skuldige mense doodgeskiet
het.

Philip Choeu (bo), 22,
Fuba-student van Tembisa:
As die regering voel dat hy
vrygelaat moet word, moet
hulle voortgaan want ek dink
nie daar is enige skade
daarin nie.

Hilda Hendrickse, 58, 'n
smOllSvan Eldorado Park: Hy
moenie vrygelaat word nie.
Hy het baie mensc doodge-
rnaak as gevolg van 'n diepge-
wortelde haat en weers in wat
die stelscl by hom ingeskerp
het.

-;".

Sipho Mabuse, 38, 'n
kunstenaar van Soweto: Hy
moet nie vrygelaat word nie,
maar lank genoeg aangehou
word totdat 'n swart regering
oomeem sodat hy kan sien
wat demokrasie is.

J

Mary Tladi. 21, Fuba-stu-
dent van Ga-Rankuwa: Bar-
end Strydom moenic vryge-
Iaat word nie want hy gaan
hom wreek. Hy verdien nie
om vry te wees nie want hy
het onskuldigl' mensc doodge-
maak.

Linda Langa, 27, kantoor-
werker van Soweto: Man, ek
weet nog nie, maar ek sal
versigtig wees o~nhom vry te
laat want hy het nog geen
berou vir sy dade getoon nie.
Die man sal gevaarlile wees
as hy weer in die strate moet
loop, want gedurende sy ver-
hoor het hy gesweer dat hy sy
dade sal herhaal as hy die
kans kry.

SeUo Maake ka Ncube
(bo), 30, 'n akteur van
Soweto: Hy moet vrygelaat
word en apartheid moet in
die tronk gestop word. Ek
dink apartheid is skuldig
aan sy oortreding. Hy is nie
'n gebore moordenaar nie,
maar is geleer om een te
wees.

Vrye Weekblad, 9 November 1990
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'God is In God van
ironiee'•verrasslngs,

Aarfsbiskop Demond Tutu

het, het daartoe gelei dat Jonker
rondom 1966 'n pos by die Univer-
siteit van Kampen in Nederland
aanvaar het. Ou ds Koot Vorster het
glo self gesorg dat Jonker sy pre-
dikantstatus verloor voordat hy op
die skip Nederland toe geklim het.

Hy het drie jaar daar klas gegee,
en in 1971 die pos op Stellenbosch
aanvaar.

Froneman beskryf Jonker as '''n
man wat altyd sy kritiek temper met
liefde, 'n man met 'n ingetoenheid
en 'n lae profiel. Hy gebruik nooit
ekstreme woorde nie en word eer-
der gekenmerk deur 'n styl van
understatement" .

se Froneman: "Hy voel die pyn
van verwerping reeds sedert die laat
vyftigerjare. As 'n mens kyk na
uitsprake en teologiese standpunte
waarin hy sterlestandpunt ingeneem
het teen apartheid, is daar by my

, geen twyfel nie: Hy is di~ profeet
van die NGK."

Hoewel almal nie heeltemal so
geesdriftig sal wees oor Jonker se
rol in die Kerk nie, en hy deur
sommige verkwalik is omdat hy nie
sterker standpunt ingeneem het in
latere jare nie, was daar by die kon-
ferensiemin twyfeloor die opregtheid
waarmee Jonker skuld bely het.

deur skerp kritiek op sy ui tsprake en
optrede nie.

En mense wat nog iets kan onthou
van Jonker se geskiedenis in die
NGK, was aangegryp deur die feit
dat juis hy die taak op hom geneem
het om te bely.

Want Jonker is sedert die mid-
del-vyftigerjare reeds 'n sterk teen-
stander van apartheid - 'n feit waar-
voor vele hom nou nog nie vergewe
het nie.

Die groot storms wat in die vroce
sestigeIjare rondom sy kop losgebars
het, het hoofsaaklik gegaan oor 'n
boek wat hy in di~ tyd as dominee in
Braamfontein en later Johannesburg-
Oos oor die Sendingreglement van
die NGK geskryf het. Hierin het hy
die apartheidsteologie van die Kerk
aan die kaak gestel, en 'n groot
beginselstandpunt daarteen in-
geneem Die reglement is sedertdien
drasties gewysig.

In di~ tyd reeds het hy uitsprake
gemaak waarin hy die invloed van
die Afrikaner-Broederbond in die
Kerk gekritiseer het.

~

Johannes Froneman, wat op die
. oomblik besig is met 'n boek oor
I Jonker, meen die verwerping deur

die Kerk op grand van die standpunte
en die vele ringsakewat hierna gevolg

"ONS God is 'n God van verrassings,"
het aartsbiskop Desmond Tutu met
die opening van die geskiedkundige
Nasionale Konferensie van Kerke
by Rustenburg gese.

Hy he tverwys na die ingrypende
politieke ontwikkelings die afgelope
nege maande in die land, en die feit
dat leiers uit bykans die hele kerlelike
spektrum die afgelope week
bymekaar gebring kon word.

En na Dinsdag sou Tutu kon
byvoeg: "En ons God is 'n God van
ironice." Want om iemand soos prof
Willie Jonker te kies om belydenis
van skuld te doen oor sy aandeel aan
apartheid en om iemand soos Tutu
te kies om dit te aanvaar, is pure
ironie.

Die gebeure 'n paar jaar gelede
toe die NGK se Algemene Sinodale
Kommissie vir Tutu en Allan Boesak
beskuldig het van gedrag wat 'n
Christen nie pas nie, omdat hulle
deelgeneem het aan 'n opmars in
Kaapstad, staan vars in die geheue.
Daama is 'n gesprek tussen die NGK
en die Anglikane afgestel.

Sy jare as hoofsekretaris van die
SA Raad van Kerke en later as biskop
en aartsbiskop van die Anglikaanse
Kerk is gekenmerk deur 'n houding
van koele afsydigheid, indien nie

deels Rooms-Katoliek nie?
Daar is steeds heelwat Katolieke

onder hulle, se Du Preez, maar
swart Angolese het uit reaksie teen
die Portugese kolonialiste, groter
aanklank by die Protestantse
sendelinge gevind.

Die Rooms-Katolieke Kerk het
ook geweierom van 'n aanbod ge.
bruik te maak om 'n Rooms-Ka.
tolieke kapelaan vir die bataljon
beskikbaar te stel omdat hulle die
kapelaansdiens as 'n deel van die
onregverdige magsbestel beskou
het.

Die gemeente bestaan uit so-
wat 290 gemeentelede, wat <lie
gesinne van die soldate insluit.

Gevra wat hy dink van die
beslmldiginge teen die soldate, se
Du Preez: "Wat ek op die grens
gesien het, het my laat besef dat
niemand 'n vinger van veroorde-
ling na iemand anders kan wys
nie.

"Die een moment het FNLA
teen die Portugese kolonialiste
geveg, en omdat Suid-Afrika die
Portugese gehelp het, is hulle
beskou as terroriste. Die volgende
oomblik was die MPLA aan be-
wind en toe word hulle Suid.Af-
rika se bondgenote. Hulle is slag-
offers van die geskiedenis." - INA
VAN DgR LINDE

ander naam, Os Terrivis - die
Verskriklikes.

Soos Koevoet, was daar ook
voortdurend beskuldigings teen
hulle oor brutale en moorddadige
optredes.

Bulle het in isolasie diep in
Angola opgetree, en aantygings is
dikwels gemaak van onbeheersde
en wreedaardige optredes teen
die plaaslike bevolking.

Nelson Mandela het onlangs
na 32 Bataljon verwys as
"moordbendes" en daarop
aangedring dat hulle aan Natal
onttrek word waar hulle ontplooi
is om di~ onrus daar te help
bekamp.

Ds Kruger du Preez, predikant
van die Portugeessprekende ge-
meente 01' Vanderbijlpark wat in
1976 in Rundu onder vlugtelinge
uil Angola begin werk het, het
gehelp om die gemeente or die
been te bring.

Onder die vlugtelinge was beel-
wat FNLA- en Unita-soldate, wat
later by 32 Bataljon aangesluit
bet.

Omdat die NGK in daardie
stadium die enigste was wat 'n
gemeente onder vlugtelinge ge-
had het, het bataljon-Iede by die
gemeente ingeskakel.

Maar is Angolese nie meeren.

RherY10 bely oak
DIS nie net NGK-Ieiers wat die afgelope week hier skuld aan apartheid bely het nie, maar
sommer 'n hele boel ander ook. Onder hulle pastoor Ray McCauley van die Rhema-kerk,
wat namens die International FeIl0wship of Christian Churches, waaraan a1die onafhan-
klike charismatiese kerke behoort, verklaar het dat hul teenstand teen apartheid rue ver
gcnoeg gegaan het rrie, en oak nie doeltrcffend genoeg tot uitdrukking gekom het nie.

Die oortuigings is dikwels nie in die praktyk toegcpas nie: "As 'n gevolg hiervan, wa,>
oos dikwcls stilloe ons susters en broeders onder vervolging gely het. Ons bely dat ons
stille op die gebied, iII der waarheid 'n sonde was en dat ons versuim om beslissend teen
aIle vorme van ap,utheid op te tree, ons aandadig maak aan 'n onmenslike politieke
ideologie. "

M;~Ca\lley het gese hulk verwerp apartheid as 'n bose en onregverdige stelsel. Hulle
ondemcem om voortaan 'n aktiewe en positiewe rol te speel in die politieke, ekonomiese
en gcmecnskapslcwe in 'n post-apan.heidsgemeenskap.
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log.
In 'n verslag wat op die Alge-

mene Sinode van die NGK in
Bloemfontein voorgele is, is verwys
na die "operasionele suksesse" van
die eenheid, wat verlede jaar uit
Namibia na 'n ongebruikte
myndorp in die Noord-Kaap by
Pomfret, verskuif is.

Maar die bataljon bet ook In

is in die

i
__ . __ .~_.~~._J

Bafallon sa eerste NG-domlnee, ds Josiah de Almeida,
tydens sy legltlmerlng op dIe Angolese grens In 1979.

(Foto: flAox du Preez)

geken en kon boonop Portugees •
die amptelike taal van Angola -
praat.

Die eenheid het bykans uitsluit.
lik in Angola opgetree, Swapo-
basisse aangeval, diep in Angola
ingedring om inligting in te same!
en "teikens" te bepaal, en is glo
legendaries vir hulle uithouver-
moe en "heldedade" in die oor.

•on
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KLAGTES EN NAVRAE
Enigiemand wat probleme ket met die tuisw of posa{lewe-
rings van Vrye Weekblad, moet dit asseblief onder ons ver.
spreiders se aandag bring. Die regstreekse klagtelyn van
Times Media Beperk, orts verspreiders in die Transvaal en
di.e Vrystaat, is (011) 497.2911. Mev Rossouw van Allied Pub-
lishers, wat die Kaapse verspreiding hanteer, se lwmmer is
(021) 511.0003. Asjy nog ontevrede is ofoor die algemene
beskikbaarheid van Vrye Weekblad wil kia, bel gerus vir

Cathy Fennessy by (011) 836.21'5L

32 Bata
'N GEMEENTE bestaande uit
soldate en gesinne van die berugte
32 Bataljon, ook bekend as die
Buffel-bataljon na aanleiding van
die eenheid se wapen, is middel
verlede jaar in die wit NG Kerk
opgeneem.

Die gemeente staan bekend as
Igreja Reformada Angolana en is
ingeskakel by die streeksinode van
Noord- Transvaal. Hulle is Por-
tugeessprekend, Angolees en
pikswart.

Tydens die sinode het prof Johan
Heyns, assessor, die toelating van
die Bataljon tot die NGK gebruik
as 'n rede waarom die strukture
van die Kerk oopgestel moet word.

Die bataljon was die enigste
nie-nasionale eenheid ofte wei
"vreemde legioen" wat aan die
grensoorlog deelgeneem het. Hulle
is gewerf onder uitgewekenes van
die Chipenda-faksie van die FNLA,
wat na die oorname van die MPLA
in 1976 uit Angola gevlug het.

Vanuit die oogpunt van die SA
Weer mag, was die inskakeling van
die eertydse vlugtelinge 'n
gelukkige keuse. Hulle was sterk
gemotiveerd, het vorige oorlogser-
varing gehad, het Angola goed

Vrye Weekblad, 9 November 1990
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Prof Willie Jonker ... 'n balydanls van sy ala sonde an skuld. (Foto's: Lise Joubert)

Die aartsbiskop se grappie

DIE kerkgemeenskap van Suid-Afrika het
Woensdag haar arms vir die NG Kerk oopge-
maak en na sovee! jaar buite in die koue, aan
die boesem gedruk en terugverwelkom. Maar
na .11 die emosie huiwer die vraag steeds onder
die oppervlakte: "Durf ons die NGK vertrou?"

En dan was claar die duidelike waarsh.'Uwing:
Nou moet woorde in dade omgesit word.

Met druktyd was die ontwikkeling op die
konferensie dat ook die ChaI1Smatiese kerke
en die Engelse kerke begin om ook Mile
versuim ten opsigte van hul aandeel aan apart-
heid te bely, en is dr Beyers Naucte op Afri-
kaans bedank vir sy belydenis.

Die konferensie is die eerste paar dae heel-
temal oorheers deur die skuldbelydenis van
prof Willie Jonker Dinsdagoggend, die reaksie
daarop van aartsbiskop Desmond Tutu, die
vereenselwiging van die NGK-afvaaI'diging
met Jonker se verklaring Woensdagoggend,
en die sterk teenreaksie daarna van die kant
van die NG Kerk in Afrika en die NG Sen-
dingkerk.

Jonker, hoogleraar in Dogmatiek aan die
NG Kerk se kweekskool op Stellenbosch, is
genooi om 'n referaat Ie lewer oor struikclblokke
op die pad na 'n gesamentlike getuienis deur
die kerke. Hy was nie daar as lid van die NGK-
afvaardiging nie.

Midde-deur sy referaat het hy besluit om
iets by te voeg. 'n Belydenis van sy eie "sonde
en skuld, en my eie pcrsoonlike verantwoor-
delikheid vir die politieke, sosiale, ekonomiese
en strukturele onreg". En hy wil "plaasver-
vangend durf om ook in die naam van die NG
Kerk en naInens die Afrik,mers as geheel" om
vergifnis te 'Ira vir apartheid waaronder sy
SWaI.t broers en susters gely het en steeds Iy.

Hy het die vrymoedigheid om dit te doen,
het Jonker gese, op grond van die [cit dat die
NGK op sy jongste sinode apartheid' as 'n
sonde verklaar het en die Kerk se skuld daaraan
bely het. Agtema het hy ges~ dat hy die saak

AARTSBISKOP Desmond Tutu is in Suid.
Afrika bykans net so 'n gewilde onder-
werp vir 'n grappie as Koos van der
Merwe. En hyself begin gewoonlik 'n
toespraak met een.

Hier is die jongste, wat hy tot groot
vermaak van die sowat 300 kerkmense
op die Nasionale Konferensie van Kerke,
wat die week naby Rustenburg gehou is,
vertel het: 'n Swartman kla eendag by
God: "Kyk net na die gelaatskleur wat u
my gegee het, watter soort kleur is dit?
Hoekom het ek die peperkorreis vir hare
en sulke belaglike dik lippe? Kyk na die
misbaksel wat u in die middel van my

INA VAN DERLINDE
doen verslag oor die

geskiedkundige
Nasionale Konferensie
van Kerke wat die

week naby Rusfenburg
gehou is

nie voorafmet die NGK-manne, onder leiding
van prof Pieter Potgieter, bespreek het nie.

Tutu het kort daama opgestaan en gese
Jonker se opcnbare erkenning van skuld het

I,hom diep geraak. "Ek glo ek staan onder druk
van die Heilige Gees," het Tutu verklaar.
Diegene teenoor wie daar in die verlede onreg
gepleeg is, het nou die plig om Jonker te
vergewe en saaIn vorentoe te werk aan die
lleropbou van die land.
- En terwyl die trane oor Jonker se gesig
gestroom het, het die hele konferensic vir
Jonker en Tutu opgestaan, met uitsondering

\ ~ran 'n paar swart broers uit die Belydende
~g.,

Die gebaar is ook met minder geesclrif deur
die afvaardigings van die NG Sendingkerken
NG Kerk ill Afrik<l (NGK..<\) en van die ander
afgevaardigdes van die SA Raad van Kerke
onlVang. Jonker kan nie d ie bel ydenis n amens
die NGK maak nie, m<Jarnet narnens homsclf.
En Tunl kaII nie die NGK namens die hele
konferensie verge we nie. maa!" net narnens
hornself, is gese.

Die "hermeneutiek van suspisie", 'n term
wat eerw Frank Chikane VaIl die SA Raad van
Kerke 'troeer in 'n rderaat gebruik het, was
aan die loop. Biskop Peter Storey van die Me-
todistekerk se tyder.s teetyd: "Ek worstel met
die Jona-kompleks. Ek sit op die berg en wag
dat die Here die NGK moet vemietig, en ek is

gesig neergeplak het • 'n neus met
oopgesperde neusvleuels soos 'n perd?"

En God antwoord: "My seun, asjy 'n
ligte vel gehad het, hoe soujy kon oorleef
in my Afrika-paradys? En met lang gladde
hare, hoe soujy vlugvoetig kon wees? Jou
lang vloeiende hare sou in die boomtakke
bly vashaak het. En hoe sou jy met sulke
klein neusgaatjies die wonderlike aro-
mas van my Afrika-Eden kon ruik?"

En die swartman se: "Verskoon my
God, maar kan ek asseblief iets se?"

God antwoord: "Natuurlik kanjy."
Die swartman se: "Wei God, ek is in

Philadel phia."

kwaad omdat dit blykbaar nie gaan gebeur
nie. En nou moet ons hulle vergewe terwyl
daar nog sovee! opgekropte woede oor die
verlede is."

In 'n persverklaring later se die twee mo-
derature hoewel hulle Jonker se belydenis
aanvaar en vergewe, het hulle groot probleme
as die konferensie nou 'n platform word waarop

\ die NGK se teologiese standpunte aanvaar

\
' word sonder inagneming van die standpunte
van die NGKA en die Sendingkerk.

Hulle het gevra clat die konferensie "wegstuur
van die sektariese debat oor sake van die
NGK-faInilie".

Ds Russel Botman van die Sendingkerk

\

' het verduidelik: Daar is nog groot onduide-
likheid oor baie van die besluite van die NGK
oor apartheid en kerkeenheid. Elkeen kan in

\

die besluite lees net wat hulle wil. Om die sake
op 'n ope konferensic te bespreek sonder dat
almal die feite ken, sal katastrofies wees.

Vroeg Woensdagoggend het die gerug egter
begin loop dat Potgieter self naInens die NGK
belydenis gaaII doen. Die oggend in die kon-
ferensiesaal was die atrnosfeer gelaai. Eerw
Frank Chikane, mede-voorsitter van die kon-
ferensie, het opgestaaIl en ges~ dat wat die
vOl1ge dag in die konferensie gebeur het, 'n be-
langrike saak is. Die NGK-afvaardiging het
gevra om 'n ophelrlering van die vorige dag sc
gcbeure te gee en hy mcen dit is belangrik.

Potgietcr, 'n gerescrveerde en tcruggeu'okke
j man, het iJI doodse stilte opgestaan en stadig

Ien afgcIrete 'n kart verk1'Uing voorgelccs waarin
hy se cat die NGK-afvaardiging hom ondub-

\
belsinnig identifiscer met die verkiaring van
Jonker.

"Hy het in \~erklikheid presies die besluit
van ons \lgemene Sin.)de in Bloemfontein
van twee weke gelede herhaal. Ons wil graag
die beslU:l van ons Sinode as die grondslag
van versoening met aile mense en alle kerke
sien.

"Die kwessie van restitusie na belydenis is
ook genoem. Vit die notule van ons Sinode is
dit duidelik dat ons die pad van restitusie
beu'ee het, beide in ons verhouding met ons
eie faInilie van NG kerke, en met die Suid-
Afrikaanse gemeenskap in sy geheel. Ons kan
byvoorbeeld verwys na die aanvaarding van
die Verklaring van Christelike Beginsels deur
die Sinode, wat 'n Handves van Menseregte
insluit."

Daama het Thtu in diepe bewoi!ndheid,
Imet 'n stem wat plek-plek deurslaan, verklaar:
. "Ons het gekom in 'n oomblik in die lewe van

t
die land wat ons nie verwag het nie. Ek 'lind dit
heeltemaloorweldigend."

Die Christelike begrip van genade gaan nie
gepaard met 'n waarborg nie, het Tutu gese.
"God het ons tot by hierdie oomblik gebring
en ek wil net vir julie se, ek is diep ontroerd, en

ek praat net naInens myself. As icmand s~:
'Verge we my', kan eknie s~: 'ek sal nie' ... Ons
broeders in die NGK het na my toe gekom en
gese: 'Dit is nou ons verantwoordelikheid om
die opregtheid van ons bedoelinge in dade te
bewys'."

Voor die persbanke het 'n ou swart oom sy
bril afgehaal en met 'n wit sakdoek oor die oe
gevee.

Chikane het in 'n ontroerende gebed hierna
gebid "vir ons wat slagoffers was. Here help
ons om hierdie moeilike brug oor te steek."
I Skerp in die geheue was Maandagaand toe
Chikane vene! het van die 50 ure wat hy moes
regop bly staan terwyl hy gemartel is.

Die marteling is toegepas deur 'n ouderling
I in die AGS, dieselfde kerk waarvan Chikane
, predikant is. Daar is oak ander verhale oar
marteling en aanhouding op die konferensie
vertel.

Dr Nico Smith en ander van die NGKA en
Sendingkerk het hiema uitgeloop.

"Vir ons is hierdie 'n ontheiliging van die
" Evangelie. Daar is hierdie hele onopgelostc
I Rrobleem tussen ons en hulle oar kerkvereni-
1 ging en hier kom hulle (die NGK) en maak
1\ asof daar niles fout is nie," s~ Smith.

Ds Nic Apollis, moderator van die Sen-
'\dingkcrk, verklaar: "Julie moet onthou, die
NGK-Ieicrs is meesters van woorde. Wat hulle
ookal se, Jeanjy na alle Jeante toe interpreteer..."

Betekenisvol was egter hoe die res van die
konferensie, wat nie die geskiedenis van ver-
deeldheid in die NGK-faInilie ken nie, die
belydenis elvaar het. Selfs woordvoerders van
die Institute for Contextual Theology, verteen-
woordigend VaIl die onbuigsame bevl)'dings-
teoloe, het die belydenis van die NGK as
opreg beleef.

Vader Smangaliso Mkhatshwa en Kanun-
nik Makusi Mpumlwana -- ilOg 'n man wat
vertel het van sy marteling in aanhouding -,het
die belydenis bestempel as "'n baie diep en

'I roerende ondervinding". Maar dis die vrugte
wat die skuldbelydenis gaan dra wat die ware

i toets gaan wees, is ges~.
En ~g!:2.0t toets waaraan die opregte

i bedoelinge van die NGK gemeet gaan word,
\ kom vandag. Die konferensie gaan 'n verkIa-
1 ring opstel waarin die kwessie van restitusie -
I die herstel van die onregte van die verlede -
! aan die orde gaan kom. Met die verklaring wil
! die konferensie 'n profetiese stem laat hoor
I oor hoe vrede en versoening in die land be-
II werkstelIig Je.anword.

Ben van die sterk emosionele kwessies wat
I' by herhaling hier gestel is, is die herverdeling
! van grond en rykdom. En sake soos behuising,

onderwys, stemreg en die afskaffmg van on-
regverdige wette. Die oi! sal beslis op die NG-
afvaardiging wees om Ie sien wat hulle daarmee
maak.
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Transkeise amptenare se hulle kan 'n verslag
in 'n Britse nuusbrief dat ANC-guerrillas wat
in Libie opgelei is die berugte Tsjeggiese
plofstof Semtex in die tuisland opgegaar het
nie bevestig nie. Die ANC verwerp die be-
weringe as blatante propaganda. Soldate van
Umkhonto we Sizwe is nog nooit in Libie
opgelei nie, se hulle.

Blankes bo

Nelson Mandela het gevra vir 'n verskerping
van die struggle op alle fronte, beweer sy vrou,
Winnie. Hy het haar van Oliver Tambo se huis
in Engeland af gebel en gese die laaste sta-
dium van die stryd teen apartheid sal die
moeilikste weeSt

Swazi's no koning
Duisende Swazi's in Kangwane, die swart
tuisland in die Oos-Transvaal, plcit by koning
Mswati om onderhandelinge met Suid-Afrika
te hervat om hulle met Swaziland te herenig.

Berigte verskyn oar 'n derrigmaand oue seuntjie
wat die afgelope twee jaar saam met 'n hond in
'n hondehok deurgebring het en deur die poli-
sie gered is. Die seuntjie is ondergewig, kan
slegs sit en kruip en kreungeluidjies maak, lui
die berigte. Die polisie stel ondersoek in, maar
se hulle kon niks vind wat die beweringe kan
staaf nie. Die koerant hou vol met hul bewe-
ringe.

Nelson bel

Britte help
Die Britse regering stel 'n tweede beursskema
ter ere van Helen Suzman in. Twintig swart
vroue se studie aan Wits sal jaarliks geborg
word. Ingevolge die eerste skema word twin-
tig swart studente jaarliks na Brittanje ge-
stuur.

Verwaordloosde kind

'n uitvloeisel van 'n ondersock gelei deur genl
Jannie van Loggerenberg vroct!r vanjaar.

Blanke Suid-Afrikaners is strategies so gocd
geplaas in die gemeenskap, militer so goed
opgelei en so goed ingegrawe oral waar hulle
is, dat hulle kan saarnstaan om enige regering
binne 'n kort tydjie op sy kniet! te bring, se
hoofman Mangosuthu Buthelezi. Hy het em-
stige bedenkinge oor Suid-Afrikaners se ver-
mot! om 'n demokratiese gemeenskap te skep
as blanke grocpsregte nie verseker is nie.

Geen Semtex

SA wil uitbrei

(Alle inligting op die blad van Sapa en AFP)

Suid-Afrika is gereed om 'n stewige bydrae tot
die eknonomiese ontwikkeling van Suider-
Afrika te maak, indien ander state met hom sal
saamwerk, se Pik Botha, minister van Buite-
!andseSake.Hy het 'n seminaaren 'n "bidbrekfis"
in Lusaka toegespreek waar die hoof van die
Organisasie vir Afrika-Eenheid ook teenwoor-
dig was.

'''<If.!!,,,?> ;f,'1J {j;ff-

BC-Ieier beseer

Die Suid Afrikaanse Weermag dra geen ken-
nis van 'n plan om militere diensplig uit te
skakel ten gunste van 'n vrywillige veelras-
sige weermag nie. Volgens bronne is die plan

'n Leier van 'n Swart Bewussynsorganisasie
word emstig beseer in 'n skermutseling tussen
wedywerende swart studente-grocpe. Aan-
vallers gewapen met pangas, me sse en gewe-
re het lede van die militante swart nasionale
Azanian Student Convention aangeval in 'n
koshuis van die Universiteit van die Witwa-
tersrand in Soweto.

opgeskort word. Hulle was na bewering be-
trokke by Operasie Vula - 'n komplot om die
regering omver te werp.

Geweld

Aandklokreel opgehef
Die aandklokret!l in Ou Kruispad, Lingule-
fuu-Wes, en Khayelitshaword opgehef.Adriaan
Vlok, minister van Wet en Orde, se egter die
toestand het nog nie genocgsaam gestabil-
iseer om die verklaring van die dorpe tot
onrusgebiede op te hef nie.

Wettig verplig
Maatskappye kan wettig verplig word om 'n
deel van hul fondse in "sosiaal aannarbare"
projekte te bele as die ANC aan bewind kom,
volgensdie ANC-woordvoerder Gill Marcus.

'n Nuwe vlaag van geweld eis die lewens van
28 mense in die townships. In Bekkersdal
word die huis van 'n skoolhoof afgebrand
nadathy probeerhet om die gevegte waarin 18
jongmense gesterf het, te keer.

SAW weet niks

I 'Yes, but the mIce are bigger this year."

Dav Fedler In The Star
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Losdie paniek
Mocnie paniekerig raak nie, vra Sowjet -presi-
dent Mikhail Gorbatsjof aan die Sowjet-be-
volking tydens die vieringe van die revolusie
73 jaar gelede. Die land is besig met sy tweede
groot Oktober-revolusie, se hy. Na die vie-
ringe op die Rooi Plein in Moskou, loop 10
000 betogers met plakkate ook oor die plein.

Spioen -spioen
'n Majoor in die KGB word deur die Duitse
polisie in Berlyn aangehou op aanklag van
spiocnasie. 'n Berlynse senator vra dat alle
oorblywende spiocne hulself moct oorgee aan
die owerhede.

Joodse klippe
Israeli's gooi klippe na Palestynse motors op
pad na Bethlehem nli die sluipmoord op die
ver-regse rabbi Meir Kahane in New York. 'n
Bejaarde Palestynse paartjie word doodgeskiet.
Nog Palestyne word in sentrale Jerusalem
aangerand.

Koning nie meer
Lesotho se militere leier, genl-maj Metsing
Lekhanya, beveel die afsetting van koning
Moshoeshoc II, wat tans in Londen woon,
nadat 'n poging om versoening te bring, gefaal
het. Hy \ira tradisionele hoofmanne om 'n
nuwe heerser te kies. Die struwelinge tussen
die twee het gevolg na beskuldigings van
moord teen drie top-weermagoffisiere.

Die ANC dring daarop aan dat die hoogver-
raadverhoor waarby 7 mense betrokke is,

Staak verhoor

Suid-Afrika

Olie-aggressie
"Geen oorlog ter wille van olie," roep iemand
uit tydens 'n toespraak van pres George Bush.
Bush antwoord dat die militere opbou in die
Persiese Golf nie oor olie gaan nie, maar
aggressie.

Ondubbelsinnig
Die Israeliese minister van verdediging, Moshe
Arens, se Israel sal onmiddellik terugslaan
indien hy deur Irak aangeval sou word. Hy
waarsku ook oor'n "ondubbelsinnige" reaksie
indien Palestyne in die besette gebiede by pro-
Irak-optredes betrokke raak.

EEG sloer
Landbou- en handelsministers van die Euro-
pese Gemeenskapsmark bereik 'n ooreenkoms
oor besnoeiings op landbousubsidies na twee
dae van harde samesprekinge. Dit kom nadat
die ontwlkkelende Jandehulle daaIvanbeskuldig
dat hulle al vier jaar lank sloer om 'n intema-
sionale ooreenkoms oor handelsperke te bereik.

Loodse kry werk
Oostenryk besluit om verskeie militere be-
perkinge te skrap wat opgele is toe sy socwe-
reiniteit in 1955 hers tel is. Hy mag nou weer
Duitse loodse in diens neem en burgerlike
vliegtuie wat gedeeltelikof in geheel in Japan
of Duitsland vervaardig is.

Chinese veto

Dood in Angola
Angolese trocpe maak 34 guerrillas van Unita
in drie provinsies dood. Vier regeringsoldate
steIf, beweer die amptelike nuusagentskap.

Ekonomiese sanksies teen Irak werk nie, se
Kocweit se ambassadeur by die VVO. Hy se
daar isgeen tydtafel vir 'n inval nie, maarvoeg
by: "Ek is taamlik vol vertroue dat nie net pres
Bush se geduld opraak nie, maar dat al die lede
van die Veiligheidsraad van die VVO en die
intemasionale gemeenskap al meer ongeduldig
raak."

Geduld

8 IDlE WEEK IN DIE Nuus
Wereld

Die bekende Britse skrywer Laurence Durrell
is Woensdagaand in sy huis in die suide van
Frankry k oorlede. Hy was 78. Die oorsaak van
sy dood is nie bekend nie, maar vriende se hy
het gekla dat hy moeg was.

Die Amerikaanse minister van buitelandse
sake, Howard Baker,benadruk die nodigheid
om "ander opsies" te volg indien 'n vreedsame
oplossing vir die Golf-krisis nie moontlik is
nie, se die Chinese minister van buitelandse
sake, met wie hy samesprekinge gevoer het.
China is een van die vyf lande in die Veilig-
heidsraad met 'n permanente vetoreg.

Durrell oorlede

Pres George Bush ly 'n terugslag wanneer sy
Republikeinse Party die verkiesing om goew-
emeur in twee state, Florida en Texas, verloor.
In die algemeen versterk die Demokrate hul
meerderhede in die Kongres.

Bush sweet

Gyselaar-martelaars
Vier Japanse gyselaars in Irak weier om saam
met 78 ander Japanners vrygelaat te word
omdat baie ander mede-burgerlikes nog gyse-
laars bly of in die land vasgekeer is.

Bende 9ryP in
Vier onverbonde lande begin steun sock in die
VVO onder lande wat nie lede van die Veil-
igheidsraad is me, vir 'n nuwe inisiatief om die
Golf-krisis onafhanklik van die groot moond-
hede op te los. Die lande - Kuba, Colombit!,
Maleisie, en Jemen - staan bekend as die
"Bende van Vier" weens hul nou samewerk-
ende verhouding. Hulle wil 'n VVO-vredes-
mag na Koeweit stuur, in ruil waarvoor Irak
hom aan Koeweit sai onttrek.
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Fidei Castro ... wat gaan gebeur as hy stert, vra die Joernallste.
SJuutll1s6 die Kubane

Sedert Februarie 1962 blokkeer Amerikaanse skepe
Kuba om te verhoed dat die Russemissiele daar oprig.
Endie Russehet teruggekap deur massiewe hulp aan
Kuba te bied. Maar nou het alles verander. Ole Russe
het na die val van Oos-Europa verlede Jaar sommer
self begin om die lewering van goedere aan die eiland
in te kort. HANSPIENAARvat die verslae van etlike
korrespondente saam

TOE Martha Gellhorn vir haar en Ernest He-
mingway 'n huis in Kuba in die vroee vyftigs
soek, het sy 'n boheernse, vervalle, bougain-
viIIea-bedekte huis gekies met 'n ceiba-boom
wat deur die stoep groei. Die gras om die huis
was kniehoogte, waarin sy oor die kiste lee
gin-bottels geval het.

Dertig jaar nadat sy Kuba verlaat het, in
1985, het die huis 'n gedaantevezwisseling
ondergaan. Die boom is uitgekap, selfs die
oprit na die huis is verle. Die huislike geel
kleurskema is vervang met 'n wit wat skel in
die son. Die grasperk is onberispelik gesny.

Vandag is dit die Museo Hemingway. In 'n
land waarin museums om elke hoek en draai te
vinde was, is dit een van die gewildstes. Kubane
stroom daarheen. Dis 'n soort tradisie om op
die grasperk te gaan piekniek hou.

Die Museo Hemingway som die paradokse
van Kuba dalk die beste op. Die "Revolucion"
het kultuur en opvoeding na 'n ongeletterde
proletariaat gebring wie se enigste bestaansreg
'n geslag tevore was om suikerriet afte kap vir
die ryk suikermagnate.

Maar die groot held van die Kuba-kultuur,
bly 'n Amerikaner wat in sy tuisland die Mnr
Macho is, die sentrale figuur van 'n kultus wat
die teoretici maar net as teen-revolusioner sou
kon beskryf. In elke kamer van die Museo
Hemingway was daar trofee van Hemingway
die jagter, met buffelkoppe in die slaapkamer
- hoeweIHemingway eers na sy Kubaanse dae
buffels begin jag het.

Arnerika is die allesoorheersende faktor
vir die Kubane. Soos 'n lid van die Kubaanse
kunstenaarsvakbond aan die Londense joer-
nalis, David Selbourne, gese het:

"Ons ideaal was nog altyd die VSA. Die
werklikheid het o,!s geleer dit is nie die plek
waarvan ons gedroomhet nie. Ongelukkig het
ons altyd in die wentelbaan van Amerikaanse
waardes geleef. Donald Duck en Mickey Mouse
is niks nuuts vir ons nie. En blue jeans is blue
jeans in New York, Moskou of Havana."
Die Amerikaanse invloed gaan egter veel dieper
as die kulturele. Dit is die voortgesette see-
blokkade van Kuba, na die "Bay of Pigs"-
debakel in Februarie 1962 wat Kubaanse
sosialisme aan die gang gehou het, skryf Sel-
bourne.

Amerika bly die groat imperialistiesemonster
wat dreig om Kuba te verswelg. Wanneer die
blou swamme uitslaan op die suikerriet, word
bewende vingers nog na "Yanqui-"agente
gewys.

Vir dertigjaar is Fidel Castro se woorde in
elke Kubaanse skoolkind se hart ingebrand:
"As die kapitalisme eendag sou terugkeer na
Kuba, salons onafhanklikheid en soewerei-
niteit vir ewig verdwyn. Ons sal 'n uitbreiding
van Miami wees - 'n blote aanhangsel tot
Yanqui-imperialisme."

Die ander hoofparadoks omtrent Kuba, skryf
Selbourne, is dat die Revolucion aan die gang
gehou is deur 'n stroom Russiese roebels - in
wese ook maar 'n reaksie op die Amerikaanse
blokkade. En die groot krisis vandag in Kuba
is iets ongehoords: dat die Russe en Ameri-
kaners hande gevat het.

Die oPdrOOg van die roebelstroom het
ingrypende gevolge vir die Kubane. Olie uit
Rusland is met die helfte gesny. Weens ge-
brek aan Russiese onderdele, loop net 52
persent van Kuba se vragmotors.

Groente vrot in hul beddings omdat hulle
nie na die winkels vervoer kan word nie. 'n
Aantal voedselsoorte is nou al gerantsoeneer,
tot selfs die oorvloedige suiker, waarvan die
meeste steeds na Rusland uitgevoer word.

Fidel se groot vrees is besig om waar te
word.

"Meer kos, meer werk, beter klere, meer
vermaak en die reg om te reis. Die basiese eise
is nie vir politieke veranderinge nie, maar
verbruikerseise. Oral word vergaderings ge-
hou om 'die mense te raadpleeg'. Daarroep die
mense ons wil klein besighede he, ons wil
private taxi's he, private dienste, private her-
stelwerk," vertel 'n afvaIIige kommunis aan
Selbourne.

Die Sentrale Komitee is permanent in sit-
ting. Kuba se revolusionere wereld is onder-
stebo. Die kommer in die. gange van Buite-
landse Sake is nie net oor Irak nie - in die VVO
se Veiligheidsraad het Kuba hom laat lei deur
sy eie afkeer in seeblokkades en teen die
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geaIIieerde beleg van Koeweit gestem - maar
oor die "breuk met Rusland; hulle kwel hulle
selfs, van die rekord af, oor wie die uiteinde-
like beheer oor Sowjet-kernwapens sal M".

