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yore getree he t wat ander
identikits van die moordenaars
saamgestel het.

Vrye . Weekblad het
vertroulik vemeem dat die
nuwe ooggetuie een van die
mense was wat Webster net
na die moord te huip gesnel
het. Hy het glo vroeg verlede
week na yore getree en
aangebied om met die onder
soek te help.

Dit blyk nou dat die eerste
identikits van die moordenaars
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wat twee weke geled e deur
die polisie versprei is, onak
kuraat was.

Die afde ling openbare be
trekkinge van die polisie in
Pre toria se in hul kommen
taar oor die nuwe ooggetuie:
"Uit die aard van die sa ak sal
die polisie poog om die
bestaande identikits met behulp
van getu ies te ve rbe ter.

"Indien die onder-
soekbeamp te oo nuig is da t
enige moontlike veranderinge
'n verbetering is op d ie ree ds
vryges telde identikits en dit
in belang van d ie on dersoek
is, sal nuwe identikts onrnid-

DIE massamoordenaar
Bare nd Strydom net
vandeesweek in die
Pretoriase Hoogge
regshof'n briefaan my
gegee waarin hy "met
trots aankondig" dat die
Wit Wolwe die "SAKP/
ANC" se David Web
ster vermoor het.

Strydom, wat vandeesweek
skuldig bevind is aan onder
meer agt klagtes van moord
en sestien van poging tot
moord, gee in sy brief 'n lys

van "rnili tere optredes" wat
die Wit Wolwe onlangs
suksesvo l uitgevoerhet. Onder
hulle is:
* Die moord op die rnense 

regte-aktivis David Webster;
* die bomaanslag op die huis
van die NP-LP dr Boy Gel
denhuys;
* d iemoord op Swapo-onder
steuners in W indhoek ; en
* die varkko p wat by die Mos
lem- mos kee in Ermelo
neergesit is.

Strydom , 'n selferkerzle lid
van die A WB en leier van die
Wit WoIwe, se betrokkenheid
by die moord op Webster kom
in 'n tyd waarin 'n nuwe
ooggetui e van die moord na
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oor vrede in Natal
Charles Leonard
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Ailepolitieke kommentaar in
hierdieuitgawe vanVrye

, Weekblad is deur Max du
Preez, en opskrifte deurRyk

Hattingh. Albei is van
Breestraat 153, Newtown,

Johannesburg.

~angosuthu Buthelezl

nismes vir vrede te
verkry",

Hulle het ook aan
gebied om 'n regstreek- _
se rol te speel om 'n
einde te maak aan die
bloedvergieting.

Thami Mohlomi,
Cosatu se Natalse
streeksekretaris, se die
aanhouding van UDF
leiers tydens samespre
kinge met Inkatha het
die inisiatief in gevaar '
gestel. Operasie Yster
vuis is nog 'n groter
bedreiging, se hy.

Cosatu het onlangs in 'n dossier
beweer dat die polisie die Inkatha
krygshere aktief steun. Nege en twin
tig voorvaIIe waar die polisie en
Inkatha na bewering saamgewerk het
in die aanhouding, ondervraging, skiet
en teistering van inwoners van die
Imbali-township, is daarin bekend
gemaak. '

Die Pietermaritzburgse koerant,
The Natal Witness, het gister in'n
hoofartikel gese Vlok se uitsprake
kan die delikate vredesonderhande-
linge baie maklik verongeluk. ,

Intussen is more (Saterdag) se
samesprekings oor 'n vredesplan
tussen die UDF/Cosatu en Inkatha
nog in die weegskaal.

Die UDF'cm Cosatuhetgisterdie
Inkatha-leier, Mangosuthu Buthelezi,
se voorstel dat die drie organisasies
in Ulundi vergader, verwerp. "Ons
glo dit is belangrik dat 'n nie-kon
troversiele en neutrale plek gevind
word. Ons het aangedui dat onsbereid
is om by enige plek in Durban of
enige ander aanvaarbare plek te
ontmoet,"

Die ANC het vroeer in 'n verklar
ing sy vollesteun am die samespre- ,
kings gegee "om die praktiese mega-

oplos nie en sal 'n bykomende rede
vir onenigheid veroorsaak.

"Daar is absoluut geen ineen
storting van wet en orde in die groter
Pietermaritzburg-gebied nie,' se hy.

Pierre Cronje, Demokratiese LP
vir Greytown, se antwoord hierop is
dat omtrent 1 000 mense reeds die
afgelope twee jaar in die geweldple
ging dood is en dat daar omtrent
geen vervolgings was nie,

Pleks daarvan om die skuld op
een kant te pak, behoort Vlok daama
te strewe om beide kante It: laat
ophou veg en die huidige vredesini
siatiewe van die UDF/Cosatu-Ieier
skap te steun, se Cronje,

Nog'n DP-LP, Janvan Eck.hetin
Pietermaritzburg die NasionaIe Party
se "genadelose en meedoenlose
uitvoeringvan apartheid" asrede vir
die toenemende geweld aangevoer,

SKERP vraeword nougevra oor
die regering seems omdievrede
inNatal te hersteI.

Gemeenskapsleiers in die Pieter
rnaritzburg-gebied vrees die minis
ter van Wet en Orde, Adriaan Vlok,
s~ verwerping van die nuwe vredes
inisiatiefvan die ANC, gesteun deur
die UDF en Cosatu,kan die bloedver
gieting nog maande lank laat
voortsleep.

Vlok se antwoord op die aanvan
klik belowende vredespoging was
om onder meer 200 polisiemanne 
onderwie 100Zoeloes - na die gebied
te stuur as deel van Operasie Yster
vuis.

Hy het die blaam vir die geweld
die week in die Parlement op die
skouers van "die revolusionere agente
van die ANC/SAKP-alliansie, naam
lik die UDF en Cosatu" geplaas.
Hulleis in 'nleierskapsttyd metInkatha
gewikkel.

Vlok se 'n kommissie van onder
soek na diegeweld sal nie dieprobleem
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DPen UDF

Vrye Weekblad,19 Mei 198~,

Freedoms Forum en die Cape Demo
crats, steun die standpunt van die
TIC en NlC. Hoewel nog nie een van
die groepe 'n duidelike standpunt ten
opsigte van die DP ofdie verkiesing
geforurnuleer het nie, stem almal
saam dat deelname binne die kon
teks van die bree versetstryd gesien
moet word.

"As die DP kandidate stel in die
ander huise maak hy dit onmoontlik
virons om ons steun aan hulle toe te
se," se 'n\!odac-bestuurslid.

Die feit dat deelname aan die
blanke huis en deelname aan die
bruin, en Indierhuisnie oor dieselfde
kam geskeer word nie, word toeg
eskryf aan "'n verskil van politieke
tradisie" binne die wit en swart
gemeenskappe. Wit Suid-Afrikan
ers het 'n tradisie van parlementere
deelname, terwyl swart Suid-Afri
kaners, weens die verbod op alge
mene stemreg, 'n sterk tradisie van
boikot het, se Cachalia.

"Ons probeer wit kiesers oortuig
om volle stemreg aan alle Suid-Afri
kaners te gee. Deelname in die ander
twee huise dien geen doel om die
stelsel ongedaan te maak nie.'

Cachalia waarsku dat die DP,
indien hy sou voortgaan om setels in
die Indierhuis te beveg, homself
midde-in die konflik tussen die
opposisie-partye binne die Huis van
Afgevaardigdes en die buite-parle
mentere groepe sal bevind.

Hy neem veral skerp standpunt in
teen DP-LP in die Huis van Afgevaar
digdes, Pat Poovalingham.

Die dreigende konflik is gister
toegeskryf aan sekere drukgroepe
binne die DP, veral vanuit die stal
van die PFP se ou garde en sekere
Worrall-ondersteuners. Dit is bek
end dat Wynand Malan, wat aansien
in buite-parlementere kringe geniet,
gekant is teen parlementere deelname
buite die Volksraad.

Verskille binne, die DP oor
deelname is nog nie bygele nie.
Aansoeke van Indier en bruin LP's

, om toegelaat te word tot die DP, is,
vroeer vandeesmaand eers afgewys,
maar later goedgekeur in 'n quid pro
quo-aksie van die Malan-faksie om
Jan van Eck • wat hoe aansien onder
UDF.groepe geniet - toe tl; laat tot
die party. Die saak word egter einde
vandeesmaand in heroorweging ..
geneem.,

DP-LP Peter Gastrow het. op "
navraag gese deelname aan die an
der .t~ee huise, salop' 'n"strategiese
basls,oorweeg word .
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beskerm u eie met die nodige ge
weld; die stryd sal voortwoed totdat
ons gesterf of oorwiri het. Skiet eer
ste en bly lewe."

Benewens die vier voorvalle van
geweld, se Strydom verder datdie
Wit Wolwe in Johannesburg beslag
gele het op ANC-wapens endie bruin
akteur Simon Bruinders se veelras
sige toneelopvoering in Bloemfon
tein gestop he!.

Die ontploffmg by Geldenhuys
se huis op Randfontein sowat tien
dae gelede is vermoedelik veroor;
saak deur kommersiele plofstbf. Dit "
is dus onwaarskynlik dat <lit dieANC
se werk was. ,-

Dit is moontlik dat die plofstof
deur 'n mynwerker nit een van die
myne in die omgewing gesteel kon
geweeshet. '

Kortna die aanvang'van die verlcie
singsveldtog in' Namibia verlede
maand is verskeie slagspreuke soos
"Wit Wolwe ook hier in 'SWA" oJ>
die pad tuSsen Windhoek en die
lughawe geverf. : , ' : : ,

" - ~ , . ; ....;," .".;.; ,::., ':' ".. ~ ~ J ,"

DP en die UDF in konfrontasie ~al
bring.

Die DP het tans drie setels in die
Huis van Afgevaardigdes en een in
die Huis van Verteenwoordigers.

DP-Ieiers het die week beklernt
oon dat die party nog nie'n finale
standpunt ingeneem het ten opsigte
van deelname in die ander twee huise
nie. Ingeligte bronne bevestig dat

- daar skerp verdeling binne die DP is
oor die deelname-kwessie.

Die publisiteitsekretaris van die
TIC, Firoz Cachalia, het gister
beklemtoon dat deelname aan die
bruin- en Indierhuise "in konflik is
met die beleid en strategie van die
,bree demokratiese beweging. Dit kan
slegs tot konflik tussen die DP en
buite-parlementere groep lei.

"Ons beskoudie stigting van die
DP as 'n positiewe ontwikkeling en
sekere politici binne die DP lewer 'n
waardevolle bydrae om versoening
en onderhandeling te bevorder," se
Cachalia. Hy het die DP gemaan om
nie "misbruik" te maak van die
"vertroue" wat in die party gestel is
deur die wense van die buite-parle
mentere beweging teen te gaan nie.

. Verskeie woordvoerders van ander
UDF-geaffilieerde organisasies,
waaronder Cosatu, Jodac, die Five

Wit Wolf Strydomse brief
Volgens 'n brief wat Strydom in

polisie-aanhouding geskryf het, is -,
die Wit Wolweop16 Februarieverlede
jaar in Pretoria gestig. Hulle ver
eenselwig hulself heeltemal met die
beginsels van die AWB.

Die brief wat Strydom aan Vrye '
Weekblad gegee het, is op Maandag
15 Mei geskryf. Die adresdaarop is
die Wit Wolwe-Krygsraad, Posbus
1216, Nigel. Dit is deur Strydom
onderteken en gerig aan "Geagte
Volksgenoot". "

Hy skryf:' "Raak betrokke" die
Boerevolk het u nodig, mede-ge
lowige, stig Burgerrade, Kommando's
met veldkomette in bevel in u buurt
sodat ons die Kommunisties-gesinde
NP kan verpletter terwyl ons die

.' ANC gelykblaas met die aarde.
"Ukangerusonderdievleuel van '.,

,die Wit Wolwe'openliken opsetlik,
met ons gesamentlike doel voor 00,
gewelddadig optree. Die Wit Wolwl;
staan geweld voor iti die heersende
oorlogsomstandighede. .

"U het niks om te ve.rl,?or'nie;
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'Rugby-unies moet weer dink'
L~NDEN - Die Britse minister van sport, Colin Moynihan, het die rugby
urues van Engeland, Wallis en Skotland versoek om hul besluite, dat hul
spelers deel mag wees van 'n wereldtoerspan na Suid-Afrika, ernstig te '
heroorweeg. ,- AFP ,

Afrikane Anti Apartheid (AAA), is
oorspronklik deur die studenteraad
goedgekeur,maar is afgekeur nadat

dronkrondgeloop, daar is gespot met pamflette van die Onder-
Jesus Christus, obsene taal is ge- steuningsgroep vir Gewetensbes-
bruik en volksleiers en waardes is waardes volgens die SR, verlede
afgekraak. Vrydag sonder verlof op kampus

"Hulle sing onder meer van die .• versprei is.
dilemma dat PW se vet lelike gesig 'n Bestuurslid van die AAA, Grant
op elke TV -kanaal verskyn." Baker, het egter ontken dat hulle die
'" Die gewetensbeswaarde Andre pamfletteverspreihet. Volgens hom
Zaaiman, 'n voormalige kaptein in het individue net van die pamflette
die SA Weerrnag en nou by Idasa, is aan hul vriende gegee. ,
die week verbied om by die Randse Zaaiman het toe Maandag by die
Afrikaanse Universiteit te praat by Universiteit van die Witwatersrand
geleentheid van die intemasionale gepraat, en herbevestig dat hy weier
dag vir gewetensbeswaardes, berig ,om in die SAW te dien voordat apart-
ANTON STEENKAMP. , heid afgeskaf is en die weermag die

Die vergadering, gereel deur ' hele gemeenskap se belange dien.

dellik aan die media vrygestel word:'
In sekere kringe word selfs ge

meen dat die eerste ooggetuie nooit
bestaan het nie en dit bloot 'n poging
van die polisie was om die publiek te
verseker dat hulle alles moontlik doen
om die moord op te los.

Die polisie ,glo dat die nuwe
ooggetuie hulle kan help omdiemoord
op te los en dat sy beskrywings van
dieinoordenaarsakkuraatis. Hy was
baie naby aan die plek vanwaar die
mOOrdenaars geskiet heL Diepo lisie
wil om verskeie redes nie nou die
nuwe identikits vrystel nie.

In talle linkse kringe bestaan daar
geruime tyd reeds die vennoede dat
die Webster-moord dalk deur ver
regse polisiemanne gepleeg kon
gewees het. ' ,

Hoewel die polisie kort na die
inhegtenisname,van Strydom gese
het dat die Wit Wolwe 'n eenmanor
ganisasie is, is getuienis vandeesweek
by die hof irt'gedien dat dit 'n onder
grondse organisasie is wat in selle
van drie man elk funksioneer. ' , ,

#' ."..

FanatiescAwll-oom se
kaskenades red studente
'N FANATIESE lid van dieAWB
was waarskynlik vandeesweek die
belangrikste rede waarom 'n anti
apanheidsorganisasie nie op die
kampus van die. Universiteit van
Pretoria verbied is nie.

. Die' Konserwatiewe Party 'is
Dinsdag tydens 'n massavergadering
verslaan toe honderde Tukkies teen
die voorgestelde verbod op die
Studente vir 'n Demokratiese Same
lewing (SDS) gestem het,

Die KP het die vergadering
aangevra uit protes teen .vrye ~

Weekblad se Voelvry-konserte op
die kampus waar daar glo met Jesus
gespot is, vuil taal gebruik is en wat
glo in 'n dronknes ontaard het, Die
konserte is deur die SDS gereel.

Tydens die massavergadering het
'n middeljarige man met 'n baard,
wat as buitemuurse student ook 'n
spreekbeurt kon aanvra, opgestaan
en gese: "Ek is 'n lid van die AWB.
Julie het geen maniere nie! Julie
vloek mense! Ek spot graag met
meneer Botha, maar ek vloek hom
nie!"

Die marl, ene SJ Ferreira, is deur
die SDS-()rJdersteunersdoodgeskreeu,
en die voorsitter,PieterBoshoff, was
verplig om die mikrofoon se klank af
te draai. Dit het 'n woeste woedebui
in Ferreira ontketen. Hy hetonhoor
baar op Boshoff geskreeu en sy vin
ger dreigend na hom gewys.

Ferreira se gedrag was klaarblyklik
die laastespyker in die KP se doodskis.
Toe die indiener van die mosie en
onder-voorsitter van die KP op die
kampus, Christiaan de Jager, die
vergadering moes opsom, het hy gese:

"Daar is twee organisasies wat
ons nie hier kan toelaatnie: die AWB
en die SDS!"· -

Die KP probeer geruime tyd al
van die SDS ontslae raak en he!
vroeg vanjaar reeds die NP genader
en gevra dat hulle saamspan om die
SDS van die kampus te kry. Die NP
het geweier. '-

Die SDS beweer ook dat die KP
. die Voelvry-konsert gebruik het om

van die SDS ontslae te ralik. Ver
skeie smeerpamfletle oor die kon
sert en die SDS is onlangs op die'
kampus versprei. '

Ben van die panif1ette se: "Hoe
Iykhierdie KULTUUR? Meisies het

1
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'Willem de Klerk onderskat
Afrikaner-ontevredenheid'

Een oortreding, twee vonnisse

Aartsbiskop Desmond Tutu en Randall Robinson, hoof van .
Trans-Africa, wat die anti-apartheldsveldtogin die VSA geretH

. het

WILLEM DEKLERK onderskat
die diepte van ontevredenheid oor
die Nasionale Party onderAfri
kaners. Driekeermeer ontevrede
Afrikaners gaan in die komende
verkiesing virdie Demokratiese
Party stem as wat De Klerk
bereken het, .

S6 se prof Sampie Terreblanche,
ekonomiese beleidadviseur van die
DP, in reaksie op De Klerk se bereke
nings vandeesweek datdie DPnet op
tussen ses en agt persentvan die NP·
steun kan staatmaak.

Skerp meningsverskille oor Afri
kanersteun virdie DP het vandeesweek
ontstaan nadat De KlerI< aangekon
dig het dat hy hom aan die DP gaan
onttrek.

"DeKlerk het soveelmoeite gedoen
om Afrikanersteun vir die DP tewerf.
Ennou kom die skielike aankondig
ing dat hy hom gaan onttrek. Dit is
baie jammer," het Terreblanche gese,

De Klerk het gese hy het as
beleidadviseur van die DP bedank
omdat hy ook die vryrnoedigheid wil
he om binne NP·verband standpunte
te ste\' Hy wil sy rol as politieke
kommentator en gesprekvoerder
voortsit sonder enige politieke party
verbondenheid..

Sy bedanking is vandeesweek wyd
vertolk as 'n emstige terugslag vir
die DP omdat hy die sogenaamde
"vierde mag" verteenwoordighet wat
ontnugterde Nasionaliste na die DP
moos lei.

De Klerk het in 'n onderhoud met
Vrye Weekblad gese dat sy skuif nie
die DP gaan verswak nie.

"Ekhet van die begin af gese ek
werkmet'nsekeremarkendatekmy
onafhanklikheid wil handhaaf. Ek
wildit duidelikstel dat eknie terugkeer
na die Nasionale Party nie. Ek ver
werp die ras-konsep van die NP en
glo steeds-dar 'n nie-rassige demokra
sie die uiteindelikeoplossing vir Suid-
Afrika is," het hy gese, .

Verlaag
De Klerk het 'n ruk gelede die

sogenaamde "22-persenters" geiden
tifiseer: ontevrede en gefrustreerde
Nasionaliste wat na 'n nuwe poli
tieke tuiste links van die NP soek.
Hulle was almal potensiele DP-on
dersteuners.

Aanvanklik het hy gemeen dat
sowat vyftien persent vail hulle
moontlik vir die DP mag stem. Hy
het nou sy berekening verlaag tot
tussen ses en agt persent.

"Na vele gesprekke en kontak
met Afrikaners gloek nou dat net die
helfte van die vyftien persent vir die
DP gaan stem.Die "Gee-FW-'n-kans"
houding bring mee dat talle gefrus
treerde Afrikaners gaan besluit om.
weer NP te stem.

"Die 22-persenters is mense wat
moeilik oorreedbaar is en nie maklik
van die NP afstand doen nie. Hulle
val liewer terug na die nuwe hoop
van 'n ou bekende. Daar is dus weer
eens mense watvirdieNP gaanstem
sonderdathulle werklik aan die beleid
glo,

"Die DP-gedagfe"vari'''-ri'riie:i'llS'J"
sige politieke bestel 166p onder·
hoerklas Afrikaners. Hulle sal dit
egter liewer binne die NP wil bereik
en gaan FW 'n kans gee om te sien
wathy kan doen," het DeKlerk gese.

De Klerk het gese hy hoop dat die
verkiesingsgesprck tussen die DPen
die NP gevoer gaan word en dat die
NPnie afgeskrik worddeurdieregse
aanslag nie. .