DDD
Kommer was nog nooit volop inKuba nie. Die
Kubane besoek die Museo Hemingway orndat
hulle in die plesiersoeker iets van hulself sien.
Gellhorn skryf: "Kuba se revolusie is nie
puriteins nie. Die verbod op dwelmrniddels,
dobbelary en prostitusie het misdaad as 'big
business' uitgeroei, wat glad.nie 'n slegte idee
is nie. Maar die heerlike bier en rum vloei nog
vryeIik, en sigarette en sigare maak dik wolke,
want die Kubane het nog nie van die ver-
skrikkings van rook gehoor nie."
Die aanhouding en marteling van afvalIi-

ges is 'n onvergeeflike klad op die naam van
Kuba, skryf sy, maar ... "wat hy ookal is, Kuba
is nie 'n polisiestaat geregeer deur vrees nie. Jy
kan vrees op enige plek in die wereld dadelik
aanvoel, of die polisie nou kommunisties of
fascisties is. Vrees merk die gesigte en gebare
van mense... Geen regering kan die
opgewektheid en vriendelikheid beveel of
afdwing wat ek om my in Kuba gesien het
nie."

Die Kubane hou van hul revolusie. Dit het
hulle opgehef van 'n uitgebuite, geminagte,
hongerbevolking tot, in baie opsigte, die mees
vooruitstrewende Latyns-Amerikaanse staat.

Die syfers word tot vervelens aangehaal:
Die aantal dokters het drievoudig toegeneem
van 1958 tot 1983, die aantal tandartse vier-
voudig, en die aantal verpleegsters dertig maaI.
Anders as in Amerika is mediese hulp gratis.
In 1985 was Kuba se kindersterftesyfer net 19
per 1 000 geboortes. Die enigste Latylls-
Amerikaanse land wat kan meeding is Argenti-
nie, met 32. Brittanje s'n is II.

Anders as in die vyftigerjare, toe die plaas-
like bevoIking met neergeslane <X!rondgesluip
het, soen paartjies mekaar vandag op straat.

Die merkbaarste verandering is in die houding
teenoorvroue, skryf Gellhorn. Hulle is vry, en
word gelyk behandel by die werk en by die
huis, waar dit algemeen is vir mans om te
begin kosmaak as hulle eerste tuiskom.

Gellhorn vat die dertig jaar oue revolusie
s6 saarn: "Ek onthou met watter vrolikheid ek
na Kuba gekom het, en hoe ek die land weer
verlaat het, lam van afkeer in 'n lewe wat vir
my hoI was en tot die dood toe verveel het.
Toe was Kuba niks werd vir my nie, 'n mors
van tyd. Vandag is Kuba onmeetlik beter as
die verstandlose feodale Kuba wat ek geken
het." DDD
Maar alles nog lank nie pluis nie. Daar is
seksuele vryheid, maar ook 'n groat behuisings-
tekort. Op die bree seemuur in Havana, kilo-
meters lank, sit en Ie honderde paartjies,
middeljarig sowel as jonk, elke aand en vry -
omdat die staat nie eens kamers kan verskaf
waar hulle dit privaat kan doen nie.

Socialisme0 huerto, waarskudie slapspreuke
bokant die deure - "sosialisme of die dood".
Socialisme y huerto, waarsku die graffiti -
"sosialisme EN die dood". Te midde van al die
vragmotozwrakke het donkies skielik gesog
geraak' en die Kubaanse regering het inder-
haas 700 000 fietse ingevoer.

Maar die Museo Hemingway bly skitter in
sy wit verf. Dit het die huis vir haar soos 'n
sanatorium laat Iyk, skryf Gellhom. Die kli-
niese netheid waarmee die personeel die huis
onderhou, vertel sy eie verhaaI.

Dit is vir die meeste Kubane moeilik om
anderkant die suiwerheid van hul onsuiwere
revolusie te kyk na wat gedoen moet word -
soos in Oos-Europa die grootskaaIse afskaffmg
van sosialisme.

Bo almal troon die figuur van Fidel Castro
uit, 'n rysige en breed-geskouerde gestalte
omring deur lyfwagte in blou pakke, metelek-
troniese gehoorstukke.

Sy pronunciamentos geld nog in die hierar-
gie: Sosialisme was nie 'n "verbygaande gril"
nie. Binne die revolusie, alles; buite die revo-
lusie, niks. Ons sal nooit 'n gemengde eko-
nomie M nie, en ons sal ooknooit 'n veelparty-
staat M nie.

Die afvaIIige aktivis se: "Die mense is nog
steeds lief vir Fidel, en wanneer die party so
se, is dit die een stelling wat waar is. Maar die
ander sosialistiese lande het amper alles ver-
ander, en ons het amper niks verander nie.
Hulle se: 'Virdertigjaar het Fidel ons elke jaar
belowe dat dit beter sal gaan. Maar die winkels
raak leer, en die toue raak langer. Dertig jaar
van revolusie is te lank en die mense raak
moeg.'

Vezwerp hulle dan die stelsel, het Sel-
bourne gevra.

"Nee, nee, nee, nee. Hulle dink die toestand
is werkIikernstig, hulle weet dat die ou sosiaIis-
tiese wereld klaar is, maar hulle dink ook hulle
is beter daaraan toe as ander Latyns-Ameri-
kaanse volke. Hulle se: 'Ons is konings wan-
neer ons met ander lande (in Suid-Amerika)
vergelyk word.

"Mense wil nie oor Fidel se dood dink nie.
As jy vra oor sy dood, se hulle sjuut! Hulle
dink nie hy kan sterf nie."
In die Sentrale Komitee word daar by die

dogma gehou: "Hier het ons nie dieselfde
foute gemaak nie. Hier is nie dieselfde klirnaat
van ontevredenheid nie." Selboume merk op:
"Ek het dieselfde in Boelgarye en Roemenie
gehoor voor hul regerings geval het."

Vir 'n bittereinder soos Amaldo da Silva,
lid van die Sentrale Komitee, is daar geen
"sosialistiese krisis as sodanig nie".
Wat is daar dan?
"Daar is net 'n krisis van die bepaalde

model van sosialisme wat daardie lande nage-
volg het."

Maar hulle het gelyk of hulle sosialistiese
idees heeltemal laat vaar het?

"Ja, maar hulle het nie sosialistiese idees
laat vaar omdat sosialistiese idees verkeerd
was nie."

Waarom sosialistiese idees dan laat vaar?
"Omdat hulle besluit het om die kapitaIis-

me te hersteI.
"Maar waarom op aarde so iets doen?
"SuIkevrae moet deur sieIkundigesbestudeer

word," antwoord Silva.

DDD
Maar daar is hoop. Castro selfhet al sy bewon-
dering vir die Israeliese heldin Golda Meir
uitgespreek. Kubaanse en Amerikaanse dip-
lomate praat darem al deesdae skelm in kafees
metmekaar.

Die ideol<X!pas hul propaganda aan: "Die
Kubaanse Kommunistiese Party het die gevaar
ingesien om buitelandse modelle na te boots
en het 'n reeks foutiewebeleidsrigtingsomgekeer
wat die land in die afgrond sou laat beweeg
het." In 1986 het fabrieke en ondernemings al
landwyd sogenaamde "Iaboratoriums", wat
lone, bonusse en arbeid koppel, begin toets.
Daar was dramatiese toenames in produktiwiteit

'n Baanbrekende dokument wat deur die
KKP bespreek word, wys op die behoefte om
die "mense se beheer oor die regering verder
te versterk". Die party wil vir ewig die veron-
derstelde eensgesindheid in politieke, vak-
bond- en ander strukture beeindig omdat hy
glo dit kan die bron van dubbele standaarde en
pretensie wees.

Dos-Europa is 'n handige sondebok. Die
styl van meganiese eensgesindheid is 'n in-
voerproduk van hulle af, se die ideoloe.

In Kuba het dit dieselfde bittere vrugte
gedra, gee hulle toe - die afwesigheid van
kritiek, self-sensuur en bowenal 'n totale gebrek
aan kreatiwiteit.

"En dit toon vir ons die behoefte ... om te
druk vir konsensus gegrond op die erkenning
van die verskeidenheid van menings wat onder
die publiekkan bestaan oor 'n gegewe kwessie
op 'n gegewe tyd," se die dokument.

Of dit genoeg is, is te betwyfel. "Sosial-
isme op een eiland? Nee, die idee is nie
moontlik nie; dit is 'n iIIusie," is Selbourne se
oordeel. Soos in die verlede, sal net die buite-
land die oplossing kan verskaf. En Gellhorn
stem saam: Amerika moet onderhandel, en
die nou onnodige seeblokkade los ...
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Tensy De Klerk ingryp, kan hy
vergeet van die toekoms'

Jan van Eck In 'n vangwa oombllkke nadat hy deur die SAP In hegtenls
geneem Is (Foto: AP)

Jan van Eck, DP-LPvir Claremont in die Kaap het
tydens die 1985-onluste as koordineerder van die DP
se Onluste Moniterings en Aksie Komitee (UMAC) nou
betrokke geraak by swart en bruin gemeenskappe. Sy
invloed het sedertdien so toegeneem dat hy nou pal
optree as skakel tussen die gemeenskappe en die
regering. Hy se hy het die posisie nie gekies nie, maar
omstandighede plaas hom daarin. CHRISTELLE
TERREBLANCHEhet met hom gesels

NA die verklaring verlede week van 'n
onrustoestand in Khayelitsha en Ou Kruis-
pad het jy gese die regering keer terug na
die PW Botha-era in sy hantering van ge-
meenskapskonflik. Kan jy hierop uitbrei?

In die PW-bewind was dit baie duidelik dat
die land nie regeer word deur die regering of
politici nie, maar deur die sekurokrate, die
Nasionale Veiligheidsraad, en dat waar daar
ook al politieke probleme in die land was, het
die politici nie die probleme probeer oplos het
nie, maar eenvoudig die weermag of veilig-
heidsmagte ingeroep het.

Na 2 Februarie het De Klerk uit sy pad
gegaan om ten minste die indruk te probeer
skep dat die regering van sekurokrate met 'n
burgerlike regering vervang word, met ander
woorde die belangrike rol van die veiligheids-
magte is baie beslis deur De Klerk afgeplat.

Dit was vir my baie duidelik in OilS gesprek
met Adriaan Vlok en andere hoe hulle mense
dopgehou is deur De Klerk, dat hulle baie
selektief is oor wat hulle doen en die gevolge
daarvan vir die onderhandelingsproscs en
inisiatiewe van die De Klerk-regering.

Die dinge is besig om te verander. Op die
oomblik is dit so dat De Klerk die weemlag en
polisie minder dophou, dat die polisie veral
weer besig is om die hoofspelers op die poli-
tieke terrein te word. Daaroor bcstaan geen
twyfel nie.

Aan die een kant rniskien sonder toestelll-
ming van De Klerk, aan die ander kant mis-
kien met totale goedkeuring van die regcring.

Die ANC het verlede week gese dat die
veiligheidsmagte die onrus in die Kaap in
elk geval verkeerd ontleed. Stem jy saam
met die stelling?
Beslis. Die probleem random die Wes-Kaapse
veiligheidsituasie is geheel en a! 'n politieke
probleem en nie 'n probleem van wet en orde
nie. Dit draai om die regering se standpunt dat
hy die onaanvaarbare swart dorps- en stadsrade
in Kruispad en Khayelitsha spesifiek gaan
handhaaf - ongeag die feit dat hy erken het die
stelsel het gefaal.

Hulle se hulle kanditnie afskafvoordat die
nuwe grondwet in 'n onderhandelingsproses
voltooi is nie. Die gemeenskap eis die verwyde-
ring van die twee rade. En uit die regering se
weiering om die probleem aan te spreek, vloei
die geweld voort.

Is daar 'n moontlike oplossing en 'n beson-
dere rede waarom die regering 'n uitson-
dering in Wes-Kaapland behoort te maak?
Wat hier geld, geld ook vir ander townships
landwyd waar konflik tussen die gemeenskap
en die swart rade voorkom. Baie swart rade
het bedank omdat die druk en selfs intirnidasie
uit die gemeenskap te groot geword het.

Die enigste oplossing buiten 'n een-per-
soon-een-stem verkiesing in 'n nie-rassigeopset,
is dat die regering kyk na tussentydsc strukture
waarin die civic associations en selfs van die
raadslede verteenwoordiging sal he. 'n Mens
kan nou al praat en ek dink daar is potensieel
'n oplossing.

Jy is verlede week in hegtenis geneem omdat
jy geweier het om uit Khayelitsha pad te
gee. Wat het presies gebeur?
Toe die regeringverJedeweek die heleWynberg-
landdrosdistrik tot 'n onrusgebied verklaar en
'n aandklokreel in Khayelitsha en Kruispad
ingestel het, het ek genl-maj Flip Fourie,
kommissaris van die Wes-Kaapse polisie, gevra
wie toegang het. Hy het gese: "Ek sal vir jou
weier. Ons ken jou manier van optree teen die
tyd al goed genoeg, en waar jy in townships
gevind word, daar oorreageer die mense ..."

Die volgende dag sou 'n klomp mense in
Guguletu vergader oor hoe hulle sou reageer-
ek self, die ANC, die onderburgemeester van
Kaapstad, Marc van de Velde. Almal wat
teenwoordig was, het besluit ons gaan na
Khayelitsha ... om presies vas te stel wat daar
aangaan en om by die polisie te probeerbepaal
in watter mate die verbod op mense geld. Ons

het ingegaan en 'n uur en 'nhalf lank instansies
besoek, waama die polisie die konvooi van
twaalftot vyftien motors ingehaal en my gevra
het om die gebied te verlaat. Ek het geweier en
terwyl ons gestaan en wag het vir 'n senior
polisieman, het ek met persmense gepraat.
Daama is ek in hegtenis geneem op grond
daarvan dat ek honderde mense toegespreek
het.

Jy het ook al dikwels gese die polisie ver-
draai feite om hul optrede te regverdig.
Dit is een ding waaroor ek baie sterk voel. En
dit is die blatante wyse waarop polisiemanne
lieg. Hulle kan my hof toe vat, ek is heeltemal
bereid om dit in die hofte laat toets. Ekkan dit
bewys. Daar word op 'n sistematiese manier
leuens versprei van die hoogste moontlike
vlak in Wes-Kaapland tot die laagste vlak.

Die eerste was my inhegtenisneming toe
ek 'n groep mense sou toegespreek het. Daar
was dosyne getuies, vooraanstaande mense
wat almal sa!getuig dat dit absolute snert was.
Dan is daar 'n beedigde verklaring wat ek
afgele het oor die skietery (van sewe mense)
die vorige Donderdag tydens die optog in
Khayelitsha. My verklaring se presies wat die
polisiemanne gedoen het. Dit is in 'n hofaan-
soek om 'n weerhoudingsbevel op die polisie
te kry.

Die polisie se beedigde verklaring in reaksie
op myne, ontken alles wat ek gesien het. Hulle
se alles wat ek gesien het, is verkeerd en ek
lieg al die pad. Hulle se daar's met klippe
gegooi, maar daar was nie 'n klip in sig nie. Dit
is net een opecnvolgende string lcuens. Ek is
op die punt waar ek wonder of dit nog van nut
is om enige klagtes by die polisie in te dien,
want wat jy ook al doen, jy kry hoegenaamd
geen bevrediging nie.

Ons is in 'n baie emstige situasie. Ek dink
die polisie is besig om heeltemal onverantwoor-
delik op te tree. Daar is skynbaar geen beheer
meer oor hulle nie.

Tensy De Klerk ingryp, kan hy maar net
sowel vergeet van die toekoms.

Verder was daar 'n probleem dat die inwo-
ners van Khayclitsha nie toestemming wou
vra vir die protesoptog nie. Ekhet die Admini-

strateur gaan spreek, want die gemoedere het
baie hoog geloop na die moordaanslag op
Michael Mapongwana (voorsitter van die
Western Cape Civic Association) en die dood
van sy vrou in die aanval. Op 2 Februarie het
ek dieselfde probleem gehad. Toe het Vlok vir
ons gevra ... help ons, hoe kan ons die ding
hanteer. Ons het voorgestel dat die landdros
net met die nodige inligting voorsien word,
toe was daar geen probleme nie.

Verlede week het ons dieselfde probeer
doen en die hooflanddros van die Wynbergdis-
trik was tevrede daarmee. Tot vieruur die
middag het genl Foune van die polisie gese
hulle het geen probleem met die optog nie.

In die polisie se reaksie op my beedigde
verklaring, se brig Johann Kellerman van die
Operasionele Eenheid, dat vier dae voor die
optog was hulle bewus daarvan dat grootskaalse
geweld vir die optog beplan word, dat daar
aanslae gemaak gaan word op die raadslede
en polisiemanne se lewens, petrolbomme,
moord en dood en brandstigting ensovoorts.

Hy se vier dae voor die tyd is reeds geweet
daar word totale anargie beplan. Ek wil voor-
gee dat dit totale fabrikasie was, want as dit
die geval was, dan was genl Fourie tog seker
die dag voor die optog onverantwoordelik om
beswaar te maak nie.

Die aflwndiging van die onrustoestand was
gegrond up aantygings dat grootskaalse
geweldpleging vir die Wes-Kaap beplan
word. Is daar enige aanduidings dat daar
waarheid in steek?
Daar is geen aanduidings daarvan nie. Daar is
wei 'n toenemende getal mense wat se hulle
sal binnckort maar terug moet gaan na die
gewapende stryd. Hulle se as hulle mense so
geskict word, is daar later geen alternatief
meer as om jouself Ie verdedig nie.

Verdediging kan beteken jy verdedig jouself
pa-;sief,of asjy aangeva!word en asjy deelneem
aan aggressiewe dade. So daar is geen beplan-
ning nie, maar die geweld gaan toenecm, die
gcwapende stryd gaan weer populcr word.
As die regering werklik wil he Chris Hani en
die soort manne moet die stryd voortsit, dan
moet hulle so aangaan.

De Klerk het die week gese die DP en NP is
nader as ooit aan mekaar. Stemjy saam?
Wei, ek weet nie van watter DP hy praat nie,
maar ek is beslis vandag verder van die NP as
wat ek 'n week gelede was ...

As dit kom by pogings om die KP en
verregse groeperinge hok te slaan, salons uit
die aard van die saak help met 'n front teen
regse rassiste ... As ons praat van enige nader-
beweeg na die NP as sulks, is dit vir my totaal
buite die kwessie.

Die rede is in die eerste plek die hele
veiligheidsituasie en die tweede plek die feit
die regering langtand besig is om die oop
skoolbeleid in te voer.

Piet Clase (m-inister van Onderwys en
Kultuur) se manier om dit te hanteer toon dat
hy dit totaa! teen sy eie sin doen. As die
regering so langtand sy eie inisiatief steun, se
ek vir jou die regering mag ons retoriek oor-
geneem het, hulle mag ons klere gevat het,
maar die klere pas nie.

Walter soort polisie-optrede stel jy vir die
townships voor?
Die polisie se rol en houding sal heeltemal
moet vera'1der. Die polisie is so vasgeval in 'n
kultuur van repressie seden 1985, dat ek dink
hy het sy rol as gewone toepasser van wet en
orde verloor. Tensy die polisieman sy roJ
heroorwecg, homsclf as 'n dienaar van die
gemecnskap beskou en nie as die persoon wat
die gemeenskap opdonner nie, dan gaan hulle
onttrek word en miskien deur 'n neutrale inter-
nasionale vredesmag vervang word.

Waarheen gaan dit lei as De Klerk nie
ingryp nie?
Dan kan die hele onderhandelingsproses in
werklikheid skipbreuk ly. Wat ons nou optel
inWes-Kaap en elders, is dat die mense vir jou
vra: "Waar is onderhandelings? Wat beteken
die onderhandelings vir ons?" Terwyl Man-
dela en De Klerk mekaar op nasionale vlak
vind, word ons elke dag deur De Klerk se
polisiemanne opgefoeter. Jy kan nie soos De
Klerk op nasionale vlak met 'n legitieme "nie-
stelsel".leier praat en dan op dieselfde tyd op
plaaslike vlak presies die teenoorgestelde doen
nie.

Hy handhaaf die totaa! verwerpte swart
'rade en se vir die ander ouens hy kan glad nie
eens met hulle praat nie.

Die township-mense is besig om weg te
dryf van die onderhandelingsproses en as ons
nie onmiddellik ingryp, onmiddellik die poli-
sie hokslaan nie, gaan die townships op grass-
roots-vlak aan Mandela se: "Pull out - geen
verdere onderhandelinge nie."

Daar word dikwels gese die regering probeer
doelbewus wanorde in die townships skep
om dit te kan bebeer. Walter bydrae lewer
die plaaslike bestuurstelsel daartoe?
Die PBK is wat my betref maar net "JMC in
drag". Dis dieselfde "baby". Dit is 'n vrywil-
lige stelsel, maar die groot ooreenkoms (met
die Nasionale Veiligheidsbcstuurstelsel van
die PW Botha-era) is die dominante rol wat
die weermag en die polisie daarin speel.

Die polisie en Kaapse provinsiale adminis-
trasie het saam besluit om 'n gebied van Kruis-
pad onlangs te ontruirn en te omhein en dit in
die hande van brig Kellerman van die opera-
sionele eenheid gelaat.

Die polisie het daar ingefoeter en die plek
totaal olltstig. So jy weet die polisie neem
weer oor in die gebiede.

Ek kan maar net herhaal. Dit is nie 'n
militere, 'n wet en orde- of'n polisie-probleem
nie. As die polisie inkom, beteken dit maar net
een ding.Die politici se hulle het nie 'n oplossing
nie.

(Vrye Weekblad l1et die onderl1Olld
Woensdagaand aan die polisie voorgele.
Kommentaar is na ons spertyd van minister
Adriaan Vlok. minister van Wet en Orde,
ontvang. Hy sal volgende week geleentl1eid
kry om te reageer.)

Vrye Weekblad, 9 November 1990



tussen Inkatha en
Nouer verbintenis

Swart Bewussyn

l

Omdat baie mense doodgemaak is na sulke
byeenkomste of optogte waar mense be-
wapen was?
Ja, nou is die spanning hoog. Maar, ek wil he
die mense moet dit aanvaar soos hulle dit
voorheen aanvaar het. Ons waardeer dit nou,
noudat die spanning so hoog loop, selfs meer
dat mense hulself bewapen.
Dit is decl van die Zoeloe-kultuur om die

wapens te dra. As ons gaan vrou vat, dra ons
'n spesifieke wapen. As ons gaanjag, baklei of
feesvier dra ons spesifieke wapens.
Ek dra nooit daardie wapens nie, maar

steeds sal ek dit verdedig omdat dit deel van 'n
kultuur is.
As deel van die ANC se propaganda-veldtog

teen ons het hulle die wapen-draery gekri-
tiseer, maar by ons byeenkomste kry niemand
ooit seer nie omdat ons die wapens dra sedert
ons kinders is.
Ons gaan nie ons tradisionele wapens neersit

sodat die ANC ons kan aanval nie. So asse-
blief, los ons uit met ons tradisionele wapens.
Ons is lief daarvoor. Ons wil niemand seer-
maak nie behalwe hulle wat ons aanval.

GESPREK/ll

Jy se die Inkatha-byeenkoms in Sebokeng
(op 21 Julie) is gehou om vir vrede te vra.
Maar hoekom was almal wat na die
byeenkoms gegaan het so swaar bewapen?
Luister, tot vanjaar het niemand nog ooit gevra
hoekom mense bewapen is wanneer hulle na
byeenkomste gaan nie. Niemand het nog ooit
gevra hoekom Inkatha-Iede bewapen is wan-
neer hulle na Buthulezi se byeenkomste gaan
nie. Hoekom is almal nou skielik so ontsteld
oor Inkatha-Iede wat bewapen is?

Dit klink byna soos die polisie en weermag
in die townships wat se hulle is daar om wet
en orde te bandhaaf, maar dan is hulle met
masjiengewere bewapen?
Los ons in vrede. Sien, ekhet gese die ANC se
propaganda werk baie goed.
Hulle gebruik die media om ons te kritiseer

omdat ons wapens dra. As mense ons aanval,
moet ons bewapen wees.

Jy dink dus dat die "oorlog" van daardie
tyd tussen die Xbosas, dus die ANC's, en die
Zoeloes, die Inkatha's, was?
Ja, dit het onder andere 'n rol gespeel. Baie
Zoeloes woon ook in die hostelle en die gevegte
het ook uitgebreek tussen townshipinwoners,
wat as Xhosas en ANC-ondersteuners gesien
word en die hostelbewoners wat as Zoeloes en
Inkatha-Iede gesien word.

duidelik verantwoordelik vir die moorde.
Die oproep het die geweld begin. Kort

daama het die ANC 'n byeenkoms by die
Evertonstadion in Sebokeng gehou. Tydens
die byeenkoms het hulle gese Inkatha-huise
en -ondersteuners sal vanaf 4 Julie aangeval
word en dit is presies wat hulle gedocn het. In
massas het hulle Inkatha-lede op die 4e aangeval
weens die oproep wat tydens die byeenkoms
gedoen is. Daai aanvallers het selfs ANC T-
hemde aangehad. So het die ANC die Xhosas
teen die Zoeloes gemobiliseer. Hulle was nie
eens almal ANC-Iede nie omdat hulle nog nie
ANC-kaarte gehad het. Die ANC het toe nog
net "mobs" gehad. Nou is daar darem al mense
wat hullidmaatskapkaarte het.
Xhosas het vir twee dae lank, voor die

eerste aanvalle, in die bosse rondom Kagiso
opleiding ontvang. Hulle het selfs "muti"
ontvang. Tydens die Natalse oorlog is baie
mense ook deur die ANC aangery om te gaan
oorlog maak in Natal.

Jy se "vreemde" mense is deur die ANC
aangery om oorlog te gaan maak in Natal.
Mense se dit ook van Inkatha tydens die
geweld aan die Rand.
Ja, ek het gehoor baie mense se so. Ek is in die
leierskap van Inkatha en ek kom nie van Natal
afnie.
Ek sou geweet het indien daar busse mense

aangery is om Inkatha te kom help tydens die
geweld aan die Rand.
Ons het meer as 70 Inkatha-takke aan die

Rand aileen... Ons ondersteuners is beslis
meer as die ANC se onderstellners. Ons het
meer as 50 000 lede net in Soweto. Jy kan
maar net kykna die onlangse optog wat ons in
Johannesburg gehou het.
Ben van die koerante wat die meeste teen

Inkatha gekant is, het gese daar was meer as
50000 Inkatha-lede by die byeenkoms. So 'n
groot optog is nog nie gehou nie.

(Fe/o: UseJoubert)

Hoekom is die verhouding tussen die ANC
en Inkatha so sleg?
Die ANC, Cosatu, SAKP en UDF het in 'n
stadium 'n nasionale wegbly-aksie uitgeroep
en gevra vir die ontbinding van plaaslike
regerings. Die eis was regstreeks teen die
Zoeloe-regering en Inkatha gerig. Ons het d
ie oproep as 'n regstreekse aanval op die
Zoeloes en op Inkatha beskou.

Inkatha was tog nie heeltemal so onskuldig
tydens die (onlangse Randse) geweld nie ...
Die ANC het in die Transvaal tydens 'nmassa-
byeenkoms gevra dat die Xhosas ontslae moet
raak van die Zoeloes. Baie van ons mense het
toe so ver as Ulundi en die Transkei gaan
skuil. Enige Zoeloe-sprekende is na die oproep
aangeval deur Xhosas - die aanvalle het vera I
in die hostelle gebeur. Die ANC was tog

herbesitneming van grond.
Ek dink nie 'n mens kan net grond wegvat

van mense en dit aan iemand anders gee nie.
Die verdeling van die grond moet meer regver-
dig wees as nou, maar 'n mens kan nie nou net
mense van die grond afjaag en dit vir ander
gee nie. Die setlaars is ook lank gelede reeds
dood Hier is nie rreer setlaarsnie. Die probleme
kan nie met "One bullet" opgelos word nie,
maar net deur onderhandelings.

Thembinkosi Samson Khoza is 31 jaar
gelede in Soweto gebore. As leier van
Inkatha se jeugbrigade is hy In omstrede
politikus. PEARLIEJOUBERThet hom
uitgevra oor die toenadering tussen die
PAC en Inkatha en sy organisasie se rol
in die township-geweld

Themba Khoza

Inkatha het onlangs 'n nie-rassige politieke
organisasie geraak. Hoe kan julIe nou in 'n
alliansie gaan met 'n organisasie waarvan
'n mens net lid kan wees indien jy swart is?
Ek se nie Inkatha gaan 'n alliansie met die
PAC aan nie. Ek se net dat ons mekaar se
bestaan respekteeren dat daar'n moontlikheid
van 'n alliansie is.

Nou waarom was daar, nie van PAC-Ieier-
skap se kant nie, maar van gewone PAC-
lede soveel vyandigheid teenoor witmense.
soos byvoorbeeld teenoor Joe Siovo van die
SAKP toe hulle 'One Siovo, One Bullet'
geskree het?
Hulle het dit geskree omdat hulle nie kom-
munisme aanvaar nie en nie omdat hy wit is
nie.

Inkatha was tot onlangs 'n Zoeloe-organi-
sasie. Het die etniese eksklusiwiteit van
Inkatha jou nooit gehinder nie?
Dit is maar eers die afgelope tyd dat ek intens
bewusgeword het van my Zoeloe-agtergrond.
In Soweto het ek baie Xhosa-vriende gehad en
was ek nie bewus van die verskille nie. As
kind het ons Xhosa-styl speletjies gespeel. Ek
voel meer tuis by hulle as by Zoeloes omdatek
tussen hulle grootgeword het. Ek het selfs 'n
Xhosa-meisie... die Zoeloe-karakter van Inkatha
het my nie aangetrek na hulle nie, maar ander
dinge.
Inkatha is in die eerste plek 'n kulturele

organisasie en dan 'n politieke organisasie wat
hoofsaaklik uit een etniese groep bestaan.
Inkatha is 'n kulturele bevrydingsbeweging en
nie etnies eksklusief nie. Ons glo in mense-
regte vir aile mense.

Hoekom?
Omdat Inkatha-Iede makliker tussen PAC- en
Azapo-Iede en by hul byeenkomste kan rond-
beweeg sonder om aangeval te word as tussen
ANC-Iede.
Die PAC beskou die reg tot vrye assosiasie

soos Inkatha dit beskou. Die ANC sien dit nie
so nie. Ek dink die PAC is te aggressief en ek
aanvaar nie al hul beginsels nie, maar dit
beteken nie dat ons nie in 'n alliansie met hulle
sal gaan nie. Elke party binne 'n alliansie
behou steeds sy onafhanklikheid.

Hoekom hetjy by Inkatha aangesluit?
Toe ek die eerste maal (toe ek op onderwyskol-
lege inNatal was)vir Buthulezi hoorpraathet,
hetekgehou van wat hy se. Hy het tot my hart
gespreek en toe sluit ek by Inkatha aan. Ek het
verlief geraak op wat hy gese het.
Volgens my is Buthelezi die invloedrykste

politikus in Suid-Afrika. Die ANC het baie
gepraat, maar Buthelezi het al die jare die-
selfde dinge gese. Hy. het nog al die jare
gepraat van veranderinge wat moet kom deur
nie-gewelddadige strategiee.
Die stigting van die UDF in 1985 het my

nog meer oortuig dat Inkatha my organisasie
is en in die rniddel van 1986 het ek aktief
betrokke geraak by die Inkatha-politiek. Nadat
die UDF gese het dat hulle nie met Inkatha
gaan praat nie en die ANC in die vroee tag-
tigerjare op hul anti-Buthelezi-veldtog gegaan
het, het ek besluit dat ek nie deel wi! wees van
so 'n ondemokratiese organisasie soos die
ANCnie.

Indien Inkatha in menseregte vir aile mense
glo en mense nie op grond van kleur of
"ras" klassifiseer nie, hoekom is daar nou
sprake van 'n alliansie tussen die Pan Afri-
canist Congress en Inkatha? Daar was tog
Inkatha-vlae by die PAC-begrafnis en
Inkatha het 'n luide ontvangs gehad.
Ja, die PAC skree nog 'One Settler One Bul-
let'. Dit is 'n slagspreuk en nie 'n beginselnie.

Soos apartheid deur die NP gebruik is en
nie noodwendig hedoel was om rassiste van
mense te maak nie? Dit was ook 'n slagspreuk
voordat dit 'n beginsel geword het.
As Inkatha in 'n alliansie met die PAC gaan,
sal ons vir hulle kan se dat ons nie van die
slagspreuk hou nie. Nou kan nie ons nie, want
wie is ons om hulle nou te kritiseer? Ons het
alliansies nodig. Alliansie is soos onderhan-
delings. Mense verskil en dan onderhandel
hulle daaroor.

Ja of nee, is daar 'n alliansie of sterk sprake
van 'n alliansie?
Ja, daar is sprake van 'n alliansie. Daar is 'n
nouer verhouding tussen Inkatha en Swart
Bewussynsorganisasies as tussen ons en die
ANC.

Waar verskil jy van die PAC?
Ek verskil van hul ekonorniese beleid. Ek glo
nie in sosialisme nie, maar in 'n vryemark-
ekonornie. Ek verskil van hulle wanneer hulle
se dat hulle nie witmense wi! he nie en ek
verskil ook van hulle as hulle praat van die
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het in 'n onderhoud gese dat die organisasie die
eerste organisasie was wat nie-rassigheid voorge-
staan het.
Dit was duidelik nie die geval byMothopeng

sebegrafnis nie. 'nWit Rooikruis-werker is lelik ;..
aangeval deur 'n jeugdige net buite die stadion.
Verskeie wit verslaggewers is ook rof behandel
toe 'n geveg tussen die skare uitgebreek het. 'n
Swart fotograaf is verbied om foto's van die
klein skare wat die begrafnis bygewoon het, te
neem.
£en verduideliking vir die skrikwekkende

gedrag kan die woede wees wat ontstaan het toe
die begrafnis nie die magsvertoon was wat die
PAC verwag het nie. Dit is die enigste manier
waarop hulle hul steun kon wys omdat daar geen
samchangende politieke program bestaan om
die organisasie se steun te bereken nie.
Volgens verskeie meningsopnames het die

PAC baie min steun onder swartmense: Die
Sentrum vir Beleidstudies by die Universiteit
van die Witwatersrand stel die steun vir die PAC
tussen vyf en vyftien persent. Daar word weI
genoem dat die syfer hoer kan wees omdat
mense nie die getrouheid van s6 'n opname
vernou nie. Volgens 'nmeningsopname in Julie
deur Market Research Africa steun net 2 persent
die PAC, teen die 64 persent wat die ANC
ondersteun, en 1 persent wat Inkatha onder-
steun.
Die verhouding tussen die PAC en Inkatha is

nie duidelik nie, maar vir die PAC om 'n open-
bare platvorm met Inkatha te dee I is polities
verdoemend. Phillips meen dat dit "dwaas" is
om met Inkatha te assosieer, vera! in Soweto,
waar baie mense die organisasie blameer vir die
geweld wat verwoesting in hul lewens gesaai
het.
Die PAC het geen rol in die, of die

voortslepende geweld in Natal gehad nie. Hul
enigste bydra was 'n aanbod om as tussenganger
op te tree om die geweld in Nata! stop te sit. Die
aanbod is deur die ANC van die hand gewys.
Themba Khoza, Inkatha-jeugleier in die

Transvaal, verduidelik dat Azapo en die PAC
meer gemeen het met Inkatha as met die ANC.
Phillips se: "Ek vind dit verbasend, omdat

die organisasies hemelsbreed verskil op belang-
rike vraagstukke soos sanksies, nasionalisering
en sosialisme. Die Inkatha Vryheidsparty is
sterk teen sanksies gekanten steun 'n vryemark-.
ekonomie. In die stadium Iyk dit asof die enigste
ding wat hulle gemeen het hul vyandigheid
teenoor die ANC is."
Dat die PAC hom by Inkatha skaar kan ook

nie iets goed vir die ANC-planne om die organi-
sasie en Azapo in 'n alliansie te betrek, inhou
nie. Bronne binne die ANC bevestig dat die
PAC gekant is teen s6 'n alliansie, terwylAzapo
veeImeer belangstelling toon. Dus beteken die
teenwoordigheid van top-ANC- en SAKP.leiers
by die begrafnis niks nie - die vyandigheid Ie te
diep tussen die ANC en die PAC. Die gevegte
wat Saterdagaand by Glynn Thomas-huis, 'n
Wits-koshuis in Soweto, tussen PAC- en ANC-
ondersteuners uitgebreek het, dien as goeie
voorbeeld hiervan.
Benewens die feit dat PAC-ondersteuners se

gedrag hulleiers se woorde weerspreek, is daar
ook nie 'n baie sterk leierskapskorps om lede se
woede in toom te hou nie. Die PAC word jare
lank reeds deur leierskapsgevegte geteister.
Noudat die organisasie gewettig is, is daar ver-
skeie groepe wat meeding om Mothopeng se
mantel. Die vemaamste hiervan is Benny Alex-
ander se binnelandse groep, wat met baie min
ondersteuning van die uitgewekenes die orga-
nisasie aan die lewe gehou het. Die uitgeweke-
nes se lojaliteite is verdeel tussen die eerste
uitvoerende raad van Robert Sobukwe, die
organisasie se eerste president, en Johnson
Mlambo, die huidige voorsitter.

NA die swak vertoning van die PAC-Ieierskap en -Iede by
Zeph Mothopeng, afgestorwe president van die
organisasie, se begrafnis verlede Saterdag, word daar nou
wyd geglo dot die laaste spyker in die doodskis van die
PAC geslaan is. AUDREY BROWN stem nogal saam en gee
hoar onfleding van die organisasie se jongste posisie

DIE PAC het drie kritieke tekortkominge bloot-
gestel met die begrafnis van Zeph Mothopeng
verlede naweek: Eerstens het hul rassistiese
slagspreuk "One settler one bullet" tasbaar ge-
manifesteer in die aanranding van verskeie
witmense; en tweedens is daar bewys dat die
wye steun waarvan hulle oor die jare gepraat
het, nie bestaan nie.
Maar die grootste fout wat hulle sekerlik

begaan het, was om die Inkatha Vryheidsparty,
wyd beskou as die muishond van die swart
politiek, in die openbaar te omhels.
Net sowat 3 000 mense het opgedaag vir die

begrafnis van die PAC se legendariese leier. Nie
dat 'n mens altyd 'n party se steun volgens
bywoning van byeenkomste kan meet nie, maar
so 'n klein getal is dit sekerlik 'n aanduiding.
Heelwat meer mense het byvoorbeeld David
Webster, wat geen politieke leierskapsposisie
beklee het nie, se begrafnis bygewoon.
Dr Ian Phillips, 'n politieke wetenskaplike

van die Universiteit van Durban, glo hoewel
baie min mense vir die begrafnis opgedaag het,
dit op sigself nie baie beteken nie.
"HoeweI 'n mens meer mense by die begraf-

nis van 'n leier sou verwag het, moet daar gekyk
word of die organisasie 'n veld tog geloods het
om mense daar te kry. As dit die geval was nie
en min mense het opgedaag, sou dit meer be-
tekenisvol wees."
Maar het die PAC die organisatoriese ver-

moeens om s6 'n veldtog te loods? Phillips dink
nie so nie: "Die leierskapsprobleme wat die
organisasie die afgelope 30 jaar ondervind het,
wat selfs voortgegaan het terwyl Mothopeng op
sy sterfbed gele het, was nog a!die jare die PAC
se swakpunt. En dit is 'n refleksie op die sterkte
van die organisasie op 'n plaaslike vlak. Hulle
praat baie oor hul mag op die grond, maar as die
syfers by die begrafnis enige aanduiding is, het
hulle baie min steun.
"Daar mag weI 'n oorblyfsel van simpatie

wees vir hul posisie, maar hulle het geen onder-
steuning op grassroots-vlak nie."
Hoewel baie mense seMothopeng se begraf-

nis is 'n oorwinning vir swart eenheid omdat
leiers van veral die ANC, Azapo en die SAKP
teenwoordig was, is Joe Slovo van die SAKPvir
'n spesiale slagspreuk uitgesonder: "One Slovo,
one bullet." ANC-verteenwoordigers Henry
Makgothi ~n Thabo Mbeki is met die kreet
begroet: "One ne~otia!9r, one~" • terwyl
~.. Inkatha se Themba Khoza met: "Peace among
Africans, war on the enemy" begroet is.
~ Vir Phillips kan die PAC nie hoop om die
slagspreuk te gebruik om hul verhouding met
Inkatha goed te praat nie - nie terwyl swart-
mense dwarsoor die land nog hul dooies be-
grawe na 'n bloedige oorlog tussen Inkatha en
die swart gemeenskap nie.
Hy se: "Baie mense dink dat Inkatha die

vyand is, dus is die PAC dwaas om sonder meer
met hulle te assosieer."
Hoewel Slovo die slagspreuke afgemaakhet

as die werk van 'n minderheid en PAC-leiers
sterk kritiek teen die wangedrag van hul vol-
gelinge uitgespreek het, is dit duidelik dat die
PAC se volgelinge nog onderhandelinge steun,
nog witmense aanvaar. Dit veroorsaak groot
probleme vir die PAC, omdat hulle tot nou toe
goeie verduideliking daarvoor kon gee.
'nPanee1van seniorPAC-Iedehet in 'n onlangse

onderhoud die "One settler one bullet"-slagspreuk
s6 verduidelik: "Die slag~'Preukis alles behalwe
rassisties. Dit tref 'n onderskeid tussen die pro-
tagoniste en agente van rassistiese, koloniale
setlarisme aan die een kant, en aan die ander
kant vryheidsvegters wat ontneming, armoede
en degradering van die Afrika-mense beveg."
Hulle wys ook daarop dat aile witmense nie

noodwendig as setlaars beskou wordnie: Benny
Alexander, die sekretaris-generaal van die PAC,(Fa/o: Use Joubert)

(Foro: Wall9r DI1/adhla - NP)'n Geesdrlfflge PAC-lid by Zeph Mothopeng se begrafnls
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Die ANC en SAKP:
spanning in die alliansie

Die debat duur voort

r
1;'1

.~

~;

Ip~
Wii.:,

I

Jeremy Cronin

anti-Stalinisme te 2waai waarborg nicmand
daarteen om self in Stalinisticse gewoontes te
verval nie."
Oor Jordan se stellings van onver-

draagsaamheid en intellektucle boewery: "Dit
is ernstige aanklagte - maar. natuurlik, ook
heelwat in die mode op die oomblik.
"Ek skryf as 'n lid van die redaksionele kol-

lektief van Umsebenzi, en ek wil my daarby
bepaal. Ek glo nie jy kan een enkele voorbeeld
(wat nog te se van 'gereeide' voorbeelde) van
onverdraagsaamheid, kleinlike intellektuele
boewery of politi eke huigelary in ons blad noem
nie.
"Die hele Umsebenzi-projek is gegrond op

die doelstelling om kritiese en self-kritiese denke
binne die Party en die alliansie te bevordcr.
"Om ernstige aantygings te maak wat nie

gesubstansieer kan word nie, is sekerlik om
naby daaraan te kom om betrokke te raak by
presies die kleinlike intellektuele boewery wat
jyaanval?"
In Monitor: "Kom ons wees eerlik. Om

ondergronds te opereer, plaas beperkinge op die
demokrasie. Net 'n paarvan ons leiers was in die
openbaar bekend. Ek het net vier ander lede van
my sel geken. Ons het oor beleid gedebatteer en
dan ons aanbevelinge weggestuur langs die lang
en onbetroubare kommunikasielyne wat toe
bestaan het, en gehoop dit sal in latere par-
tybeleid opgeneem word. Onder die oms tan-
dighede was die demokrasie beperk. Dit was
moeiiik om debat te voer. Maar ek het nog nooit
die partykultuur verstikkend ervaar nie. Ek het
nog altyd my se gese."Pallo Jordan

Cronin (in Umsebenzi): "Dit is verfrissend om
intelligente, robuuste debat binne die geledere
van ons nasionalc bevrydingsalliansie te voer.
Maar ons moet oak onthou, om die banier van

liste voel sterk daaroor.
"Daar was gevalle, soos in 1968, toe die

SAKP die onderdrukking van die Praagse Lente
toegejuig het. Hullc hoef dit nie te gcdoen het
rue. Daar was ander gevaLle - hulle het goedgekeur
wat Jaruzelsky aan Solidariteit in Pole gedoen
het. En militcre staatsgrepe. Dit is geheel en al
buite die Marxistiese tradisie."

staan vir 'n gemengde ekonomie. Ons staan vir
staatsbeheer van die produksiemiddele. Dit is
die grootste verskil. Ons aanvaar dat die ANC
die sentrale organisasie is vir die politieke stryd
vir demokrasie.
Ons aanvaar die ANC se leierskap in die

stryd, sowel as sy beleid en sy massa-basis. Al
ons doelstellinge en strategiee is, vir die onmid-
dellike toekoms, dieselfde en ons werk in 'n ope
alliansie. N:1 demokratisering salons verder
reik, om die grond voor te berei vir 'n sosialis-
tiese transformasie.

Jordan: "Kameraad Siovo hou vol dat die SAKP
lank gelede sy rug op Stalinisme gedraai het. Dit
mag waar wees van hom en 'n paar ander indi-
vidue. Maar, as gevolg van die Stalinistiese taal
wat die SAKP oor die jare saam met hom gedra
het, is daar 'n gees van ekstreme onverdraag-
saamheid wat gereeld in die bladsye van sy
publikasies manifesteer. Almal wat die publi-
kasies ken, weet waarvan ek praat. Dit is dalk
nie aangenaarn om dit te eIken nie, maar Kam:raad
Siovo en ander weet dit is nie onwaar nie.
"Wat jammer is van wat baie kommuniste-

partye, insluitende die SAKP, gedoen het, is dat
hulle sosialisme en kommunismc so nou ge'iden-
tifiseer het met die outoritere stelsels wat in
Oos-Europa ontwikkel het, dat hulle sosialisme
gediskrediteer het. Ek en heelwat ander sosia-

Die ANC se inligtingshoof, Pallo Jordan,
het onlangs skerp kritiek op die leierskap
van die SAKP gelewer. "Die politieke kul.
tuur wat oor die jare deur die SAKP-
leierskap getroetel is, het 'n gees van on.
verdraagsaamheid, kleinlike intellektuele
boewery en politi eke huigelary onder die
lede gek week wat gereeld te voorskyn kom
in die blaaie van The African Communist
en Umsebenzi," het hy gese. In die jongste
uitgawe van die Human Rights Trust se
blad, Monitor, brei Jordan verder daarop
uit terwyl die SAKP se Jeremy Cronin
daarop reageer. Cronin het ook in tn ar-
tikel in Umsebenzi kommentaar gelewer.
Hier volg uittreksels uit die nuwe uitsprake

Oor beleidsverskille tussen die ANC en SAKP:
Die Party is 'n sosialistiese party. Die ANC

stratgiese belange. Cosatu verteenwoordig
werkers op diefabrieksvloer. Die ANC is 'n baie
bree, patriotiese front. Die SAKP is 'n sosia-
listiese werkersklasparty. So daar is druk uit die
constituencies wat van tyd tot tyd lei na ver-
skillende perspektiewe. Ons moet baie streng
met SAKP-Iede wees dat hulle nie 'n afsonder-
like party-hoed dra wanneer hulle die ANC
verteenwoordig nie.

Oor die posisie van individue wat leiers in
albci organisasies is: Dit sal nie 'n probleem
wees as die ANC self'n strategiese tranformasie
ondergaan nie. Dit het al baie gebeur dat 'n ak-
tivis by die ANC aansluit omdat hy 'n nasionalis
is, en gou 'n kommunis word. Maar of die ANC
op die lang termyn in 'n sosialistiese party gaan
transformeer en met die SAKP gaan saamsmelt,
is moeilik om te se. Maar dit is wat in Kuba ge-
beur het, waar die 26 Julie-beweging van Cas-
tro, wat nie kommunisties of sosialisties was
nie, met die Kommunisteparty saamgesmelt
het. Op die lang termyn is dit dalk beter dat men-
se nie leiers van meer as een organisasie is nie.
Dit kan die saadjie van te veel probleme wees.

Oor hoe die alliansie in die nuwe parlement
verteenwoordig gaan wees: Dit sal onder die
ANC-banier wees. Maar ons voel dat die Party
se krag op die een of ander manier getoets en in
'n verkiesing gereflekteer moet word. Ons wil
verstaan wat ons verteenwoordig en ons wii dit
akkuraat reflekteer.

Die verhoudingtussen die Suid .Afrikaanse
Kommunisteparty en die ANC bly maar
krapperig en problematies, en aile aan-
duidinge is dat dit in die toekoms net kan
vererger.
Geen bevredigende antwoorde word deur

een van die twee kante gegee nie oor erns-
tige vrae soos waar iemand wat tn leier van
albei organisasies is, se lojaliteite eintlik
moet Ie; hoe die verskiIle in beleid, veral
in terme van die ekonomie, versoen gaan
word; en hoe die wedywering om lede deur
die twee organisasies te versoen is met tn
noue alliansie. Jeremy Cronin is die SAKP
se voorste woordvoerder, en hier is 'n
versameling van sy jongste uitsprake oor
die probleem

Oor die verskille tussen die lede van die
alliansie: Al drie bewegings het verskillende

OOR die rol van die SAKP en Cosatu om sekere
kwessies binne die ANC lewendig te hou: Dit
bcteken nie dat die Party en Cosatu se bclang-
rikste rol is om polisieman in die ANC te speel
nie, maar dit miskien moet dit nog gebcur - ons
is dalk verplig om die fluitjie te blaas op sekere
sake.

'Door is nie chaos binne die ANC nie,' se
Barbara Hogan van die ANC sa aan HENNIE
SERFONTEINdie opvatting dot die ANC se
organisasie in 'n chaos is, is oordrewe. Die 38-
jarige Hogan is die ANC se streeksekretaris vir
die PWV-gebied. Sy is aan die begin van die
jaar vrygelaat nadat sy 'n vonnis van agt jaar
weens ANC-bedrywighede uitgedien het

"DIE heersende opvatting in die meeste
politieke en media-kringe dat daar
chaos binne die ANC heers, dat dit
verlam is en dat dit nie verwagte
politieke vordering maak nie, is baie
kortsigtig, oningelig en in stryd met
die feite," se Barbara Hogan.
"Want daagliks is daar getuienis

wat bevestig dat die ANC die enigste
organisasie is wat oorweldigende
massa simpatie en ondersteuning op
grondvlak geniet."
Maar Hogan erken rondborstig dat

die ANC emstige probleme ondervind
het om die ANC as organisasie te
loods sedert dit op 2 Februarie vanjaar
gewettig is.
Maar sy beklemtoon: "Blykbaar

vcrgeet die meeste waarnemers in en
buite Suid-Afrika dat ons lelterlik van
vooraf begin om 'n party te bou.
"Daar bestaan die wanopvatting

dat toe die ANC ontban is, die bestaande
ANC-struktuur outomaties weer geak-
tiveer is en dat dit 'n terugkeer was na
organisasie-strukture wat nog steeds
ongeskonde is. Dit is heeltemal onwaar.
"Dit word vergeet dat die 1960-

verbanning van die ANC choas in die
organisasie veroorsaak het. Die leier-
skapstrukture en andere is na die
buiteland. Binnelands was dit 'n ge-
heime ondergronqse organisasie. Dit

was onwettig om daaraan te behoort.
"Op 2 Februarie is daar dus nie 'n

behoorlike gestruktureerde organis-
asie ontban nie. Intem wa., dit 'n massa-
beweging met die enigste strukture in
die buiteland en die ander onder-
gronds."
Hogan se dat 2 Februarie slegs aan

die ANC die nodige ruimte en geleent-
heid gegee het om homself as party te
begin vestig.
"Die ontbanning het dus nie som-

mer outomaties meegebring dat die
ANC-strukture in die ope gebring sou
word nie. Want die strukture wat wei
bestaan het, was nie party-politieke
strukture nie, maar die weerstand-
strukture van 'n bevrydingbeweging."
Sy wys daarop dat een van die

probleme wat die ANC byvoorbeeld
nog steeds ondervind, is dat daar nie
'n mass atoe loop van mense is om
oomag daarby aan te sluit nie.

Maar die swakheid van die ANC
hang ten nouste saam met die erva-
ring van mense - vera! 5Yondersteuners
- daarmee die afgelope 30 jaar.
Sy verduidelik: "Die ANC is ver-

lam, mense is tronk toe gestuur omdat
hulle elitondersteun het Baie is gedood.
Daarom is dit absurd om te verwag
dat gewone swartrnense in hul tien-
duisende oornag moet storm om aan
te sluit.
"Vanuit 'n blanke persektiefword

vergeet dat vir swartmense op 'n
grondvlak niks verander het nie. Die
gewone mense sal vanwec hul erva-
ringe oor die jare uiters versigtig en
wantrouig wees am sonder meer by
die ANC aan te sluit, al is hulle mees-
tal almal passiewe ANC-onder-
steuners.
"Ons vind kccr op keer dat mense

vir ons organisecrdes sc: Hoekom
moet ek by die ANC aansluit? Ek is

dan 'n ondersteuner.
"Waarom moet ek 'n kaart on-

derteken? Waarom moet ek 'n lid
word."
Hogan vertel van die chaos in die

dae en weke na die wettiging van die
ANC. "Die ANC moes sukkel om die
strukture van 'n nasionale kantoor op
te rig met die meeste lede nog in
Lusaka, terwyl die druk op die orga-
nisasie in daardie tyd waarskynlik
deur min politieke organisasies in die
moderne geskiedenis geewenaar is.
Ook nie deur die N asionale Party nie.
"In 'n sekere sin kan 'n mens se dat

in die uur van sy grootste geskiedkun-
dige triomfwas die ANC organisato-
ries en administratief op sy swakste.
Maar die interessantste is dat hoe
meer foute die ANC gemaak het, hoe
meer weersprekende verklarings daar
was deur Iede van die Nasionale
Uitvoerende Komi tee, hoe meer
ontnugtering dit veroorsaak het, des
te meer het die druk op die ANC van
die grond toegcneem vir leiers, sprekers
en organiseerders om gebiede te kom
besoek.
"Dit allcs gebeur in 'n staduim toe

die ANC vanwec sy 30 jaar se agter-
stand hoegenaamd net nie oor die
infrastrukture beskik het om alles na
wense te hanteer nie. Barbara Hogan
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In the following subjects - Standard 6 - 10

Applicants should be religiously inclined as the school's
teaching is based on Christian doctrine.

of his birth."
Die swart Iyfeieneskap wat deur

die welte en die daarmee ge-
paardgaande maatre<:!lsingestel is,
het blankes - in <1l1esektore van die
Suid-Afrikaanseekonomie - in staat
gestel om hulle te verryk deur die
swart Iyfeienes vir dekades uit te
buit en stelselmatig aan verarmende
en sosiaal ontwrigtende lewensom-
standighede te onderwerp.
Wanneerdie welte volgendejaar

afgeskaf word, sal 'n geskikte me-
tode gevind moet word om aan die
blankes die geleentheid te bied om
op 'n sigbare wyse te erken dat die
welte nie aIleen hoekstene iswat die
uitbuiting van arbeid duidelik sim-
boliseer nie, maar ook hoekstene is
van 'n stelsel wat 'n hele gemeenskap
vir byna 'n eeu in onmenswaardige
lewensomstandighede vasgevang
gehou hel.
By dieselfde geleentheid behoort

die blanke ook te erken dat as ge-
volg van die welte en ander apart-
heidsmaatre<:!ls daar 'n apartheid-
skuld op vera! blanke-boeke geakku-
muleer het en dat 'n vereffening van
die skuld al veels te lank agterwee
gebly hel.
Eenmanier waarop die uitbuitende

karakter van die welle simbolies
erken kan word en waardeur die
geakkumuleerde skuld vereffen kan
word, is om 'n eiendombelasting -
op <1llevorme van eiendom (of
rykdom) - te hef van se 'n half persent
of een persent jaarliks, en om vir 'n
tydperk van se 20 jaar daarmee vol
te hou.
Dit sal beteken dat tussen JOen

20 persent van alle eiendom (of
rykdom) oor 'n tydperk van 20 jaar
op 'n hopelik nie-ontwrigtende en
redelik billike wyse "gekonfiskeer"
sal word. Die opbrengs van die
bclastingkan dan in 'n Restitusiefonds
gestort word en vir allerhande
regstellende optredes gebruik word,
soos byvoorbeeld die aankoop van
grond vir swart boere, hervestigings-
progranune en swart behuising.
(Uit 'n regverdigheidsoogpunt

behoort die belasting eerder op
rykdom as op eiendom gehef teword,
maar dit mag praktiesmoeilikuitvoer-
baar wees.)
Baie blankes redeneer dat dit nooit

hulle bedoeling was om swartmense
enigsins skade te betrokken nie, maar
dat hulle onwetend vasgevang geraak
het in die strukture wat deur die
welte en die ander apartheids-
maatreels geskep is.
In baie gevalle kan dit inderdaad

die geval wees, maar beweerde
onkunde is geen verskoning in In
aangeleentheid soos die nie. Die
betrokke apartheidstrukture het vera!
die blankes op 'nveelheidvanmaniere
bevoordeel en hulle buite verhou-
ding tot hUlle eie verdienstes ver-
ryk.
Gevolglik behoort a1 die besit-

ters van eiendom bereid te wees tot
herstellende optredes om die skuld
wat hulle "aangegaan het" - na
bewering onbewustelik, maar dit bly
skuld- soveras watenigsinsmoont-
lik is, terug te betaal.
Wie die" offer" nie wi! maak nie,

begryp blykbaar nie dat veral die
blankes vanwee hulle ollwaardige
optrede in die verlede, in 'n onver-
mybare transaksie met die toekoms
'n "prys" sal moet betaal voordat
daar van 'n loofwaardiger en beter
Suid-Afrika - oor se twee of drie
dekades - sprake kan wees nie.

(Sampie Terreblanche is 'nprofes-
sor in ekonomie aan die Univer-
siteit van Stellenbosch. 'n letwat
korter weergawe van die artikel het
op 16 Oktober in The Cape Times
verskyn)

Die Groot Debot
oar Grand: die

moontlikhede van
belosting

redelik onafhanklike swart huurboere
en van die stamgebonde swart be-
volking gelei. Hierdeur is die swart
bevolking teen hu1le sin omskep in
'n afhanklike, gedwe<:!,gedienstige
en besitlose swart proletariaal.
Die baie lae loonpei!e vir swart-

mense wat vanwe<:!die welte en
ander maatre<:!ls in sowel die
goudmynnywerheid as die land-
bousektor tot stand gekom het, het
die lone wat in die sekondere en
tersiere sektore aan swartmense
bctaal is. ook baie laag gehou, hoewel
nie heeltemal so laag as in die primere
sektore nie.

'AI die
maatreels het
geleidelik tot 'n

•verarmlng van
die eertydse
redelik
onafhanklike
swart huurboere
en van die
stamgebonde
swart bevolking
geIei.'
Indien 'n mens die aandag vestig

op die swart proletariaat se gebrek
aan wetlike regte, hulle slaafse
ekonomiese afhanklikheid en op die
gedwonge beperkings op hulle
bewegingsvryheid, dan blyk dit dat
daar 'n merkwaardige ooreenkoms .
tussell hulle posisie bestaan het en
die waarin die Europese landvolk
gedompel is toe Iyfeienskap in die
ge en 10e eeu deur die adelstand op
hulle afgedwing is met behulp van
die feodale en leenheerlike stelsels.
Indien 'n mens verder ook let op

die motiewe van die leenhere en op
die metodes waarmee hulle die
landvolk hul bewegingsvryheid
ontneemhet, en dit vergelyk met die
motiewe en metodes'van die blanke
boere aan die begin van die 20e eeu,
dan is die ooreenkomste tussen
Europese wit Iyfeieneskap in die
JOe eeu en Suid-Afrikaanse swart
Iyfeieneskap aan die begin van die
20e eeu sovee! te meer merkwaar-
dig.
In albei gevalle is die skaars ell

kosbare faktor - arbeid - kunsmatig
"gebind" om dit diensbaar en
goedkoop vir die gebruikers (en die
rnisbruikers) daarvan te maak.
Dan is dit ook geen wonder nie

dat Sol Plaatje in 1913 geskryf het:
"The South African native found
himself (after the land act) not actu-
ally a slave, but a pariah in the land

Suid-Afrika in 1913 in 92 persent
"blanke" gebied en 8 persent
"naturelle reservate" verdeel het, is
die reg om swart trekarbeiders in die
Naturelle Reservate te werf, aan die
Kamer van Mynwese verleen. (Die
reservate is in 1936 tot 13 persent
van Suid-Afrika se oppervlakte
vergrool.)
Die Kamer van Mynwese het

weliswaar tot 1975 gerniddeld net
40 persent van die trekarbeiders in
die goudmyne in die reservate (wat
later as Bantustans en tuislande
bekend gestaan het) gewerf. Nogtans
het dil die goudmyne in staat gestel
om die re<:!lelone van trekarbeiders
op 'n baie lae vlak te handhaaf (die
res van die trekarbeiders is hoofsaak-
lik in Lesotho, Botswana, Swaziland
en in Mosambiek gewerf). Indien
ons die re<:!lelone van swart trekar-
beiders in die goudmyne in 1911 op
'n indeks van 100 plaas, was hulle
konlantlone in 1961 slegs 84 en in
1971 nog so laag as 93!
Volgens dieselfde loonindeks was

die reele lone van blanke mynwer-
kers in 1911 so hoog as 1 200,
terwy1 dit in 1961 na 1 400 en in
1971 na 1950 geslyg hell Die kon-
tantlone van swart trekarbeiders het
as 'n persentasie van die goudmyne
se lopende kosle van 16,4 persent in
1911 lot slegs 8,3 persent in 1969
gedaal! Niemand durf dus ontken
dat die Suid-Afrikanese goud-
mynbedryf - in ten minste die eerste
honderd jaar van die bestaan daar-
van - tot 'n groot hoogte opgebou is
deur die gebruik en selfs die rnis-
bruik van "gebonde" plaaslike en
vreemde swart arbeid nie!
In 1936 het die ANC 'n memo-

randum aan die Hertwg\Smuts-
regering en die Kamer van Mynwese
gestuur waarin versoek is dat die
myne hulle trekarbeiders slegs in
Suid-Afrika moet werf. Die ANC
het gehoop dat s6 'nwerwingsbeleid
tot 'n skerp verhoging van swart
lone sou lei. Die versoek is egter
verwerp.
Om te voldoen aan die behoefte

wat blankemielieboereaan goedkoop
swart arbeid gehad het, hel die Wet
op Grondbesit nie aileen die swart-
mense se besit en "toegang" tot grond
in 92 persent van Suid-Afrika ver-
bied nie, maar ook swart huurboer-
dery streng aan bande gele en
maatre<:!lsingestel teen "plakkery"
op blanke plase teen sogenaamde
"kafferboerdery" deur blanke boere.
Die hoofdoel van al die maatre<:!ls

was om die aanbod van goedkoop
swart loonarbeiders vir indiens-
neming in die blanke boerderysek-
tor Ie verhoog. Terselfdertyd is die
paswette baie strenger toegepas om
die beweeglikheid van swartmense
aan bande te I~en hulle deurlopende
teenwoordigheid as loonarbeiders
op die boereplase te verseker. 'n
Belasting is ook op swartmense geld
om hulle te dwing om kontantlone
te verdien.
Al die maatre~ls het geleidelik

tot 'n verarrning van die eertydse

SAMPlE TERREBLANCHEkom
in ons Groot Grond-debat
met die voorstel dot aile
eiendom belas word en dot
die opbrengs daarvan in 'n
spesiale restitusiefonds
gestort word. Optredes om
die ongeregtighede van die
verlede reg te stel, kan dan
hieruit gefinansier word

hoeveelhede goedkoop en maklik
beheerbare swart arbeid vryelik tot
hul beskikking is.
Om die potensieel botsende

aansprake van die (wit) boere en die
(wit) myn-eienaars vir goedkoop en
maklik beheerbare swart arbeid te
versoen, het die regering van genl
Louis Botha in 1913 met 'n merk-
waardige politieke komprornis na
vore gekom wat vir baie jare van
toepassing sou bly. Die komprornis
het as die "alliansie van mielies en
goud" bekend gestaan. Daar word
ook soms daarna verwys as die
"vierkleur-formule"omdat wit (boere
en mynhuise), swart (arbeiders), geel
(rnielies) en goud (goud) daarby
betrokke was!
Die "vierkleur-formule" het 'n

buitengewoon belangrike rol in die
Suid-Afiikaanse ekonorniese geskie-
denis gespeel. Enersyds het dit die
organisatoriese grondslag gebied
waarop die Suid-Afrikaanse ekono-
mie vir minstens ses dekades in
vera!die Noordelikeprovinsiesgebou
is. Andersyds het dit ook die grond-
slag gebied vir die politieke welslae
van die Verenigde Party, dit wil se
daardie lang samewerkingsverhou-
ding tussen die Engelssprekende
sakesektoren die bloedsappe -Iaas-
genoemde groep het tot 'n groot
mate uit grootboere in veral die
Transvaal en die Vrystaat bestaan.
Nadat die Naturellen Grond Wet

St. CHARLES
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DIE Nasionale Party is voornemens
om die 1913 en die 1936 welte op
grondbesit volgende jaar te herroep.
Dit gaan 'n baie emosionele en
omstrede herroeping wees.
Die Transvaalse Landbou Unie

is gekant teen enige verandering in
die eiendomspatrone in die (blanke)
landbousektor. Die NP-regering is
op sy beurt klaarblyklikvan mening
dat voldoende "kompensasie" vir
die uitbuitende effek van die welte
aangebied word indien swartmense
wat blanke plase wil koop, toegang
tot Landbank-lenings kry.
Dit is betekenisvol dat niemand

in blanke geledere - ten minste nie
in KP- en NP-kringe nie - navraag
doen oor wat die swartmense se
persepsie van die welte op grondbe-
sit is nie. Die KP- en NP-onder-
steuners is waarskynlik nog veels te
veel gevangenes van die "ou" Suid-
Afrika om navraag te doen oor
swartmense se persepsie van 'n
aangeleentheid wat hulle regsteeks
geraak en benadeel hel.
Voordat In mens die volle uit-

buitende effek van die twee welte
na waarde kan skat, is dit nodig om
rekening te hou met die feit dat die
wene nie net die benuning van grond
voorgeskryf het nie, maar dat hulle
ook - en waarskynlik in 'n veel groter
mate - voorgeskryf hel h6e swart
arbeid gebruik en uitgebuitmag word.
Om die Naturellen Grond Wet

van 1913 in sy korrekte historiese
perspektief te sien en te beoordeel,
moet ons nie net die motiewe van
die Unie-Parlement in 1913 in ag
neem nie, maar ook die sosio-ekono-
rniese omstandighede waarin veral
die blankes hulle destyds bevind
hel. In daardie stadium het 'n ern-
stige konflik tussen die ekonomiese
belange van die blanke, hoofsaaklik
Afrikaner- boere, en die blanke,
hoofsaaklik Engelssprekende goud-
myn-eienaars, gedreig.
Sowel die blanke boere as die

blanke goudmyn-eienaars het gese
dat dit vir hulle moontlik sal wees
om respektiewelik rnielies en goud
winsgewend te produseer indien groot
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universiteite van jou af; slegs die
pynlikste herinneringe van jou kill-
ders bly voortlcef - omdat daar die
lewe nooit opgeteken of opteken-
baar was nie?
Ek vind dit dus bietjie vreemd

dat Kannemeyer in sy andersins
aangrypende epiloog dit nodig vind
om byna selfgenoegsaam op te merk:
"Oor die private John Kannemeyer
staan hier bitter min te lese, want
soos die meeste van ons spel ek
moeilik aan die kort sillabe 'mens'."
Vir my staan die hele memories juis
in teken van die sillabe "mens" - dis
net dat sckere mense virdie skrywer
belangriker, veilig navorsingsbaarder
was, as ander. Per slot van rekcning, " .
'n outobiograafhet sekere dinge tot '
sy beskikking wat 'n biograaf
hoogstens net kan vcrmoed. As die
outobiograaf verkies om dit nie te
gebruik nie, se dit tog ook iets!
Hoe ook al: 'n onvergeetlike

tydperk, 'n eenmalige struktuur
opgeteken deur sy voortreflikste
Iykbesorger. Die ergste is, ons gaan
waarskynlik nog vorentoe hierna

\verlang! En 'n mens kan maar net
hoop dat daar erens aan 'n univer-
siteit 'n "nuwe" Kannemeyer opge-
lei word om wat nou aan't gebeure is
en nog gaan gebeur, eendag so
koelkop en deeglik op te teken.

Antjie Krog is 'n digter en ondelWYser
van Kroonstad.

gE.
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Atrikaner mag oegin kry het, die
korrupsie om mag ten aIle kosle te
behou, die betrokkenheid van die
letterkunde, die wanhopige pro-
lespogings, die snedige politici en
hulle palmwaaiers. Opdat ons nie
vergeet nie.
, Die onderduirnse, verwaande en

,
. manipulerende relle wat o.a. Piet
Cillie, T.T.Cloete en AP. Grove
gespeel het, word volledig in di-
rekte rede uiteengesit, asook die
beroemde rusie tussen P.W. Botha
en Dirk Opperman nadat Botha op
'n partytjie smalend na "Hotnots"
verwys het. Ja, en die stukkie is uit
die Opperman-biografie weggelaat
sodat' Kannemeyer nie
geKoosPrinsloo kan word nie.
Wat in die memories veral, dalk

onbedoeld, sterk na vore kom, is dat
deeglike navorsing soms die enig-
ste teenvoeter is vir korrupsie en
manipulasie. Ook hoe noodsaaklik
dit is dat daar erens altyd 'n literator
sal wces wat koerse aandui geba-
seer op rustig, volledige analiscs.
Bcsonder sensitief en helder word

'n paar figure in die boek opgeteken:
die boeiendste vir my is die jong
QJl~rrna!1, knap, entoesiasties, in
beheer; Stephen Ie Roux - onge-
maklik, onSeker~lfs,-lnet die tipiese
vrae en drift van 'n skrywer op die
godverlate platleland; JO~<l.nDege-
naar '. die twee en 'n halwe bladsye
oor die mcrkwaardil!e man laat jou
hele wese k\ryfVan-;'P-Ytd:ltjynooit
in sy klasse kon wees nie. Die
hartroerendste tafereel is Kanne-
meyer se vriendskap met ~i Li~~g wat soos 'n draad deur
die memories loop en byna afstoot-
• lik eindig.

Soos die voetnote in die Litera-
ruurgeskiedenisse dikwels interes-
santer is as die teks, so is natuurlik
die dinge wat Kannemeyer in enkele
sinne afmaak. Sy persoonlike pri-
vaatlewe buite om die letterkunde
beslaan alles saam skaars 'n para-
graaf. In Mens moet dus afIei dat
iemand wie se lewe so in beslag
geneem word deur die bestudering
van die letterkunde, nie veel oor het
om Inpersoonlike lewe mee in stand
te hou nie. Vrouens skud jy soos

@)

Die universltelte, stede, lande,
verskillende ontmoetings wat beskryf
word, dien eintlik as agtergrond tot
die enorme hoeveelheiddeeglikharde
werk wat hy gedoen het. En lets face
it, as jy die stapel boeke bekyk waarin
inspirasie maar 'n geringe aandeel
beslaan, besef jy, die man is 'n ra-
riteit.
'n Mens lees met verstornming

weergawes van gesprekke, argu-
mente,grappe,kosen wyn van byna
veertig jaar gelede! Of hy het 'n
forrnidabele geheue Of hy teken
waaragtig sedert sy vroegste jare
letterlikallesop.Terwylhy sy gewone
ambisieuse lading doseerwerk ver-
rig, beplan hy elke projek, datum,
omvang en wyse; solied, doelgerig
werk hy daaraan. Reeds besig aan
die volgende projek, handel hy die
bladproewe en polemieke van die
vorige af.
Soos Canis Scholtz later aan hom

skryf: "Ek bewonder jou werklusen
jou werkkrag. Die een dL'lg is pas
klaar, of jy begin aan 'n ander on-
dememing."
Tog vra 'nmens jouself afwaarom

die boek spesifiek geskryf is? Veral
as Kannerneyer in die epiloog self
vir Langenhoven aanhaaI:"Mywerke
is d<i<1r;nader as dit aan die wesent-
like Langenhoven sal geen biografie
ooit kom nie." Kannemeyer se werk
is oorrompelende getuienis van die

\

soort mens wal hy is: 'n werkywer
wat al die ander kritici na gestrerndes
laat Iyk; 'n deeglikheid en toewy-
ding wat aan die fanatieke grens. Sy
polernieke is legendaries; die jong-
ste loevoeging tot sy Iys "kakhuise"
word ingewag soos die nuuste Vrye
Weekblad en as skrywer weet jy,

r
soos Marcel Janssens skryf: "ik sta
in Kannem:yer, dus ik besla ..Gekan-
nirneyerd zal ik onverleven in een
, notedop."

Die grootste betekenis van die
memories Ie waarskynlik in die
tydperk, die letterkunde en die groep
wat Kannemeyer eintlik desondanks
verteenwoordig. Dodelik akkuraat
word deurhom opgeleken: die klein
glasbak waarin die Afrikaanse lite-
rere vi sse selfgenoegsaam by jou
verbyswem: die infighting toe die

isering
Selfs die lieflike Stephen Watson se
provokerende sienings het Sachs die
Gemoedelike afgernaakmet "woorde
is nie die papier werd waarop dit
staan nie".
Watson het hewig aangegaan oor

die kulturele verarrning wat in die
land heers, veral in die lig van die
Groot Debat Cn hele boek!) wat
Sachs se "cultural paper" voor die
ANC in Lusaka hier ontketen heL
Watson se quoteable quote (hy het
dit selfs herhaal) hang nou nog in
die lug: "Truth is an escapee from
the camp of the victors."
Aan die einde van Woensdagaand

se sessie "Home and exile: Writing
and the tyranny of place" het 'n
vriendin opgemerk hoe al1es ver-
letterlik word. Wat het van die ver-
beelding geword? het sy gevra.
Dis by die deur uit. Serote se

I verse as Amptelike Exile kom nie
naastenby by die verse wat hy in die
sewentigs geskryf het nie. Dis vir
my byna onmoontlik om Jeremy
Cronin se hartverskeurende gedigte
wat hy in die tronk geskryfhet uit te

\, bring by die ideoloog wat nou op die
v~hoog sit.
Die politikusis besig om die digter

te versmoor. En die voorsitter, Jean-
'\ette Ferreira, se sentimentele hand-
om-die-blaas-aanslag het net bygedra
",otdie banaliserinl!.-....~

£hmat Dangor oor "internal
exile" het die onderwerp genuanseer
met "exile can more aptly be called
the tyranny of displacement". Maar
soos 'n vriend opmerk, wat van die
"eternal exile"? Sal daar plek wees
vir haar/hom in die "nuwe SA"?

KOOS PRINSLOO

(1'010:Use Jouberl)

jeug en vormende jare. (Maar ein-
dig nie by die einde nie. Van die
man is dit heel duidelik nog nie die
einde nie!)en volg dan syverskillende
doseerposte tot by die Universiteit
van die Witwatersrand.
Die jeugjare is tiperend van die

plattelandse Afrikaner: pittige tan-

\

tes wat onomwonde se, "as jy jou
gat uitleen, skyt jy deur jou ribbes,"
"tot by Ossewabrandwaglede. Kan-
.nemeyer noem ook: "Terwyl ek op
Robertson grootgeword het en in
die laer skool was, het Adam Smal1
- ongeveer my ouderdom - op 'n
plaas by Goree, vyf kilometer buite
Rorertson, gewoon. Ek het hom egter
nie geken nie en binne die maat-
skaplike struktuur van die jare was
daar nie die geringste kans dat ek
hom daar ooit sou ontrnoet nie".
Onder die uittreksels uit sy

jeugverse blyk interssante moont-
likhede:

die slang seil rond
en my vrymaat is Enna Sardyn.

OM enigsins reg te laat geskied aan
die Fourth Weekly Mail Book Week
- wat vanaand in Johannesburg ein-
dig en volgende week in Kaapstad
gehou word - sou vereis dat elkeen
van die gedigte wat Dinsdagaand
voorgelees is hier afgedruk word.
Daarvoor het Vrye Weekblad nog
die tyd nog die plek.
Feesvoos Johannesburg het wei

tyd gemaak en die Warehouse
uitgepak om te luister na Douglas
Livingstone se baldadige poesie,
Antjie Krog wat weer lewe help gee
aan praatverse, Ingrid de Kok se
skrikwekkende vroue-wereld, Lionel
Abrahams met sy lieflike gruwelge-
dig oor 'n mot in 'n toiletbak, Ta-
tarnkulu Africa wat op 70 (!) gaan
debuteeren Wal1y Serote, n<116jaar
terug in die land. Ontroerend om
Serote (by 'n vorige boekeweek met
behulp van die moderne tegnologie
'n uitgeweke telefoon-spookstem uit
die dak) nou in die vlees te hoor
voordra oor sy geliefde Alexandra.
Ja, skrywers skryf dikwels beter

as wat hulle praat. Maar dan is daar
ook praters wat hulself maklik
skrywers noem.
Hoopvolle kerkontduikers wat Ius

was vir 'n bietjie sports, en watter
potensiaa1 het Sondagaand se ope-
ningsonderwerp, "kulturele vryheid
en die demokratiese proses", tog nie
gebied nie, is droebek huis toe met
net die nog droer agterblad van die
naweekkoerant as laaste uitweg.
Pieter-Dirk Uys had kritiek op

die kulturele boikot. En al wat Albie
Sachs kon uitkry, is, daar word nou
reeds jare lank baklei en verskil oor
die KB en soortvan so sal dit wees.