Hy meen die DP kan 24 setels in
die verkiesing wen. Dit is nie
nriodwendig swak nie, want die party
kan ine\k geval eers oor twee of drie
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jaar verwag om 'n werklike deurbraak
in die politiek te maak.

Terreblanche verskil skerp van
De Klerk en meen dat die DP min
stens vyftien persent en tot 24 persent
Afrikanersteun in die verkiesing kan
trek. In die algemene verkiesing van
1987 het net sewe persent Afri
kaanssprekendes virpartye links van
die NP gestem.

"De Klerk onderskat die diepte
van ontevredenheid in Afrikanerge
ledere en hulle woede oor die rege
ring se onvermoe om ekonomiese
probleme op te los. Die steun gaan
minstens verdubbel," se Terreblan-
che. .

Indien die DP vyftien persent
Afrikanersteun en 45 persent Engelse
steun kan trek, kan hy 27 persent van
die stemme inoes, Indien dit baie
goed gaan en hy 24 persent Afrika
nersteun en55 persent Engelse steun
kry, kan hy 36 persent van die stemme
op hom verenig.

Kwesbaar
"Ek verwag dat dit iewers tussen

die tweesyfers sal wees. DieNPwas
insy41 jaarvan bewindnog nooit so
kwesbaar nie. Ek glo dat minstens
een uit elke vier stemgeregtigdes in
die huidige klimaat vir ons gaan
stem.

."Die NP sal nie weer soos in 1987
met die veiligheidskwessie sovee\
vrees kan saai nie. Hul1e staan dan
selfop dieoomblik hand-om-die-lyf
met die Russe en die vrees in wit
geledere oor die ANC is besig om te
verminder.

"bie DP het nou die taak om PW
in die volgende maande voor die
verkiesing te ontrnasker vir wat hy
is: hy ' cover'Iinks, hy 'cover' regs en
verbind hom net tot een ding, en dit
is blanke groepsregte. Hy is 'n eko
nomiese leek en oor grondwetlike
sake is hy soos iemand wat die wiel
ontdek het," se Terreblanche.

Prof Nina Overton van die kom
munikasiedepartement by RAU se
dat sy voor die 1987 verkiesing navo
rsing gedoen het en bevind het dat 27
persent van Nasionale Afrikaners
ontevrede was met die regering se
beleidrigtings, Nogtans hetnetsewe
persent vir die PFP of NRP gestem.

"Navorsing bewys dat die twyfe
laars op die ou end maar weer NP
stem omdat hulle dit as die enigste
roete na werklike verandering sien.
Ek dink dit is onrealisties om nou te
ve~ag dat 'n beduidende groep vir
die DP gaan stem.

"PW kan die twyfelaars nuwe hoop
gee. Hy is besig om 'n nuwe span
saam te stel, se die regte dinge en
maak beloftes. Ek dink De Klerk is
inderdaad korrek met sy berekenings,"
se Overton.

Peter auf der Heyde en
Beverly Garson

'.t'l ,8EGTER in die' Grahamstadse
Hooggeregshof wat 'n man verlede
week met Rl 000 beboet het weens
strafbare manslag, het die week 'n
ander man ses jaar tronk toe gestuur
vir 'n soortgelyke oortrOOing.

Thamsanqa .Chungwa, 26, is
oorspronklik aangekla weens moord,
maar het skuldig gepleit op 'n aan
klag van strafbare manslag.

In 'n verldaring het Chungwa gese
dat hy en 'n vriend verlede jaar in
Mei op pad teNg van 'n shebeen 'n
gelcentheid naMdantsane in die Ciskei

. probeer kJy het.

Bush
pak
.konflik
in.SA·

Eisabe Wessels

'N NUWE era van Amerikaanse
betrokkenheid in Suid-Afrika - en 'n
sterk moontlikheid van 'n nuwe vlaag
sanksies - is gister ingelui toe die
Amerikaanse president, George Bush,
Suid-Afrikaanse kerkleiers in Wash
ington te woord gestaan het.

Terselfdertyd is aangekondig dat
die leier van die Nasionale Party en
aangewese staatspresident, FW de
Klerk, later vanjaar in Washington
ontvang sal word. Volgens 'n
woordvoerdervandie Withuis sal hy
egter deur die minister van buite
landse sake, lames Baker - en 'nie
Bush nie- te woord gestaan word.
. Daar is gister ook in Londen en
Kaapstad bevestig dat De Klerkbinne

. die volgende paar maande die Britse
premier, Margaret Thatcher.; in
Downingstraat 10 sal ontmoet. Maar
die hoop wat aan die opbou was dat
Thatcher dalk 'n groot rol in die
konflik in Suid-Afrika kan spee1, het
'n knou gekry deur kerkleiers se
verwerping gister van 'n bemidde
laarsrol vir Brittanje.

Waarskuwing
Drr Allan Boesak, Beyers Naude

en aartsbiskop Desmond Tutu is deur
Bush ontvang kort na hul deelname
aan die loodsing van 'n intensiewe
nuwe veldtog om volledige eko
nomiese sanksies teen Suid-Afrika
afte dwing.

Amerikaanse regeringsbronne het
gewaarsku dat die ontrnoeting met
die kerkleiers nie beskou moet word
as verbloemde steun vir die sanksie
veld tog nie.

Die bronrie se die ontmoeting
tussen Bush en die kerkleiers, wat
amper op die laaste nippertjie afge-

. las is, het die grondslag gele vir
groter betrokkenheid in Suid-Afrika,
en het De Klerk se besoek moontlik
gemaak.

Uit Washington is verder beves
tig dat die Amerikaanse minister van
buitelandse 'sake belas met Afrika,
Herman Cohen, Suid-Afrika binnekort
salbesoek. 'n Besoek aan Washing-

Hy het aan die hof gese dat hy .
kwaad geword het omdat niemand
hulle wou oplaai nie en hy het 'nklip
na 'n verbygaande bakkie gegooi.

Hy was nie bewus datdaar iemand
. agterop was nie, en die klip het die

15·jarige Michelle Petzer teen die
kop getref. Sy is dieselfde dag dood
weens 'n gebreekte skede!.

RegterZietsman het hom ses jaar
tronk toe gestuur, waarvan drie jaar
opgeskort is vir vyf jaar.

Colin Mellvin Wesson. 'n 56-ja
rige beroepsterapeut. is ook weens

ton deur Albertina Sisulu, bes
kermvrou van die UDF, word oak in .
die vooruitsig gestel.

Die reeks ontmoetings is 'n teken
vail die. Bush-administrasie se
voorgestelde beleid om met soveel
as moontlik Suid-Afrikaners, swart

-. en wit, te beraadslaag.
Die verwikkelingekom midde-in

die loodsing van 'n wyd-gepubliseerde
en intensiewe anti-apartheidsveldtog
van drie weke in Amerika war daarop
gemik is om "die Suid-Afrikaanse
regering na die onderhandelingstafel
te dwing."

Die veldtog, getiteld "From Pen
tecostto Soweto't.salop 16lunieten
eindeloop. wanneer 'nspesiale afvaar
diging van kerkleiers vanuit Amerika
en Suid-Afrika kongreslede sal be
soek metdie versoekom vir algehele
sanksies teen Suid-Afrika te stem.
Senators Ted Kennedy en Paul Si
mon steun die uitgebreide veldtog
wat algehele disinvestering en die
verbreking van Amerikaanse han
delsbande met Suid-Afrika bepleit,
het 'n woordvoerder van die organi
sasie Transafrica gese,

-Op 'n perskonferensie in Wash
ington het Naudebeklemtoon dat die
buiteland "slegs deurekonomiese en
diplomatieke druk" die Suid-Afri
kaanse regering na die onderhande- ,
Iingstafel kan dwing. Amerikaners
moenie mislei word en dink De Klerk

moord aangekla, maar die staat het
sy aanklag verander na strafbare
manslag.

Pepsi Ndemka, 'n verdagte in
breker, is gedood deur 'n koeel wat
deur Wesson afgevuur is.

Regter Zietsman. het gese die
gronde van Wesson se skuldigbe
vinding berus op sy' nataligheid in .
die hantering van sy vuurwapen. Hy
het nagelaat om die oorledene te

. waarsku om nie weg te hardloop nie
en het in die grond geskiet pleks van
in die lug.

stel belang in "ware nervorming" ,.
nie. ... .. ..

"Die metodes wat die buirewereld
aanwend om druk op die Suid-Afri
kaanse regering uit te oefen, is min
der belangrik as die hoofsaak, naarn
Iikom die NP-regering by die onder
handelingstafel te kry. Indien dit
sonder sanksies kan geskied, soveel
te beter," het Naude gese.

Invloedryke Suid-Afrikaanse
. sakegroepe het die nuwe sanksie

veldtog Dinsdag skerp veroordeel.
Ter stawing van hul standpunt het
die Kamer van Mynwese, Assocom,
die Afrikaanse Handelsinstituut, die
Amerikaanse Kamer van Koophan-:
del en FCI 'n meningsopname be
kend gemaak wat daarop dui dat die
"oorweldigende meerderheid van.
Suid-Afrikaners - swart en wit - teen
sanksies en disinvestering gekant is."

Opname
Die menings van 2 192 mense,

waaronder 1 400 swart Suid-Afri
kaners, islandwyd getoets. Volgens
die opname verwerp 85 persent van
die swart en 89 persent van die wit
Suid-Afrikaanse bevolking disin
vestering. Sowat 95 persentvan die
wines en 82 persent van die swartes
het hul teen sanksies uitgespreek..

Vrees vir werkloosheid is
aangevoer as die grootste rede vir
uitsprake teen disinvestering.

As die koeel nie die oorledene op ,
die grond getref het nie, kon dit
weggeskramen 'n lid van die publiek
getrefhet,

Die hofhet Wesson se weergawe,
dat hy die skoot in die grond naby die
oorledene afgevuur het om hom
sodoende skuld te laat erken, aan
vaar.

Daar is ook aanvaar dat Wesson
se oogmerk omdie oorlOOene aante
keer. duidelik verskil van ander
aanrandingsake waar daar·'n opset
like oogmerk is om te beseer. Hy het
op die ingewing van die oomblik
gereageer. het Regter Zietsman gese.
Hy het WessQIl met Rl 000 of twee
jaar tronkstraf beboel • ANA
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Bomskok, babelaas, opgejack, uitgepaas in Matieland

JERUSALEM. - Elke oggend sock
dielI8t-jarige Mohammad en sy men
de na vuurhoutjies, petrol enou
motorbande om die protes teen die
Israeli's aan die gang te by.