Antjle Krog en Wally Serote

ANTJIE KROG

DIT is met 'nmate van trepidasie dat
ek die bladproewe van John Kanne-
meyer se memories, "Die rym neem
ook 'n hele in beslag", begin lees
het. Aan die een kant: self is hy 'n
uitstekende vertel1er, maar hoe kry
'n mens die besondere aksent, die
figuur, die teue whiskey tussen-in,
die dramatiese pouses en die hoe
laggie aan die einde vasgevang op
papier? Aan die ander kant, so blyk
dit ook uit die memories, moet 'n
mens Kannemeyer nooit onderskat
rue, selfsme in die eerste werlewamin
hy geen ander kapstok gebruik as
hyself nie. Ek was veral nuuskierig
oor hoe naby hy aan sy eie bene sou
sny.Die bock regin by die nagevoP.>de
begin: Kannemeyer se voorgeslagte,

DIE RYM NEEM OOK 'N HELE
LEWE IN BESLAG
Deur JC Kannemeyer
Jutalit (R49,75)
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Sir Laurens praat al amper 'n uur
en slaan van 'n rustige, vaderlike
toon oor na 'n meer driftige een.
"Die mense wat sterk voel oor die
toekoms van die land word nag nie
gehoor nie, word nie geraadpleeg
nie en word nie van gepraat nie. Nie
eens in die koerante nie. Dit is non-
sens dat teruggekeerde bannelinge
die mense kan verteenwoordig. Hulle
is nie deur die "heat and dust" nie,
soos Milton gese he!. "Ons het nuwe
leiers uit die swart, bruin, Indi~r en
Afrikanergemeenskappe nodig (geen
woord van Engelse nie)," se hy.
Dan verduidelik hy dat hy in sy

lewe meer met die likwidasie van
kolonies te doen gehad het as enige
ander mens wat nog lewe.
"Ek het 'empires' rondom my sien

tuimel." Hy vertel van Indonesi~
waar duisende mense oornag hulle
Batik-tulbande verrui! het vir fesse
van verset en die koloniste uitgedryf
he!. "Hulle het letterlik oornag 'n
ander hoed opgesit."

haer reputasieas die Afrikanersgehad
nie," roep hy die status na die Boere-
oorlog op en se dit was Brittanje se
grootste skandaal ooit. "En tog het
ons gesink tot die wereld se nom-
mer een negatiewe simboo!."

En sir Laurens gaan aan deur te
vertel van die politiek en hoe dit nie
die mens se hoogste waardes kan
bepaal nie. Hy vertel van Strijdom
en Malan, noem Verwoerd nie by
name nie, en praat later met oog-
lopende heldeverering van genls
Bothaen Smuts. Hy verduidelikhoe
Brittanje na die Boereoorlog die hand
van vriendskap na Afrikaners gestrek
het en betreur dit dat baie dit nie
geneem het nie. Hy maan dat die
hand van vriendskap wat ons nou
gaan uitsteek, ook dalk weggeklap
kan word.
Hy verduidelik dat waardes iets

haer en groter as die politiek is en
dat ons probleem yerby die politiek
strek. "Maar ek glo dat De Klerk die
beste ding is wat in 50 jaar met die
Afrikaner se politiek gebeur het," se
hy. 'Maar ek glo rue dat die probleem
net in die politieke arena opgelos
kan word nie."
Hy se ons het 'n grondwet (met

die klem op die grond) nodig, 'n wet
wat uit ons grond kom, die grond
van ons wese, van ons land, vir
almal wat op die grand gebore is, en
'n klimaat am uit te vind wie die
nuwe leiers van die land is.
"Die politieke liggame wat ons

het, is te eng en nou vir die optrek
van 'n konstitusie."

Dan praat hy met leedwese hoe
daar gefaal is am die "wonderlike
Kleurlinge" se stemreg te behou en
'n gemeenskap vry van ras, geloof
en kleurvooroordele in Afrika te bou.
"Maar nou het ons die leuen van

apartheid verwerp. Party mense is
bang en die geskiedenis van Afrika
bied nie veeI aanmoediging nie. Ek
weet net ons het die beste mense,
ons swartrnense is nie deur die
slawehandel geknak nie, hulle is
meer saarnhorig".
"Ons is so gelukkig. Ons het 'n

wonderlike kans am die regte pad te
t'n,,, .

1""l'

~

van der Post maan dat ons nie
haastig moet wees nie. "Ons het
. stens 400 jaar nodig am dit reg

t\kry."
'.tOns sal inspan en opstaan en

ons sal trek waar mense nag nooit
tevore getrek het nie."

,
•••

ern stiger en op Engels begin
filosofeer. In 'n pleidooi vir 'n
terugkeer na die protestantse waardes
van die landelik-pastorale omgewing
waarin hy sy Afrikanerjeug deurge-
bring het, het hy ook sy eie interpre-
tasie van die geskiedenis beklem-
toon, 'n romantiese oproep van die
grootsheid wat Afrikaners vroeg in
die eeu na die Boereoorlog ervaar
het.

Met verwysing na die tirannie
van idees, verduidelik hy hoe die
heIe wereld nou in opstand teen
ideologie kom. Hy skryf dit toe aan
die mens se inner like bewussyn en
die ontoereikendheid van die geskie-
denis. Hy het dit veral teen wat hy
noem "die bevooroordeeldheid en
gedeeltelikheid van die geskiedenis
wat aan ons vertel word". Volgens
hom behoort die geskiedenis ons
geheue te wees en is daar 'n
skrikwekkende verlies aan geheue.
"Die geskiedenis van Suid-Af-

rika is wonderlik, meer opwindend
as enige ander wat ek ken," se hy.
"Maar geen ander een word die helfte
so sleg vertel nie."
Wat hy ook mis, is die rymelary

wat hy as kind geken het. "Die
Hugenote het hierheen gekom,
gewapen net met hul gewete en hul
God, maar teen die vorige eeu so
tuis gevoel dat hulle begin rym het.
Mense het in hul siel gevoel iets
rym," verduidelik hy. "Ons gees is
nie daarvoor om 'straightjackets' vir
die verstand te maak nie.
"Die Groot Trek is nie verby nie,

dit het net sleg begin. Ons gaan
weer opsaal. Dis hairy en scary, ek
weet, soos to~ ons hier gekom het.
Maar die roep vir die ware, Grootste
Trek is met ons."
"Geen land in die wereld het 'n

otste Trek

kultuur weggeneem nadat hulle vir
hulle gewete gevlug het."
Hy se dit was een van die domste

dinge in die geskiedenis, omdat
Frankryk, net soos Hitler, die beste
deel van sy bevolking verloor het,
die verbintenis en die oortuiging.
"Frankryk het Descartes aanbid

en Pascal by die venster uitgegooi.
Pascal wat gese het die hart weet
redes wat die verstand nie ken nie.
"Die Hugenote het, waar hulle

gegaan het, vas gestaan, en waar in
die wereld sal 'n mens nou sulke
mense kry, buiten Afrikaners. Hulle
is nie Frans nie. Vandag hang die
heIe Frankryk 'by the skin of its
teeth' am Frans te bly.
"Maar ons temperament is nie

Duits of Hollands nie, dit is Latyns.
Ons is die Latyne van Afrika. Dink:
net daaroor. Oral in die wereld, in
die geskiedenis, as 'nmens sien daar
roer iets wat mens nie kan verstaan
nie, mens sien daar roer dit, dis iets
Hugenoot.
"Ons is nie heeltemal die fleg-

matiese en betroubare mense waar-
voor ons uitgemaak word nie. Ons
het verbeelding, sensitiwiteit, ons
kan met woorde toor, ons is mense
van pret en lag. Lag is die ding wat
vir ons die belangrikste is. En on-
derliggend daaraan is 'n Hugcnote-
bewussyn, 'n gewete.
"In die aaklige jare van apartheid

wat op die land afgedwing is, ideo-
logies en op 'n Germaanse manier,
het ek gewonder: Dink:julie ons in
die Vrystaat kon so 'n plan uitgedink:
het? Natuurlik het ons 'n reputasie
vir planne maak, maar nie sulke
planne nie. Om te dink:jy kan die
lewe in 'n paar sulke ideetjies pas."

Sir Laurens van der Post

Teen die tyd het sir Laurens die
gehoor aan sy voete gehad en hy het

-e Gr
..fto..

,

Sir Laurens van
der Post, die
Suid-Afrikaans
gebore Engelse
ridder,
wereldbekende
filosoof en
skrywer, het die
Afrikaners In
morele hupstoot
kom gee.
CHRISTELLE
TERREBLANCHE
doen verslag

Voordat hy Engels begin praat,
vra hy eers: "Weet julie wat dit
beteken am 'n Afrikaner te wees?
Weet julie? Is julie bewus wat dit
beteken? Ek vra dit want ek ken nie
enige goeie boek oor die geskie-
denis van Suid-Afrika nie. Baie kyk
na die uiterlike aspekte, maar die
ding wat ons Afrikaners gemaak
het, is nie in die boeknie." (Hymaak
'n uitsondering ten opsigte van Bill
de Klerk se boek: "Puritans in Af-
rica").
Met verwysing na die boek "The

White Tribe of Africa", waarin gese
word dat die Afrikaners die afstam-
melinge van Duitse en Hollandse
setlaars is, erken hy die lande het 'n
groat invloed op ons gehad. Maar
volgens hom het die basis en gees,
die temperament van die Afrikaner,
byna niks daarvan nie.
"Dit mag julie skok, maar dit is

so," se hy. "Die kern van die Afri-
kaner is Hugenoot. Die Hugenote
was die basis gewees van 'n volk en
hulle het iets gemaak. Hulle het
wonderwerke gemaak hier, wonder-
werke. Kyk wat het die NOIK met
hulle gedoen, hulle taal gevat, ver-
bied am in hul taal te preek, hulle

nie. Die Afrikaners het nie gelag
soos hulle in my dae gelag het nie.
Die soortvan humor,diewildehumor,
het Suid-Afrika verlaa!.
"In die jare wat ek elke keer terug-

gekom het, dan sien ek dieselfde
mense in dieselfde hoekies en hulle
praat net oor een ding, die ding
verander nie en hulle word ouer.
"As hulle my sien, vra hulle nie

eens hoe gaan dit nie, hulle vra net:
'Wat dink:jy van ons probleem?'
"Nee, kyk mense, ek het naar

gevoel om die woord te hoor -
probleem. Dit was 'n probleem, die
ding wat nie wou beweeg nie. Dit
maak die mense oud, hulle lag nie.
"Dit is 'n baie groot ding dat die

mense nou beter voel. Ek het al baie
lekker gelag en ek is maar net 'n
week of twee terug. Nee, maar ek
het al baie meer gelag as veertig jaar
met Afrikaners. Dis dieselfde gevoel
watek inRusland gehad het. Ek was
tien dae daar en toe eendag hoor ek
iemand lag en ek spring amper uit
my vel en ek dink:dft is wat ek gemis
het. Dit is vir my baie belangrik,
want daar's 'n groat lang storie met
die laggery."

16jGEsPREK
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NS sal inspan en opstaan en
trek waar mense nag nooit getrek
het nie." So het sir Laurens van der
Post in 'n emosioneel-romantiese
vertolking van die land se geskie-
denis en die Afrikaanse taal voor 'n
volgepakte saal op Stellenbosch
gepraat Hy het gemaan: "Onsmoenie
haastig wees nie. Ons het minstens
400 jaar nodig am dit reg te kry".
Van der Post het op sy eie ver-

soek va or die Stellenbosch Forum
oar versoening gepraat, die enigste
openbare toespraak tydens sy huidige
besoek aan sy geboorteland. Dit was
gou duidelik dat die wereldbekende
boer, filosoof en skrywer gekom het
met 'n doel: om Afrikaners 'nmorele
.}~upstoot te kom gee.

Die belangstelling in die toespraak
was so groat dat die lokaal verander
moes word en mense het van heinde
en verre gereis omna te kom luister.
'n Halfuur voor die gordyne van die
HB Thom-teater oopgegaan het, was
die saal vol meestal au dames in hul
kisklere en met perels behang.
Seker daarom dat 'n groat deel

van die gehoor aangedui het dat
hulle nie Afrikaans verstaan nie, en
sir Laurens het halfpad na Engels
oorgeslaan.
Tog het hy in sy roerende toespraak

van meer as 'n uur nooit na die rol
van Engelse in die geskiedenis of
toekoms van die land verwys nie,
maar met Hefde en deemis oar die
ander groepe uitgewei.
.,., "Daar is nag 'n vraag. Verstaan
julie my soort van Afrikaans? Ek
hoar ek praat 'n Vrystaatse Afri-
kaans." Sir Laurens is 84 jaar gelede
naby Philipolis in die Vrystaat ge-
bore, waar sy pa, CWH van der
Post, voorsitter van die Volksraad
was. "Ek wil weet of julie verstaan,
want ek wi! bietjie met julie oar
Afrikaans gesels, 'n paar gedagtes
met julie ruil. Oar die Afrikaanse
karakter en wat dit vir ons toekoms
beteken.
"Want dis 'n baie emstige mo-

ment in ons geskiedenis," se hy.
"Toe ek Afrikaans geleer het,

was dit los, dit was los soos 'n perd
op die veld. God, dit was lekker om
Afrikaans te praat, dit was los, spon-
taan en vry. Dit was nag nie nodig
am Afrikaans op 'n tegniese en
wetenskaplike wereld toe te pas rue.
"Ek het nag my lesse op Hoog-

IJollandsgekry en daarin gebid. Want
dit was nie ordentlik am die liewen
Heer op Afrikaans toe te spreek nie.
Die mense het gedink: dit was on-
beskof."
Op die oog af is dit moeilik om

Sir Laurens met sy eie pastorale
beeld van Suid-Afrika in die vroeg
20e eeu te laat rym. Hy is in 1981
deur die Britse koningin tot ridder
geslaan nadat hy jare lank by die
likwidasie van koloniale gebiede
betrokkewas.Maar hy is vera!bekend
as skrywer van 'n magdom boeke,
waarvan een, "The Lost World of
the Kalahari", verfilm is. Hy het in
1963 die CNA-prys vir letterkunde
ontvang en het vyf ere-doktersgrade
in Brittanje en Suid-Afrika verwerf.

Tog was dit gou duidelik dat hy
hier as Suid-Afrikaner en veral Af-
.rikaner onthou wil word en het sy
eie definisie van wat dit vir hom
beteken met romanse en harts tog
aan die gehoor oorgedra.
"Daar is een ding wat vir my baie

belangrik is, daar in Landen, terwyl
ek twee jaar laas in Suid-Afrika
was, en ek bel op en ekvra: 'Hoe
voel julie nou? Hoe voel julie nou?'
'''Nee, ons voel lekker en ons

voelligter, en dan hoor ek hulle lag
'n bietjie. Nou julie weet, ons het
j.Lrelank rue mooi in Afrikaans gelag

:
i

I
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56 dink 5uid-Afrikane S oor die politiek

Die meeste respondente, ook die witmense, g10 die Nuwe Suid-Afrika moet 'n ander volkslied kry. •

Die oorgrote meerderheid swartmense glo dit behoort Nkosi Sikel'iNrika te wees.

Die Stem of Nkosi Sikel'i Afrika?

Vroue is mear konserwatief

30,0%
30,0
38,0
41,0

35,0%
33,4
58,2

51-60jr
34,3%
29,0
11,4
1,9
0,2
1,2
3,6

Platteland
61,0
12,4
26,6

Geen
Primer
Hoer
Na-skool en univ

15 - 40 jr
57,8%
14,6
7,7
1,1
0,9
2,7
10,0

Heelwat meer vroue (41,3
persent) as mans (30,8 persent)
verkies Margaret Thatcher as die
persoon wat hulle wil he Suicl.
Afrika met die onderhandelinge
moet help.

Steun vir die gewapende stryd
Nul - R500 10,0%
501 - 1 000 11,2
1001 - 5,2

Nul- R500
501 - 1 000
1 001 -

Steun vir kapitalisme

10,0%
7,0
9,0
4,5

58,6%
57,8
38,6

18,3%
20,8
42,6

Sosialisties
Kommunisties
Kapitalisties

Walter ekonomiese stelsel verkiesjy?
Stedelik
52,2
6,2
41,2

ANC
NP
DP
Inkatha
SAKP
PAC

Vit walter organisasie saljy in 'n verkiesing stem?
Stedelik Platteland
51,2 62,1
19,1 11,1
8,8 3,7
0,5 5,4
0,9 0,9
2,6 2,5

Geen
Primer
Hoer
Na-skool en univ

MEER Engelssprekendes (58,2 persent) as Afrikaanssprekendes (41,6 persent)
glo Suid-Afrika is 'n gewelddadige gemeenskap.

Die meeste respondente (80,1 persent) het apartheid/die regering/SAP/
SAW die skuld gegee vir die geweld.

Wit en Indier-respondente glo egter meer 'n stryd om mag is verantwoor-
delik, terwyl 42 persent van alle respondente ook die sku1d aan Inkatha en
die KwaZulu-polisie gee.

Meer bruin mense (22,4 persent) as ander groepe blameer armoede.

Verskille oor geweld

(42,1 persent) vir Nelson Man-
dela steun.

Meer mans (62,5 persent) as
vroue (53,9 persent) meen Suid-
Afrika is 'n gewelddadige ge-
meenskap.

African National Congress
Nasionale Party
Demokratiese Party
Inkatha Freedom Party
Suid-Afrikaanse Kommuniste Party
Pan Nricanist Congress
Konserwatiewe Party

Vir watter parly saljy in 'n verkiesing stem?

Steun vir sosialisme
Nul- R500
501 - 1 000
1 001 -

Steun vir beskerming van minder-
hede
Nul- R500
501 - 1 000
1001 -

Plattelands
32,0
54,3
13,7

Plattelands
11,5%
77,5

11,3%
6,6
2,9

Stedelik
38,5
48,8
12,7

Stedelik
10,5%
78,6

MEER mans (14,2 persent) as
vroue (6,7 persent) beskou die
gewapende stryd as die beste
manier om verandering teweeg te
bring.

Meer mans (15,3 persent) as
vroue (12 persent) meen die tyd is
nog nie reg vir onderhandeliuge
nie.

Meer vroue (54,5 persent) as
mans (48,3 persent) meen 'n
vryemark-ekonomie soos in die
VSA sal die beste manierwees om
by gelyke lewenstandaarde uit te
kom. .

Meer vroue (33 persent) as mans
(22,1 persent) steun FW de Klerk
as 'n toekomstige staatshoof, terwyl
meer mans (49,5 persent) as vroue

Die tabel illustrecr 'n deel van die
waarneming

Daar is oak 'n merkbare verskil tussen
jonger en ouer respondente.

Die jongeres het sterker steun
uitgespreek vir die gewapende stryd,
die ANC en Mandela en vir sosia-
lisme.

Nul- R500
501 - 1 000
1001 -

Ekonomiese gelykheid sal bereik
word deur 'n ekonomiese stelsel
soos die wat in die Sowjet-Unie
toegepas word, te volg

r~lli.IIII'11ifiij;\;iiil\j~!III~IIIII'vii~liIIII! (iii"12::':;;;;;,]'::::::I.;,,;II
Ekonomiese gelykheid sal bereik word Steun vir kommunisme Beskerming van minderhede
deur 'n Sowjet-tipe ekonomie te volg
Geen 20,0%
Primer 12,0
Hoer 9,0
Na-skool en univ 7,5

Ja
Nee
Weet nie

Is dit nodig am stamregte te beskerm?

Gewapende stryd
Onderhandelinge

Wat is die beste manier am verandering
teweeg te bring?

Wit Swart Indier Kleurling

Steun vir onderhandelings 86,0 76,7 78,8 10,2
Steun vir gewayende stryd 2,5 15,9 4,5 5,0
Steun vir burgerlike verset 4,2 5,6 7,4 5,0

Steun vir die ANC 7,1 79,3 35,0 29,4

Steun vir Mandela 18,7 66,7 27,6 15,4
Steun vir die NP 50,9 2,6 24,5 24,9
Steun vir enkelparlement sonder
beskerming van minderhede 55,0 91,0 72,0 84,0
Steun vir minderheidsbeskerming 53,4 12,8 33,7 27,5
Steun vir verbod op aile ras-
gebaseerde instellings 27,4 58,0 37,5 36,7
Steun vir vrye keuse tov gemcngde
of ras-ekslusiewe skole/woonbuurte 72,6 42,0 62,5 63,3
Steun vir De Klerk 47,2 10,4 32,2 19,0
Steun vir sosialisme 22,7 60,2 59,4 57,0
Steun vir kapitalisme 77,1 29,1 36,2 39,4
Gelyke lewensstandaarde is beter deur
Rusland-tipe nasionalisering moontlik 1,2 14,5 3,9 4,4
Gelyke lewenstandaarde is beter deur
VSA-tipe vryemark-ekonomie 76,1 41,3 53,7 61,1'

Steun vir werkers as maatskappy-
eienaars 2,1 8,1 1,9 3,6

Die rassekloof
loop diep
DIE rasseverdelings loop diep deur die Suid-Nrikaanse samelewing wan-
neer dit kom by sienings oor 'n ekonomicse stelsel en 'n nuwe grondwet, met
bruinmense en Indiers nader aan witmense op 'n hele paar kwessies.

Tog staan die meeste mense in al die bevolkingsgroepe stewig agter
onderhandelinge en 'n verwerping van geweld en is daar bree hoop dat die
huidige onderhandelinge wei 'n beter toekoms vir almal gaan verseker.

Die tabel is self-verduidelikend:

Verreweg die meeste Suid-Afrikaners -
ook die meeste witmense - wil 'n nuwe
grondwet he wat aile burgers gelyke
stemreg vir 'n nie-rassige parlement gee.
Meer as 'n vyfde van die bevolking glo
door behoort beskerming te wees teen
meerderheidsoorheersing. Swartmense
met hoe opvoedingspeile en hoe
inkomsfe is heelwat meer konserwatief as
mense met laer kwalifikasies en
inkomstes. Swartmense in plattelandse
gebiede is heelwat meer radikaal as
mense in die stede. Oit is van die
bevindinge van 'n nasionale
meningsopname wat die Instituut vir Swart
Navorsing (IBR)pas in boekievorm onder
die titel"The People Speak. Negotiation
and change" gepubliseer het. Altesame 3
725mense van aile etniese groepe oor
die hele land is in die opname getoets.
MAX OUPREEZberig
MENINGS in Suid-Nrika is nie net op rassegrondslag verdeel nie, maar
daar is ook 'n groot klooftussen mense in die stede en mense in die platteland,
tussen mense met 'n goeie inkomste en mense met 'n lae inkomste en tussen
mense met hoe opvoedkundige kwalifJ.kasies en die met lae of geen kwali-
fikasies nie.

Respondente met 'n hoe inkomste en kwalifikasies het in die algemeen
meer steun uitgespreek vir kapitalisme en 'n VSA-tipe markekonomie; die
Nasionale Party, FW de Klerk en die beskerming van minderheidsregte as
respondente met laer inkomstes en laer onderwyskwalifikasies.

Respondente uit die laer inkomste- en onderwysvlakke het weer sterker
gestaan by steun vir die gewapende stryd; betogings; die ANC en Nelson
Mandela; en by sosialisme, kommunisme en 'n Sowjet-tipe ekonomie.

Die tabelle regs illustreer van die vcrskille:

Swart respondente tussen 15 en 40 jaar oud was heelwat sterker in hul steun
vir die gewapende stryd (17,5 persent) as jongmense van ander groepe.
Zoeloe-sprekendes steun dit weer sterker (17 persent) as Xhosa-sprekende
jongmense (11,3 persent).

Die jonger Zoeloe-sprekers is in die algemeen effens meer radikaal as'
jong Xhosa-sprekers.

Totaal Swart Wit Kleurling Indier

Die Stem 10,0% 0,8 26,7 17,9 21,7

Nkosi Sikel'iAfrika 55,5 80,2 11,0 26,0 23,8

Nuwe volkslied 27,4 14,2 49,0 46,6 46,3
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"Dop is dop • , •apaa
By 'n staatsdinee van die frontliniestate in Lusaka het
een van die leiers van 'n frontliniestaat 'n vurige
toespraak gelewer oor hoe onsmaaklik apartheid vir
die beskaafde wereld is. Hy het 'n beroep op die
internasionale gemeenskap gedoen om met
sanksies teen Suid-Afrika voort te gaan. Aan die
einde van sy toespraak het hy 'n heildronk ingestel.
AI die wynboftels op die tatels het die inskripsie op
gehad: 'Made from the finest South African grapes'.
Maar nou begin die Zambiers darem hul eie wyn
maak. JURIEVAN DERWALTvan die African News
Organization berig uit Lusaka

WYNMAKERY is besig om 'n baie belang-
rike bedryf in die SiIider-Afrikaanse lande te
word. In Zambi~ het dit die potensiaal om die
land se belangrikste bron van buitelandse
kapitaal te word.

Zambi~rs is bekend as die mense in Suider-
Afrika wat die meeste bier drink, maar vol-
gens dr Earl Johnson, 'n Jamaikaans-gebore
wetenskaplike en een van Zambi~ se top-
wynmakers, is sy wyne besig om meer gewild
as bier te raak. Ou, geharde drinkers verkies sy
wyne bo bier, s8 hy.

"Die Zambiese wynnywerheid het die po-
temiaal om net so belangrik soos die in Fran.layk
en Itali~ te word. Al die hulpbronne is beskik-
baar in die land en die aanvraag vir ingevoerde
bestanddele is baie klein. Daarom is wyn-
makery 'n ideale nywerheid vir 'n arm land
soos Zambi~," se Johnson.

Hy s8 indien Zambi~ die geleentheid gegun
word om te groei, die land sy eie wynnywer-
heid binne drie jaar kan vestig.

Dr Johnson se wyn verskil egter van die
wat in Suid-Afrika, Zinlbabwe of Europa
gemaak word. Johnson se wyn word van

pynappels en mango's gemaak.
"Elke land het sy eie defmisie van wyn. In

Zambie vereis die definisie dat wyn van vrugte
gemaak moet word. Daarom gebruik ek pyn-
appels. Dit is in groot hoeveelhede beskikbaar
en baie goedkoper om te groei as druiwe," se
Johnson.

Hy se die aanvraag na sy wyn is baie groter

as die produksie daarvan. "Die wyn wat ek
vandag bottel, is reeds verkoop en voor betaal.
En daar is drie soorte - sterk, droog en soet."

Gevra 001' die gehalte van sy wyn teenoor
die van druiwewyn, se Johnson: "Pynappelwyn
is vir die wynnywerheid soos beetsuiker vir
die suikernywerheid. Vir eeue het mense sui-
kernet gebruik om suiker te maak. Maar beet-

suiker word by die dag gewilder omdat dit in
sekere lande meer beskikbaar is."

By die klein wynmakery buite Lusaka word
150 liter wyn daagliks gebottel. Die wynma-
kery kan egter tot 20000 liter per dag vervaar-
dig, maar ekonomiese faktore is die demper.

Buiten Johnson se wynmakery het Zambi~
se nasionale raad vir wetenskaplike navorsing
(NCSR) 'n metode ontwikkel om wyn van 'n
inheemse vrug, bekend as "masuku" te maak.
Zambi~ se nasionale brouerye maak masuku-
wyn s6, terwyl Zambia Horticultural Products
(Zarnhort) wyn van mangosap maak. Die wyn
is bekend as "liato".

Hoewel die Suider-Afrikaanse state se kli-
mate nie ideaal is vir die groei van druiwe nie
- te veel r~n in die laat-somer - het Zimbabwe
daarin geslaag om in 'n kort tydjie heel skaf-
like wyne temaak. Wyndrinkers in Zimbabwe
kan nou teen 'n bekostigbare prys hul eie land
se produk geniet.

Soos in Zambie, het die ander Afrika-lande
ooknie hul wynmakery tot druiwe beperknie.
In Malawi gebruik hulle mango's, perskes,
brame en selfs papajas.

Moordbye knou
Texas se ekonomie

WASHINGTON -Die hele Texas is op die uitkyk vir 'n gevaarlike indringer
uit die suide.

Die keel' is die mense van Texas nie bang vir onwettige Mexikane wat
snags 001' die Rio Grande swem nie, maar vir 'n gevaarlike soort moordby.

'n Jaar gelede het die Amerikaanse departement van landbou 'n netwerk
van valle allangs die Texas/Mexiko-grens vir die bye opgestel.

As lokaas is 'n sekshormoon wat deur die bye afgeskei word, gebruik.
Die Amerikaners hel gehoop dat hulle die bye sodoende sou keel'. In

November 1989 is die bye 250 kilometer suid van Matamoros, 'n grensdor-
pie aan die Mexikaanse Golf, gesien.

Die eerste aanval deur die bye is op 15 Oktober aangemeld.
'n Inspekteur wat die valle by 'n klein grensdorpie Hidalgo nagegaan het,

het 'n snaakse swerm in een van die valle aangetref.
Hy het van die bye na 'n laboratorium gestuur wat bevestig het dat dit

moordbye is.
Die bye is onmiddellik vernietig, maar kennel'S by die departement van

landbou meen dat die swcrm deur ander gevolg gaan word. In reaksie op die
swerm het die departement hul behcermaatr~ls verskerp en gevra vir meer
geld.

Byeboere in die omgewing word ook verbied omhul bye buite die grense
van hul distrik te neem.

Die moordbye, ook bekend as "Afrika-bye", is die gevolg van 'n eksperi-
ment wat 'n paar dekades gelede in Brasilie uitgevoer is. In die eksperiment
het bioloe die Afrika- en Europese by gekruis.

In 1957 het verskeie van die hibriede uit die laboratorium ontsnap.
Sedertdien het die bye aailgeteel en word reeds in die meeste Latyns-
Amerikaansc lande aangetref.

Die Afiika-moordby Iyk baie soos die gewone heuningby en 'n enkele
steek deur die moordby is nie gevaarliker as die van die Europese by nie.
Die rede waarom die Afrika-bye so gevaarlik is, is opldat hulle so liggeraak
is. As 'n swerm of 'n korf Iastig geval word, sak die swerm op die indringer
toe en steek hom dood.

Volgens kennel'S het die bye reeds 16 mense die afgelope drie jaar in
Mexiko doodgesteek. Sedert 1957 is meer as 100 sterfgevalle in Latyns-
Amerika aangeteken.

Die kanse dat 'n mens van aangesig tot aangesig met 'n swerm van die
bye gaan kom, is skraal. Kennel'Smeen egter as 'nmens deur een by gesteek
word, hy of sy so vinnig as moontlik moet weghardloop voordat daar
versterkings opdaag.

Byeboere in Texas is baie bekommerd 001' die ekonomiese bedreiging
wat die bye vir hulle inhou. As 'n korf deur die bye besmet word, moet dit
vernietig word.

Indien die bye daarin slaag om Texas binne te dring sal die heunigbedryf
sekerlik daaronder ly. Sedert die bye Sentraal-Amerika binnegedring het,
het heuningproduksie met 50 persent gedaal.

Boere in Texas, wat afhanklik van bye is om hulle vrugte en groente te
bestuif, is ook bekommerd. Landbou dra jaarliks tot 10 biljoen dollar van
die staat se ekonomie by. Indien korwe met "goeie" bye vemietig moet
word, sal die boere ondergaan.

'n Plan om die bye te bekamp is opgetrek en 'n bykomstige 700 000 dollar
is aangevra. Of die geld beskikbaar gaan wees, is onseker.

- GEORGES DESCHODT (AFP)

Vir belangstellendes: volstruisvleis
is by die volgende plekke beskik-
baar:
Johannesburg: Lusitania, Seaworld
Kaapstad: Hyperranch, Brackenfell;
Blouberg Meat Market,
Bloubergstrand
Pretoria: Hercules Cold Storage

Braai die vleis in 'n bietjie botter en
olie.
Voeg 'n bietjie knoffel daarby.
Maak 'n eenvoudige sampioensous.
Braai dit met uie en voeg room en
geursel by.

* Wat ek self dink? As 'n mens kyk
na die yslike bene van daai vol-
struise en hoe hulle rondhardloop,
kan 'n mens nouliks insien hoe al
daai spiere so sag en sappig kan
wees nie. En die dag as volstruisvleis
beesvleis vervang, is seker ook die
dag wat die voels begin vlieg - al is
dit net om van die cowboys weg te
kom.

in volstruisvleis belang, en diegene
wat dit al geproe het, hou daarvan.
Ons bedien byvoorbeeld
mopaniewurms en sommige mense
trek hul neuse daarvoor op, die-

. selfde met volstruisvleis. Net mense
met 'n aangeleerde smaak vir ek-
sotiese kosse sal dit waardeer."

Naude se die vleis raak ook gewild
in Switserland.

Die voorkoms? Dit het 'n rooi
kleur, maar omdat dit voelvleis is,
word dit as witvleis geklassifiseer,
s8hy. Slegs die boonste deer van die
volstruis se been word geeet.

Eduan het een van sy vol-
st:uisvleisresepteaan Vrye Weekblad
gegee:

Volsfruise was lank niks meer
as snaakse groot voels met

, nuttelose vlerke, en groot
". ronde oe met lang wimpers.
'. Deesdae rook die reuse-voels
~ egter weer gesog, veral in

Amerika - en vir meer as
net hul velie en vere. IRENE
LOUW berig oor die
terugkeer van die volsfruis

Kentucky
F ied
Voistruis?

lank wees voor
'n mens Kentucky

Fried Ostrich gaan eet nie.
Maar is daar dieselfde gees-

. drif in Suid-Afrika, wat jare ge-
. r:~ lede die w8reld se voorste vol-

~ ~ struisbedryf gehad het?
. '" ::! (. . Dit Iyk nie so nie. Daar is geen
, .' .r" ;l.'j,.: I' ~. ~) sprake van 'n bemarkingsveldtog

$3t-.:..."'C" , .. ~(~1 1\ nie. Die instelling wat die vol-
: ;..;:;~. , ~. ,:;. .•. struisbedryf oorheers, die

..../.::.-~.; .~':'-.... ~,~:..... Klein Karoo Land-
-- -.,;'..:. 41 .~ _.A. __ ~-,)

{,p .~7 ,~'.~'-' boukooperasie (KKL), is
PRAA T van volstruise pleks van ook nic juis gretig am inligting
die weer, en Doug Stj.:kler, 'n groot daaroor te verskaf nie.
Amerikaanse volstmisboer, raak Volstruisboerderyis vand:1gfeitlik
geesdriftig. Nie net 001' die etlike net 'n tradisie wat in die omgewing
paar sagte stewels en die wuiwende van Oudtshoorn oorleef. Vir die
kostuumvere wat elke volstruis vir meeste volstruisboere val die Idem
hom lewer ni~. veral op die verwerking van vere,

Daar is ook die keur-filette wat volstruisleer en volstruiseiers.
menige liefhebber van Amerikaanse Is volstruisvleis gesonder as bees-
"steakhouse"-kos sallaat watertand. of enige ander vleis?

Stickler blik of bloos nie wan- Kilian Le Roux, ass is tent-
neeI'hy se: Volstruisvleis is die vleis hoofbestuurder van KKL op
van die toekoms en sal beesvleis Oudtshoorn, s8: "Dit is moeilik om
eendag vervang. Sy roeping is dees- die vraag te beantwoord omdat ver-
dae om mense te oortuig van die skeie argumente deur ander vleis-
voordele van volstruisvleis: dit is produsente aangevoer kan word
laag in cholesterol en ryk aan pro- rakende die voordele in die gebruik
te'iene. van hulle spesifieke vleis. Ons kan

Dit smaak ook niks anders as die weI se die vetinhoud van vol-
keurigste beesfilet nie, en het die struisvleis is baie laag."
tekstuur van kalfsvleis, maak nie Dit wil lyk of daar nie juis 'n
saak hoe 'n mens dit gaarmaak nie. groot aanvraag vir volstruisvleis is

Volgens hom is volstruisvleis nie,endatditnetinduurrestaurante
rooier en maerder as gewone vleis verkrygbaar is.
en baie smaaklik. Vir hom is daar Eduan Naude van die restaurant
niks buitengewoon daaraan om Gramadoelas in Joubertpark, Johan-
volstruisvleis te eet nie. "Ons eet nesburg verskil van Le Roux. Hy is
'slakke, dan nie? Hoekom kan ons baie optinlisties 001' die moontlikhede
nie volstruisvleis eet nie? Mense van volstruisvleis. Gramadoelas
raak al meer gewoond aan eksotiese bedien die vleis graag en vind dat dit
kosse." taamlik gewild by hul klante is.