As geenbetoginggereel kan word
nie,pak die jongklomp• almaltussen
agt en twaalf - klippe op stapels en
maak reg omenige Israeliesepatrol
lie wat in diebuun souverskyn, mee
aan te val.

Hulle noem dit 'n "kabsiya", ofte
weI klipgooi in die omgangstaal van
die Intifada - die opstand teen die
Israeli's wat die besette Wes-oewer
endie Gaza-strook sedertDesember
1987 geruk het,

Palestynse kinders is in die voor
hoedevan dieprotesbeweging - sedert

Desember1987is 77 kindersonder
16 dood, volgens 'n onlangse
onafhanklike ondersoek, Klipgooi-"
cry na Israeli's kenmerk die stryd.

Palestynse sielkundiges en oor
sese kamas watdiekindcrs sereaksies
op die Intifada bestudeer,het tot die
gevolgtrekking gekomdatdie jonge
linge soos volwassenes leef,hoewel
hulledromenog met kinderfantasiee
deurweef is.

Mohammad en sy vriende kom
dikwelsbyeenin 'nverlatebus om te
besluit oarhulaanvalsplan, dieteikens
en wie die operasie moetlei.

Diegroep, hetMohammad onlangs
aan 'n konferensie van sielkundiges
gese,verwag tweedingevansy lede:
hullemoetdapperweesenkanswyg,

,Davld Daure
Twee kinders in die groep speel

die sleutelrolle, Dieeen isdiekaptein, '
en die ander die brandwag, wie se
hooftaak dit is om alarm te maak as
gevaar dreig. Die brandwag moet
selfvertrouehe omdathynie tevroeg
- ofte laat- alarm moetmaaknie,het
Mohammad met nadrukgess, '

Die "kenner wat Mohammad,
onlangsuitgevra hetoordie groepse
bedrywighede het opgemerkdat die
kinders se sin van volwassenheid
duideliker word wanneer die agt
jarige vertel oor wat hulle doen as
hulle nie klipgooi of betoognie,

, Dan, seMohammad, komdiegroep
in die ou bus bymekaar en bespreek ,

NUUS

hullaaste operasie,
Diekenner se.ook kinders so oud

.soos Mohammad het'die meeste
politieke terme.bemeester, en weet
wat hulle van die toekoms verwag.

Youssef,11,se hy gaan Palestina
bevry. Hy se: "Ons salop 'n huis se
dak klim en toue afgooi om Israeli
soldate te yang en mee op te trek.
Daama sal hulle onrwapen en almal
doodgemaak word.

"As Palestina bevry is, sal ons
sokker speel, in die parke gaan loop
en roomys eet," het hy bygevoeg.

Skoleen universiteiteop dieWes
oewer is gesluit in opdrag van die
Israeliesemilitere owerhede, en baie
kindersword deur hul families uitge
stuur om te gaan werk, aangesien

volwasse werkers Of in hegtenis
geneem is weens anti-Israeli-bedry
wighede of werksboikotte in Israel
moet handbaaf.

As werkers is Youssef en Mo
hammad bewus van die waarde van
geld. Hulle se dit moet eerstens aan
kos bestee word.

Die oorblywende geldmoet be
stee wordaanvuurhoutjiesen brand.
stof om buitebande aan die brand te
steekom sodoendepaaie teblokkeer
wat deur die Israeli-troepe gebruik
word, asookaan witenrooimateriaal
omdieverbodePaIestynse vlag tydens
betogings te hys.

, Diekinders erken dathulle graag ,
roomys sou wou koop, maar se dat
ditmoet wagtotna bevryding,-AFP

Horinglose renoster 66k bedreig

hoor hoekom die prettigevertoning,
wat so lekker begin, dannou eintlik

. van die kampus verban is.
"Deurdiebrillykjulle alma!swart,"

se Letoit, wie se vertoning die aand
op sy "home turf' sekerlik een van
die bestes is wat hy nog op die toer
gelewerhet.

Bemoldus Niemanden sy Swart
Gevaar kom volgende aan die beurt
en diegene wat nou, vuurwarrn,reg
is om'n bietjieliue los temaak, moet
maar tussen/op die tafels en stoele
dans - nie dat hulle omgee nie!

"Thisis thekindofmusictolisten
to," hoor ek Lesley Rae D6Wling in
die verbygaan se. (Willem Moller,
die GBB se kitaarspeler, wat ver
skeie grade aan die USverwerf het,
het toevalligdestyds virhaar ghitaar
gespeel), 0 0

Toe, onder luide applous, kom
die Kreef. "Mikeeet kreef,Mike eet
kreefl" .brul die skare terwylJohan
nes Kerkorrelen sy Gereformeerde
BluesBandhul instrumenteoptelvir'
die totale musikale aanslag,

Die oomblik waarvan almal in
Die Matie, Die Burger,Beeld, Rap
port, The Argus,GapeTimes,SAUK,
Die Patriot en die Kerkbodekennis
geneem het...

En hulle trek los: "Sit dit af',
"Wat 'n vriend het ons in PW", "Gee
jou hart vir Hillbrow", "Tronk" 
elke klank, elke woord word gretig
en gierig deur die Maties opgeslurp
asof dit manna uit die hemel is.

Na dieduiwel met watenigiemand
anders daaroor te se het.

Enaandieeinde vandie aand,die
Voelvry-boodskap: wegmet preutse,
puriteinse en melodiese gernymer
oorhoe lieflikalles inhierdie land is
- dit versterk in elk 'geval net die
heersendevalse bewussyn. Kyk die
problemevierkantig indie oe en pak
diebul bydiehoringmet'n nasionale
"paartie".

Hoarjy diemagtigedreuningvan
Kerkorrel tesame met synuutgevonde
Matie-vriende- bo-oor die ~agtige

burokrasie.
En ten slone die Voelvryes ;~' -

o boodskap aan Mike: "No hard feel- ,
ings. Ons weet jy is ,onder heavy
pressure."

Die begroting vir natuurbewar
ing in Namibia is met twee derdes
gesnyen fondse en personeel is van
lewensbelang. '

Deur Projek Renoster wi! die
Stigting 'n groter bewustheid onder
die publiek aanwakker oor die
kwynendegetalle renosters.

Savory se die reaksie van die
publiekwas oorweldigend totdusver.

Andre Mouton

nie) hiernatoe komI
Enhulle kom in strepe, motors

vol, studente, lektore, oud-studente,
aanhangers van heinde enverre, en
nuuskieriges... oordie Bolandse
herfsheuwelsaangery.

Dievertoning beginnege-uur, maar
agtuur moet jy al parkeerplek soek,
en dan geduldig jou beurt tussen die
samedromming deur afwag. '

Eindelikbinne die grootsaal waar
meer as 1 500 mense (meer as 300
moes weggewys word) vreedsaam
oproerigwag "om sedelik teverval",
is Andre Letoit reeds op sy stukke,

"Bomskok,babelaas, opgejack en .
uitgepaas" basuin hy aan die gretige
gehoor wat nog ywerig rondskarrel
op soek na bier, vriende en om te

Wegmetpreutse
twak; eetkreef!

'No hard feelings Mike. Ons
weet jy Is onder heavy

pressure'

DAAR is 'n soort regverdigheid :
daaraan dat al wat Stellenbosch se 0,

rektor, Mike de Vries, toe eintlik
met sy skoolmeesteragtige verbod
op Vrye Weekblad en Shifty Rec-

o ords se Voelvry-konsert bereik het,
wonderlike reklame was vir die
happening. ,

Wantdaar gooi die DrieGewels
hotel net buite die Eikestad toe sy
deure oop vir Johannes Kerkorrel,
dieGereformeerde BluesBand,Andre

o Letoit, Bernoldus Niemand en die
Swart Gevaar en al hul ander mee
lopers,

Laatdie "kinders" (watnie opdie
kampusgesien of gehoormag word

op aarde is, nie
meer veilig nie.

Renosterhor
ings is veral ge
wild in die Verre
Ooste.. waar die
fyngemaalde hor
ings as
geslagsprikkelmid
del en medikasie
gebruik word. Tot
R7 000 per kilo
gram word daar
voor betaal.

Ander op-
o lossings wat deur bewaringsgesin

des voorgestel word, is die versker
ping van programme om die renos'
terbevo~king in die wereld se diere
tuine te vergroot.

InSuid-Afrikaprobecr die Renos
terenOlifantStigtingmethulProjek
Renoster om 'n miljoen rand in te
samel om die diere in Namibia van
uitwissing Ie red.

Charles Leonard en touts
Marie Tattevin (AFP)

Benewens diereusekoste daaraan
verbonde,ontstaan die vraag of die
gereeldeverdowingnie nadelig kan
weesvir diediere nie.In Zimbabwe,
waardie bewarmgspogings deur die
ministerie van toerisme gekoordi
neerword,iskenners bang vir moont
like gedragsprobleme.

Ondankshul spiere en krag - een
en 'n halwe ton daarvan- is renosters
besonder sensitief vir enige veran
dering in hul omgewing.

Wanneer renosters onthoring word,
blydaarsteeds'n deelvandie gesogte
horingagterorndatditonmoontlik is
om alles af te sny.

Daar kan nie sOnder meer aan-
o vaar worddat wilddiewe onthoringde
renostets ga~·los nie.

Omdat renosters s6 skaars is, is
die diere, wat al dertig miljoen jaar

DIE kansedat onthoringde renosters
dieaanslag van wilddiewebeter sal
oorleef asdie met horings,lyk nie so
goed nie,

Deur die metode , wat reeds op
klein skaaldeur NamibiaseDeparte
mentvan Landbou indienoordweste
van Damaraland gebruik word - word
die renoster se horing, wat 'n sa
mestelling van saamgepersde hare
is, afgesny en maak dit hulle nutte
loos vir wilddiewe.

Maar kenners soos Rozarme Sa
vory, van die Renoster en Ollfant
S~igtiitg in Johannesburg, voorsien
probleme.

Diehorings groei weerbinne drie
jaar, en danmoct diehele proses van
verdowing en die afsny van die'ho
ring van voor af begin.

Sy voorsien ook dat onthoringde
renosters dit moeilik gaan vind om
hu1sClf te verdedig teen hulnatuurlike
vyandesoosroofdiereen ander renos
ters.

4 Vrye Weekbhl4,!9 Mci l,911!l.. ..,~. . ... . .
.. ",. , ~.. ~ ~..... J I
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Koelbloedige.·moordenaar
of slagoffer van sy tyd?
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soek gaan aanvra oor die vraag "of
regter Strydom die reg toegepas het
inooreenstemming met die ampseed
wat hy .afgele het",

Ter ondersteuning van haar aan
soek het Suzman vyfsake aangehaal
waar Strydom aan blankes ligte
vonnisse opgelehetvirgeweldteenoor
swartes, maar besonder swaar von
nisse opgele het aanswart oortreders.

Ook die aansoek is cleur Le Grange
. afgekeur. ,

In die sensuurmosie wat Dinsdag .
voor die Volksraad sal dien, vra
Suzman dat Strydom deur die Raad
gesensureer word vir die vonnisse
wat hy op 1 November 1988 aan
Jacobus Vorster en Petrus Leonard
opgele het in die Streekhof op Louis
Trichardt.

Sy se as Vorster en Leonard se
onregmatige doelwit in ag geneem
word. asook die duur en brutaliteit
vandie aanranding wat tot Samba se
dood gelei het. en dit word opgeweeg
teen die "onbeduidende en in som
mige gevalle nie-bestaande ver
sagtende omstandighede wat deur
dieregter in ag geneemis"•dan is die
vOnnissewat opgele is "s6 hopeloos
onvoldoende dat dit op 'n growwe
verdraaiing van die reg neerkom".

word.
Boonop het navorsing bewys dat

die suurstoflaag in midde-Afrika besig
is om teverminder as gevolg van al
die borne en plantegroei wat die
swartes vemietig. Hy wil so iets in
Suid-Afrika voorkom, het hy gese,

Dit waseen vandieredes waarom
hy na die moorde so trots en gevoel
loos voorgekom het, isvandeesweek
getuig. Strydom self was egter on
tevrede dat hy so min mense geskiet
het.
* Advv Paul Fick en Joan Adams
verskyn vii die staat, terwylStrydom
verdedig word deur adv Johann
Engelbrecht.

f.
'>

aan drie aanklagte .van aanranding,
en Madito is vrygespreek omdat hy
net bevele nagekom het,

Appel is toegestaanen die saak is
na die Hooggeregshof in Pretoria,
waar regter Strydom sy omstrede
beslissing gelewer het,

Die -LP_ vir Houghton, Helen
Suzman, gaan Dinsdag 'n mosie van
sensuur teen Strydom by die Parle
ment indien,

Strydom het vroeer vanjaar op
spraak verwek toe hy aan Jacobus
Vorster 'n opgeskorte vonnis opgele
het nadat Vorster 'n plaaswerker,
Eric Samba. aan 'nboomvasgemaak
en aangerand het. Samba het aan sy
beserings beswyk.

Die Johannesburgse Balieraadhet
skerp kritiek uitgespreek teen die
uitspraak, en gesc dit was "s6 grof
onvanpas... dat dit nie net as skok
kend beskryf kan wordnie,maar dat
dit aanleiding gee tot 'n gevoel van
verontwaardiging en besorgdheid".

Suzmanhet toegevradat Strydom
van die bank verwyder word, maar
haar aansoek is op 8Maart deur die
Speaker, Louis Ie Grange. van die
handgewys.

Op 10 Maart het Suzman kennis
gegee dat sy 'n parlementere onder-
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gemaak het,
Hy het ook beweerdat hy as poli

sieman sowat dertig keer deur die
veiligheidstak ondervra is oor sy
AWB-bedrywighedeen dat hulle op
'n subtiele manier van hom ontslae
wou raak. Hy her homself uiteinde
lik uitgekoop.

Vandag glo Strydom dat swart
mense net reg op lewe het binne hul
eie gebiede. Hulle hoort nie eens in
groot stede soos Johannesburg of
Pretoria nie. "Kommuniste" soos
Desmund Tutu, Allan Boesak, Alan
Hendrickse. Helen Suzman en Van
Zyl Slabbert wat met "lawaaierige
bekke" rondloop moet ook uitgewis

Anton steenkamp

straf, met nog 18 maande opgeskort
vir vyf jaar.

Diepolisieman, konstLouisJohan
nes - Kleynhans, is in 1987 deur
landdros LPVirtue in die Streekshof
op Wolmaransstad tot vier jaar
gevangenisstraf gevonnis, waarvan
twee jaar opgeskort is vir vyf jaar.
- Kleynhansen twee mede-beskul

digdes, hoteleienaar Dawid Visser
en polisieman Hendrik Madito, is
aangekla weens strafbare manslag
en aanranding nadat hulle drie ver
meendedieweaangerand en elektriese
skokke toegedien het by die polisie
kantoor op )Volmaransstad.

Joseph Masibi, Eric Kgaketla en
Victor Molepe is op 1 Oktober 1986
in hegtenis geneem weens die
beweerde diefstal vandrank uit Visser
se hotel. _

Masibi is na die aanranding oor
lede.

Landdros Virtue het dit beskryf
as 'n barbaarsemarteling en dood, en
het Kleynhans skuldig bevind weens
aanranding met die doel om emstig.
te beseer. Visser is skuldig bevind

Jacques Pauw

Strydom se seunsgesig gebly. Hy
was gearnuseermet die hofaktiwiteite
terwyl hy onder sy wenkbroue deur
na die regtersbank, getuies en pers
manne geloer het,

Soms het hy verveeld geraak, sy
gesig op sy hande laat rus en stip
voor hom uitgekyk voor hy weer
spontaan geglimlag het, Hy het
homselfas 'nvriendelikekerelbeskryf
wat glimlag as hy mense skier.

Strydom is 'n korterige, skraal
kerel met 'n sagte stem. Toe hy
Woensdag en Donderdag versagtende
getuienisgelewerhet, washy dikwels
onhoorbaar.

Skuins voor hom in 'n bankie het
sy ouers met strak gesigte gesit, Nic
Strydorn, 'n gewese adjudant-offisier
in die polisie, isdeur sy moordenaar
seun as 'n eerbare man beskryf vir
wie hy die hoogste agting het.

Dit is duidelik dat daar 'n baie
sterk band tussen pa en seun is. Nic
Strydorn het tot dusver baie min
emosie gewys, behalwe wanneer hy
sy seun elke oggend met 'n warm
AWB-handdruk en vriendelike
glirnlag gegroet het.

Trots
Strydomis 'nproduk van sy omge

wing. Sy pa het sy politieke oortuig
ings help slyp. Nic Strydom het sy
seun op 'n "Christelik-Protestantse"
wyse grootgemaak, hom trots laat
voel dat hy Boer is en geleer om op.
te staan vir sy Afrikaner-regte,

Strydom het vertel hoe hy 'n
veldskool in standerd agt moes
bywoon waar hy geleer het van
"nasionale trots" en hoe die kom
muniste musiek en dwelms gebruik
om die jeug te ondermyn.

Strydom het hom in 1984 by die
Polisiemag aangesluit en vier keer
grensdiens verrig. Dit was hierwaar
hy gesienhethoeswartmense tydens
'n onrussituasie 'n vuur tussen die'
bene van 'n dooie wit verpleegster

Regter Strydom maakweer SO

RegterJJ Strydom

REGTER IIStrydorn, die man wat 'n
boerwat'nplaaswerkerdoodgeslaan
het, 'n opgeskorte vonnis opgele het,
het weer 'n omstrede beslissing
gemaak.

Strydorn, en nog 'n regtervan die
PretoriaseHooggeregshof, AI Heyns,
het verlede week die vonnis van 'n
polisiernan wat 'n swartmandoodge
martel het, versag tot 'n boete van
R2 000 of 12 maande gevangenis-

'N SKAMERIGE jongman met
liefdeswoorde op sy lippe en
moordinsy hartisvandeesweek
tot verantwoording geroep voor
dieselfde mense wat hyop'nwarm
somersdag in November verlede
jaar soveel pyn en lyding
aangedoen het,

Honderde mense het die week
voor die Pretoriase Hooggeregshof 
saamgedrom om te sienhoediegewese
polisieman lyk wat eers vir sy swart
slagoffersgeglimlag hetvoorhyhulle
met sy 9 mm-pistool doodgeskiet
het.

Barend Hendrik Strydom veg
vandag omsy lewe nadathy Dinsdag
skuldig bevind is op agt klagtes van
moordensestien vanpagingtotmoord,
Regter Louis Harms en twee asses
sore moet nou besluit:

Is hierdie selferkende leier van
die Wit Wolwe wat hom met die
Bybelse Simsonvergelyk 'n koelbloe
dige moordenaar of 'n slagoffer van
sy tyd, agtergrond en omgewing?

Ondersteunersen aanhangers van
Strydom ~ AWB-ledemet ligkleurige
driestukpakke en lapelwapens - en
oorlewendes, familievanoorledenes
en getuies het vandeesweek die
openbare gaIery van Hof C gedeel
terwyldie volleverhaalvan Strijdom
plein se moordorgie ontvou het,

Die twee groepe het die gevoel
rondom die hofsaak opgesom. Si
mon Mukondeleli, die man wat
Strydom daardie dag ontwapen her,
het na sy getuienis aan 'n vriend
gese: "Hoekom het die man sy woede
teen die regering op ons uitgehaal?"

Maar so ook het 'njong AWB-lid
op die trappe van die hof aan 'n
makker gese: "Dit was seker nie reg
om net te skiet nie, maar hulle dryf
ons in 'n hoek."

VryeWcekblad. 19Mei1989

Velefasette
Strydom, 23, is _'n moordenaar

met vele fasette. Aandieeenkanthet
die hof gehoorvan 'n diep-toegewyde
Christen wat hom vir drie dae afge

-sonder het vir meditasie en gebed
om Christus se toestemming vir sy
moordplan te kry. Toe Christus nie
na hom teruggekom het nie, hetliy
geglo dat hy Sy goedkeuring het.

Die moorde het hy gepleeg om
die voortbestaan van die Christen
dom endie Boerevolk in Suid-Afrika
te verseker en die nadersluipende
kommunisme te verslaan.

Dit het hy glimlaggend deur Pre-
toria se middestad se strate gedoen
terwyl hy die een skootna die ander
afgevuur het. Selfs die skiet van die
80-jarige vrou wat groente verkoop
het, het homkoudgelaat: "Elkeswarte
bedreig my voortbestaan. Hulle was
vreeslik vinnig aan."

Hy glo wat hy gedoen het, is reg,
want die swartes is besig om die
Boerevolk met sy getalle uit te wis.
Sou hy net 'n opgeskorte vonniskry
en as 'n vry man uit die hof stap, sal
hy dit weer doen. -

Oit klink nie nadieman watvirsy
getroude vriendln'lie1'desbriewemet'
hartjies en gedigte geskryf het nie:
"...daar is net een lelie so mooi soos
die lelie, en dit is jy ..."