Stickler meen dit sal nie meer "Heelwat Suid-Afrikaaners stel

Vrye Weekblad, 9 November 1990
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Ons gemoklike wereld se doe isgetel

----,

DIE term "ekologie" word vandag nie meer in
die streng "wetenskaplike" of biologiese sin
gebruik nie. Die studie van die verband tussen
lewende organismes (biota) en hul fisiese
omgewing (abiota) het die bestaan van "eko-
sisteme" bevestig.
'n Ekosisteem verwys na enige sisteem

waarin daar 'n interaksie en afhanklikheid
bestaan tussen lewende organismes en hul
onmiddellike biologiese en chemiese omge-
wing. Die wisseling van energie tussen die
lewende en nie-lewende komponente van 'n
sisteem bepaal die omvang van afhanklikheid.
Die vakgebied kan as die wetenskap van
ekologie beskryf word.
Die normatiewe sin van die woord het

ontstaan uit 'n nuwe en brci\r beskouing van
die "energie-ekonomie" binne 'n ekosisteem.
Die siening Ie klem op probleme wat die
gebruik van skaars en uitputbare hulpbronne
vir (in hoofsaak) die mens se onmiddellike
bestaan op die planeet kan veroorsaak. Drastiese
veranderingbinne 'n ekosisteem kan met ander
woorde emstige gevolge inhou vir enige le-
wende organisme binne so 'n sisteem en in-
dien die aktiwiteite van die mens sulke veran-
deringe (direk of indirek) teweeg bring, word
dit as "verkeerd" beskou.
"Ekologie" beteken dan die bewaring van

die energie-vloei in feitelik aIle sisteme. Die
invloed wat die grootskaalse uitkap van borne
in tropiese streke op weerpatrone kan he,
word as 'n ekologiese studieveld gesien. Die
gevolge van ontwikkelingshulp van groot
moondhede aan onderontwikkelde en
ontwikkelende lande in die sogenaamde derde
wereld, word as 'n ekologiese vraagstuk op
konferensies behandel. Ekologie het dus oak
'n stewige vastrapplek in die politiek en die
maatskappy gekry.
Optimistiese ekolae plaas die mens nie

meer in 'ndominante posisie binne 'n hierargie
van sisteme of verskynsels nie. Die Gaia-
teorie (1979) van die Britse wetenskaplike
James Lovelock, beskou die aarde as 'n enkel,
lewende entiteit met 'n eie ekologiese balan-
seringsvermae. Die aarde kan self enige on-
gunstige invloed op sy voortbestaan afskud of
balanseer - dis net dat die nuwe posisie wat

moontlik daama kan ontstaan, miskien nie
gunstig sal wees vir spesifieke lewensvorme
nie.
Die "greenhouse effect" (in sigself 'n

herhalende natuurlike verskynsel) kan as
voorbeeld dien - atmosferiese temperature
word miljoene jare al gereguleer om by veran-
derde chemiese sarnestellingsvan die atrnosfeer
aan te pas. Die voorkoms van gereelde
ystydperke is paleontologies bewysbaar.
Die regulasie wat tans aan die gang is, gaan

waarskynlik 'n geweldige invloed op die
voortbestaan van die mens inhou, veral indien
hierdie huidige verandering oor 'n (relatiewe)
kort tydperk geskied. Terwyl Gaia rustig na 'n
nuwe ekwilibrium beweeg, kan die mens 'n
baie duur prys betaal vir sy drarnatiese in-
menging in die groter ekosisteem.
Lovelock se teorie begin vandag eers wyer

aandag en aanvaarding geniet. Navorsing
ontbloot gedurig nuwe bewyse van skakel
tussen biologiese sisteme en die omgewing.
Maar dit is juis Lovelock wat waarsku dat

die "groen beweging" sy onskuld verloor het.
In "Stand up for Gaia", 'n Schumacher-lesing
uit "The Green Fuse", (Quartet Books, Lon-
don 1990), se Lovelock: "Sadly and soon the
environment agenda became concerned with
narrow human interests, and with threats to
our species specifically, rather than with a
proper concern and empathy for the natural
world around us."
Hy betreur die afwesigheid van gesonde

verstand. Die probleem illustreer Lovelock na
aanleiding van die dilemma om die gat in die
osoonlaag. Hy bevraagteken rue die teenwoor-
digheid en toename van nog 'n groep indus-
triele gas in die atmosfeer nie, ook nie die
projeksie van die gevolge daarvan nie.
Maar die oomblik dat daar spra.1<ewas dat

die toedrag van sake tot kanker by die mense
kon lei, het (voorheen afwesige) fondse vir
navorsing begin instroom. Koerante het met
hoofopskrifte die "groot omgewingsgevaar"
onder lesers se aandag gebring.
Lovelock is 'n voorstaander vir die onmid-

dellike staking in die vrylaat van gasse wat die
osoonlaag uitdun, omdat dit ten minste 'n
positiewe stap in die rigting van algemene

beheer oor die opbou van "kweekhuis-gasse"
is. Hy wys daarop dat die gevaar van ultra-
violet bestraling groter is vir mense (mense
met wit velle in besonder) as vir die planeet.
Dit is van groot belang vir die wetenskap,

maar is slegs 'n deel van die omgewingsdilemma
wat voorle. Die publiek en die "groen bewe-
ging" wat hierin die enkele grootste bedrei-
ging vir die omgewing sien, is eenvoudig mis-
lei. En "die mens" is weer terug in die middel
van die prentjie.
Vir Jame:. Lovelock is die onmiddellike

toekoms van groter belang: "...the earth in the
next few decades will pass through one of its
major transitions, and we, its fIrst social and
intelligent species are privileged to be both the
cause and the spectators."
Ons is op die vooraand van 'n klimaatsveran-

dering wat tot ses keer groter as die verande-
ring vanaf die laaste ystydperk tot vandag kan
wees.
Tydens die laaste ystydperk het gletsers in

die hedendaagsc Europa, tot by die Alpe gereik;
inNoord-Amerika tot naastenby StLouis. Die
seevlak was ongeveer 100meter laer as vandag
en 'n bykomende landoppervlakte - so groot
soos Afrika - was bo seevlak en met vegetasie
bedek. Die trope was ongeveer so warm soos
vandag - met ander woorde 'n redelik aange-
name plek om te bewoon en ons voorsate was
ook reeds daar.
Volgens Lovelock salons huidige "tussen-

ystydperk" gekenmerk word deur tempera-
tuur- en seevlakverhoging, gepaardgaande met
geweldige wisseling in weerpatrone. Gaia is
reeds besig om aan te pas - terwyl die mens.
voortgaan om tropiese woude te vernietig en
'n kombers van gasse die atrnosfeer in te stuur
wat die kweekhuis-effek sal versnel.
"Versnel" is die korrekte term, aangesien

die kwcekhuis-sindroom nie uitsluitlik op die
inmenging van die mens aangewese is nie.
"In these circumstances Gaia ismuch more

likely to shudder and move over to a new and
stable state, fit for a different andmore amend-
able biota. It could be much hotter or much
colder, but whatever it is, it will no longer be
the comfortable world we know."
Dit plaas natuurlik weer eens die mens

GROENPRAATJIES

TIENIE DU PLESSIS
geheel en al sentraal in die problematiek van
die "ekologie". Lovelock sc siening gaan ook
hiermee saam, ondanks sy poging om die
mens "minder belangrik" Ie maak. Hoe word
die mens op sy plek gesit?
Die blote vraag veronderstel 'n hierargie

van sisteme. Gaia kan die mens afskud - ons
teenwoordigheid bevorder nie 'n gro ter balans
nie. Is dit vir ons wat (klaarblyklik) net vol-
gens 'n basis van "die-mens-as-sentrale-wese"
kan redeneer moontlik om te dink aan 'n sis-
teem buite 'n hierargiese ordelys? Sommige
filosowe se dit is naYef.
Die bevrydende gedagte is natuurlik dat

Gaia nie omgee vir wat ons as mense gaan
doen of nie doen nie. "Survival is not all that
it's cracked up to be - fuckthe protection of the
cute" lui 'n aggressiewe plakker wat tans op
verskeie motors in Johannesburg te sien is.
Indien jy die Darwinistiese strekking van die
boodskap ignoreer, kan dit net sowel 'n leuse
vir Gaia word.

(Tienie du Plessis is 'n mede-direkteur van
Taurus-uitgewers)

Die kerk het die kunstenaars afgedank
DAAR is baie dinge wat 'n mens skaam maak
om te sCdat jy i.nGod gio. 'n Terugbli.k:op die
geskiedenis van die Christendom herumer
aan die verkettering van Galileo, die ver-
branding van die sogenaamde "hekse" en die
verheerliking van ras en geslag.
Daar is wei ook die teenoorgestelde

voorbeelde en die talle grafte van onbekende
krygers wie se kruisdra-lewens die wereld 'n
beter plek vir baie gemaak het. Maar om die
een of ander rede herhaal die dom dwalinge
eerder as die goeie geeste.
Aan die ander kant kan dit so maklik 'n po-

ging van die regisseurs van die wereldgewete
word om hulself te verontskuldig deur die
mensdom se totale skuld op godsdiens te laai.
Ewenwel, 'n koerantopskrif wat skree van

'n nuwe "sckte" wat 'n scun van sy matriekeksa-
men gekaap het, maak my maag hoI. Dan is
daar nog die ywerige verdoemers wat "New
Agers" agter elke bos uitskop waar die Kom-
munis en Liberalis tot 2 Februarie sou gele
het, en andere wat uit loutel' parano'ia opium
vir werklikheidsontvlugting uitdeel. Genoeg
om jou godsdiens te laat wankel.
Is dit dan begryplik dat 'n rna van 'n agt-

jarige knaap verlee verskoning maak vir die
gedrag van haar seun? By het 'n "probleem".
By die huis, waar hulle kuier en selfs in die
dokter se spreekkamer lees hy al ewig uit die
Bybel. "Hy is erger as 'n predi.k:ant!"verduide-
li.k:sy aan my.
Nou wonder ek net of die mamIna oak

verlee sou wees as haar seun versot sou wees
op finansiele tydskrifte? Het manunon se al.
taar van kapitalisme nie net soveel slagoffers
(of meer) as die van godsdiensmisbruike nie?
Ondanks al die" dinge" wat in die naarn van

godsdiens en kie gepleeg is. groei geloofsake.
Markaanduidings is dat daar 'n oplewulg kom.

Die vertroue in die mensli.k:e rede en die
vooruitgangsgdoof van die "moderne tydH

soos dit in die optinlisme van die wetenskap,
tegniek, nasionalisme, imperialisme en hier te
hmde oak die sosia!e ingenieurswese na vore
getree het, is aaIl die uitsterf.
Die monumente wat die venroue i.ll die

mcnslikerede en vemmens nageJaathet, naamlik
oorloe, hongersnood, ongeregtigheid, natuUT-
vemietiging en die morele krisis, plaas die be-
markers van geloof in die transendente weer
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in die hoofstraat. Hans Kling beweer dat die
hemieude belangstelling in gelaofsdulge lOon
dat die groat illusie nie die godsdiens was nie,
maar die "mondige" mens se afsterwe daar-
van.
My eie gdoofsvooruitgang wi!ek nie verde-

dig met markkragte nie. Opium is slcg, selfs al
sai daar 'n groot aanvraag voor wees. My
verdediger is 'n ou vriend, naamli.k:die onder-
skeiding tussen geloofsdade en geloofsinhoud.
Geloofsdade is die "dinge" van die geloof.

Daaronder tel (ongelulrJ::ig)ook die ondeurdagte
uitsprake, die ontvlugtingsvroomheid, die
oorvertaal van dienswoorde na magsimbole
en die geestelike blindheid wat nie die tekens
van die tyd kan onderskei nie. Geloofsinhoud
daarteenoor is eintlik nie objektiveerbaar nie.
Dit is moeilik defmieerbaar.
Woorde en ervaring skiet tekort, want ge-

loofsinhoud is die fondament van die ganse
werklikheid, wat self te omvattend is om
gedefmieer te word.
Geloofsinhoud is God self.
Dit is veralwanneer 'n~ns by die grenssitua-

sies van die lewe kom - by siekte, dood,
egskeiding en diepe mislukking - dat die ge-
loof in God 'n vashouplek en Olientasiepunt
kan word. Die aard van ons werklikheid - ook
ons lydenswerkli.k:heid - roep ons tot 'n styl
van lewe met transendente kwaliteit teenoor
onsself en ander.
Volgens die Christeli.k:egeloof bied Jesus

Christus, wat die transpersoonlike God be-
kend gemaak het, so In lewensstyl aan. God,
wat in Jesus leef, onderdruk nie, maar herstel;
veroordeeJ nie, maar vergeef; bestraf nie. maar
bevry. Die evangejje gee meer as wat dlt eis,
maar \Vat dit eis is nie 'n onvlugting van die
w6reld en die mens deur 'n beter wereld en 'n
God te projekteer nie (Feucrbach); dit is nie

die iIIusie van blywende onvolwassenes nie
(Freud); oak nie die kompensasie van die wat
op een of ander wyse te kort gedoen is nie
(Nietzsche); of opium om mense polities of
sosiaal te onderdruk nie (Marx).
ksus se eis is nie 'n nuwe stel rci\ls nie,

maar 'n nuwe lewenstyl van vertroue, maar
ook verantwoordelikheid teenoor God en mens.
Jesus verduidelik God nie met metafisiese
spek.-ulasiesnie, maar met daagli.k:se allego-
riee en konkrete lewe. Sy lewe is een van lyde
omdat hy die maatskaplike grense nie gere-
spekteer het nie en die Godsverstaan van sy
tyd gekritiseer het. Vir Jesus die gekmisigde
se woorde en dade hoef 'n mens jou nie te
skaam nie (Markus 8:38).
Waarom bly talle skaam twyfelaars dan

teen die geloofsdinge vaskyk en sien nie die
geloofsinhoud raak nie?
Ben van die redes is dat die omvatlende

boodskap virdie totale werklikheidshantering
aan die beperkte analitiese linkerbrein ..denke
oorgelaat is. Die kerk het die kunstenaars
afgedank.
Kan die orientering aan God vir die grense

en die binneland van die lewe, die saak wat
nag puur-intellektueel of na'ief-emosioneel
werklik op juridies-agtige wyse deur teolae
vertolk word?
Nee, eers wanncer die regterbrein-boodskap

deur regterbreine vertolk word, kan die krag
van die GodsvGrhaal in Jesus Christus die
skaamheid oorwin. Krag tot nuwe Iewe en
nuwe betekenis. Paulus skryf in Romeine dat
hy hom nie oar Christus skaam nie, want dit is
'Il krag. 'nKrag van God tot redding vir elkeen
wat glo.

(Ds ATldre van Nifkerk is l'redikant van die
NG Gemeente Jakaranda in Pretoria) • I

--------------_._-------------------------_. __._-------------
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Joernalisfe onthuts oor vonnis

ONS ROU NET
NIE VAN
BOERE EN

JODE

beth gesels.
Sy s8 sy's nie deur haar eie rna grootge-

maak nie. Die enigste vrou wat sy kon
soen en drukkies gee toe sy klein was, is
ou Sophie. au Sophie was rna vir die
kleine Mariatjie. En ou Sophie het vir haar
gese: "Kleinnooi, my kinders moet in hulle
eie plek grootword, waar hulle gedy. Nie
hier tussen julIe mense nie."
Die vraag ontstaan: wie is julle mense

en wie is ons mense?
Vir my is julle mense di~ wat enigiets

met geweld wi! oplos. Ons mense is di~
wat saam kan lag en die belaglikheid van
die lewe geniet. Julle mense is die wat wat
na 'n mens kyk en nie verder as hulle
velkleur kan sien nie. Ons mense is di~
wat glo 'n nuwe Suid-Afrikakan welleefbaar
wees. Julle mense se oe is vol minagting,
ons mcnse s'n vol spot en plesier.

Leuens of nie?
Onkundlg van Bloemfontein
skryf:
Met die Afrikaner Broederbond se doel-
stellings kan ek my volkome vereenselwig,
maar daar is twee sake waarmee ek my nie
kan vereenselwig nie.
Eerstens is daar die klousule oor ge-

heirnhouding. Die klousule het daartoe
gelei dat jy jou lidmaatskap moes ontken
of swyg of beantwoord soos prof Pieter
Potgieter tydens die Algemene Sinode se
sitting.
Verder mag die plek van samekoms

nooit verklap word nie.
Is ditnie 'n leuen wanneer jy direkmoet

ontken r:.t jy nie 'n lid is nie?
Tweedens is daar die gebruik as 'n lid

jou wil voorstel of jou naam wil voorle,
om onder 'n dekmantel te probeer uitvind
of jy darem "goed" genoeg is om as Afri-
kaner te kwalifiseer.
Ek wi! nou vra dat een of ander pre-

dikant of teoloog aan my verduidelik
waarom dit nie sonde is om "leuens" te
vertel nie. Mag ons dan die gebooie buig?
Gelukkig was ek altyd openlik oar die

feit dat ek nie aan 'n geheime organisasie
wi! behoort nie.
(Brief heelwat verkort - Redakteur)

SOLANK JULLE
DOEN WAT
ONS SE

ONS IS NIE
RASSISTE NIE

HFV Boshoff van Stellenbosch
skryf:
In sy Lospraatjies (Vrye Weekblad, 5
Oktober 1990) haal Fanie Olivier Adam
Small se gedig "Vryheid" aan am die
verdwyning van afsonderlike geriewe te
vier.
Wat word in die gedig bewys? Dat daar

cen hartelose kondukteur op die Kaapse
busse gewerk het. Skrikwekkend. Maar
nie naastenby so erg soos die aanklag dat
daar tussen al die "bruines" agter, nie een
was met 'n hart groot genoeg am sy sitplek
at te staan nie. Oorvol of te /lOt.

Skrikwekkend

likes staar nood in die gesig, terwyl soge-
naamde regeringshulp aan armes (met die
verhoogde broodprys) steeds net lippetaal
is.
Vir die swart werkers wat nog nooit by

kapitalisme gebaat het nie, bly privatis-
ering 'n onding. Ek vereenselwig my heel-
temal met die standpunt. Nasionalisering
sal die ekonornies-politieke mag van die
kapitaliste breek en die swart werker in
staat stel om voordeel en sekuriteit uit sy
arbeid vir homself te put.

Ons en julie
Hazel Woodward van
Johannesburg skryf:
Dis vir 'n oud-DP-mens moei!ik om vir die
Natte te stem. Selfs hulle kleure sit jou at.
'n Mens kan sien hulle verstaan self hoe
hulle die DP-ondersteuners ontstel, want
op hulle plakkate gebruik hulle baie blou
en min oranje.
Steek tog in die krop om so 'n vreeslike

opgetooide tafel te nader en vir 'n nommer
te vra.
Ek is vriendelil: gegroet. Selfs 'n

plakkertjie geg~e met "Ek • FW"
daarop. En hartlik bedank omdar ek gaan
stem. Ek kon dit nie weerstaan om so 'n
bietjie by die KP-mense te gaan inloer nie.
Hulle het so verwaarloosd gelyk. Ek het
met ene Maria van Niekerk van Port Eliza-

Vrye Weekblad plaas graag 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. Briewe korter as 200 woorde sal
voorkeur geniet, en die redakteur behou die reg voor om briewe te
verkort. Skryf aan: Vrye Weekblad Briewe, Posbus 177, Newtown 2113.

Of bel met jou mening na (011) 836-2151.
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Nasionaliseer

Aldan White van die International
Federation of Journalists, In 'n
brief waf ook aan Staatspresldent
FWde Klerk gestuur Is, skryf:
THE International Federation of Journa-
lists, which represents more than 175 000
working journalists around the world,
including two South African journalists'
unions, the Media Workers Association of
South Africa (Mwasa) and the Southern
African Union of Journalists (SAUJ), is
outraged by the conviction of Vrye
Weekblad's editor Max du Preez.
We understand iliat du Preez was con-

victed along with the owner of Vrye
Weekblad, Wending Publikasies, willi two
counts of contravening South Africa's
Protection of Information Act, which pro-
hibits tile acquisition, possession ,Hlddis-
closure of official infOlmation, and is ex-
tremely broad in its application. Du Preez
has been fined R2 000 and the paper's
proprietor was fined R5 000.
Du Preez wrote an article on February 2

alleging that Stellenbosch University's
Institute for Soviet Studies served as a
front for the national intelligence agency.
As a journalist this was his job and he
should be lauded not imprisoned. We
strongly protest this attack against our
colleague and we protest the existence of
the laws, which your government lets ex-
ist, that can be used against journalists and
the media.
We urge you, Mr President, to look into

this case and to rectify the injustice for Du
Preez, for freedom of the press and for
South Africa.

AD van Rensburg van Vrededorp
skryf:
Kapitalisme, met sy aaklige gepaardgaande
winsmotief, het ons weer eens getref.
Yskor privati seer en ongeveer 'n jaar

later word 1 800 werkers afbetaal. 'nMens
kan seker aanvaar dat dit oorwegend swart
werkers is.
Altesame 1 800 mcnse en hul afhank-

VryeWeekblad

Die PAC

Die skuldbelydenis
Die NG Kerk se belydenis van skuld oor apartheid by die
kerkkonferensie in Rustenburg di~week was 'n roerende
en hoogs nodige gebeurtenis. •
Die kerk het al tevore geluide oor apartheid gemaak,

maar soos die verteenwoordigers van die NG Sendingkerk
en die NG Kerk in Afrika tereg s8, was dit nie ondub-
belsinnig nie en daar was 'n vermoede dat met woorde
gespeel word.
Dit lyk nie of di~ week se verklaring wesenlik afwyk

van die bewoording van vroeere "belydenisse" nie, maar
rniskien het die wyse en plek waarop dit gestel is, tog 'n
verskil gemaak.
Dit het heelwat kerklui van ander denominasies geroer,

en die belydenis is ook deur somrnige aanvaar.
Ons is veral bly dat die moderator, prof Pieter Potgieter,

ges8 het die belydenis is net die begin van 'n proses en dat
hy graag sou wou sien dat politici wat lidmate is van die
NG Kerk ook skuld oor hul aandeel in apartheid bely.
Natuurlik is s6 'n skuldbelydenis 'n traumatiese en

pynlike ervaring vir die wat moet bely. Veral senior
kerklui, teoloe en ouer lidmate moet daarmee s8 hulle
was die grootste deel VaLlhul gelowige Iewe verkeerd en
onchristelik. Dit is nie iets wat enigiemand ligtelik kan
doen nie.
Daarmee moet ons almal baie deernis he.
Maar nou het die kerk so ver gekom om dit aan die

wereld te se. Daarsonder sou eenheid in die NG-farnilie
nooit moontlik gewees het nie; en daarsonder sou die NG
Kerk nooit die rol in die nuwe Suid-Afrika kon speel wat
hy sonder twyfel kan speel nie.
Apartheid was inderdaad verkeerd, immoreel, on-

menslik en on-Bybels.
As 'n mens in die politiek staan, kan jy kompromiee

tref, vir strategiese redes dinge op 'n sekere manier se of
doen.
Maar in die kerk staan ons voor God. Voor God mag

daar nie slimpraatjies ofvinnige voetwerk wees nie. Net
die rou waarheid en eerlikheid is goed genoeg.
Daarom glo ons die NG Kerk moet nou die stang

vasbyt en weI sy skuldbelydenis verder uitdra en uitleef,
en nie weer op gemeentevlak probeer wegverduidelik
nie.
Daar is klaar getuienis dat daar ontevredenheid onder

somrnige lidmate is. Dit is in ons samelewing en met ons
geskiedenis seker onvermydelik.
Daar sal sekervan die lidmate wees wat besluit om die

kerk te verlaat. Dit sal jammer wees, maar dit moet
niemand afskrik om voort te gaan op die pad waarop daar
nou 'n eerste tree gegee is nie.
'n Eerlike, skoon en regverdige maar kleiner kerk is

tog baie beter as 'n groat kerk waarin daar onsuiwerhede
geherberg word.
En as die NG Kerk di~ pad nou konsekwent begin

loop, glo ons die lidmate van die NG Sendingkerk en die
NG Kerk in Afrika behoort ook hul hande uit te steek en
vergiffenis te gee.
Ons hoop die Gereformeerde Kerk, die Hervormde

Kerk, die Apostoliese Geloofsending en ander kerke -
oak die met meestal Engelssprekende lidmate - sal nou
ook onomwonde en ondubbelsinnig en in die openbaar
hul skuld aan rassisme en apartileid bely.
Ons hoop ook van harte prof Potgieter se wens dat

politici ook hul skuld voor God moet bely, word waar.
Daarsonder kan daar nie vergiffenis wees nie, en dus

oak ni;: werklike versoening nie.

Die naakte rassisme en die hardhandige behandeling van
die pers by die begrafnis van die PAC-leier, Zeph Mot-
hopeng, verlede naweek behoort 'n groot bron van kom-
mer vir alle Suid-Afrikaners te wees.
Hoe meer die PAC-leiers die organisasie se gunste-

ling-slagkreet, "One settler, one bullet", probeer ver-
duidelik en verskoon, hoe meer word dit deur hul onder-
steuners gebruikas die uiting van 'n naakte haat vir mense
met wit velIe.
Die enigste ander politieke groepering waar 'n mens

die soort prirnitiewe politiekery aantref, is die ver-regse
wit groepe. Die PAC kan ons nie langer kwalik neem as
ons hulle met die mense begin vergelyk nie.
Dit is ewe ontstellend dat daar geen respek by die

begrafnis was vir die vryheid van die pers nie.
Sonder'n waarlik vrye pers, dit behoortdie PAC enhul

volgelinge nou al te besef, sal daar nooit waarlik vryheid
en demokrasie in Suid-Afrika wees nie - nie vir wit of
swart nie.IJI
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Die ware gesig van NI-baas Niel I

~

Geliefdes, dis Com, soos in Commercial,
Communicative en Comprehend

Met al die rondreisende sie!e van
aansien sal Zuid-Afrika Huis bin-
nekort vergroot moet word, en sal
die ambassadeur in twee of drie
sessies moet eet, soos op die trein.
As dit nie Pikkewyn en Madam

se man is nie, is dit Admiraal you-
know-who en die genoemde Com
wat mekaar in die eetveltrekke sal
probeer vermy. Brassery is nie
uitgesluit nie.

Vyond Malan
Die spektakel in Randburg is darem
nou agter ons, maar die KP kan nie
so maklik daarvan vergeet nie.
Broeders, dis een ding om kronies
bitterbek te wees na die voorbeeld
van julleier, maar grootbek kom tot
'n va!. Egbertus vind dit nietemin
swaar om te bespiegel of 'n stem vir
die NP 'n stem in die regte rigting
was.Vra Moeder of Vyand Malan
darem onthou het waar hy die keer
sy kruisie moes trek?

Running out
Sappigheid van die week is Miesies
Thatcher se woorde aan Irak. "Your
time is running out". Wat 'n cheek,
wat 'n ongeluy-kigewoordkeuse. Nie
net is die ystervrou se eie time run-
ning out nie, haar ganse kabinet is
besig om out te run.

Eetsessies

Soos Natal en die WP. Of is dit
die liberals se inherente toegeef-
likheid in tye van druk? The mind
boggles soos 'n googly.

Spoor ons dit
Mag die Vader behoed dat die PAC
ooit aan die bewind kom. .
Die ge-settler-skreeuery by die '

begrafnis in Soweto die naweek was
net so baar en rassisties as die dom
slogans van die AWB. En joerna-
liste is net so sleg behandel as op 'n
AWB-stryddag. (Voels van eender-
se vere?)
En Maandag het die verskonings

begin.Ai wat PAC-Ieieris het probeer
verduidelik dat setlaars nie per se
witmense is nie, maar mense wat
hulle nie as een van Afrika sien nie.
Snaaks dat die uittartende slagkreet
net in die gesigte van witmense
geskreeu is en dat 'n noodhulp-vrou
aangerand is suiwer en aileen omdat
sy 'n wit vel het.
Hoar wat se ene Mahlubi Mban-

dazayo van die PAC oor die behan-
deting van joernaliste: "We sec them
as human beings, as journalists. This
is the official thinking of the PAC."
* Setlaars, maar darem mense. Baie
dankie, kameraad. En jou moer,
kameraad.

keer gehoor dat dit Of 'n stedelike
legende geword het, Of die waar-
heid is.
'n Verflenterde swartman staan

in Rosebank, Johannesburg voor 'n
baie fancy winkelsentrum en hy hou
'n plakkaat wat verklaar: I have not
eaten in four days. 'n Kugel met
'n BMW hou by hom stil, draai
haar ruit af en se: Force yourself,
doll!
* Bittergal ken die noordelike voor-
stede semense. Dit kan heel moont-
lik waar wees.

HOE RYM OIT DAN?

The mind boggles
Egbertus wil vlugtig die lot bekla
van die krieket fraternity. Dinge het
sedert 2 Februarie soms so vinnig
beweeg, veral soms, dat die manne
in wit nie meer weet waar die veran-
dering stop nie.
Tussen hulle het Madam se man

en dokter Ali Baba, krieket-gees-
driftige, die reels so verander dat
daar nou spanne is wat [lie meer
weet of jy wen as jy dalk die minste
lopies in 'n wedstryd aanteken nie.

Laat die koppe rol, dit kan nou
nie meer anders nie, 'n spul onsensi-
tiewe, moedswillige en lamsakkige
amptenare dobbel met ons almal se
heil. Sou Calvyn sulke dwarstrekkers
geduld het?

weerbaar te maak."
Die arme, arme kinders.
Maar hoor wat sa Niel oor die

party wat destyds en regdeur tot met
onafhanklikheid sterk deur sy (Niel
se) regering gesteun is: "Dit is juis
die DTA-grondwet wat voorsiening
maak vir gesamentlike wette waar-
onder almal moet 'buk'."
"Gesamentlike wette" soos nou

hier by ons, liewe Niel?
Die mooiste is Niel sc afskeidslyn:

"Met Boeregroete en baie scenwense
uit die Vrystaat, agtend, Niel Bar-
nard."
* 'n Jakkals verandervan hare, maar
nie van snare, het Brolloks se oupa
altyd gese.

Dis nie 'n nuwe storie nie, maar
Bittergal het die storie nou al sovee!

Honger om 'n
onder rede

met 'n kreet uit. Lekker verduidelik,
hoor.
Seg Oswald daar is status in albei

wedervaringe van die genoemde hoe
DP-siele. Maar wat die verdruktes
van onse Nuwe Zuid-Afrika betref
is daar meer eer daaraan verbonde
om in hegtenis geneem te word,
indien nie meer eerbaarheid nie. Seg
Miesies Klaagvoort kom ons hou 'n
referendumpie sommer in die
Koeksistergilde of so, oor wie die
volgende slagoffer van die regering
gaan wees, hetsy as ambassadeur of
as gearresteerde.
Seg Moederodds-on favourite is

Jan Momberg. Seker nie as ambas-
sadeur nie, Moeder. Sy kop kry jy
nie in dieselfde slaapmus as die NP
nie.Vra Oswald ietwat uit die bloute
of Harry dan Tertius Myburgh die
onverskrokkene se ambassadeur5pos
gekry het nie? Haai,Harry was darem
seker nie tweede keuse nie?

Gryp, kryp of eskyp
Die Nuwe Zuid-Afrika gaan nag
deur diep en troebel waters as parle-
mentslede wat die gemeenskap se
belange op die hart dra in hegtenis
geneem kan word omdat hulle "kant
kies vir die inwoners" van die town-
ship. My liewenh.errietjie,dierbares,
kan hoge polieste en hul minister
dan sulke digte oogklappe aanM?
Dis 'n treurige maar onteenseglike
feit dat die onderhandelingsproses
soveelwarm lug gaanwees asMadam
de Klerk se man nie dadelik en
daadwerklik ingryp teen die ver-
grype nie. Gryp, broeder, gryp, voor
jy moet kryp of dalk moet eskyp.

wit hande hou.
In sy brief verwys Barnard na 'n

artikel wat Jan Spies, hy van Spies
en Plessie en ook redakteur van die
DTA-koerant Die Republikein,
geskryf het waarin voorbrand ge-
maak word vir die oopstel van skole
- iets waarteen Pretorius sterlekapsie
gemaak het.
Hoor wat skryf onse Niel (hy

spreek Pretorius aan as "Beste Oom
Kosie"): "Ook by ons is die stryd
teen die Filistyne maar hewig.
Daarom is ons des te meer dankbaar
vir die manne wat onder sulke
moeilike omstandighede soos die in
Suidwes nog stewige standpunte
inneem. Op die lang duur sal dit ook
in die staatkunde deurslag moet gee.
"Ek lewer graag kommentaar op

daardie onnosel dreunlyf van 'Die
Republikein' sepolities-onmondige
uitsprake. 'Geleerd' is dit beslis nie,
want dit is vir my begrip net die
onkundiges wat kitsoplossings en
maklike uitsprake aanbied. Trouens,
dr Spies laat my baie dink aan 'n
Staatsleer II-student wat sy onno-
sele wysheid nogal in 'nkoerant ten-
toonste!."
En daar is Niel se eie onnosele

wysheidnou sommerook in Inkoerant
tentoongestel!
En dan gaan Niel voort: "Die

Christelike 'ideologic' is die enigste
wapenrusting want dr Spies begryp
klaarblyY-liknie dat die totale aan-
slag op die hele Suider-Afrikaprimer
'n stryd is om die denke van die
mens. Denke van die mens is inder-
waarheid niks anders as 'n ideologic
nie. Dus is 'n program van jeugweer-
baarheid op skole kardinaal om juis
op hierdie deurslaggewende vlak

Tweede keuse?

'n nimmereindigende onverstaanbare
stroom oor die agbare onderlip. En
het julie al ooit een enkele sin ver-
staan?
Ongetwyfeld is daar 'n witskrif

of 'n koukus-omsendbrief iewers in
die regering wat vereis dat die mi-
nisterie van grondwetlike gekonkel
onverstaanbaarmoet wees. A la Chris
Heunis, ook saliger gedagtenis.
Mister doktor Viljoen is sweer-

lik Inclone van die vergange Heunis,
en met 'n bietjie geluk is hy ook
weldra vergange, al is dit net am
hom stil te kry. Seg Moeder Inmens
kan hom 66k Com noem, vir Coma.
Moeder spot met siekte.

Vrinde, die opwinding onder die
parlementslede van die DP bereik
histeriese hoogtes. Wat Egbertus nie
kan begryp nie, is waarom die Na-
sionale Party die afgelope tyd so 'n
fiksasie het met die stomme DP.
Kan hulle die gedoente nie in

vrede laat sterf nie? Inteendeel, as
hulle jou nie in hegtenis neem nie,
maak hulle jou anlbassadeur. Die
Klaagvoorts moet dadelik vir Harry
dinges geluk wens met die ambas-
sadeurskap, nou kan hy na hartelus
die militere vergrype van die reger-
ing probeer goedpraat, en moet tog
nie van die BSB vergeet !lie, en
spare a thought vir die third force,
en terwy Ions met sulke sappighede
besig is, Harry, onthou tog dat die
Groepsgebiedewet steeds op jou
meesters se wetboek is en dat jy
nerens 'n dcksel kan lig nie of
Magnum PI ofAdriaanVlokop spring

Beste Oom Kosie...VRYE WEEKBLAD het 'n tyd
gelede 'n hoofberig geskryf oar die
manne wat vir FW de Klerk ad-
viseer, en gesa dit moet deels Super-
valk Niel Barnard van die Nasio-
nale Intelligensiediens se skuld wees
dat De Klerk so gebrekkig ingelig
worden dan sulke blapse maak soos
met die destydse Rooi Komplot-
debakel.
En toe stuur Niel twee van sy

seniormanne am aan Vrye Weekblad
tekom vertel haai, dis glad nie waar
nie,Niel is Die Groot HervOlmer en
is dit al lankal en staan as 't ware
hand am die blaas met die ANC. En
sies, julie was naar met hom.
En toe beland daar die week 'n

baie interessante brief op Brolloks
se tafe!. Geskryf deur dieselfde
Laurens Daniel Barnard aan die Icier
van die Nasionale Party van Suid-
wes, soos hulle hulself genoem het,
Kosie Pretorius.En nou is daar darem
weer heelwat lig op ons hoof-spioen
se denke. .
Die brief is op die briefhoof van

die Universiteit van die Oranje-
Vrystaat geskryf. Dit is gedateer 4
April 1979. Dit was kort voor Niel
NI-baasgeword het- toe washy nog
dosent in Staatsleer. (Nota aan
prokureurs en aanklaers: Dit beteken
die brief is nie 'n geheime dokument
nie en sal niemand R7 000 kos nie.)
Laat Brolloks eers 'n bietjie agter-

grond gee. In 1979 was die stl)'d
tussen die Suidwes-NP en Dirk
Mudge se DTA op sy bitterste. Die
NP wou nie Resolusie 435 aanvaar
nie, wou nie van apartheid ontslae
raak nie, het die DTA-beheerde
tussentydse regering se gesag ver-
werp en wou al die mag en geld in

VRINDE, Egbertus fight 'n losing
battle teen die burokrasie. Voelvrye
Weekblad se persoonlike hi-tech
burokrasie het vir Miesies Klaagvoort
in trane, en dit wil gedoen wees.
Trane van woede is makliker om uit
te pers, maar Egbertus praat van
trane van trane.
Weke lank allees julie van die

wedervaringe van Oom Mandela,
volksvaderextraordinaire. Weekna
week bars die hoeksteen van die
Klaagvoort-huishouding uit in trane
wat die Groot Krokodil (saliger
gedagtenis) groen van afguns sou
maak. I mean to say, Miesies K is 'n
toegewyde lid van die antichris en

I duld nie onsinnighede nie. Geliefdes,
dis nie Oom Mandela nie, dis Com
Mandela, soos in Commercial, Com-
municative en Comprehend?
Seg Moeder, dis bloot 'n misver-

stand, Weekblad se hi-tech table top
computers (table top computers?
Bevrore?) se hoofletter C is uitge-
wis na al die oordadige vervolgings.
Nou kan die stomme siele nie

meer beskuldig word dat hulle die
CP bevoordeel of benadeel nie.
Bevoordeel jy die CP van links,
benadeel jy die NP, en bevoordeel
jy die CP van regs, benadeel jy die
NP. En wie wil dit nou he?

Heunis-clone
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'n Ander volksvader wat saans be-
gin spook as die slaap wegbly, is
mister doktor Viljoen wat woon in
'n skoen in die skadu van die Unie-
gebou. Hierdie agbare siel is voor-
waar soporifics, die woorde vloci
nou nie juis nie, maar dit strompel in



22 /KLEINADVERTENSIES

•Om 'n advertensie in hierdie kolomme te plaas, bel
vir Peppy of Cathy (011)836-2151, faks (011) 838-
5901, of skryf aan Kleinadvertensies, Posbus 177,
Newtown 2113. Die spertyd vir kleinadvertensies is
5 nm op die Dinsdag voor publikasie.