Dil is dieselfde Strydom wat
grynsendfoto's vanhomselflaatneern
het met 'n onthoofde kop van 'n
swartman in die een hand en 'n mes
in die ander.

En tog was hierdienie die hande
linge van 'n versteurde nie. Drie

-psigiarers het bevind dathy niegeeste
lik versteUIdis nie.

'Dwarsdeur die grU~arne
. hofgetuienis het die glimlag .op
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John GKilroe, uitvoerende voorsitter,
SheU Suid-Afrika

Ditwas noqaltyd
onsen ons

aandeelhouers se
houdinq dat die
onttrekking van
,Shell uit Suid

.Afrikageendoel sal
, he nie.
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'N BOODSKAP VAN HOOP
1988 Besigheidverslag
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iefeitdat daar steedshoop in die geskiedenis is.Daar isgeen enkele rede " volle besef. Eerstens erken hulle dat hulle
land is,dat daar steeds voor nie: daar is eerder baie, met gedurende die euforiesejare van 1985/86.~

afwagtingen geloofin die verskillendeoorspronge.Maar op een of die mag van die staat onderskat het en dat '
toekoms is,iseen van die grootste ander manier pas hulle tog bymekaar en politiekebevryding nie net om die draai ~

wonderwerke nog. Diegene wat bekend is selfs die negatiewes word positiewes. was nie. Gelukkighet dit nie tot 'n ,:
met Suid-Afrika se verskeurde DIE TEENSTYDIGHEID VAN houding van verslaentheid gelei nie. Daar
geskiedenis, wat oor die groei van is 'n groeiende klem op selfverbetering ,:;
nasionalisme;... beideswart en wit - gelees ' BOKSBURG met die oog op bespoedigingen~,\
en dit aanskou het, salweet dat diegene Binne die blanke gemeenskap was daar 'n voorbereiding vir die dagvan bevryding. '1
warbetrokkeis by die vryheidstryd nooit ' Ten spyte van voorvallevan ':;
h I het ni Iikb . di paar verrassings. Eerstenshet die onderdrukking met betrekking tot die reg'oop ver oor et me. Natuur egm e Konserwatiewe Partyverstommend bale '
verhaal allank voor die tyd, maar kom ons ondersteuning tydens die munisipale op vryheid van spraak in swart onderwys,'
kyk na dievroee jare sestig, na die verkiesings in 1988 in sekere gebiede gaari kinders nou weer skooltoe, wil hulle:
opgewondenheid en geesdrif, toe die gekry.En sooswat hulle beheer oor die leer. "Swart ekonorniesemag" het al
geloof sterkwas dat vryheid nie ver was stadsrade gekry het, het hulle die ou ' omtrent 'n siagspreukgeword en swart '
nie...tot dietragieseafgrysevan diemiddel apartheidswette van die Nasionale Party integrasie in die hoofstroom, tradisioneel '
sewentigs, toe die hoop, ondanks die met hernieude geesdrif toegepas, Boks- blanke, ekonomie is 'n onheroepbare felt,'
moorde en verminkings, nog steeds sterk burg, wat voorheen maar 'n onnoemens- Daar word baie klem geplaasoP'<l
was ... na drie, vierjaar gelede, toe dit na waardige dorpie was.het eerste aan die ' menswaardigheid en selfrespek in 'n ,,\
jare van terugslaegelyk het asof 'n nuwe' beurt gekom en isnou so bekend soos onderdrukkende, vernederende,:i
orde'n sekerheidgeword het... na 1989, na , Kaapstad of Johannesburg. Die gevolge samelewing, 'n herlewing van trots en ":'j
meer as 'n duisend dae van die van die bevooroordeeldewette sal nog vir verantwoordelikheid.~,
noodtoestand. Togwas daar nog altyd 'n lang tyd gevoelword. Protesoproepe Somrnige noem dit "nasiebou": maar wat
hoop.Vandag lyk dit asofdie hoop byna 'n het vanuit baie oordegekom. ookal jy dit wil noem, daar is 'n sterk golf:
realiteitkan word. Siniesemense kan my "van swartes wat beheer oor hulle lewensSportliggame het geweierom ' .
van naiwiteitbeskuldig, Hoekom nou en byeenkomste wat op grond van : en hul toekoms herwin, Veranderde ,,', :1i
nie in een van die ander jare nie? Dit is 'n rasseskeiding sou plaasvindin die dorp toe houdings wat die besef uitbeeld dat die ":t
geldige vraag. Hoekom is 1989enigsins "te Iaat.Sakemanne het planne vir nuwe nuwe orde nie oornag daargestelsal wo~d

.anders? In 1985/86 het baie mense gese beleggings in die gebiedonttrek; Selfs die nie, word op ander belangrikemaniere .:~
wat ek nou se, Nog nooit het verandering regering het sy misnoe daarmee bekend weerspieel, ShellSuid-Afrika beklerntoon' '
so seker gelyknle.:Diegeesdrifvan gemaak. Diemees beduidende reaksie het dialoogmet swart leiers,om met mense tet
vryheidsliedere was nog nooit so intens ' vanuit Boksburg en van die swart ' praat wat ons insigsalgeeoor die gedagtes~
nie: dit het gelykof die staat beheer en inwoners selfgekom. Ontevrede en gevoelensen aspirasies van die swart ':','

..inisiatief verloor. Diegewilde slagspreuke b meerderheid. Ditisniks nuuts nie; dit is' '
, d die i ' "'I di ' eledighet hulle saamgestaan en besluit proses wat al VI'r jare plaasvind.Ons ':_'~"','van aar e jare weerspiee e om die wit sake-ondernemeings op die
verwagtings. "Vryheid vooropvoeding" - dorp te boikot. Dieboikot was ongelooflik ,onderhandel oor die hele spektrum van 1

opvoedingkon wag,want sopdaar nie oor suksesvol. Winkeleienaarshet nie meer buite-parlementere organisasies, ,:.l1
'n paar maande 'n nuwe orde wees nie? klante nie en die witgemeenskap kry seer. kerkleiers,gemeenskapsorganisasies, ";':~;
Oproepevirsanksiesen disinvestering het Daardie wit gemeenskap, wat die voorreg arbeidersbewegings en akademid. Ons isIi
'n hoogtepunt bereik- dit isgesien as die gehad het om op demokratiese wyse hulle dankbaar daarvoor dat dieIeiersgewillig is:
Iaaste spykerin die kisvan die . eie stadsraadsledete kon kies, het ewe 'om met ons te praat, om ons te lei en raad
minderheidsregering. Vryheidhet egter 'n skielik'n beroep op hulle gemaak om te gee. Hierdiedialooghet ons in staat: ,;t
vae droom geword met die onvoorsiene hulle rassistiese beleidte versag. Dieboikot gestelom die maatskappyse beleid en, '"{
onderdrukking van die vryheidsklimaat. is selfsbelangrikerwanneer dit uit die sosialeverantwoordelikheid te vorrn op sO
Aanhoudings,beperkings en inperkings swart perspektiefbeskou word. Die swart manier dat ditopdievereistesen behoeftes
het sedert daardie jare so toegeneem dat gemeenskap was, soosalmal in Suid- van die gemeenskap kan reageer. Dit was'
dit vandag alledaagsis en ons al byna Afrika,verdeeld, Daarwas die wat sekere nog altyd ons en ons aandeelhouers se ' >;'
gevoelloos staan teenoor die werklikheid. buite-parlementere partye ondersteun houding dat die onttrekking van Shell uit':
Dieregse partye het gebloei en by die ' het;ander het die regeringsingestelde\ Suid-Afrika geen doel salhe nie. Ons hen
gematigdes as aniptelike opposisie in die vorm van plaaslike owerheid ondersteun; nog nooit voorgegeedat die opinie op ',' :~
parlement oorgeneem. Die pers isaim en nog meer wat uit wanhoop bloot emosie of onbaatsugtigheidgebaseer is. 'X
bande geleen protes stil gemaak deur apatieswas. Om hul ontevredenheid teen nie. Dit is 'n gegronde besigheidsbeslultj:
koerante watverbied is en joernaliste wat die stadsvaderste kenne te maak, is hulle Ons ishier om sake te doen in die lang, :J'
aangehou is,ingeperk is of uit die land verenig deur 'n gemene doel. Die termyn, ons wil 'n deel van die land en 51
gesitis. Daaris probeer om een van die Boksburg-boikot isdie eerste werklik toekoms wees. Maar ons doen nie '1
Iaastekanale van swart protes, die suksesvolle, werklik vreedsame, Sommersake teen enige prys nie. Ons . ~'

, vakbondbeweging te kelder. Hierdieen georganiseerdeboikot. Dit is glad nie die erken dat ons verantwoordelikheid tot die
ander optredes, uitgevoer onder die eerste verbruikersboikotnie: daar isander breer samelewingstrek en dat ons 'n bydra
dekmantel van sekuriteit, het sekerlik 'n wat ook effektiefwas.Dieverskil is dat moet Iewer wat verder strek asons bydrae
mate van kalmte tot gevolg gehad. Die ' daar nie sweem van onenigheid onder die tot die ekonornie. ' ,,i
townships isstll.Maar laat niemand glo dat swart gemeenskap is nie, geen sprake van Daardiebeginselgeld nie net vir Shell in ';'
daar vrede isnie. Toeek in 1988 na Suid- intirnidasie of dat dieboikot afgedwing Suid-Afrika nie. Ditis die manier waarop'
'Afrikateruggekeer het, na vierjaar in word nie. Mense wat voorheen nie in die' ons ooral in die wereld te werk gaan, dit is
Nederland,het een ding my opgeval- die teenwoordigheid vimander met wie hulle in ooreenstemming met die Shell-groep~
toenemende polarisasie van die mense. verskilhet, gesien sou word nie, het nou ve~klaring ,:an ~I~em~ne .sakebe~ns~Is. :!~~