AA LIFE VITA DANCE
UMBRELLA 7997
The third annual
Dance Umbrella will
run at Wits Theatre
from Monday, 25
February to Saturday,
9 March 1991
The Dance Umbrella,
sponsored by AA Ufe
Vita and organised
in association with the
Wits Performing Arts
Administration, aims
to provide a platform
for all the talented
contemporary cho-
reographers and
dancers in our coun-
try. Entry forms are
now available from
Nicola Danby at (011)
492-1420, or write to
PO Box 11159,Johan-
nesburg 2CXXl.Closing
date for entries is 15
November 1990

12:30
Fee: R250 (incl hand-
book, notes, Sat
lunch, teas)
For futher information
please contact:
CENTRE FOR CON-
TINUING EDUCATION
at 716-5509/10/8026

phone (011) 648-3079

SA Instituut vir Kon-
fliknavorsing en -
bestuur: Konflikkan op
'n skeppende wyse
beheer word. Ons is
hier om Suid-Afrika te
wys hoe. Rig navrae
oor lidmaatskap of
oor ons gereelde
praa~ies en seminare
aan die Instituut in
Johannesburg by
(011) 482-2128offaks
(011) 482-2450. SA In-
stituut vir Konflikna-
vorsing en -bestuur,
Posbus 890601,
Lyndhurst 2106

GEBEURE

FREELANCE JOUR-
NAUSM
Writing popular ar-
ticles and news for
pleasure and profit.
(Thursday - Sunday,
CCE Building, West
Campus, Wits)
Nov 15, 16 - 19:30 -
22:00
Nov 17 - 09:00 -
16:30
Nov 18 - 09:00 -

Pritchardstraat 79 op
Dinsdae vanaf
4:30nm tot 7:oonm

POWA (People Op-
posing Women
Abuse) is 'n onder-
steuning- en in-
Iigtingsdlens vir
mishandelde en ver-
kragte vroue. Ons
bied ook werkwlnkels
en opleldlngspro-
gramme aan oor
geweld teen vroue.
Vir verdere inligting
skakel (011) 642-4345

VISUALARTCOURSES
Learning to see. Eye
training to look at
shape, form, colour,
dimension translated
into drawing, paint-
ing, sculpture and
crafts. Classes avail-
able day and eve-
nings for children and
adults. Phone Mag-
gie van Wezel at 614-
7297 after 5pm

The Institute ForPhilo-
sophical Practical
and Teaching offers
the opportunity to
gain perspective on
existential crises and
problems in living. For
more information

7th Floor Charleston
House
161 Commissioner
Street (between Von
Wielligh and Delvers
Street)
Johannesburg 2001.
Tel (011) 29-4116/7

BEDREWEVERWER
Huise, woonstelle,
kantore. Uitstekende
verwysings, Vir ver-
dere inligting skakel
(011) 728-4678 (Vry-
dae, Saterdae en
Sondae) of skakel
(011) 787-7734
(Maandae)

TIK-ENVERTAALWERK
eel Louiseby (012)46-
6577

DIENSPLIG ADVIES-
DIENS
Virgratisen onafhank-
like advies op enige
navrae oor diensplig,
skakel:
Durban - (031) 301-
5663 Richard (w)
Pietermaritzburg
(0331)944079Mark (h)
Kaapstad - (021)689-
1194 (5:30nm tot
7:30nm)
Grahamstad - (0461)
2C1Y:>7 RtJdi(h) of gaan
no die Metodistekerk,

Gratis kwotasle. Sewe
dae van die week,
24 uur diens. Bel (012)
344-2690 X 5203

CITY COLLEGE
7th Floor Charleston
House, 161 Commis-
sioner street (be-
tween Delvers and
Von Wielligh Street,)
Johannesburg 2001
• Computer courses
• Secretarial courses
• English
• Enrolments ac-
cepted throughout
the year
• Accommodation
available
• Freejob placement
advice given
ENROL NOW
TEL:(011) 29-4116/7
The future is yours
through education

DIENSTE

ideaal vir nagraadse
student - R350.
Skakel Jean (011)636-
1162 (w)

Vakansie verblyf
R55,oobed en ontbyt.
Lemoenkloof gaste-
huis. Paarl. (Veel-ras-
sig) Bel en bespreek
nou by (02211) 23782

Soek jy klank vir jou
partytjie of onthaal?
Ekhet luidsprekers en
'n klankversterker wat
alles duidelik hoor-
baar sal maak, vir
almal watteenwoor-
dig is. My dienste is
beskikbaar teen 'n
baie redelike tarief,
Vir meer inligting
skakel725-2364 (kan-
toor-ure)

PERSOONLIK

WOONPLEK

Die TakharevirVrede
S6 mense gaan dood
omjou

DRESSMAKING& DE-
SIGN
BEQUAUREDTOSTART

Kamer vanaf Janua- LOODGIETER I YOUROvVNBUSINESS
rie 1991,volle gebruik PLUMMER ENQUIRIES
van huis se geriewe. Aile gebiede in Pre- CITYDRESSMAKING&
Op busroete na Wits, toria, Verwoerdburg I DESIGNSCHOOL

Accommodation of-
fered. Personwanted
for post-apartheid,
pre-liberation house-
hold. Any gender, any
proclivity.
Phone Shurley (w)
(011) 23- 1210 or (h)
648-8337

Die Bleskoppe teen
Apartheid S6 die DP-
LP's wat Woensdag
in Randburg gehelp
het, moet maar
sommer hulle NP-ro-

.5ette aanhou

MARK

~

Tarief: R15vir
25 woorde of

'n gedeelte
daarvan

Jiandgeweefcfe
cffiurries
(gestreepte
I(g.toensak.kf.) en
sifwer
juweliersware rJan
:J..&paf,Indie en
'Tfiai[and te !(pop.
'Winkf.( 68, 'Tfie
:Firs, '1\9se6ank.:
lJ"er: (011) 880.
3566

PHAMBILI
BOOKS:
Just arived: New se-
lection of Aca-
demic Titles
22 Plein Street
Tel: (011) 29-4944
WANTED: Second-
hand, Left Wing
Books, in good con-
dition, Phambili is
buying
Open:
Mon-Fri 9hOO-17h30
saturday 9hoo- 13hoo
Sundays 13hCD-17hoo

------- -

HELP OM VERLORE
ENERGiE TERUG 1E PLAAS
OEUR DIE VOEDINGS-
VITAMINES WAT VIR
NORMALE L1GGAAMLIKE
FUNKSIES VEREIS WORD,TE.
VERVANG

"jrACCXOJJB"
<b~~~(QJ?

'v-t-< ' '-f "..J-:Jfl,-fOO1r-':J'

Stvur R20 (AVe Ingesluil) vir 30 kapsules. saam
met die koepon hierondel'. aan: EMCOR.
Posbus 582. Milncrton 7435. T,81(021) 551-4360r---------------------,
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Newtown.
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Laaste sa

huis los, sal hy die gevolge moet
dra.
Soos ons maar van hulle ge-

woond is, speel die All Blacks pa-
troonrugby. Die agttal speel die
vernaamste rol en die agterlyn
word net betrek wanneer daar
werklik 'n goeiekans isom tn drie
te druk.
'n SpeIer wat verlede week die

oog gevang het, isdie senter Craig
Innes, wat skitterend by sy
losmanne aansluit en boonop."
dodelik verdedig. As Fox hom die
kans gee, kan by volgende jaar
een van die span se sleutelmanne
wees.
Moenie die Franse goedsmoeds

afskryf nie.
Die Hane se keurders is hul

grootste vyand. Dit is te betwyfel
of die sewe verandering wat aan
verlede week se verloorspan aange-
bring is, hullot enigsins sal verbe-
ter in more se tweede toets in
Parys.
Niemand het verwag dat hulle

in 1987 die Wereldbeker-eindstryd
sou haa! nie, maar hulle was uitein.
delik stukke beter as Australie,
wat vooraf as die gunsteling beskou <-

is.
Temperamenteel is nie die

woord nie. As bul speel soos ver-
lede week, sal hulle volgende jaar
nie eers die kwarteindronde haal
nie. Op hul beste skrik hulle nie
eers vir die All Blacks nie.

TINUS HORN

M-NET:
Vrydag, 9 November:
18h30: World of National Panasonic
20h35: Boks: hoogtepunte van toer-
nooi in Biloxi, waaraan Johnny du
Pooy, Pierre Coetzer en Corrie Saun-
ders deelneem.
Saterdag, 10 November:
14h30: World of National Panasonic;
motorsportnuus; Rugby: die toets-
wedstryd tussen Skotland en Argenti-
ni~ op Murrayfield; Sokker: Crystal
Palace teen Arsenal op Selhurst Park.
201145:Rofstoei: Wrestlemadness in
Sun City Superbowl.
Sondag, 11 November:
16hOO:Tennis: "Muratti Time Shoot-
out" in Milaan, en eindstryd van bin-
nenshuise toernooi op Wembley.
Maandag, 12 November: 20h35:
Rugby: onlangse Ranfurlyskild-wed-
strydtussell Aucklanden Noord-Auck-
land.
Dlnsdag, 13 November:
22hOO:Engelse sokker-hoogtepunte.

nd dop

TSS, 13hOO: Krieket: Nissanskild-
kwarteindstryde (WP teen Boland,
Transvaal teen Natal).
TV1, 12hOO-1756:Krieket: Nissan-
skild-kwarteindstryde (WP teen Bo-
land, Transvaal teen Natal). Gholf:
Nissan Skins; Perdewedrenne van
Scottsville; Seiljagvaart (BOC-
uitdaag-wedvaart) Tennis: ATP-toer-
nooireeks; Rugby: Frankryk teen die
All Blacks (afskop 16hOO).
Sondag, 11 November:
TSS, 09h45: Krieket: Nissan-kwart.
elndstryde (slegs Indien derde wed-
stryd nodig Is).
TV1 11h30: Gholf: Nissan Skin~..
Maandag, 12 November:
TV1, 21hOO: Krieket-sage: episode
2; Rugby: Engeland B teen Namibia
Dlnsdag, 13 November:
TSS 21hOO: Rugby (regstreeks)
Frankryk B teen Namibia.
Woensdag, 14 November:
TSS, 16h10 en 21hOO:krieket: B &
H aandwedstryd tussen OP en OVS.

met net een uit tien pogings pale
toe misluk.
Die Engelse kan beslis met'

nuwe moed na die Wereldbeker-
reeks uitsien, maar ons sal vcr-
lede week se sege eers na more se
wedstryd tussen Argentinie en
Skotland op Murrayfield in
perspektief sien.
Die groot bohaai wat nou oor

Engeland gemaak word, laat 'n
mens vergeet dat Skotland die
V)'f Nasie-reeks voor Carling-
hulle se neuse weggeraap en
eintlik verdien het om die tweede
toets in die onlangse reeks teen
die All Blacks te wen.
Veral die Skotte se agterlyn,

met die briljante Hastings-broers
aan die spits, is kookwater.
Anders as Engeland en Nieu-

Seeland, wat agterlangs fyn-
uitgewerkte bewegings gebruik
om die teenstanders se verded-
iging oop te kloof, verstaan die
Skotte die kuns van improvis-
asie, wat hulle heeltemal on-
voorspelbaar maak.
Die All Blacks het self deksels

goed gelyk in hul stoomroller-
sege oor Frankryk.
Met Michael Jones terug aan

die kant van die skrum, is hul
losvoorspelers weer hul grootste
troefkaart. Hulle het verlede week
skitterend gedryf en dan die bal
aan hul agterlyn beskikbaar
gestel.
Dit sal die afrigter, Alex Wylie,

nietemin loon om van sy vete met
die voormalige kaptein Wayne
Shelford te vergeet.
Dit is te betwyfel of Shelford

die agttal kan versterk, maar
Terry McLean, een van Nieu-
Seeland se voorste rug-
byskrywers, meen die veteraan
Gary Whetton is geen leier nie,
en dat dit die rede vir die All
Blacks se nederlaag in die laaste
toets teen Australie was.
Om die Wereldbeker-reeks

sonder tn sterk leier tegemoet te
gaan, sal selfmoord wees. As
Wylie weer vir Shelford by die

Die
weekse
TV-Sport

Ole week se volledlge sport-
programrooster Is:

SAUK:
Vrydag, 9 November:
TV1, 18hOO:Gillette se World Sport
Special; perdewedrenvoorskou; Opel
se reeks oor SA sportsterre oorsee.
TV4, 17hOOen TSS 21hOO:Soccer
Scene.
Saterdag, 10 November:

h

Regstreekseuitsendings
van drie internasionale
rugbywedstryde is die
hoogtepunte van die
week se sport op die
kassie.Moremiddag saai
die SAUK die tweede
rugby-toets tussen
Frankryk en Nieu-
Seeland in Parys uit. M-
NETwysdie kragmeting
tussen Skotland en
Argentinie op Murray-
field.
Dinsdagaand pak Na-
mibia Frankrykse B-span.
Die wedstryd word ook
regstreeks op Topsport
uitgesaai.

Ole Wereldbeker
en slaan op die manier groot gate as tn mens op grond van TV.
vir sy vleuels. uitsendings kan oordeel, is hy dalk
Onder sulke omstandighede selfs 'n raps vinniger as sy All

hoef Rory Underwood nie twee Black-eweknie, wat in die onlangse
keer genooite word om sy vernuf reeks teen Australie lag-lag vir
en vaart ten toon te stel nie. David Campese bakskene gewys
Wanneer Engeland en Nieu- bet.
Seeland mekaar die dag pak, sal (Dit is jammer dat Suid-Afri-
die stryd tussen hom en John kaners die kans misgeloop het om
Kirwan beslis een van die Kirwan en Underwood op hul beste
hoogtepunte wees. hier in aksie te sien. Underwood
Kirwan bly tn derduiwel om is in 1984 vir die Englese toer

grond toe te bring, maar maak hierheen gekies, en Kirwan sou
dalk deesdae te veel op brute krag saam met Andy Dalton se Kavali-
staat. ers kom. Albei moes weens
(Dis maar 'n kwaal waaraan werkverpligtinge tuis bly).

spelers wat so sterk nael, metter. In die heelagter Simon
tyd begin ly. Ons eie Danie Ger- Hodgkinson het Engeland 'n teen-
ber het ook begin dink hy kan voeter vir die All Blacks se pun-
alles en almal uit die pad loop, en temasjien, Grant Fox, wat in vyf
baie slaankrag ingeboet). jaar se toetsrugby elke denkbare
Underwood lyk na tn meer rekord agter sy naam geskryfhet.

afgeronde speIer as Kirwan, en Hodgkinson het verlede Saterdag

SPORT/23

D e All Blacks ruk reg,
ma
WILL CARLING se voorspelling
dat Engeland saam met Nieu-
Seeland en Skotland sake om die
eerste plek in volgende jaar se
reeks om die Wereldbeker gaan
uitspook, was toe nie net leewoorde
nie; enige span wat 51 punte in 'n
toets kan aanteken, moet ernstig
opgeneem word.
Goed, die teen stand was nie

waffers nie. Argentinie probeer
metjongvoorspelersspan bou en
bet verlede Saterdag ongeloofiik
swak gespeel.
Na 15 minute het 'n mens

nouliks geweet die Argentyne se
veteraan-Iosskakel, Hugo Porta
(39), is op die veld. Engeland het
die Poemas in al die fasette van
voorspelerspel s6 oordonder dat
Porta selfs op sy beste (vyftien
jaar gelede!) niks teen die oor-
mag sou kon uitrig nie.
Is dit nie waar dat jy net so

goed kan speel as wat jou teen-
standersjou toelaat nie? Onthou,
die einste Poemas het Engeland
'n raps meer as twee maande gelede
met 15-13 geklop, en twee weke
gelede was hulle bitter ongelukkig
om teen Ierland te verloor.
Maar daar is tn ander rede

waarom die All Blacks vir die
witspan moet lig loop: Engeland
se naasbestes het Namibia ver-
lede week met 31-16 onder die
stof geloop.
As daar enige waarheid steek

in die gesegde dat 'n span net so
sterk soos sy reserwes is, het
Carling hulle niks te vrees nie.
(Goeie reserwes is veral be-

langrik in 'n reeks soos die om die
Wereld beker, waar die spanne in
"n betreklike kort tydjie baie wed-
stryde na mekaar speel. Om be-
serings aan top-spelers te beperk,
word die "tweede span" in mak-
liker wedstryde ingespan. As die
manne se standaard laag is, kan
hulle ~ teen spanne soos Fidji
en Italie vasval).
Baie van die name in Enge.

land se uitsoekspan wat verlede
naweek in hul plaaslike pers
aangeprys is, is hier bekend.
Die skrumskakel Richard Hill,

wat byna heeltemal van die to-
neel verdwyn het llll Engeland se
rampspoedige toer deur Suid-Af-
rika in 1984, lyk deesdae na 'n
speIer van wereldgehalte, wat meer
is as wat tn mens destyds van hom
kon se.
Die fianke Jon Hall en Pefer

Winterbottom, wat in 1984 saam
met die agtsteman Chris Butcher
die toerspan se enigste ligpunt
was, se loopbane het ook nuwe
lewe.
Byna al die Poemas se aan-

valsplanne is deur Winterbottom
se skitterende verdediging in die
wiele gery.
En die Engelse agterlyn het

geen tekort aan slaankrag nie.
Die senter Jeremy Guscott is die
gevaarman. Hy hardloop reguit

VryeWeekblad,9 November1990



Pas die reels behoorlik toe, se Desire, of ...

',Maakopkikkers wettig
DIE gebruik van opkikkers moet
gewettig word, sa ~sirt~ du Ples-
sis, houer va.ndie Afrika-rekord in
die hoogspring, wat onlangs na Suid-
Afrika teruggekeer het na twee en
'n half jaar in Dl!itsland.
"OpkikkertoetSe is 'n mors van

tyd. Veral in die kragnommers is
daar wereldwyd bitter min atlete
wat nie onwettige middels gebruik
nie;" se sy. "Hul dokters het net die
kuns vervolmaak om die tekens
daarvan te verberg."
Die argument dat die vrye ge-

bruik van middels onnatuurlik is en
dat dit regverdigheid teenwerk,maak
geen indruk op haar nie. .
"Hoe natuurlik is spykerskoene

of'n spandex-hardloopbroek? Is dit
regverdig dat 'nAnlerikaanse atleet
top-afrigting en top-apparaat tot sy
beskikking het terwyl 'n atleet uit
Botswana of Swaziland met die
absolute mininnun oor die weg moot
kom?" -;.•~~
Hoewel veral ~edici nie''Iii1lkIik

met haar sal saailis~m nie (steroYctes
hou immers g;oot gesond-
heidsgevare in) is daar beslis 'n
mate van logika aan haar sicming. '
Die Springbokkaptein, Stan

Valentine, het verlede week onthul
dat 14 SA atleteverlede seisoen
positief vir opkikk:ersgetoets is en
skotvry daarvan a.cgekom.het: Die
gevolg is dat hulle ~stig daarmee
voortgaan en ten koste vim eerlike
• atlete pre steer.

Atlete gebruik immers verbode
middels om 'n onregverdige
voorsprong vir hulself te bewerk-
stellig. As almal toegang tot die
middels het, sal almal weer op ge-
lyke voet kan deelneem.
Desir6 meen opkikkers en

stero'ides het in elkgeval hoofsaak-
lik 'n sielkundige uitwerking.
"Stero'ides gaan nie aan 'n mid-

delmatige atleet 'n wareldrekord
besorg nie. Ben Johnson is 'n briljante
naelloper en was waarskynlik in
elke geval in staat tot 'n rekordtyd."
Haar uitspraak mag dalk die

indruk skep dat sy self verbode
middels gebruik en dit probeer
regverdig. Sy staan egter bo ver-
denking.' '
"Hulle kan my enige tyd toets.

Ek het nog nooit iets gebruik nie -
ek drink nie eers 'n vitaminepilletjie
nie."
Sy erken dit is makliker vir 'n

hoogspringer om middels te vermy
as vir deelnemerS aan linder nom-
mers.
C' '''n Hoogspringer maak staat op
veerkrag en nie brute krag of spoed
nie. am spiere te bou is teenpro-
duktief - een van die newe-effekte

, \ van steroYdesis spiervergroting en.

DESIReDU PLESSIS,
houer van die
Afrika-rekord in
die hoogspring,
gaan binnekorf vir
die eerste keer in
byna drie jaar
weer in Suid-Afrika
meeding. Sy het
met TIM SANDHAM
oor haar ervaringe
die afgelope twee,
en ,In half jaar in'~'

,,' ", f.

DUitsland,gesels -
,en In verrassende
uifspraak oor die
gebruik",van
opkikkers gemaak

'n vermeerdering in mas sa.
"Die spanning en 1itters' wat

stimulante veroorsaak, werk ook
teenmy springstyl,wat op ontspanne
soepelheid berus."
Met die re~ls wat opkikkers

verbied, het sy geen probleem nie.
"Maar as re~ls nie konsekwent
toegepas word nie, het hulle 'n
nadelige uitwerking."
Die spiesgooier Chris de Beer is

'n paar jaar gelede geskors nadat
spore van opkikkers in sy bloed-
stroom gevind is.
"Dis is so al asof die atletiek-

owerhede dink hulle het nou hul
plig gedoen omdat hulle 'n sonde-
bok gevind het."
Volgens Desir6 is daar 'n sterk

gevoel onder die land se voorste
atJetedat hullemootweierom getoets
te word tot tyd en wy1die atletiekbase
die name van die veenien oortreders
bekend maak.
"Ek het In goeie idee wie die

betrokke atlete is. Wat my dwars in
die krop steek, is dat heelparty van
hulle al meer as een keer uitgevang
is. Tenspyte van herhaaldelike
waarskuwings, hou hulle daarmee
vol."
Aangesien sy nie regstreeks by

die polemiek om opkikkers betrokke
is nie, maak dit nie werklik aan haar
saak wat vorentoe gebeur nie.

Syhou haar!ret belangrikerdinge
besig: sy het vandeesweek na 'n
lang onderbreking weer volstoom
begin oefen en hoop om binnekort
haar beste vorm te herwin.
Desirehet las van die sogenaamde

springersknie, wat haar die afgelope
paar maande van die baan af wegge-
hou het.
"Dit is 'n algemenebeseringonder

hoogspringers. My patelare sening
is verdik en ontsteek."
Sy meen die behandeling wat sy

vandeesweek van 'n kinesioloog
(beweging-kundige) onlVang,sal die
probleem oplos. Wanbalanse wat
die liggaam op verskeie maniere
raak, word geneutraliseer. Di6
behandeling is al met welslae op
atlete soos Zola (Budd) Pieterse
toegepas.
"Ek glo in hierdie behandeling.

Ek meen my besering sal gou iets
van die verlede wees. Dan sal ek
weer voluit kan deelneem."
Di6 besering was een van die

faktore wat bygedra het tot haar
besluit om na Suid-Mrika terug te
keer.
"Ek het Inhele klomp terugslae

gehad en een oggend wakker ge-'
word en besluit: genoeg. Ek gaan
huis toe." ..-' ~
Desir6, wat in.RaJidfontein ge-

bore is en skoolgegaan het, bet reeds

in haar matriekjaar Springbokkleure
verwerf. "In daardie dae was daar
nie junior en senior kleure nie."
Sy het hierdie vr~ belofte

gestand gedoen deur die Afrika-
rekord in 1986met 'n skittersprong
van 2,Olm te slaan.
.Aan die einde van daardie sei-

soen het sy besluit om haar
atletiekloopbaan in Duitsland voort
- te sit, omdat sy gemeen het sy sou
baat vind by strawwer teenstand.
"Ek het nuwe uitdagings in my

loopbaan nodig gehad. Die plaaslike
atletiektoneel het vir my eentonig
begin raak."
HoekomjuisDuitsland? "Ekhet

nie kans gesien vir Amerika nie, en
die standaard van die Duitse
hoogspring-atlete en -afrigters is
baie hoog."
In Duitsland het sake egt~r nie

verloop soos Desir6 gehoop het dit
sou nie. 'n Belofte dat sy binneses
maande 'n Duitse paspoort sou kTy,
is verbreek.
"As ek 'n Duitse oupa of ouma

gehad het, was daar geen probieem
nie, maar omdat ek geen bande met
die land gehad het nie, was dit
moeilik."
Die feit dat sy 'n Suid-Mrikaner

is, het ook nie juis gehelp nie.
"Hoewel die Duitse wet voor-

siening maak vir uitsonderings op

die normale burgerskap-vereistes,
was hulle nie bereid om dit in my
geval te doen nie."
Mettertyd is 'n sportpas darem

aan haar toegeken. "Dit het beteken
ek kon aan byecnkomste deelneem
wat as sportfeeste bekend staan. Dit
is internasionale byeenkomste in
klubkleure. "
Raar droom om aan volwaardige

internasionale byeenkomste deel te
neem, is egter nooit verwesenlik
nie. Sy meen dit het haar vordering
gekortwiek.
"Toe ek in Duitsland aangeland

het,.,was my standaard om en by
gelyk aan die van die beste Duitse
vroue, maar nie meer nie. Ek het
teruggesak. Die beste hoogtes wat
ekdaarbehaalhet was 1,87en.l,88m
en dis ver onder my'beste. As ek
h<X!rgespring het, sou ek waarskynlik
langer daar uitgehou het."
Die kniebesering was egter die

grootste.probleem en het 'n bose
kringloop tot gevolggehad:
"Ek kon nie presteer en s6 geld

verdien nie. Ek moes voltyds werk
. en dit het my.oefenprogram geknou.
Dit was onder di6 omstandighede
onmoontlik om my beste te lewer."
In die herenigde Duitsland is daar

nou 'n oorvloed gooie hoogspringers.
Dit sou baie moeilik vir pesire
gewees het om in daardie geselskap
uit te styg. En selfs haar Afrika-
rekord is nie in dieselfde klas as die
Bulgaar Stefka Ko~tadinova se
wareldrekord van 2,09m nie.
Volgens Desire hoef Suid-Afri-

kaanse hoogspringafrigters nie terug
te staan vir hulle Europese ewekni~
nie .
"Ons metodes en tegnieke hieris

enige dag net so goed soos hulle s'n.
Maar daar is arens 'n moti-
veringsprobleem. veral by' die mans.
Die hoogtes by hierdie jaar se SA-
byeenkoms was regtig vrot.'"
Selfs 'n gebrek aan internasionale

mededinging is geen verskoning rue.
"As mense soos Myrtle Bothma,

Yvette de Klerk en Dries Vorster
sonder internasionale kompetisie
prestasies van wareldgehalte kan
behaal, kan enigiemand dit tog doon."
In Desir6 se afwesigheid het

Charmaine Gale die hoogspring-
toneel hier heeltemal oorheers. Sy
hoop sy kan die SA kampioen bin-
nekort weer goed opdreun.
"Eksal'seker nie voor die SA

Universiteite-byeenkoms deelneem
nie en selfs dan moet die publiek nie
wonderwerke van my verwag nie.
Dit sal my 'n rukkie kos om behoor-
lik op dreef te kom."
Ons het nie oor die sport-mora~

toriuin gesels nie. Wat is daar in elk
geval om te se?

~ ,;!.... "'•.
Vrye Weekblad, 9 November 1990



Amerika se
konsentrasie-

kampe
Alan Parker, die regisseur
van onder meer 'Midnight

Express' en 'Angel Heart', se
jongste prent, 'Come See the
Paradise', begin binnekort in

teaters van Ster-Kinekor
draai. ANDREA VINASSA gee

'n inleiding tot die prent
DIT is dikwels Britte wat kies om Amerika se
"nie-amptelike" geskiedenis op die
kommersiele rolprentkringloop te verte!. 'n
Mens dink net aan Roland Joffe se "The
Killing Fields", Uli Edel se "Last Exit to
Brooklyn", Louis Malle se "Alamo Bay", en
Parker se "Mississippi Burning", om net 'n
paar te noem.
Parker se "Come See the Paradise" is nog

een. Dit handel oor die internering tydens die
Tweede Wereld-oorlog van Japanse
Amerikaners in konsentrasie-kampe en speel
hoofsaaklik in Los Angeles se Little Tokyo
af, hoe wei dit verfilm is in Portland se J town.
Die kamp, oorspronklik in 'n woestyn tussen
LA en Reno gelee, is in die Mojave-woestyn
naby LA herskep. Meer as 110000 Japanners
is as gevolg van "hi sterie , rassisme en
ekonomiese uitbuiting" in tien sulke kampe
gemterneer.

(Dit is interessant dat die groot getal
Italiaanse Amerikaners nie veel oorgekom
het tydens die oorlog nie - Roosevelt het op 12
Oktober 1942 aangekondig dat hulle nie meer
"enemy aliens" is nie - terwylItalianers wei in
Suid-Afrika gemterneer is.)
"Come See the Paradise" word deur Parker

beskryf as 'n "eenvoudige liefdesverhaal wat
afspeel teen 'n spesifieke geskiedkundige
doek". Dennis Quaid spee! 'n militante New
Yorkse vakbond-organiseerder van Ierse
afkoms wat in 1936 verliefraak op die dogter
van 'n Japanse immigrant. Vanselfsprekend
is pa Kawanlura teen 'n huwelik tussen Jack
McGurn en sy dogter Lily (Tamlyn Tomita)
gekant. Lily en Jack loop weg, trou en woon
in Seattle waar hul geluk in 1941 deur die
oorlog in die wiele gery word. Jack raak
verdiep in vakbond-aktiwiteite en Lily verlaat
hom op die vooraaad van die bombardering
van Pearl Harbour.
Pa Kawamura word in hegtenis geneem

omdat hy aan Japanse kulturele verenigings
deelneem en die hele gesin word na die
woestynkamp toe gestuur. Hier begin
gesinsverhoudinge erg verbrokkel. Wanneer
Lily se broer Harry pro beer aansluit by die
Amerikaanse leer word hy as "Friendly Enemy
Alien" geklassifiseer. Hy word later weI
toegelaat om aan te sluit by die 442 All
Japanese Combat Unit, die Amerikaanse
eenheid wat die meeste eretekens ingepalm
het. Haar ander broer word Japan toe gestuur
omdat hy weier om die eed van lojaliteit aan
die Amerikaanse regering te onderteken.

Sy optrede verteenwoordig die gevoelens
van duisende Amerlkaners van Japanse afkoms
wat die kampe as verraad deur die Amerikaanse
regering vertolk het. Daar was talle opstande
in die kampe waartydens talle ge'interneerdes
gesneuwel het.

Die fragmentering van die Kawamura-gesin
en aanklagte van sy mede-Japanners dat hy
met die Amerikaanse regering saamgewerk
het, lei tot pa Kawamura se selfmoord - mens
kan mos nie 'n prent oor Japanners sondeI' die
verpligte hara kiri laat verbygaan nie.

"I have been accused of being anti-
American," skryf Parker in die persnotas,
"which I am not. I live and work in the United
States and whatever the 'American Dream'
is, or was, I subscribe to it. My criticism is that
it was a dream that got lost a long time ago.
Long before I got here, anyway. I got off of a
jumbo jet at LAX, not a boat from Ellis Island,
and I found a different America.
In 1988 het die Amerikaanse regering vir

die eerste keel' amptelik om verskoning gevra
vir die kan1pe en 'n wet ingestel wat voorsiening
maak vir skadevergoeding van $20 000 aan
aile oorlewendes (60 000).

onder redaksle van
ANDREA VINASSA
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'n TENTOONSTELLING
rotsgravures uit die versameling
van die Nasionale Kultuurhistoriese
Museum van Pretoria word tot
Januarie by die Pretoriase
Kunsmuseum. Arcadiapark.
Pretoria aangebied.
Tel: (012) 344-1807/8

gemaak het, net gelukwens met die
prestasie en vir sy visie om s6 'n wyn aan
die projek te verbind. Die wyn is baie
gewild en daarom sal die geskenk aan die
fonds groot wees. 'n Goue reel van die lewe
geld hier; as jy gee, gee op bevallige
manier. Die Boplaas-landgoed op
Calitzdorp doen dit.

lekkerstes. Hulle kom van Australil! is en
vemoem na een John Macadam, 'n
Australiese chemikus. Not to be confused
with John Macadam, wat sy naam aan
teerpaaie gegee het, en omtrent dieselfde
tyd verlede eeu geleef het nie.
Macadamias is ook so duur dat jy hulle

ook sommer net opeet, maar hulle is
besonder lekker saarn met neuterige groente
soos spinasie.
Vars okkemeute is die ander gunsteling,

vertel Claude voort. En het ons geweet, ~
hy wysneusig, dat die ou Grieke geglo het
dat okkemeute help teen hoofpyn?
Dis omdat die twee helftes van die neute

soos die twee hemisfere van 'n mens se
brein lyk.
En met die laaste gedagte neem hy sy

laaste slukkie likeur, eet nog twee stukkies
okkemeute, en begin vertel hoe die Franse
noyau maak - likeur van appelkoos- of
kersiepitte.
Maar toe luister ons nie na die glorie van

die Franse beskawing nie. Verlang net na
gebraaide kastaiings op 'n koue Paryse
oggend.

Carel Nel van Boplaas op Calitzdorp

nte en port
EK het In paar keer die afgelope
twee jaar in die rubriek ge~ die
Boplaas Port is die beste in die
land. Die mening is onlangs
onderskryf deur die feit dat
president George Bush In bottel
van die pan geskenk gekry het.
Dit het met president FW de

Klerk se onlangse besoek aan
Amerika gebeur en ongeag die
verbod op landbouprodukte van
Suid-Afrika, het die een
deurgeglip.
Die 1987 Boplaas Port is

aangewys as die kampioen van
die SA Kampioenskap
Wynskou en het 'n spesiale
etiket met 'n tekening van die
Knysna-olifant. Die opbrengs
van die port gaan geskenk word
aan die fonds wat geskep is vir
die hervestiging van die olifante
in die inheemse bosse van
Knysna.
Die botte! was 'n ideale

geskenk vir president Bush,
want op die etikct word 'n
gedeelte aangehaal uit 'n brief
van 'n Indiaan-hoof aan
president Franklin Pierce, die
Amerikaanse president in 1855.
Die paragraaf uit die brief lui: "\\That is

man without the beasts? If all the beasts
were gone, man coultl die from a great
loneliness of spirit, for what ever happens to
the beasts also happens to man. All things
are connected, whatever befalls the earth,
befalls the Sons of the Earth."
Dit is bykans skrikwekkend om die

stelling te sien wat 135 jaar gelede deur In
Indiaan-hoof geskryf is. Hier is 'n duidelike
teken van sy nabyheid aan die natuur en hy
moes 'n skerp en ywerige waamcmer
gewees het wat ook afleidings kon maak.
Die vergroting van die klein Knysna-

trop, wat nou uit net 3 olifante bestaan, is
prysenswaardig. Bosolifanle verskil in
groote van die olifante wat in wildluine
gcsien word. Hulle is kleiner en dit beteken
!lulle kan gewoonlik 'n bictjic vinniger
i:x:wecg.Voelkykcrs en ander bosdwalers
lJehoor! Jit te anthon wanneer hulle in cen
van riie dine vasloop.

'n Mens kan Carel Nel, wat die wyn

BJ
LANKWARDEN
skryf oor wyn

Pesto-sous
Kap 40g pitjies, so 'n anderhalwe
eetlepelvol, fyn met 'n klein stukkie knoffel.
Knip drie eetlepels basiliekruid fyn. Neem
nou jou stamper en vysel en stamp alles
tegelyk vir 15 minute lank fyn tot dit puree
is. Roer drie eetlepels olyfolie by en meng
tot glad.
Nou roer jy 'n kwartkoppie

varsgerasperde Parma-kaas by, en nog 'n
paar lepels olyfolie tot jy 'n sous het wat so
dik is soos salf.
Laat staan vir 30 minute, en meng met

pasta of eet net so op brood.
Dennepitte is ook besonder lekker saam

met tamaties. Stop tamaties met mengsels
van gaar rys, kruie na smaak, olyfolie en
fyngekapte dennepitte, en bak in die oond
soos die Italianers maak.
Macademia-neute, stry Elsa, is die

Basilliekruid het nounet weer na die winter
begin groei, en die wonderlike sous van
neute, kruie, olyfolie en parma-kaas is pure
somerlekkerte.

DIE LAAGER
Christopher DlD'ang 88

LAUGHING WIl.D -
R6@8 door FiONA RAMSAY

Mot Vl!Il8888 Coo!co en Robart
Whiteh8fld

MIl tot Vr8.16001; sa 811m318m
1:1
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SKILDERYE,
BEELDHOUWERK en
GRAFIESE KUNS
deur die studente van die
Beeldende Kunsdepartement
Skool vir Kuns en Ontwerp
Technlkon Witwatersrand
tot 9 November

NETTIE PIKEUR
wat die belangrikste is in Nesselrode-
poeding.
Alan Davidson, daardie topklas-

kosskrywer, s~ neute is so indrukwekkend
omdat hulle 'n sirnbool is van mag. 'n Neut
is 'n boom in embrio. 'n BrasiW!-neut wat jy
kou, kan Inboom van 60 meter hoog word.
'n Romantiese gedagte.
Grondboontjies is nie neute nie, hulle is

die sade van 'n peulvrug. Waterkastaiings is
ook nie - die heerlikheid uitSuid-Asil! is
eintlik die bol van 'n waterplant.
Maar dennepitte is neute, en

plaaskinders lag hulle dood vir mense wat
R59 per kg daarvoor betaal - vandeesweek
se prys.
Gaan loop in Nuweland se bos, s~ hulle,

en skud die pitjies uit die bolle onder die
dennebome.
C. Louis Leipoldt het mos so 'n

wonderlike essay geskryf, destyds nog vir
Die Huisgenoot, een van 'n paar dosyn wat
saarngevat is in "Polfyntjies vir die proe".
Daarin vertel hy hoe 'n plaaswerker
genaamd Stomparmpie vir hulle tamaletjie
gemaak het van gesteelde suiker en
dennepitjies.
Dis 'n liriese beskrywing, een van Louis

se bestes:
"'n Pragtig deurskynende topaaskleurige

lekker, met die pitte daarin soos wit vlekke
in 'n stuk Amandola-marmer. .."
As iemand vir jou dennepitte present

gee, onthou om nou weer pesto te maak.
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Warehouse by
die Mark-TeaterlWeekly Mail Boek-Fees I
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UPSTAIRS BY DIE
MARK

STARBRITES - deur
Barney Simon en die
spelers Musiekregisseur .
Duze Mahlobo -Marionette en
antwerp deur Handspring Puppet
Company - Ma tot Vr 8.15nm Sa
6.15nm en 9.15nm . Tot ]0 Nov.

KIPPIES BY DIE MARK

Telefoon 832-1641
Bespreek by enlge Computlcket,

tel 28-3040
Johannesburgse Vloolmark: Elke
Saterdag van 9vm tot 4nm

NUW6 mali< In Plmstraat van gym tot
4nrn. Sondae by die Mary

Fltzgereldpleln van 0 "mtol !lnrn.

McCoy's Brotherhood
Tel: 832-1646

Oi tot So: 9nm

r-----------.,
I I
I MARK-TEATER I
I Ma - Vr: 8nm. Sa: 6nm & 9nm I
: PIETER-DIRK UYS :
I 58 I

I 'A KISSON YOUR I
I KOEKSISTER' II I
I - Tot more I
L .J

n Neul IS n boom In embrlo

( MARK~TEAeTER J

WIE weet hoe lyk 'n kastaiingboom? Of 'n
amandelboom as hy vpl in blom staan?
Die gesprek raak toe so half heftig, want

Claude is aan die woord en hy Frans. Hy
.gee gestalte aan albei konsepte van
chauvinisme. Franse mans, s~ Claude, ken
algar die verskillende soorte borne wat die
lekkerste neute dra selfs al is dit winter en
die boom is kaal.
En hoekom verkoop ons nie hier

kastaiings in die strate nie, soos in Parys?
So neul hy tot laatnag voort en drink glas op
glas Amaretto, daardie wonderlike likeur
wat met amandels gegeur is.
Dit bring ons vandag by neute. Goed,

Claude het gelyk, ons is nie so neutebehep
soos hulle nie, en die enigste amandelboom
wat ek ken, staan op die rand van Kloofweg
in Clifton.
Maar as hy die dag in die blom staan,

vroeg in die lente, sing 'n mens Gloria Deo
en gaan koop vir jou 'n pakkie gepelde
amandels om in botter te braai.
Kastaiingbome groei pragtig in die Kaap,

en hulle dra hul neute in sulke stekelrige
bolle wat oopbars.
Die vruggie sien 'n mens min te koop,

kastaiings maak die heerlikste soet geregte -
dis nou wanneer jy nic van pure Ius die hele
handvol in die oond te bak, skil en net so
opeet nie.
Die graaf Karl Robert Nesselrode, 'n

Russiese diplomaat wat net na die Krim-
oorlog in Parys diens gedoen het, het 'n kok
gehad wat sy baas se naam in 'n wonderlike
poedL'1gverewig het.
Jy koop kastaiingpuree in 'n blikkie,

meng dit met 'n via gemaak van eiers en
room, en voeg dan gekweekte rosyntjies,
glanskersies, en 'n bietjie soetwyn by.
Die hoeveelhede maak nie eintlik saak

nie, dis die goddellike smaak van kastaiings

B2
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During the filming in Toronto of ''The Freshman" Marlon Brando called a journalist from a local newspaper to report
that the film was a "flop" and a "stinker", calling the job his "swan song". He later retracted the statement, but the
damage was done. Whowould question the legendary Brando's heartfelt opinion? Well,Brando could not have been
more misguided.
"The Freshman" is anything but a stinker. It's one of the freshest comedies in a long time. The chief delight is Brando's

performance which subtly parodies his "Godfather" performance. Brando is never mean-spirited, although Paramount
Pictures, the makers of "The Godfather I and II", threatened Tri-Star, the makers of "The Freshman", with an injunction
blocking the film's release. Paramount claimed Brando's portrayal of ageing mobster Carmine Sabatini so closely
resembled his epochal portrayal of godfather Don Corleone that Paramount felt it constituted a copyright violation.
"The Freshman" can only have everyone rushing to their nearest video store to relive "The Godfathers".
Andrew Bergman's script is marvellously off.beat and his direction complements the low-key humour. Oh,Matthew and

Marlon make a great team, each epitomising the best of their era and school of acting.

ervthing'
- ANDREA VINASSA,••Vu

Can leopards change
their spots? TONY
JACKMAN talks to
director Dirk de

Villiers who is gearing
up for 'Arende II' to

find out
HE's the old seadog of the South African film
industry.His weatherbeaten, cragged face attests
to a lifetime of showing a naked face to whining
winds and searing sun. You wonder whether
this was the reason he became a film maker, to
be out in the elements with the birds and the
bokke. He could just as well have been a
ranger, or, more likely, a West Coa~t fishenrum.
He's Dirk de Villiers, a man who has

weathered time, stomlS and critics and fooled
them all. Though past the conventional
retirement age, he is still working long and
hard hours.
Is De Villiers the wdl-intentioned but clumsy

journeyman his detrnctors claim him to be or
a good director who waited long, almost too
long, for the right combination of script,
designers, cast and crew to come along?
Watch De Villiers at work and you wonder

how he obtains the kind of results he obtained
in "Arende", the TV series which is far and
away his most acclaimed work to date.
It is easy to point to Paul C Venter's excellent

award-winning script, to Ian Roberts's
performance as Sioet, the Boer prisoner on St
Helena, or to other creative aspects of the
whole. They are elements without which the
series might not have been possible. But even
so, a film cannot direct itself and it seems
churlish to suggest that De Villiers did not
have a guiding hand in work that bears his
name.
What the casual observer witnesses is the

coming together of the elements for a take that
could be the culmination of weeks or months
of work on the part of a dozen or more people.
Perhaps De Villiers's strength is that he has
the patience to wait for individuals in the

Dirk de Villiers

creative team to get their acts together and
then simply joins the threads. Certainly he is
not the auteur who places his personal stamp
on every frame of the film, like a watermark.
He is 66 now, he says. I see no reason to

doubt this, but screenwriter Hein Eksteen,
sitting nearby, laughs and says "oh,sure" when
De Villiers admits to double six. His 44 years
in the industry, however, do not seem to give
him the lie.
In 1990 and these heady days of Natnost,

Dirk de Villiers makes no bones about his
political identity. He's an "old diehard Nat",
he says. He's dragged himself up the hill,
though, and is peering tremulously over the
top at the strange things that lie in the valley

ahead. There are clear blue skies over the
valley which, he hopes, will not fall on him in
his old age.
"I'm an old diehard Nat and a vuurvreter

,Uld I was there in the days when we were
really fighting to get the National Party on its
feet, and it tookme quite some time to reconcile
myself to the fact of total sharing, but I see it
now as the only solution if we are to have a
peaceful co-existence."
New Nat phrases like "peaceful co-

existence", "total sharing" and, dare one add,
"I see it now", drip off the gnarled old tongue
like new shoots on a haak-en-steekbossie.
"We have to break down all the baniers,

never mind apartheid. We have to break down
the colour bar."
Make, he means, as if it did not exist: go

further than merely ripping pages out of the
statute books. And if you hadn't had Dirk de
Villiers down quite as a political maverick, a
torch-wielding pace-setter, he' IIset you right.
"I think I was one of the first enlightened

Afrikaners. Thirty years ago I said we should
break down the colour bar. Then one falls into
the system."
It's an admission one hears from few

professing Nationalists in these days of Nats
hurling themselves out of closets, all but yelling,
"Look at me, I'm free! Yippie!". Cynicism or
amusement aside, one has to respect it.
Perhaps the best aspect of it all, apart from

the willingness, at least, to share everything
(well almost everything) with everyone (yes
everyone), is that Nats are beginning to be
able to pin their colours to the mast without
fear of being termed racist The Dirk de Villiers
of the Party will tell you that they never were
that, that they were misread, misunderstood
and not listened to, except between the lines.
Such admissions became, in the end, just a

part of the political debate and the social
conversation, which says more about the
normalisation of political life than a hundred
political speeches.
Dirk, in his Old Nat-New Nat way, is very

proud of havingcontributed to the SouthAfiican
television milieu the very first "all-coloured"
drama, and no, we're not talking technicolour

here. This was "Jaantjie", his single drama
about the love affair between a Cape corps
troepie and the beautiful girl he leaves behind
when he does Border service.
Based on the popular liedjie, "Jaantjie kom

huis toe" (die Kaap is leeg'sonder jou), it was
greeted with scepticism by the daily press but
was amammoth hit among Cape Flats viewers
tired to the teeth of seeing drama after drama
filled with squeaky polystyrene whites.
When he is directing an entirely black cast

in a TV2 or TV3 drama series, don't they
regard him as akind of baas? He is, after all the
guy calling the shots, 3!1dhe is after all white.
"I don't think so", he says, pausing and

seriously considering the possibility. "There
is the exception, but what is also true is that
when I started doing TV2 stuff in Cape Town
a whole new world opened for many blacks
who, until then, had no outlets in television.
And not just actors. I'm talking about sound
engineers and so on too. They regard me as
someone who brought television to the Cape
for them." •
Now he sees black directors coming up in

the ranks, he says, so that in the future the likes
of himself will have to stand aside. "I haven't
had any training courses as such. But if someone
works on a project with you for three or four
months they obviously pick up a lot."
He cites, as an example, a man who began

with De Villiers's C Films eight years ago as
"teaboy and arunner" who isnow the dialogue
coach and first assistant director - "and a
bloody good one" - on a series called "The
Student" which Dirk's son, Jakes, is now
filming in Qwa Qwa. In "another couple of
years", says Dirk, that teaboy will be able to
control the whole shoot.
Meanwhile Dirk, like the diplomat, looks

to Eastern Europe for future partners. He hopes
to film one series in Czechoslovakia, and is
trying to sell "Arende" to the Russians. He's
also cut the series down to a 90-minute feature
film with an all-English soundtrack.
And while Dirk looks North and East, in

Hermanus Paul C Venter has his mind on St
Helena and Sloet again as he bashes out "Arcnde
IT" for pa to get his tough old teeth into.
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Maetans tog n-e -rriteer met 'Sare ,j 'I' ';1

De'Voreaux White is die nuweling in ''Head of the Class" op TV4. Hy vertolk
die rol van Aristotle McKenzie, 'n aspirant.{ilmmakerlkunstenaarldigter

besluit het om die Amerikaanse mode na te
volg en net stemme te gebruik. Miskien het
flaters van die verlede, soos Anneline se
sjarmante "Oeps!", iets daarmee te doene
gehad, maar vir die instansie se TV I en
TV4-kanale werk stemme aansienlik beter
bloot omdat daar s6 baie programme is en
aankondigers mors tyd. Al probleem is net
nou sien ons elke Saterdagaand net n<idie
nuus dieselfde langlyf-meisie in 'n
glinsterrok met 'n roltrap afgly terwyl die
immer-teenwoordige, vrolike stem TVI se
komende programme aan ons verkoop. En
"verkoop" is die woord, want soveel
geesdrif en byvoeglike naarnwoorde kry In
mens net in die verkoopbedryf.
Vir M-Net, met sy beperkte aantal kykers

en betaal-aard, skep die gebruik van
kontinui'teitsaankondigers 'n intieme gevoel
van bevoorregte kykers wat spesiale
programme te siene kry wat net vir hulle
uitgesoek is deur 'n klein groepie
gespesialiseerde mense. Dink maar aan die
huispartytjie met een gul gasheer en -vrou.
Maar sowei die gesiglose stemme van

die SAUK as M-Net se gashere en -vroue
moet darem weet hulle ontneem kykers hul
plesier deur v66r die aanvang van 'n
gunsteling-program of fliek in fyn
besonderhede te vertel wat in die komende
halfuur/uur/anderhalfuur gaan gebeur.
Vriende van ons begin kinderagtig hardop
sing sodra hulle die bekende "In vanaand se
episode sien ons hoe .." hoor. Miskien dink
die kontinu'iteitsaankondigers Suid-
Afrikaanse TV-kykers is almal mense wat
eers die slot van 'n boek lees voordat hulle
na die middel blaai...

This quote has been thrown at me repeatedly
over the years when I have enquired as to why
so-and-so was deemed fit to have their own
show while so-and-so wasn't. So-and-so had
to get out there and pay their dues and eam the
right to appear on TV, damn it. Just like so-
and-so had to.
Well that's a reasonable attitude, one

supposes, as long as there is some levity and
allowance for topicality, popularity and similar
variables.
Agreed? So why, skattie, does this pretty,

pleasant-voiced but hardly staggering talent
wind up with her own TV special, and nogal
one rather like "The Portrait of ..." series of a
few years ago where the sterretjie gets to
prattle on about how she rose to fame? Like
Barbra Streisand talking about the way she
was or Joan Armatrading waxing about the
long, hard slog that preceded her 15-year
recording career?
There are places on TV for singers of her

kind of rising stature. An insert in "Antenna",
perhaps. A filler between programmes. A guest
slot on someone else's TV special.
However, if the TV1music organisers have

loosened up their attitude to starlets getting
their own TV shows, one hopes we will soon
see some other Afrikaans singers getting similar
treatment. It would only be fair.
Like Joos Tonteldoos en die Dwarstrekkers.

Johannes Kerkorrel has paid some dues too,
as have Randy Rambo and the Rough Riders
and, for that matter, Valiant Swart en die
Gevaar.Most of them have a following arguably
larger than that of mej Du Toit.
Even Koos Kombuis, though his voice is

perhaps not quite as t:meful as those of the
oUiers, commands a sizeable audience. Come
on, ous.lfthese guys ate good enough for Tant
Sannie Briel, as she proved so graciously at
Houtstok, why aren't they good enough for
SABC- TV? But no, the corporation is one
staid old lady who won't lift her skirts for
anything, let alone young blood like Joos or
Valiant.
And as for dues paying, when last did

Marlie Kelly or Sam Marais pack out the
Three Arts Theatre, orMarie du Toit have fans
screaming or bopping in the aisles?
Will the corporation take these criticisms

to heart and immediatley overturn their music
programming pattern? Can we expect to see
"Lekker Ligte Voelvry-liedjies" on TV before
the year is out, or, on December 24, "Kersfees
met Randy Rambo en die Rough Riders"?
And say this time next year, with "Met

Liefde van ... Joos Tonteldoos en die
Dwarstrekkers"?
Moet net nie asem ophou nie, hoor!

• TONY JACKMAN

ligte
Voelvry-
liedjies?

Hanli Villiers skryf
oorTV

Lekker

"EN siedaar SareL," ~ die jong, blonde
nommertjie op M-Net Sondagaand, en 'n
mens kon behoorlik hoor hoe honderde
kykers hul TV-stelle afskakel.
Sulke nai'ewe opmerkings - veral as dit

kom van 'n meisie wat duidelik nie baie
gemaklik sit nie, maar tog haar bes probeer
om so vrolik, op en wakker en hartlik
moontlik te Iyk - is vir die meer siniese TV-
kyker elfuur op 'n Sondagaand net een te
vee I.
As daar kommentaar gelewer moet word

deur M-Net se kontinui'teitsaankondigers
v66r 'n fliek kan dit nie eerder bestaan uit 'n
paar interessante nuusbrokkies nie hetsy oor
die vervaardiging van die fliek of die
akteurs of selfs verwysings na
(uiteenlopende?) menings van resensente.
Enigiets pleks van die soort banaliteite of
storie-opsommings waarmee desperate
aankondigers twee, drie minute se kosbare
ekstra tyd probeer om-babbel.
Nie almal maak hulle darem daaraan

skuldig nie. Daar is diegene, soos Manu
Padyachee, wat wei intelligente opmerkings
maak. Nou hoor ons M-Net se
kontinu'iteitsaankondigers skryf hul eie
vullers. Miskien moet die jongetjies gaan
kers opsteek by meer ervare mense soos
Manu en nie kykers se tyd mors nie.
Die filosofie rondom die gebruik van

kontinui'teitsaankondigers aldan nie is nogal
'n interessante een - veral gegee die feit dat
die SAUK sowat 'n jaar of wat gelede

"As gevolg van die artistieke sukses van 'Met
liefde van 3', was 'n opvolg onvermydelik.
Soos gewoonlik ... is die musiekstandaard van
die beste in Afrikaans."
The words are a verbatim quote from the

SABC-TV press release about the lates. of Jan
Prinsloo's lekker ligte (romantiese) liedjies
programmes this week.
The line-up includes Malie Kelly, Sam

Marais, Natalia da Rocha and Alida White
and there's no denying that the standard is
pretty high. The voices are great, the costumes
slick and glitzy, the sets shimmering blue-
and-pinky with that neon flourescent you find
in, well, most SABC- TV sets.
But how lekker are these ligte liedjies really?

And, more to the point, isn't it time the TVl
music dep?.rtment entered the nineties? Or the
eighties, for that matter?
For years now the SABC- TV music

organisers have been about as adventurous as
the conveners of a CP fete. It's all so safe, so
parochial, so submerged in yesterday's culture.
Another new music programme from the

same department bears this out. This was
scheduled to go out on Wednesday night and
is a 50 minute special devoted to the talents of
South-Africa's newest singende nooientjie,
Marie du Toit, called "Marie du Toit: Hier is
ek."
Mej Du Toit is a pretty girl with a pleasant

singing voice, but there is no way she warrants
an entire TV music special devoted to her. As
SABC- TV has often pointed out over the
years, the corporation can't just go around
giving any Pieter, Paul en Marie their own TV
programme just because they've had a hit
song.
Oh no, they have to pay their dues first!

m

is te sien vanaf
7 November - 29 Desember 1990

Karel Nel

Galery-ure
Maandag tot Vrydag 08:00 - 16:30
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Two of the Bolshoi's lead dancers, E Pelshina and V Klevtsov, perform an
adagio from 'Leili and Medzhnun'

The
Bolshoi
and the
uture

THE Bolshoi Theatre, a unique
arcWtectural monument, has an unusual
appearance these days. Muscovites and
tourists will no longer see the quadrlga
driven by Apollo on Its pediment. It is now
encased In a glass shell, dubbed "the glass
stable". The majestic columns in front of
the facade are covered in scaffolding.

The theatre Is being restored. The work
began when the season was in full swing.
Today the playbills have been removed and
the central entrance closed: the Bolshoi has
completed its 214th season.

"How did the ballet company do during
the season?" I asked the Bolshoi's chief
choreographer Yurl Grlgorovich.

"It worked very Intensively," he said.
"We've given a lot of performances at
home and abroad - in France, In Brazil, In
CWna, where the Soviet ballet reappeared
after an interval of almost 30 years and In
South Korea, where Soviet dancers had
tWer debut.

"And, finally, we travelled to Italy
where our company, for the first time ever,
took part In the cultural programme of the
World Football ChamplonsWps. We
danced In the Colllseum.

"Individual groups of dancers and
soloists gave concerts in different Soviet
cities and abroad. The group, directed by
NataUya Bessmertnova danced In Brltian,
Lyudmilla Semenyaka took part In various
productions In the Grand Opera and the
Metropolitan, Alia Mlkhalchenko
participated in a gala concert in Paris and
Irek Mukhamedov worked In Vienna."

"The company's work capacity Is
amazing. Journalists complain however,
that the Bolshoi ballet dances in Moscow
very rarely."

"Despite our intensive tours, we do not
forget about Muscovites. No month passes
without a production being staged at the
Bolshoi. The world's largest ballet
company Is strong enough to work at home
and abroad. Although, of course, some of
the dancers travel a lot and their names do
disappear from the playbills.

"Incidentally, repertoires are usually
presented In cycles overseas. For Instance,
two or three productions may run for a
long time. Now that we've become so
sensitive to foreign experience, why not
borrow sometWng from our foreign
colleagues?

"Three years ago there were plans to
stop our season In Moscow and start
restoring the Bolshoi Theatre wWch Is an
urgent tWng, as you know. Subsequently,
the plans were changed. The decision was
to repair the theatre bit by bit and not to
stop the company's performances. But, as
many of the contracts for tours had been
concluded, we, being honest people, will not
fail to fulm them.

"The current change in Soviet society
allows more and more theatre companies to
travel abroad. As a rule the Soviet press
does not spare epithets to describe their
successes. The moment they focus on the
Bolshoi, there is no end to the reproaches."

"Perhaps tWs is so because the Bolshoi
is more famous than any other company?
But since you've mentioned reproaches,
here is another one: the Bolshoi has not
offered new productions for a long time.
Given the numerous guest tours, one can
understand why: new productions are
unthinkable without the entire company

VryDagl 9 November 1990

With the promise of
collaboration between South
Africa's Pact Ballet and the

Russian Bolshoi BaUet, ballet
lovers are curious to find out
what glasnost has brought to

one of the world's most
famous and influential ballet

company. SANIYA
DAVLEKAMOVA speaks to the

Bolshoi's resident
choreographer Yuri

Grigorovich (above), the
creator of ballets like 'Ivan

the Terrible', 'Legend of Love'
and 'Spartacus'

being gathered together to concentrate on
the new work and to back up the
repertoire. "

"Very much so, plus one more thing. If
you mean new ballets wWch have never
been staged. Indeed, there have been none.
However, our repertoire is being
permanently enlarged by productions
wWch had been created earller and wWch
the Bolshoi did not show. Over the past few
seasons there have been seven such works.

"For two seasons running we've worked
jointly with foreign choreographers.
Roland Petit of France choreographed
'Cyrano de Bergerac', Christen Ralov of
Denmark staged the evening of Auguste
Bournonvllle's choreography.

" 'Cyrano' has never been staged In
Russia. In the Bournonville programme
there are many tWngs little known or
unknown to the Soviet public.

" At one time I virtually attacked the
ministry's bureaucrats In an attempt to get
permission to invite Serge Lifar and
George BalancWne to the Bolshoi. It would
hav'? been a wa~teful effort for any
company then, to say nothing of the
Bolshoi, which was under special control.
Thank God, times are changing."

"What would you say about the
company's other works?"

"We are seriously involved In
popularizing classical ballets. Not every
company can cope with such a dlmcult
task. Now we are restoring Marius Petipa's
'Paqulta' (the third act) wWch has never
been danced by the Bolshoi. We've also
revived Stravinsky's 'Pertrouchka',
choreographed by Mikhall FokIne. This
ballet was included in the programme of
the gala concert marking Vaslav Nijlnsky's
birthday centenary wWch we held jointly
with our French colleagues from the Grand
Opera.

"We're also working on the Soviet
classical heritage. There was an evening of
choreography of Kasyan Goleizovsky, an
outstanding ballet master of the 192Os. The
events consisted of two parts presenting Ws

forgotten or rarely performed works. The
ballet company was also Involved In new
operas, among them Rimsky-Korsakov's
'Mlada' and Glinka's 'Life for the Czar'.
We also collaborated on Soviet-Japanese
videos. Ten of our ballets have been
mmed."

"We've learned that a studio under your
direction has been set up at the Bolshoi."

"It's going to be the Bolshoi's self-
financing branch with an Independent
status. The new studio's 60 members are
under 25. 28 of them were selected from
tWs year's class at the Moscow Ballet
School. We'll also invite actors from other
companies to perform Individual parts on a
contractual basis.

•••

"In Its repertoire there will be ballets,
choreographed by myself and by my pupils.
So, It's going to be my own ballet workshop
fostering young choreographers. We have
no premises of our own so far and we'll
dance In different theatres and also
abroad."

"Now what would you say about the
Bolshoi's main company?"

"During the next season we'll work with
the choreographer John Neumeier, the
artistic director of the Hamburg Ballet who
will take part in the staging of 'Peer Gynt'.
During the summer vacation we'll go to the
US, in the autumn to Japan and next year
to Paris, where we'll give 20 performances
In the Grand Opera."



TEATER
vids. Tot 10 November.
Stagedoor: THE MUSIC
OF THE NIGHT, Andrew
Lloyd Weber se musiek
met Lana Green, Robert
Finlayson en Lisa Mel-
man. Tot 26 Januarie.
Studio: A BIT OFF THE
MARK, Mark Banks se
nuwe revue oor die
nuwe Suid-Afrika en die
volgende een ook. Tot
11 November.

sie van Wall Street, met
Rebecca DeMornay.
"'PRESUMED INNO-
CENT- Harrison Ford in 'n
spanningsriller.
••••• ROMUALD ET JULI-
EnE - Franse komedie
"DICK TRACY - Bero-
emde strokieskarakter
gespeel deur Warren
Beatty.
•••• FIGHTING JUSTICE -
Twee advokate speel
speurder om korrupsie
aan die kaak te stel. Met
James Woods en
Robert Downey jnr.
•••• PRETlY WOMAN -
Richard Gere is 'n
sake man wat per on-
geluk op 'n prostituut
verlief raak. Julia
Roberts (van Steel Mag-
nolias-faam) isdie vrien-
delike prostituut.
"TEN L1TILE INDIANS -
Agatha Christie se wie-
was'sit, oor 'n uiteenlo-
pende groep safari-
gangers wat een na die
ander stert.

Baxter, Hoofweg, Rose-
bank. Tel. (021) 685-
7880:
Hoofteater: JUNO AND
THE PAYCOCK. Sean
O'Casey se klassieke
stuk met Shaleen Surtie-
Richards en Goliath Da-

Opera: LA BOHEME.
Puccini se opera op 10,
12, 14, 17, 19,21 en 24
November.

"'PELLE THE CON-
QUEROr~ - Bekroonde
Deense prent oor 'n pa
en seun aan die begin
van die eeu.
"'THE FOURTH REICH -
Roby Leibbrandt en die
Nazi-komplot om Suid-
Afrika oor te neem.
••••• THE FRESHMAN -
Marlon Brando is 'n
grootkop in die mafia
wat 'n jong man by hul
onheilige bedrywighe-
de intrek. Ligte ver-
maak.
'FRIGHT NIGHT II - If you
liked Fright Night I...
"TOTAL RECALL
Schwarzenegger, futu-
ristiese avonture. geen
kinders 2 tot 19, amper
verbied gewees, wat
meer wil jy weet.
"'THE OUTSIDE
CHANCE OF MAXIMIL-
UAN GLICK - 'n klavier-
spelende Joodjie begin
net voor sy Bar Mitzvah
wonder oor die lewe.
"DEALERS - In die tradi-

PRETORIA -----------
Hoffer-galery: Versamelaarsuitstalling van geves-
tigde SA kunstenaars tot 18 Desember. SALU-gebou,
hoek van Andries en Schoemanstraat. (012) 322-
3670. Maandae tot Vrydae 9.30vm - 5.00nm, Sater-
dae 9.30vm - 12middag.
Unisa-kunsgalery: Pip Curling se skilderye tot 13 No-
vember. Theo van Wyk-gebou, Unisa. (012) 429-6823.
Maandae tot Vrydae 10.00vm - 3.15nm, Saterdae
10.00vm - l.00nm.

II'DJDIII----
JOHANNESBURG ---------
FIG-galery vier hul eerste verjaardag Sondag 11
November van 4:30 h/v Jeppe- en Troystraat, Johan-
nesburg. Groeptentoonstelling met werk van o.a.
Brett Murray, Braam Kruger en Robert Hodgins en 'n
fliek van William Kentridge. Toorkuns. Almal welkom.
Natalie Knight-gaiery: The Forgotten Planet, skiIde rye
deur Wendy Anziska-Isaacs tot 20 November. Laer
Mall, Hyde Park Corner, Jan Smutslaan. (011) 88Q-
2212. Maandae tot Vrydae 9.00vm - 5.30nm. Sater-
dae 9.0Ovm - 2.00nm.
Johannesburgse Kunsmuseum: Jo'burg City: Whose
City? Foto's van die lewe in die binnestad en voorst-
ede tot 9 Desember in die Drukkekamer.
Joubertpark. (011) 725-3130. Dinsdae tot Sondae
1O.OOvm- 5.00nm.
Markteatergalery: Keramiek deur studente van die
Technikon Witwatersrand van 11 to 23 November.
Markteater, Wolhuterstraat, Newtown. (011) 832-
1641. Maandae tot Saterdae 9.00vm - 10.30 nm.
Thupelo-galery by Fuba: Skilderye, tekeninge en
bee Ide deur Vincent Baloyi, Nhlanhla Xaba, Lothar
Riedel en Nat Mokgosi. Oorkant die Markteater in
Wolhuterstraat, NeVvfown. (011) 836-0561. Maandae
tot Vrydae 1O.OOvmtot 5.00nm, Saterdae 1O.OOvmtot
3.00nm.
Everard Read-galery: Onlangse skiiderye deur
Helmut Starcke tot 13 November .. Jellicoelaan 6,
Rosebank (011) 788-48005.Maandae tot Saterdae
9.00vm - 6.00nm, Sondae 1.00-6.00nm.
Goodman-galery: Simona Foggitt en Marion Arnold.
Tot 24 November. Kyde Square 3b. Hydepark.
Sandton. (011) 788-1113. Dinsdae tot Saterdae
9.3Ovm-6.00nm.
Kim Socks-galery: Handgemaakte voorwerpe en
kuns uit Afrika en Suid-Amerika. Cavendishstraat 92,
Yeoville. (011) 648-6107. Maandae tot Vrydae 9.0Ovm
- 5.00nm, Saterdae 10.0Ovm - 2.00nm.
African Magic: Outentieke inheemse handwerk en
kunsartikels. Rockeystraat 20, Bellevue, Johan-
nesburg, (011) en Milkwoodsentrum 9a, Pletten-
bergbaai, (04457) 32908. Oop: winkelure.
Zona: Ndiewe Afrika-kuns en -appliek, handwerk en
kuns; werke deur Samson Mudzunga. Grantlaan 64,
Norwood, Johannesburg. (011) Maandae tot Vrydae
9.00vm - 5.00nm, Saterdae 9.00vm - 1.00nm.

KAAPSTAD -----------
Anneksgalery: People's Parks - foto's deur ver-
skillende fotograwe van die jeug van die townships
se spontane parkveldtog in 1985 en '86. Tot 2 Dese-
meber. Suid-Afrikaanse Nasionale Kunsmuseum,
Goewermentslaan, Tuine. (021) 451628. Dinsdae tot
Sondae 1O.OOvm- 5.00nm.

GHOST
loi::'"

Nico Malan, DF Malan-
straat. middestad. (021)
21-5470:
Teater: IN THE SUMMER
OF 1918. Deur stephen
MacDonald wat Not
About Heroes geskryf
het. Oar loopgrawe in
Europa en die burger-
like bestaan tuis in Enge-
land. Tot 1 Desember.

KAAPST AD _ ••••••-

••• THE VANISHING -
Bekroonde Hitchcock-
agtige Nederlandse
prent oor 'n meisie wat
wegraak en jare lank
gesoek word.
•• FORD FAIRLANE - Die
Amerikaanse kome-
diant Andrew Dice
Claye speel saam met
Priscilla Presley.
DAMNED RIVER - Stu-
dente op 'n vlot kry
teespoed. Plaaslike
poging.
•••• GHOST - Spannings-
riller en Iiefdesverhaal
met Patrick Swayze,
Derni Moore en Whoopi
Goldberg.
"'ROMERO - Die ware
verhaal van 'n aarts-
biskop in San Solvadore
wat in. 1980 vermoor is.
Met Raul Julia.
"BETSY'SWEDDING - Ko-
medie geskryf, geregis-
seer en gespeel deur
Alan Aida.
'A.W.O.L. - Met Claud
Van Damme.

CRAZY CAMERA

CRAZY CAMERA

•• ••• Voortreflik
•••• Sterk aanbeveel
"'Sien gerus
"So-so
Prente sonder sterretjies
isnog nie beoordeel nie

GHOST

GHOST

TOTAL RECALL

PatrICk. Swayze, Darni Moore (2.14)
DAllY: 930, 1200.2.30, 515, 7.45, 1015

Harrison Ford. Brian Dannelly (2-18)
DAILY 930, 12,00,2.30.515,745,10.15

Pa1rick. Swayze, Daml Moore (2-14)
DAilY: 930.1200,230,515.7,45,1015

CRAZY CAMERA

Harrison Ford, Brian Denneny (-2-18j
DAilY:9 30,1200,230.5.15, ;'.45,1015

Palnck SwaYl/), Oem, Moore (2.14)
DAiLY: 9,30,12.00,2.30,5,15,745,1015

PRESUMED INNOCENT

OPENS
30 NOVEMBER

OPENS
30 NOVEMBER

OPENS
30 NOVEMBER

OPENS
30 NOVEMBER

OPENS
30 NOVEMBER

OPENS
30 NOVEMBER

OPENS
30 NOVEMBER

PRESUMED UmOCENT

,,:I~~:l~'

TOTAL RECALL

POLICE STORY I

Richard Gare, Andy GarCia (2-19)

PLUS
GHOST

.Jo1cldfl CnRn (2-10)

PLUS
FORD FAIRLANE

Arnold SChwarzl5r;5g~~5lb2(69)
DAllY: 9 45, 12.15,2.30, _.__' _' _

BE'LTy.~g~!,~~"~A~Rg~~o~)IPRf~~~n¥o~'~"3!or~~~g~~~~r
DA . ., , DAllY: 9.30, 1200. '-., '

INTERNAL -AFFAIRS

Patrick Swayze, Oeml Moore (2-14)
MON-FA!. 9 30, 200, 730 SAT:1100,330,800

Andrew Dice Clay, Pn$Cltia Presloy {?-19)
MONFRI: 9 30, 200 730 SAT 1100,330.800

PRETORIA ---

OPENS
16 NOVEMBER

OPENS
16 NOVEMBER

OPENS
16 NOVEMBER

OPENS
16 NOVEMBER
-----

OPENS
16 NOVEMBER

OPENS
16 NOVEMBER

PRESUMED INNOCENT

Alexanderteater, St-
iemensstraat 36, Braam-
fontein. (011) 72Q-70CJ9:
INHERITTHE WIND, met
Graham Hopkins,
James Borthwick en
Susan Danford en met
Terrence Shank as regis-
seur.Tot 10 November.

Palrick. SWily19. Demi Moore (2-14)
~lY:930 1200 230 515 745 1015

Roodepoort Stadstea-
ter, Christiaan de Wet-
weg, Floridapark. (011)
674 1356: DIE NEUT-
KRAKER 16 - 24 Novem-
ber.

Harrison ford, Arian Denrmhy (2-18)
DAILY: 930. 12 DO,230. 5 15. 745. 1015

Holmes. Tot Januarie.

staatsteater, Kerkstraat.
(012) 322- 1665:
Opera: MY FAIR LADY
met Kate Normington
en Graham Hopkins van
26 November tot Janu- .
arie.
Drama: ALADDIN, die
Afrikaanse weergawe
van Janice Honeyman
se pantomime. Tot 17
November.
Momentum: IN KAMERA
Sartre se stuk tot 24 No-
vember.

"IJ-~:t.nl

GHOST

Soiree Society, Des-n-
Dawn se huis. St Patrick-
weg 49, Houghton. (011)
487-1800: Abri Jordaan
en Alison Miller speel
Sondag 11 November
klassieke ghitaarmusiek.

The Sound Stage, Con-
stantia Park, Ou Preto-
ria-pad 240, Midrand.
(011) 305-1845: PUMP
BOYS AND DINETTES.
musiek uit die jare 50 en
60 in 'n Amerikaanse
diner. Met Paul Ditch-
field en Jenny de Lenta.
Etes beskikbaar.

(A)

Andre Huguenet-teater,
Kapteijnstraat 14, HiII-
brow. (011) 402-6174:
PLAYBOYS, 'n jagse ko-
medie deur Deon Op-
perman en Garth

Action Comedy (2-10 P.G )
Mei Gibson, Goldie Hawn

DAllY: 945.1215.230,515 745,1000

PreSUme
Innocent

Thriller (2-18)
Harrison Ford, Brian Dennehy

DAllY: 930, 12,00,2,30,515,745, 1015

Romantic Comedy (2-14)
Richard Gere, Julia Roberts

OAllY: 930, 12.00,2.30.515.745,10.15

Days 0
Thunder

Action Comedy (2-10 PG)
Mel Gibson, Goldie Hawn

DAllY: 9,45, 12.15,230.515,7.45, 10.00

Betsy'~s
U!o1.1ing (2-12)

Molly Ringwald, Alan Aida
DAilY: 9.45, 12.15, 2,30, 5.15, 7.45, 10.00

Actiun Thriller (2-19)
Arnold Schl.'(arz8negger

DAilY: 9d~, 1215.230,5,15,745,10.00

TOTAl RECALL

BlaZing Action (1-'\)
Tom Cr,lisu, Hobert Duva!l

DAilY 945,1215.230 515,745, 10.1J0

Enenues,
A Love Story
Award.willning Human Drama (2-18)

r~onSik(H, le~;~Olin

DAllY: 9.30, 12 00. 230, 515 745, 1015

BIrd on
a Wire

head. Tot 17November.
Warehouse: WEEKLY
MAIL BOOKWEEK eindig
vandag.

Pretty Woman

A haunting love story (2~14)
Patrick Swayze, Demi Moore

DAllY: 930, 1200.230,5.15,745, 10,15

Alhambrateater, Sive-
wrightlaan, Doornfon-
tein. (011) 402-7726:
LEND ME A TENNER, 'n
komedie met Rex Gar-
ner en Tobie Cronje.
Leonard r~ayne-teater,
bo in die Alhambra: THE
COCKTAIL HOUR met
Sean Taylor. Tot 17 No-
vember.

A haunting love story (2-14)
Patrick Swayze, Demi Moore

DAILY: 9,30, 12.00. 230, 515, 745, 1015

The Little Mermaid
A Walt Disney Animated Adventure (A)

DAilY: 9.45, 12.15,2.30

INTERNAL AFFAIRS

Gremlins 2
The New Batch

Adventure (2-8)
Phoebe Cates, John Glover

MON.FRI: 6,00 8.30 SAT:2.30, 6.00, 8.30
I""

Action Richard Gere, Andy Garcia (2-19)
DAllY: 5.15 745 10.00

The Hum For
RedDdober

DICK TRACY

John Saxoll (4-16)
DAILY: 10.00.2.15,530,515,830

siek en uitstallings. Son-
dag 11 November.
Markteater, Breestraat,
Newtown. (011) 832-
1641:
Hoofteater: SAKHILE -
Tiende verjaardagvie-
ring. Tot 24 November.
Upstairs: STARBRiTES
deur Barney Simon en
met Fats Dibeco en
Arthur Molepe. Tot 10
November.
Laager: ~AUGHING
WILD met Vanessa
Cooke en Robert White-

Patrick Swayze. Oeml Moore (2-14)
DAilY: 930, 12.00.2,30,515 745. 10.15

Hamson Ford, Brian Dennehy (2-18)
DAilY: 930, 12.00,230.515,7.45. lO.1b

GREMUNS2
THE NEW BATCH
Phoebe Cales. John (jiover (2-8)

DAilY 945. 12.15 2.30.515.745. lOCO

Molly Ringwald. A!'l.n Aida (2-12\
DAilY: 945,121:'.230515.745,1000

ROMERO

Patrick Swayze, Demi Moo:e (2-14)
DAilY: 930,12.00,2.30,515,745 ..222.5

Harrison Ford, Brian Dennehy (2-18)
DAilY: 9.30, 12.00,230.515,7.45. 10,15

Raul Julia, Ana Alicia (2-16)
DAilY: 9.45, 12.15,2.30, 5.h 7.45, 10.00

Richard Gere, JL'ilil nober:,; (2.1;)

DAJlY.30. 1200. 2.3~21~!, !,-b_'.S!.:~_

BETSY'S WEDDING

PRESUMEDINr~OCENT

BABY BROWN
Zoli Marki (2-16)

DAilY: 9.30, 12.00, 230, 515, 7.45, 1015

CAGED FURY

Warren Beatty, MwJr.nna (?G 2.8)
DAilY: 945, 1215,230, 51S, HS, 1000

Bernie Williams, Taffy O'Connell (2-16)
DAilY: 9.45, 12.15,230,515,145.1000

Reb Brown (??)

CROSSING THE LINE

ARMED RESPONSE
lee Van Cleet (2-16)

DAYS OF THUNDER
Tom Cruise, Robert Duvall (A)

PREmWOMAN
Richard Gere, Julia Roberts (2-14)

SPACE MUTINY

Christopher Mitchum. John r~liil'plaw (2-141
DAilY: 945, 12.15,2.30~.-0.5. 1000

AMERICAN COMMANDOS

11I1:1.'lil:

BIRD ON AWIRE

THE DAWNING
AnthOny Hopkins, Jean Simmons (A)

DAilY: 945, 1215,2.30,515,7.45.1000

Harrison Ford. Brian Dennehy (2-18)
DAILY: 9.30. 12.00,230,515.7.45.1015

:fl

Mel Gibson. Goldie Hawn (2-10 PG)
DAILY: 945, 12.15. 230, 5.15, 745. 10 00

GHOST
Patrick Swayze, Demi Moore (2-14)

DAilY: 9.30, 1200,2.30,5,15,7,45.1015

Harrison Ford. Brian Dennehy (2~18)
DAilY: 930, 1200. 230, 5-15. 7,45, 1015

GHOST

BIRD ON A WIRE

Patrick Swayze, Demi Moore (2-14)
DI>,llY: 9.30. 1200,230,515.745. 10.15

MIchael Dudikoff, David Bradle~' (2-10)
DAllY: 9.45, 12.15,2,30,5.15,7.45,1000

AMERICAN NINJA 4

Mel Gibson, Goldie Hawn (2-10 PG)
DAilY: 9.45. 12.15, 2,30, 5.15, 7.45, 10.00

PRESUMEDINNOCENT

Michael Dudikoff, David Bradley (2-10)
MON-FR!: 6.00, 8.30 SAT: 2.30. 600, 830

~ GREMLINS 2
THE NEW BATCH
Phoebe Cates, John Glover (2-8)

MaN-FRI' 600, B 30 SAT: 230, 6,00, 830

~AMERICANNINJA 4

Patrick Swayze. Oem; Moore (2-14)
DAILY: 9.30, 12.00,2.30.5.15.7.45, 1015

CRAZY CAMERA B!~G~SO~~d,~,a'!Y~2~ot
Candid Camera Comedy (2-18) DAllY: 945,1215,2,30; 5 15. 7,15, tOCU

DAILY: 9.45, 12,15,230,5.15,745,1000 ---

PREmWOMAr~BIRD ON A WIRE R,eha,dGe'e.Ma R"".,rs12-14,
Mel Gibson, Goldie Hawn (2-10 PG) DAilY: 9.30. 12.00, 230. 5.:.,1..:'1. 74~_

DAilY: 9.45.1215,2.30,5,15,7.45,1000 REMLINS 2
CHAMELEON 1~!e~~e~J~~I~!;l(28)

Michael Nouri, Shawn Weatherly (2-16) I OAllY: 945, 1215 2:10 510.7.10. moo
DAilY 945 1215.230.515.745. 1000 ENEMIESA LOVESTORY
AMERICAN NINJA 4 flon ~,',e, le,'o Ol>n (2-181

DAilY: 9.30 12.00 2 30.~) 15, 745.1015

D~liC~:a;~~,U~~~~f2~~Vi~ 1~~a7d~~Y1620~O) i I :l1:~I

PREmWOMAN

ENEMIESA LOVESTORY BIRD ON A WIRE
Ron ~ilver, lena Olin (2-18) Mel Gibson. Go!die H,lwn (2-10 PG)

DAILY: 930. 12.00,230,5.15,745, 1015 DAILV: 945, 1215, 230, 515 745, 1000

HAUNTED SUMMER ENEMIESA LOVESTORY
Alice Krrge, Eric Stoltz (2-18) Ron ~lIver, len,q aim (2-18)

DAllV: 945,12,15,2,30,5.15,7.45,10.00 DAllV: 930. 12,00,230,5.15,745 1015

PRESUMEDINNOCENTIPRESUMEDINNOCENT

;J :t;ll; [11-1111'I i[1113 '(li t; !lIt.; itt I~;SJtm
NOW SHOWING, Daniel Dav lewis MY LEFT FOOT D"ma {PG 2-16}

JOHANNESBURG -

Richard Gere, Julia Roberts (2-14)
DAILY: 930. i2,00. 230, 5,15, 745, 10.15

Windybrow, Nugget-
straat, Hillbrow. (011)
72Q-70CJ9:
Adcock-Ingram: KOM-
BUIS BLUES, Jeanne
Goosen se eenvroustuk
met Trudie Taljaard tot
17 November.