.Die"heilige" idee van apartheid was bymekaar gekom om te praat. Hulle ._W~t .welu~ek IS I~. ~erdie land, IS die, ,if
lewendig en het gefloreer, maar nie politiekeen ander verskille is nie vergeet '¢erelste .d~t O?S politiesb~trokke ~oet .*"
volgensdie fantastiese ou gedagtevan ras nie maar hulle het die behoefte om saam wees.Dit IS rue teenstrydigmet die'?;;
en etniese groeperings nie. . te staan en die behoefte vir sakebeginseis nie. Volgens die beginsels is·
Blankeswas teen blankes: swart teen 'gemeenskaplike optrede ingesien. Dit is 'n Shell-maats~appyse "legitiemereg en;
swart, wit teen swart, organisasiesteen' hierdie aspek van diejaminerlike . ' veran~woordeI~eld om te reageer op ~)
organisasies. Die polarisasie het verder as Boksburg-saga wat positiefen " ' kwessieswat die werkne~ers, klante en'."
die wet gegaan, deur alle lae van 'die bemoedigend is.'Ditlsdie begin yah 'n ~andeeI~ouers raak" ~~lkel 6). Shel! se':
bevolking,ingeprent deur die konflik in nuwe era. Dit is die teenstiydigheid van .verkla~gsadvertensl~s , wat ..~'~;
diebree samelewing. In die vier maande Suid-Afrika. " ,',.. . '. "".,',,, 'i 'mtemasionaal bekend IS, het al kritlek en.'
wat ek terug is, het ek baie dramatiese ";"',', '~ , ' .;"- , goedkeuring uitgelok.Dithet nog altyd.,,':
veranderirigegesien, tot ek weergeglo het, VERANDERDE HOUDINGS ,',;,: kommentaar uitgelok. want dil is nieiets:
en ek weet baie ander glo dit ook, dat ons ' L.': • " •. ,' ; ,<. ".,., "~,; ,"",;, ' ; ·watjy van 'n maatskappyverwag nie.' Diei
op die drumpeJ van een van die mees ; Die:anti-apartheidsbewegirigs.van Suid- doel van die advertensiesis tweeledig;'die
noemenswaardigetydperke in ons, . " Afrikahetnou tweebelangrikefaktore ten "'bewys die maatskappy sestandpunt, dit is

" .', . "Yrye'weekbJad,l9.Mei1989. j"
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wat gebruikmoeswordom nuwe
beleggings en werksverskaffing te
ontwikkel eerdergebruikom die
besighedevan buitelandse maatskappye
wat gedisinvesteer het op te koop.
Werknemersomstandighede van hierdie
maatskappyeisbenadeel, korporatiewe
sosialeverantwoordelikheidsbesteding is
verrninder en in somrnige gevalle het
mense hullewerk verloor. Maarwat
belangrikeris,isdatmet die teensinnige
aanvaarding dat dieregering nie op die
PUI~t staan om tot 'n valte komnie,
disinvestering nie beskou word as in die
beste belangevan diemense nie.

'N GEMEENSKAPI.IKE DOn .
VERENING

DIE UITDAGINGVIR DIE
REGERING

Mense ontmoet nou
mekaar. praat nou
metmekaar; werk
nousaam vir 'n
enkele ideaal.

Daar word baieklem
geplaasop
menswaardiqheid en
selfrespek in 'n
onderdrukkende,
vernederende
samelewinq.

·... dat 0115 op die
drumpel van een van
die mees

,noemenswaardiqe .
.tydperke in ons
qeskledenis is.
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FOKUS OP GEDWONGE VERSKUIWINGS

Magopa-toekoms steeds onseker
Die mense van Magopa se toekoms is steeds in die weegskaal.ln 1984 is hulle onwettiglik.
vel'\'Vyder van hul grond naby Ventersdorp, wat in 1916 deur hul voorouers gekoop is. Van

hulle het teruggekeer om hul voorouers se grafte te versorg. Nou het die Pretoriase
Hooggeregshof beslis dat die polisie hulle maar kan verwyder. ANTON STEENKAMP het

met die Magopas gaan gesels en doen verslag

het daarop gewys dat die
kwessie van eienaarskap van
die plase nie tersprake gekom
het in die saak nie.

Die onteiening van die
grond kon nie aangeval word
ter verdediging van die uit
settingsbevel nie.

Die Minister van
Gemeenskapsontwikkeling
sou in die geval ook as re
spondent gevoeg moes word
in die saak.

VryeWeekblad, 19 Mei 1989 .

'Ysterklipgrond'
"In 1987, toe ons in Onderstepoort was, het

Vl1joenge~bygeeoordriemaandevirons'nander

plek, Hy't vir ons 'n plek gaan wys by Grysdorp,
nabyDe la Rey, maar daal grond Isnle die helfte so
groot soos Zwartrand nle en hy's barde ys
terkllpgrond," ~ Molefe.

"Hy moet ons dleselfde plaas en dleselfde groot
grond as Zwartrand gee, dan ons sal hom vat. Maar
blerdie is onse grond, bier wll ons bly. .

, "In 1984 bet bulle blergekom, drle-uur In die
nag, en vir ons weggevat. Ons huise en ons huls
goete, ons skape en ons beeste, alles het ons verloor.

. Nou sit ons bier, en ons weet nle wat verder nle,"

Kgatitswe s@ by kan nie verstaan hoekom hulle
nou weer moet uitgesit word nle, "Die grafte is nog
net halfpad klaar geskoffel, en ons het gereel met
die minister dat ons kan skoonmaak daarso."

Hulle-gaan wys my later die begraafplaas. DIe
- helfte Is mool netjies skoongemaak, maar In die

ander helfte groei die onkruid wild oor die grafte,
wat wlssel van blote hoples grond met 'n paar
hulslike beslttings van die oorledene daarop tot
groot, slerlike marmergrat'stene.

Die grafte van die More-famlIie beslaan om trent
'n sesde van die bele begraafplaas.

Baie van die Magopas se boofmanne is uit die
famllle.Tacob More, die buidige hoofman, was een
van die respondente in die ultsettlngsaak.

Sy voorouers se grafte moet almal nog skoonge
maak word.

Daniel Molefe slult die begraafplaashek weer
noukeurig toe. Hy wys na 'n groot watervoor wat
teena an die begraafplaas verbyloop.

"As die water afkom, vat hy al onse voorouers se
bene weg. DIe voor wll ons nog toemaak.

"Ons het nog tyd nodlg, ons wll hom weer mool
maak hlerso,"

Op pad terug na die slnkhulsles wys by die
ruines van die kllplaerskooltjle ult. Soos die kllphulse
waarin die Magopas eers gebly het, Is dlt ook
afgebreek nadat die pollsle hulle In 1984 verwyder
~L -. .

later, dit is verlede Dinsdag,
te verwyder.

'n Wexkervan die Transvaal
Rural Action Committee
(TRAC), Aninka Claassens,

opnuut verwyder moet word.
Die aansoek is toegestaan,

en die hof het die minister
gemagtig om die mense 
meestal ou mans - sewe dae

Daniel Molete, een van die oorblywende lede van die Magopa-stam wat sy voorouers se
grafte op Zwartrand versorg Foto: Anton Steenkamp

'ODS gaan nerens,
ons gaan bier sit'
TOE ek verlede WoenSdag op Zwartrand aankom,
was 38 VlID die sowat 70 mense van die Magopa
starn wat bulle Weer daar gevestig het om die
begraafplaas skoon te maak, nog daar,

Hulle bet rustig voortgegaan met hul werk, on
danks die beslissing van die Pretoriase Hoogge- .
regshof dat die polisie hulle die vorige dag al kon
verwyder bet - die rede waarom die ander32 weg Is.

DIe enlgste polisie-teenwoordlgbeid was 'n pad
blokkade net bulle Ventersdorp, sowat 15 km van
Zwartrand af.

DIe sinkbuisies wat die Magopas gebou het nadat
bulle kllpbuise in 1984 afgebreek en buIle na
Pacbsdraai naby Groot Marico en Onderstepoort
naby Rustenburg verskulf is,.is deur die polisle
genommer van 1 tot 44.

'Glad nooit'
Hulle Is In Januarle aanges@om die buise afte

breek, maar na hul prokureur, Nlcbolas Haysom,
en Anlnka Claassens van TRAC tussenbelde getree
bet, Is bulle toegelaat om te bly totdat die saak in die
Pretorlase Hooggeregsbof beslls Is.

"Die goewerment se trokke sou ons weer kom
oplaal, Onderstepoort toe, net soos In 1984," s@
Danle] Moloatsl. "Maar onse mense ~ toe, glad
noolt, onsgaan n@rens,ons trek nle, onsgaansit. Dlt
is onse antwoord.

"Toe kom ~ die officials van dIe Landbou vir
ons hulle het met minister Viljoen gepraat en ons
moet koort toe in Pretoria."

Daniel bet In September verlede jaar -terug
gekeer Zwartrand toe met Viljoen se toestemming
om die begraafplaas te belp skoonmaak. "My oupa
en my grootjie, almal van bulle I@blerso begrawe.'
Onse mense bly al bier vandat hulle In 1916 die
grond van die goewerment gekoop het. Hler is ek
gebore."

Josef Kgatitswe bly ook sy lewe lank op Zwart
rand. "Maar toe sal dlt kom oor dIe draadloos dat
ons boor ons het die saak geverloor. Gister moes
ons ult gewees het, nou Iyk dlt my hulle los ons eers,
maar ons weet nle vir hoe lank nle, Ons vertrou
bulle nle meer nle."

-

•

Voorverlede week het die
minister egter 'n aansoekvoor
die Pretoriase Hooggeregshof
gebringdat diesowat70 mense
wat nog op Zwartrand is,

het.
Die plaas Zwartrand is in

1916 deur die Magopas se .
voorouers gekoop, en die
buurplaas Hartbeesfontein in
1931.·

Meer as 'n jaar nadat die
300Magopas verwyder is na
Pachsdraai naby Groot Ma-

. rico en Onderstepoort naby
Rustenburg.hetdie Appelhof
inBloemfonteinbeslis dat die
uits~~gsbevclgebre~gwas

en hul verwydering dus on
wettig.

Die Magopas is egter ver
hoed om na hul grond terugte
keer, omdat die regering in- .
tussen die grond onteien het.

Terugkeer
Die Departement van

Landbou en Watervoorsiening
verhuur nou die grond aan die
Distrikslandbou-unies van
Ventersdorp en Koster vir'
weiveld,

In 1988 het die Minister
van Onderwys en Ontwikke
lingshulp, dr Gerrit Viljoen,
ingestem dat 'n paar Magopas
terugkeer na Zwartrand om
hul voorvaders se grafte op te
knap.