Alexand ra- ku nssen-
trum, Secondstraat 31,
Marlborough. (011) 887-
4278: 'n Kulturele dag
met drama, poesie, mu-

,,#-

'.

I.
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(A)

(Aj

(2-16)
(2-14)

(2-19)
(2-18)

'l'il

PRETORIA
COMPUTICKET

NAVRAE (012) 322-7460

M•••. Yrt: 10.00, 12,15, 2.30, 5.30, 1.45, 10.00 nm
Sat 10.00, 12.15, 2.30, 6.00, 8.00, 10.30 nm
THE ADVENTURES OF
FORD FAIRLANE (2.19)
KOMEDIEENAKSIEMETANDREWDICECLAY'

PRETTY WOMAN (2.14)
RICHARD GERE EN JULIA RD8ERTS IN
DIE RDMANTIESE KOMEOIE!

VOLGENDE AANBIEDING
16 Nov -LOOSE CANNONS (2-14)

FRIGHT NIGHT 2 (2-12)

AGTER ELKE MAN (VV2-10)
'N FRANZMARXFILMMET STEVEHOFMEYREN
DULSIEVANDENBERG'

THE FRESHMAN
MARLONBRANDDENMAnHEW BRODERICK'

Oaagliks: 9.45, 12.15, 2.30, 5.30, 8.00, 10.15 nm
MUSIC BOX (VV2-1D)
'N ROERENDEDRAMAMET JESSICA LANGE'

VOLGENDE AANBIEDING
16 Nov - FLATLINERS 12-161

Maan.Oon: 10.00, 11.15, 2.30, 5.30, 7.45 nm
Yrt-S.t: 10.00, 11.15.1.30, 5.30, 7.45,10.00 nm
A.W.O.l. (2-16)
N SPANNINGVOLLEAKSIERIllER METJEAN-
CLAUDEVANDAMME'

1hI:lW"";:U"F£
Oaagllks: 10.00, 12.15, 2.30, 5.30, 7.45, 10.00 nm
A.W.O.l. (2-16)
'N SPANNINGVOLLEAKSIERILLERMET JEAN-
CLAUDEVANDAMME'

WORO TANS VERTOON:
OOP 7 DAE PER WEEK
CINE 3

FLATLINERS
LOOSE CANNONS
CINE 1
SPLINTERNUWE VRYSTELLINGS!
BLUE ANGEL CAFE (Volwasse)
A LUSTFUL MIND (Volwassel
CiNE 2

THE MISTRESS
SCREW LOOSE

THE FRESHMAN
(A) IN KOMEDIEMETMARLONBRANDO EN

MAnHEW BRODERICK'

VOLGENDE AANBIEDING
16 Nov-FLATLINERS (2.16)

(2-16)

VOLGENDE AANBIEDINGS
16 Nov - FLATLINERS (2.16)

16 Nov - WELCOME HOME (2-16)

Oaagliks: 10.00, 12.15,2.30,5.30,7.45,10.00 nm
THE ADVENTURES OF
FORD FAIRLANE (2-19)
KOMEDIEENAKSIEMETANDREWDICECLAY'

DAMNED RIVER (2-16) TOTAL RECALL (2.19)
A. W.O. L. (2M16) ~~~~:~~~~e~~~~~~::1t~n~~:r~g:~ d~~1~evat
'N SPANNINGVDLLEAKSIERILLERMETJEAN- wal "n,,'iewe kyk •••• aa'Slool mag ge •.
CLAUDEYANDAMME'

TOTAL RECALL (2-19)
Die verspreiders moet u daarop wys dat d,,~
rolprent qeweldadige lonele en sterk taal bevat
wal senslliewe kykers aanstool mag gee.

Oaagllks: 10.00, 12,15, 2.30, 5.30, 1.45, 10.00 nm
THE ADVENTURES OF
FORD FAIRLANE (2-19)
KOMEDIEENAKSIEMETANDREWDICECLAY'

DAMNED RIVER

A.W.O.l.

FRIGHT NIGHT 2
TOTAL RECALL (2-19)
Die verspreiders moet u daarop wys dat die
rolj:'renl veweldadige lone Ie en sterk laal beval
wal semnliewe kykers aanslool mag gee.
Sat 10 Nov 1000 vrn
IRON EAGLE 2

FIGHTING JUSTICE

Oaagliks: 10.00, 12.15, 2.30, 5.30, 7.45, 10.00 nm
A.W.O.l. (2.16)
'N SPANNINGVOLLEAKSIERILLERMETJEAN.
CLAUDEVANDAMME'

BIRD ON A WIRE (VV2-10)

(A) I O•• gllks: 9.45,11.15,2.30,5.30,8.00,10.30 nm
PRESUMED INNOCENT (2-18)
Sat 10 Nov 10.00,12.15,2.30 nm
THE IIl:W ADVENTURES OF
PIPPI LONGSTDCKING

(AI

VOLGENDE AANBIEDING
16 Nov - FLATLINERS (2-16)

ROLPRENTE
LET WELl ALLE ROLPRENTE VERANDER VRYDAE

OOS WES

Oaagllks: 10.00,12.15,1.30,5,30,7.45,10.15 nm
THE ADVENTURES OF
FORD FAIRLANE (2-19)
KOMEDIEENAKSIEMETANDREWDICECLAY'

A.W.O.l. (2-16)
N SPANNINGVOLLEAKSIERILLERMETJEAN
CLAUDEVANDAMME'

THEFRESHMAN (A)

TOTAL RECALL J2-19)
Die versprelders moet u daarop wys dat ie
rolprent geweldadige tonele en sterk taal bevat
wat sensitiewe kykers aanstoot mag gee.

Oaagllks: 10.00, 12.15, 2.30, 5.30, 8.00. 10.15 nm
FRIGHT NIGHT 2 (2-12)
Sat 10 Nov 10.00,12.15,2.30 nm
THE NEW ADVENTURES OF
PIPPI LONGSTOCKING

DAYS OFTHUNDER
Sat 10 Nov 10.00,12.15.2.30 nm
THE LITTLE MERMAIO

Maan.Oon: 10.00, 12.15,1.30,5.30,7.45 nm
Yrt.S.t: 10.00, 12.15. 2.30, 5.30, 7.45,10.00 nm
A.W.O.l. (2-16)

Maan.Oon: 10.00, 2.30, 5.30. 8.00 nm
Yry.S.t: 10.00,2.30,5.30,8.00,10.30 nm
THE FOURTH REICH

Maan.Oon: 10.00, 12.15, 2.30, 5.30, 7.45 nm
Yrt.S.t: 10.00, 12.15, 2.30, 5.30, 7.45, 10.00 nm
A.W.O.l. (2-16)

TOTAL RECALL (2-19)
Die verspreiders moel u daarop wys dat die
rolpreol geweldadigetonele en slerk laal bevat
wal sensiliewe kykers aanstool mao gee.
Sat 10 Nov 1000 & 12.15
BEST OF THE BEST

o..gllls: 10.00, 12.15, 2.30, 5.30, 7.45, 10.00 nm
THE ADVENTURES OF
FORD FAIRLANE (2.19)
KOMEDIEENAKSIEMETANDREWDICEcLAy'
DAMNED RIVER (2-16)

A.W.O.L. (2-16)
Sat 10 Nov 10.00, 12.15.230 nm
TEENAGE MUTAIIT NIIIJA TURTlES (A)
R3 per kind stegs 10 vm

I TOTAL RECALL 12-19)
(A) Die verspreiders moet u daarop wys dal die

rolprent qeweldadige tonele en sterk taal beval
wat senSltiewe tykers aanstoot mag tee.
Sat 10 Nov 10.00,12.15.2.30 nm
THE UTTLE MERMAID
R3 per kind stegs 10 vm

(2-12)

Oaagliks: 10.00,12.15,2.30,5.30,1.45.10.00 nm
THE ADVENTURES OF
FORD FAIRLANE (2-19)
KOMEDIEENAKSIEMETANDREWDICECLAY'

TOTAL RECALL (2-19)
Die verspreiders moel u daarop wys dat die
rolprent geweldadlge looele en sterk taal bevat
wat sensitiewe kykers aanstool mag gee.

FRIGHT NIGHT 2
THE FRESHMAN

Oaaglils: 10.00. 11.15, 2.30, 5.30, 8.00, 10.15 nm
BIRD ON A WIRE (VV2.10)

PRETTY WOMAN

Oaaglils: 10.00, 12.15, 2.30, 5.30, 8.15, 10.30 nm
A.W.O.l. (2-16)
N SPANNINGVOLLEAKSIERILLERMETJEAN-
CLAUDEVANDAMME'

Oaagllks: 9.45, 12.15, 1.30, 5.30. 8.00,10.30 nm
PRESUMED INNOCENT (2-1B)

MUSIC BOX (VV2-10)
Sat 10 Nov 1000.12.15,2.30 nm
THE NEW ADVENTURES OF
PIPPI LONGSTOCKING (A)

VOLGENDE AANBIEDINGS
16 Nov - FLATLINERS (2.16)

16 Nov-LOOSE CANNONS (2-1')
16 Nov - WELCOME HOME (2-16)

_.---~--_._._--"-'---"----'---------"'':':.'''='~'''''''''''''WIiGii*Il!IIo~WilIRWIl_~
PR;Er'i;w.~110~M.A;ljij'-lRO;'~:S,,! IA~~;O~l:L"A~llAMMr.;2_1>, I O~1yJSE~FYrHUNDEER {AI ~~5~i~GSU~\~ygE~6il~\~~~~IS6~:~~~:'i I~
WH~N: r,'lL IN l.[IVE (215, AhSENT W!THOliT '_cAVE , THE HUf\TFOR RED OCTOBER (A) GREMLINS 2 (VV2-E)

v,! l~:~';":':::=~ -=.!=~~A1.mM"cHI~AO'BRtEN JOEVS THE VOLCANO ~

Daaglits: 10.00, 12.15, 1.30, 5.30, 8.00, 10.15 om
THE VANISHING (A)
(NEDERLANDSEDIALOOG- Engelse byskrlfta)

O, •• lils: 10.00, 11,15, 2.30, 5,30, 8.00. 10.15
THE FRESHMAN (A)

~ ••• oOl1: lQ.OO,1.30, 5.30, 8.15 nm
Vry.sat: 1000, 1.30, 6.00, 9.00 nm

(A) I PELLETHE CONQUEROR (2-13)
(DEENSEDIAlOOG .. Engel.e by.ltifta)

Oaagliks: 10_00, 2.15, 5.15, 800, 10,41l om
MOUNTAINSOFTHEMOOH (VV2-12)

O.,gliks: 9.45,11.15,1.30,5.30,8.00,10.30 nm
ROMUALD ET JUlIEffi (2-16)

(AI I(fRANS, OIALOOG- Engel •• bysltifte)

Daily: 5,30, 8.011,10,15 am
THE OUTSIDE CHANCE OF
MAXIMllliAN GLICK
FINALEDAE!

(2.16)

STER-KINEKOR
9 NOVEMBER - 15 NOVEMBER

VROEE BESPREKINGS BY COMPUTICKET
NAVRAE (011) 331.9991 - ALMAL WELKOM

M"n-Oon: 10.00, 11.15,1.30,5.30,7.45,10.00 nm
Yrt.S.t: 10.00. 11.15, 2.30, 5.30, 8.00, 10.30 nm
THE ADVENTURES OF
FORD FAIRLANE (2-19)

DAMNED RIVER (2-16)

A.W.O.L. (2.16)

~~!~;e~~f~~h 'aarop WV' dal Ji~-191
rolprent geweldadige tonele en sterk 10131be'lal
wat senSlliewe kyker! aanslool mag gee.

THE FRESHMAN (A)

FRIGHT NIGHT 2 (2-12)

BIRD ON A WIRE (VV2-10)

PRETTY WOMAN (2-14)
Oaaglils: 9.45,12.15,2.30,5.30,8.00,10.30 nm
PRESUMED INNOCENT (2-18)

DIE HARD 2 (2.161

VOLGENDE AANBIEDINGS
16 Nov - FLATLINERS (2-16)

16 Nov -LOOSE CANNONS 12-14)
16 Nov - WELCOME HOME (2-16)

ONDEROAKPARKERING 8ESKIKBAAR
8Y YOORSTE INGANGNAKINECENTRE

NA 4 NM MAAN-lIRY, SAT. HHE DAG

Oaagllks: 10.00, 12.15, 2.30. 5.30, 7.45, 10.00 nm
THE ADVENTURES OF
FORD FAIRLANE

A.W.O.l.

TOTAL RECALL (2-19)
Die verspreiders moel u daarop wys dal die
rolprent geweldadige lone Ie en slerklaal beval
wat sensiliewe kykers aansloot mag gee

Oaagliks: 10.00, 12.15,2.30, 5.30, 7.45, 10.00 nm
THE ADVENTURES OF
FORD FAIRLANE

DAMNED RIVER

TOTAL RECALL (2-19)
Dieverspreidersmoeludaaropwysdatdie
rolprenlgeweldadigetoneleen slerklaalbeval
waf sensitiewe kykers aanslool mag gee.
Sat 10 Nov 10.00 & 12.15
TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES (A)
R3 per kind slegs 10 vm

A.W.O.l.

THE FRESHMAN __ ~

FRIGHT NIGHT 2 (2-12)
Sat 10 Nov 1000 & 1215
THE LITTLE MERMAID
R3 per kind slegs 10 vrn

Oaagliks: 9.45, t2.15. 2.30, 5.30, 800,13.30 nm
PRESUMED INNOCENT (2-18)
Sat 10 Nov 1000 & 12. t5
THE NEW ADVENTURES OF
PIPPI LONGSTOCKING

': GREMLINS 2
THE LITTLE MERMAID
vry 16: 81R~ lJ~ AWIRE h~~f HlR HEn OCTCr.tF.R
'~--~r"'J!;I'A

tl (:..r- .•

MIDDESTAD, TEL 25.2720
OAAGlIKS: 10,OOvm, 12.30, 2.45. 5.45. 8,00. 1O.15nrn

• ANDREW DICE CLAY.

~::;~~~K:~~~,~~':0~;3~8:.;;~g'5 1000'm FORD FAIRLANE
• ANDREW DICE CLAY. PRIVAATSPEUROER-OPENBARE00RTREOERf1.19

FORD FAIRLANE OAAGlIKS9'5vm, 12.00.215.5.15.7'5, 10 OOnm
PRIVAATSPEUROER-OPENBARE00RTREOERl2-19 A.W.O.L. 12-161
OAAGlIKS:9,45vrn, 12.15, 2.45, 5.15. 7,45, lO.150m DMGlIKS: 10.00vm, 12.30. 2.45, 5.45,8.00.10.15nm
'N OROOMVAKANSIE.. WORD'N NAGMERRIE TOTAL RECALL
DAMNED RIVER GEEN PERSONE2.19SAl TOEGElAATWORD
STEPHEN SHEllEN • LISA ALIFF (2.16)
OAAGlIKS:945vm, 1200.2.15, 5.15. 7.45, lO.aOom

A.W.O. L. "ABSENT WITHOUT lEAVE"
HUlLE HET HOM GEEN KEUSE GEGEE NIE (2.16

OAAGUKS: 9,45vm, 12.15, 2.45. 5.15. 7.45. 10,15nm

PRESUMED INNOCENT (2-1811 • ANDREW DICE CLAY.
* SATERDAGomg.45vmEN12.15nm * FORD FAIRLANE

INDIANA JONES AND THE lAST CRUSADE PRlVAATmURDER OPENBARE00RTREOER(2-19
OAAGUKS: 945vm. 12.15, 2,45, 515. 745, 10.15nm

TOTAL RECALL
GEEN PERSONE 2.19SAl TOEGElAATWORoBlouroelesentrum, Tel. 75.3030

OAAGUKS:9.45vm.12.DO,2.30.5.15, 7.45, 10.DOom

• ANDREW CICE CLAY. ~;:rYke;:~;~'::;~:~Ote~:~:rt~::/:::~~~e~~'P~:~~~:,wetdllll

FORD FAIRLANE OAAGLIKS1O.00.m 1230.2'5. 5'5.B 15.10 30,m
PRIVAATSPEUROER-OPENBAREOORTREOER2.19 THE FRESHMAN
SAT ALLEEN: 9.45 vm. 12.00 eo 2.15 nm 'N KOMEDIE (ALMAl}

THE NEW ADVENTURES SATEROAGAlLEEN9'5vmEN 12.00,mAlLEEN

of PIPPI LONGSTOCKING THE NEW ADVENTURES
VRYOAG9.'5 vm 1200.2 .5. 5.15, 7'51015 ,m OF PIPPI LONGSTOCKING
SAT: 5.15, 7.45 eo 10,15 nm ALLEEN '--:'-'':c'-''---'='''--''''===
MUSIC BOX (O.T. 2.1Oi ~:JRtg~~~~~:~'5~~5:~j54;~~iJ1.~o7~~5A~~l~Nnm

OAAGLIKS9'5vm, 12.15. 2.'5, 5.15, 7.'5. 1015,m PRESUMED INNOCENT
PRESUMED INNOCENT (2-1BI Verrassend - "Moord'mlsleriemelangell(2.18)
OAAGUKS:9.45vm.12.00. 2.30. 5.15. 7.45. 10.00nm

A.W.O.L. (2-16
DAAGUK5: 1O.00vm, 12.30. 2.45. 545, 8.00, 10.15nm

TOTAL RECALL
GEEN PERSONE2.19SAl TOEGElAAT WORD

TEL. (024) 51.5581
'JRY: 2.00. 4.30, 7.00en9.15nm
SAT: 10.30vm, 200. 4.30, 7.00, 9.15mnTHE FRESHMAN
'N KOMEDIE (AlMAl)
VRYOAG 2.15.4,30.6,45. 9.0G nm
SATERDAG: 2 15. 4.30. 6.45, g.OO nm

~~?l~~~~5~~l;n:~'~; 515. US. 10 nooml T01"A.lL RECALL.
GEEN PERSONE 2.19$AL TOEGELAATWORDA .W.O. L •.'ABSENT WITHOUT LE:VE" ;;:,;;-p-feln~rs lnoMar(}p w~s aal Qir.rolprefll!lpwaidell

HUllE HETHOM GEEN KEU$E GEGEENIE. l-t6 - slerk laal be~al 'Nat st!'lsilie~.~rs m~JL()<'tstrl

OAAGUKS: 9,45vm. 1200, 2.15. 5.15, 7.45. 10 /JOl1m .•. SATERDAG;m-l0-riO;m [N 12.'l-5-nm"iu.tC~' •
OLIVER & CO.

LABIA - OranJestraat 68. (021) 245927:
Vrydag 9: Skerm I: 3.30: MOUNTAINS OF THE

MOON. 6.00: FABULOUS BAKERBOYS. 8.00: A HAND-
FULOF DUST. 10.15: REVENGE.

Skerm II: 3.45: FOURTH WAR. 5.30: CHOUANS.
8.00: THELONELY PASSION OF JUDITHHEARNE. 10.15:
CAT CHASER.

Saterdag 10:Skerm I: 10.15: LADY AND THETRAMP.
1.45: LADY AND THETRAMP. 3.15: MOUNTAINS OF
THE MOON. 5.45: THE LONELY PASSION OF JUDITH
HEARNE. 8.00: A HANDFUL OF DUST.10.15: REVENGE.

Skerm II: 2.00: A HANDFUL OF DUST. 4.15: THE
FABULOUS BAKER BOYS. 6.15: CAT CHASER. 8.00:
CHOUANS. 10.30: FOURTHWAR.

JOHANNESBURG
MINI CINE - Pretorlastraat 49, Hlllbrow. (011) 642-
8915:

Vandag en more: Wim Wenders se WINGS OF
DESIRE.Sondag 11 7.30nm: GLORY. 12-17 Novem-
ber: THE EXORCIST (2 - 21). Vertonings is om 3.00,
6.00 en 9.00nm.

TEl. (02231) 4464
OAAGLlKS: 10.00vm, 12.30. 2.45. 5.~5, 8.15. lu.30nm IMAAN-VR'f: 2.00, 4.30, 6.45. 900 11mBIRD ON A WIRE (O.T.2.101 SATE'OAG 1100vm.200,' 306 '5,,9 OQ,m

A .W.O. L. "ABSENTWITHOUTlEAVE"
HUlLE HET HOM GEEN KEUSE GEGEE NJE (2-161

MAAN.VRY: 2.00, 4.30. 7.00. 9.30 nm
SATERDAG: 16,30 vm, 2.00, 4,30, 7.00en9 3011.'11

- =~----rTHE FOURTHREICH
~JY~:GN Po~fv~~~oTno~54~~;~000 ,m 'N KRAGTIGEWARE O'AMA - ~Al
SAT: 9.45 vrn. 12.00, 2.30. 5.30. 7.45. 10.00 om MAAN-VRY: 2.00.4.30,645.9.15 nm
MAAN-OON: 1030vm, 2.30, 5.30, 8.30 nm SATEROAG: 10,JO vm. 2.00, 4.30, 6,45. 9.15 nm

AlANALDA. MADElINE KAHN PRESUMED INNOCENT
BETSY'S WEDDING Varrassend - -Moord''';S1ar;emelangel'j2.18
ROMANTIESE KOMEDIE (2.12 MAAN-VRY: 200.4.30,6.45,9.00 11m
VRYOAG: 5.15 EN to.15 nm ALlEEN SATERDAG: 1100 Y'm. 2.00. 4.30, 645,9.00 om

SATEROAG12.15,515" 1015 ,m AllEEN JESUS OF MONTREAL (2.IBI

~~~~I~~02~~e~~.~~!.!~~IA'm"l ~N...RV *
SATEROAG: 9.45 am, 2.30p,n 7,45 nm ALlEEN II l I'
MUSIC BOX (OU.l0) SAANS OM 8.30 nm

Rl1,00 per Moto', Kombi ol8a~Jie ,i, 1 Rolp"nt.

SEVENARTS- Grantlaan, Norwood. (011) 483-1680
ONE DEADLY SUMMER.

OleyerSllreiderSmOtlduropwysdittdierOfprenlge~lden
sterktulbenlwitlsef'tsitie .•••ekykersmaaontstel

I...,.
HOOFWEG. TEl. 6B6.6649
OAAGLlKS: 10 1~ '1m. 2.15. 515 en 8.15 om

r.o'eLLh;g~ls!~.~r£9.~q~~ft~,~
DAAGLlKS:g.45~m, 12.20. 2.30, 5.15, 7.45,10 150m GEF.~4 PERSONE2.1!j $!\l TOEGElAATWORD

THE GIRL IN A SWiNG (2.19 ~;:r;(:;~~;~}:\:;~:::1l;;~:,'t~;:~~:2~e:;:~~:~~ff~~~
OAAGLlKS:9.45vm, 1215,2,30,5,15. 7.45.10.15nm --- PLUS -----.

LA PETITE VOlEUSE (2-161 DOWN TOWN (218)
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Maandag:

*"Beste professor" am 10 nm. op TV1 is 'n nostalgiese
kyk na student-wee,.;.

10.02 Night Court
10.29 'n Hegte familie

TV3
4,13 Cedric the Crow
4,25 Countries of the Worid
4,47 Road to Health
5,57 Dumela
6.2700rdenking
6,30 Nuus
7.00 Ondersoekprogram
7.16 Reka Mpo
7.45 Bophelo
8,15 Jazz
8.45 Nuus

TV4
5,00 Capitol
5.30 The Bold and the Beauti-
ful
9.04 Captain James Cook
10.03 Movie Focus
10,35227
11,05 TJ Hooker
11.53 Rock 'n Roll Palace

TV2
4.13 Cedric the Crow
4.25 Countries of the World
4.47 Road to Health
5,57 Kontanga
6.27 Oordenking
6.300ndersoekprogram
6.45 Nuus
7.16526
7.45 Doors
8.15 Jazz
8.45 NUllS

M-NET
10.30 Brubaker
3.00 Zoobilee Zoo
3.25 The Smurfs
3.50 Sport-Billy
4.15 The Super Mario Bros
Super Show
4.40 Dennis the Menace
5.05 Teenage Mutant Hero
Turtles
5.30 Tell Me Why
5.35 The New Generation
5.55 Jake's Fitness Minute
Ooptyd
6.00 Loving
6.30 Dear John
Intekenare
7.00 Street Smart
8.40 Tribute to Bruce Fordyce
9,00 Fatso
10.4060 Minutes: The Beauty
Kings
11.00 Summer School

~
TV1
5.15 Larry King
6.00 Goeie More SA
8.25 Future Watch
1.00 Headline News
1.30 Business Day
2.30 Teleskool
3.00 Opvoedkundig: Mina
Moe; Honderd meester-
werke; Cedric the Crow
3.30 Die Kabooters
4.00 Rustelose jare
5.00 Tegnologie vir
voorspoed
5.15 Tekkies
5.45 Nuus
6.00 Kompas
6.05 Antenne
7,05 Plekpot
8.00 News
9.00 War and Remembrance
10.00 Three's a Crowd
10.30 Diagonal Street
11.00 Smithsonian World
11.50 Face to Face

M-NET
10.30 Until September
12,00 Women of the World
3.00 Zoobilee Zoo
3,25 The Smurfs
3.50 The Kids of Degrassi
Street
4.15 The Super Mario Bros
Super Show
4.40 Dennis the Menace
5.05 Teenage Mutant Hero
Turtles
5,30 Tell Me Why
5.35 The New Archies
5.55 Jake's Fitness Minute
Ooptyd
6.00 Loving
6,30 The Wonder Years
Intekenare
7.00 Revue Plus
8.00 48 Hours: Moscow Vice
9.00 Sweet November
11.00 Malone

6.270ordenking
6.30 Ondersoekprogram
6.45 Nuus
7.16 Tydskrifprogram
8.15 Gospelmusiek
8.45 Nuus

TV4
5.00Capftol
5.30 The Bold and the Beautf.-
ful
9.04 Tough Enough
10.55 Doogie Howser MD
11.21 Paradise

WOENSDAG 14
TV1
5.15 Larry King
6.00 Goeie More SA
8,25 Style
1.00 Headline News
1.30 Business Day
2,30 Teleschool
3,00 Opvoedkundige pro-
gramme
3.30The Adventures ofT eddy
Ruxpin
4,00 Bible Story
4.05 Santa Barbara
4,30 Growing Pains
5,00 Innovations
5.15Zapmag
5,45 News
6.00 Anter,na
7.00 Teliy Fun Quiz
7.30 The r{ODerS
8,00 NUllS '
9.00 BaasspslIrder Faber
9.5,5 Venisie in die winter
11,200ordenking

M-NET
10.30 Little Shop Of Horrors
12.00 Public Eye: Saving the
Ozone Layer
3.00 Zoobilee Zoo
3.25 The Smurfs
3.50 Sport-Billy
4.15 The Super Mario Bros Su-
per Show
4.40 Dennis the Menace
5.05 Teenage Mutant Hero
Turtles
5.30 Tell Me Why
5.35 The New Archies
5.55 Jake's Fitness Minute
Ooptyd
6.00 Loving
6.30 The Hogan Family
Intekenare
7.00 Tender Mercies
8.35 Cover Story: Smokey
Robinson
9.00 Twilight Zone
9.30 Hitchhiker
10.00 Sokker
11.00 The Offence

TV2
4.13 Cedric the Crow
4,25 Training and develop-
ment
5.57 Izihiabathi Ziyagqibana
6,270ordenking
6.300ndersoekprogram
6.45 Nuus
7,16 Tradisionele musiek
7.45 Akukho Nkwal' Iphandel
'Enye
8.15 Pick a Box
8.45 Nuus

TV3
4.13 Cedric the Crow
4.25 On the Move
4.36 Cross Over
4.52 Towser
5.57 Ke Bophelo
6.2700rdenking
6.30 Nuus
7.00 Ondersoekprogram
7.16 Tradlsionele musiek
7.40 Bosolla Kgwala .
8.20 Nuwe video's
8.45 Nuus

TV3
4.13 Cedric the Crow
4,25 Training and Develop-
ment
5.57 Cadichon
6.27 Oordenking
6,30 Nuus
7.00 Ondersoekprogram
7.16 Gold Disc
7.45 Ntome Tsebe
8,45 Nuus

TV4
5.00Capftol
5.30 The Bold and the Beautf.-
ful
9.04 Captain James Cook

"DINSDAG 13

8.35 Rugby
9.00 Until September
10.35 Gholf
11.00 Kinjfte - Forbidden Sub-
jects

TV1
5.15 Larry King
6.00 Goeie More SA
8.25 Science and Technol-
ogy
1.00 Headline N8WS
1.30 Business Day
2.30 Teleskool
3.00 Opvoedkundig
3.30 Professor Fossie
3.45 Wielie Walie
4.00 Rustelose jare
5.00 As die eeu draai
5.15 Die ander ek
5,45 Nuus
6.00 Kompas
6.05 Antenne
7.05 Program sal aangekon-
dig word
7.30 Op spore na more
8.00 News
9.00 Dallas
10.00 The Golden Girls
10.30 No Jacket Required
11.00 University of the Air
11.50 Evening Prayer

TV2
4.13 Cedric the Crow
4.25 On the Move
4.36 Cross Over
4.52 Towser
5.57 Centurions

8.15 Nuwe video's
8.45 Nuus

TV3
4.13 Cedric the Crow
4.25 Disney
5.57 Care Bears
6.27 Oordenking
6,30 Nuus
7.00 Ondersoekprogram
7.16 Police File
7.45 After 8
8. 15 Gospelmusiek
8.45 Nuus

TV4
5.00 Capitol
5.30 The Bold and the Beautf.-
ful
9.03 Head of the Class
9.31 Wiseguy
10.24 Unsolved Mysteries
11.18 Dirty Dancing

M-NET
10.30 Frances
3.00 Zoobilee Zoo
3,25 The Smurfs
3.50 Sport-Billy
4.15 The Super Mario Bros
Super Show
4,40 Dennis the Menace
5.05 Teenage Mutant Hero
Turtles
5.30 Tell Me Why
5.35 Bush Beat
5.55 Jake's Fitness Minute
Ooptyd
6,00 Loving
6.30 Duet
Intekenare
7.00 Malone

Woensdag:

*"The Beauty Kings "van 60Minutesom8:40nm. opM-
Net wys die twee mans agter die Me). VSA-wedstryd;
hoe hulle die meisies a/rig, van raad bedien en hulle
selfs inlig oor wat am te se tydens onderhoude ...

Vandag:

*"The Offence" om 9 nm. op M-Net is 'n spanningsprent
met Sean Connery in die rol van 'n gewelddadige
polisie-of{isier wie se humeur getoets word ten tyde van
'n ondersoek na kindermolestering.

Sondag:

*"Royalty and Fashion" om 5 nm. op M.Net is 'n kykie
na die Britse koninklikes se mode-smoak (ket hulle
enige??) en die invloed wat lady Diana op die gebied het.
*Om 3:45 nm. onthou TVI die gevallc helde in die twee
wereldoorloe in "Time far Remembrance".
*"The Righteous Brothers" om J 1:22 nm. op TV.] bring
die twee beroemde rock 'n roller;; weer bymekoctr vir,
wat huLle hut "blue eyed soul" no. iI. [):e jJ/ogram is in
Los Angeles se Roxy Theatre vow' .r gehoor opgeneem,

Dinsda.g:

""Tender Mercies" om 7 nm. op M.Net het Robert
Duvall 'n Oscar as beste akteur besorg (lir sy vertolking
van 'n verloopte country-sanger wat smag na 'n huis en
gesin.

More:

*"The Rose" om 11 nm. op M-Net is losweg gegrond op
die tragiese lewensverhaal van Janis Joplin. Bette
Midler lewer 'n kragtoer as die rock-ster, met Frederic
Forrest as haar minnaar en Alan Bates as haar am-
bisieuse agent.

*Fred Dryer en Stephanie Kramer is terug as die super-
"tawwe" speurder Rick Hunter en sy kurweryke assis-
tent, Dee Dee McCall, om 10:34 nm. op TV4.

Hoogtepunte:

Donderdag:

*Kyk uit vir die slot van die roerende "War and Remem-
brance" om 9 nm. op TVI.

TV2
12. 10 TopSport
5.57 Ocean Dreams
6,30 Nuus
6.450ndersoekprogram
7.01 Imibono
7.21 Koormusiek
7.50 Masakhane
8.10 Masimdumise

TV1
12.00 TopSport
2.50 Die Waltons
3.45 Time for Remem-
brance
4.40 Beyond 2000
5.30 Impetus
5,45 Streetwise
6.05 Life Style
6.35 Thy Kingdom Come
7.00 50/50
8.00 Nuus
9.00 Die olifantman
11.00 Lig vir die wereld

MAANDAG 12

M-NET
7.00 Indiese programme
10.30 Portugese programme
Intekenare
1.30 Garfield on the Town
2,00 Mac and Mutley
2.30 The Adventurer
3.00 Under Cover
4.35 Women of the World
5,00 Royalty and Fashion
Ooptyd
6,00 China Beach
Intekenare
7.00 Carte Blanche
8,00 Rhodesian Reunion
8,30 The Mission
10.35 Tennis

TV3
12.10 TopSport
5.57 Ocean Dreams
6.30 Nuus
6.45 Ondersoekprogram
7,01 Mahlasedi a Tumelo
7.50 Koormusiek
8.40 Le Reng?

M-NET
7.00 K.TV
11.00 Surrender
12.35 Maid to Order
2. 15 Inside the Black Museum
2.451n Shape '90 Health Club
Challenge
3.00 The World of National
Panasonic
4.00 Rugby
5.30 Sokker
Ooptyd
6.00 Nog sokker
6.45 Mud and Glory
Intekenare
7.00 Summer School
8.45 Rofstoei
10.00 Hot Hots Special
11.00 The Rose
1.15 Teachers

12.03 TopSport

TV1
5,15 Larry King
6,00 Goeie More SA
8.25 Showbiz
1,00 Headline [\Jews
1.30 Business Day
2.30 Teleschool
3,00 Educational
3,30 Hattytown Tales
3.45 Pumpkin Patch
4,00 Bible Story
4.05 Santa Barbara
4.30 Webster
5,00 Innovations
5.15 Lassie
5,45 News
6,00 Antenna
7.00 Major Dad
7.30 The Ann Jillion 2.t<.>w
8,00 Nuus
9,00 TopSport
10.00 Beste Professor
10.50 Die vlieende Hollander
11,5000rdenking

TV2
4,13 Cedric the Crow
4.25 Disney
5,57 Care Bears
6,27 Oordenking
6,300ndersoekprogram
6.45 Nuu:
7.16 Police File
7.45 S'Gudi S'Naysi

SATERDAG 10

TV1
5.15 Larry King
6.00 Goeie More SA
8.25 Health Week
1.00 Headline News
1.30 Business Day
2.30 Opvoedkundig
3.00 The Best Is Yet To Come
3.30 The Raccoons
4.00 Bible Story
4.05 Santa Barbara
4.30 Another Life
5.00 Grapevine
5. 15 Fast Forward
5.45 News
6.00 TopSport
7.05 Star Trek
8.00 Nuus
8.45 Police File

'I' 9.00 Met Iiefde van".
9.50 Die nuwe lid vir Illinois
10,40 Gesoek: Urbanus •
lewend of dood
11.1500rdenking

TV2
4.13 Love Story
5.57 Magic Magic
6.2700rdenking
6.300ndersoekprogram
6.45 Nuus
7.16 Shoppers Surprise
8.01 Video Juke Box
8.45 Nuus

TV2/3
11,00 Opvoedkundige pro.
gramme
300 TopSport
6.2700rdenking
6,30 Nuus
7.01 Speletjieprogram
8.00 Top 20

TV4
5.00 Topsport
9.04 Race to Midnight
10.49 MASH
11.16 Muzik a 10Carte

TV1
5,570ggendboodskap
6.00 Daar's hoop
6,30 Landbou
7.00 Goeiemore SA
9.000pvoedkundig
11.00 Oskapades
11,10 Die Waaghals
12.00 TopSport
6.00 Nuus
6.15 Kompas
6,20 Wiesewysie
7.05 Hardcastle en
McCormick
8.00 News
8.35 Men
9,30 Name of the Rose
11.35 The Oscar
1.40 Epilogue

TV4
6.00 Mr Belvedere
9.03 Skattejag
10,07 Murphy Brown
10.34 Hunter
11.25 After Hours

TV3
4.13 Love Story
5.57 Magic Magic
6.2700rdenking
6.30 Nuus
7.00 Ondersoekprogram
7.16 Shoppers Surprise
8.01 Video Juke Box
8.45 Nuus

M-NET
10.30 Kinjite . Forbidden Sub.
jects
12.0560 Minutes: Big Sister
3.00 Zoobilee Zoo
3,25 The Smurfs
3.50 Starcom
4.15 The Super Mario Bros
4,40 Eko-boffins
5,00 Hot Hits
5.55 Jake's Fitness Minute
Ooptyd
6.00 Loving
6,29 Hyperama Price.Busters
6.30 The World of National
Panasonic
Intekenare
7.00 Little Shop of Horrors
8,35 Spirit of Wits

• 9,00 The Offence
11.00 Brubaker
1.15 Buckaroo Banzai
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