KOOP DIANETICS

._._ ...~~-_ .. ~--. __ ._---_._--_... _...-
: ONSGEBRUIK NET 10% VAN ONS BREINPOTENSIAAl . . -
• Dit is die woorde van Albert Einstein, die grootste fisikus van aile lye. Onlangse :
• onldekkings deur L Ron Hubbard in die gebied van die brein hel vandag bewys _
• dal Einstein reg was! Ja, slegs 10 persenl van ons breinpolensiaal, en soms so ._
• min as 5 persent word gebruik. Kan 'n mens die verdere ongebruikte 90 persent _
• in gebruiking stel? _· -• In die boek DIANETICS - THE _
• MODERN SC-IENCE OF
: MENTAL HEALTH maak L Ron
• Hubbard sekere
• opspraakwekkende ontdekkings -
• oor die brein. Dit is al vir 'n
• gerufme Iyd bekend dat tot 70
• persent van die mens se siektes
• van psigosomatiese oorsprong is
• en deur die brein veroorsaak
: word, maar niemand het 'n
• oplossing daarvoor nie.
• In die boek DIANETICS word dLe
• brein se enigste slruikelblok
• bekend gemaak en in
• besonderhede geanaliseer.
• Die loepassing van die
: DIANETICS-Iegnieke sal
• intelligensie verbeler, siekte en
• geeslelike probleme verminder
• en 'n baie beteren gelukkige
• gemoedstoestand te weeg bring.
• Duisende verslae oor die sukses
• van DIANETICS-behandeling is
• die beste bewys van die kwalileil
: van die boek. Hier is nuwe insig
• in die potensiaal van die brein
• wat wys dat die mens se
• breinkrag baie groter is as wat
• v.oorheen gedink is.
• Bevry jouself van die
• struikelblok.

: ~~~e~~~~c:~e;~~~~~E OF MENTAL ~EALTH deur L Ron HUbbard-..· .
.-------------~--------•
• POSBESTELVORM ,
• Ja stuur asseblief vir my 'n kopie van DIANETICS THE MODERN SCIENCE OF
• MENTAL HEALTH deur L Ron HUbbard. Ek sluit my betaling van R20(insL
: Posgeld en AVB) -
• Naam : : .

• Adres ;•..: : : .- : .
•· .
• Kode .
•• Tel .

•
• HUBBARD DIANETICS HANDELS- EN DIANETICS SENTRUM
• DIENSMERKE BESIT DEUR RTC ADUSEI MET Winkel 17(a). Grondvloer, -
• Middestad . _
• TOESTEMMING Preloriusstraat 272, Pta. _
• Tel 323 8843/4/5/6 _· -'_. __ .. _--_ ... _---_._~--_._~~-_._ ... _-
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DIEmense vanMagopa is
nie verlede week opnuut
van hut grond verwyder nie,
ondanks 'nbeslissing indie
Pretoriase Hooggeregshof
wat dit vir die polisie
moontlik gemaak her om
hulle teen Dinsdag te
verwyder.

Die inwoners seprokureurs
,. het vertoe lOtdie regeringgerig

om die mense met rus te laat
totdat 'n datum vir verlof tot
appel teen . die uitspraak
vasgestel is.

'n Verteenwoordiger van
· die Staatsprokureur, Adriaan
Coetzee, het aan Vrye
Weekblad gese die hofbevel
vir uitsetting is weI uitvoer
baar, maar dit sal uitgestel
word totdat 'n datum vir die
appelaansoek bepaal is, op
voorwaarde dat niemand
anders hulle intussen op die
plaas vestig nie en dat geen
nuwe strukture opgerig word
nie.

As'nappelaansoek weldeur
· die Magopas gebring word,
sal die ministers van Landbou
en van Ontwikkelingshulp 'n
teenaansoek bring dat die
hofbevel viruitsetting in wer
king gestel moet word.

Die mense van die Ma
gop a-stam is in 1984onwet
tiglik deur die regering
verwyder van die grond naby
Ventersdorp in die Wes
Transvaal waar hulle gebly



GESPREK

MET die skryf van 'n nuwe kerkorde vir 'n nie-rassige Verenigde
Gereformeerde Kerk van Suidelike en Sentraal·Afrika was die boodskap

van die NG Sendingkerken die NGK in Afrika aan die wit Nederduitse
Gereformeerde Kerk: Die swart NG Kerke het lank genoeg gewag vir die
Nederduitse Gereformeerde Kerk. Ons kan nie langer wag nie, ons gaan

voort! ELSABE WESSELS het gaan gesels met prof Johan Heyns, die
moderator van dieNGK, oor die posisie van die kerk.

'Ons
daarin belei. Die poging om so 'n
voorskrif uit die Bybel te regverdig,
mOO as foutherkenen afgewys word.

Diekerk het gevra virdie Wet op
OemengdeHuwelike. Lank voordie
NP bestaan bet, het die NOK al
kongresse gehou en gesedie enigste
oplossing is territorlale segregrasie.
Ons moet nie dink die huidigesitua
sie ismaar alleen die verantwoorde
likheidvan die owerheid nie. Daarom
het die kerk 'n verantwoordelikheid
om nit die impasse te kom.

As die kerk dan soveel skuld
dra, moet hy dan nle noujuis voor
loop en nle twee tree agter NP·
beleld nle?

Heyns: Orisprobeer,Kykwatdoen
ons alles. Maar jy moet onthou 'n
mens kan nie 'n situasie wat eeue en
dekades geduur bet, oomag veran
dernie. Virdrieeeue indie land was
wit baasskap die werklikheid.Maar
nou gaan ODS 'n indringende nuwe
fase binne.

Eers was dit 'n voogdyskaplike
verhouding en nou is dit 'n ven
nootskaplike verhouding. Dit het 'n
enorme psigologiese verandering
meegebring. Vandaardie weerstand,

-nie net in die politiek nie, maar ook
binne die kerk.

Mensewi! dit nie henie, Die KP
se partisie en mense binne die kerk

',se partisie, Weens ons spesifieke
historiese agtergrond is daar 'nenorme
weerstand waarmee ons werk.

wat doen die kerk praktles om
die ongeregtlgbeld van eeue on
gedaan te maak?

Heyns: In Kerk en Samelewing
het ons 383 besluite geneem. Ek het
hieroor met die staatspresident 'n
lang gesprek gehad. Hy het vir my
gese hy aanvaar dit. Ons voer
gesprekkemet individuele leiersoor
die hele spektrum.

Maar selfs met Kerk en Same·'
lewlng Iyk dit asof die NGK sy
lidmate volg en nle die lidmate die
kerk nle?,

Heyns: Toe ons Kerk en Samele
wing geskryf her, het ons nie eers 'n
opname onder lidmate gemaak nie.
Trouens, ons word gekritiseer dat
ODS nie lidmate se menings eers

- ingewinhet nie.Maar 005 het gedoen
wat ons geglo het is reg. Dit het ons
gedoen ongeag die konsekwensies
wat gevolg het - dieverlies van30 000
lidmate - wat vir ons 'n grootskoken
traumatiese ervaring was.

Maar sowat twee weke gelede '
op Blantyre het die swart NG kerke
beslult om die World Alliance of
Reformed Churches, aan te raal
om nle die NGK se opgeskorte
lidmaatskap te herstel nle, omdat
die NGK volgens hulle nog nle ver
genoeg gevorder bet nle.

Heyns:Laathullemaardruk. Ons
laat ons nie druk nie. Ons het 'n eie
roeping en verantwoordelikheid. Ek
sien nie die eenwording van die NO
Sendingkerk en die NOK in Afrika
as 'n front teen die NGK nie. Ons
gaan nie onttrek van hulle nie. Een
ding wat Vereeniging uitgewys het,
is onseilandbestaan. Dieswartkerke
staan aandie ontvang-kant van apart
heid en ons staan aan die gee-kant,
en daarom weet ons nie presies hoe
dit na hulle toe oorgekom het nie.

Dit is die tragiek dat ons so ver
uitmekaarlewe. DieuitdagingIejuis
daarin dat ons moet probeer om
bymekaar uit te kom,

75 persent van aIle lede van die
Volksraadlidmate is van die NOK.
Daarisdus 'ngeweldige grootoorbrog
ging tussendie NOK endie Nasion
aleParty. Dit is ons mense. Hulle is
intensiewe toegewyde lidmate.

In my Rondebosch-gemeente in
Kaapstadwas mnr Botha,mnr Vor
ster en dr Verwoerd alma! lidrnate
van my plaaslike gemeente. Hulle
was Sondag na Sondag in die kerk.
Ekhet saam met hulle Bybel gelees
engebid en intensiewe gesprekke
met hulle gehad.

Maar die Ideologle van apart
heid wat julle tot sonde verklaar
bet, isjuis deur die mense geskep.
As hulle almal dan sulke aktlewe
belydende Christene Is, waar staan
diekerk Insyverbouding met hulle?

Heyns: Ek se weer: Dit is nie 'n
ideologie wat hulle self geskep het
nie. Dit is 'n ideologie wat dis kerk
help skep het, In Kerk en Samele
wing het ons die kerk se aandeel

Die NGK het 'n duur les geleer
met verloop van tyd, Dit was 'n
misbruikvan die Bybelenons hetdit
gese, 'n Mens kan nie die Bybel
gebruikvir 'n sekerepolitieke model
nie. En ODS wi! nie weer op tipiese
party-politieke manier inmeng nie,

Daarom het ons nie die wette by
dienaam genoem nie, maar'n begin
sel gestel dat aIle diskriminerende

, wetgewing verander moet word'.
Word Kerk en Samelewlng

beskou as die pasaangeer blnne
dleNGK?

Heyns:DieBybelblydie hoogste
norm, maar Kerk en Samelewing is
deurdiealgemene sinodeas 'n riglyn
neergele en ons is gebonde aan die
besluite.

Maar Kerk en Samelewingword
juis veroordeel as kenmerkend van
die slmbiotlese karakter van die
NP·regerlng en die NGK.

Heyns:Wat kritici vergeet, isdat
,95 persentvandie huidigekabinet en

As ek my volk lief het, beteken
dit nie dat ek elke ander Yolk haat
nie. As ek my vrou liefhet, beteken
dit nie ek haat u nie. Die beginsel is
presies dieselfde,

By Vereenlglng hetdle NGK
hom verblnd om na geregtigheld
te strewe vir al die mense in SAop ,
maatskaplike, opvoedkundlge,
ekonomlese en politieke terreine.
Maar u was nle bereld om spesl
fieke diskrlmlnerende wetgewlng
soos die Groepsgebledewet of be
volkingsregistrasle by name te ver
oordeel nle,

Heyns: Wat moet oris in die plek
daarvan voorstel? Die kerk is nie in
staat om dit te doen nie, want die
kerk is.nie 'n politieke organisasie
nie. Kyk, die NOKhet 'ngeskiedenis
waarvan hy hom nie kan los maak

.nie, In die veertigerjarehetdieNGK
nie net apartheid probeer goedpraat
nie,maar dit ookBybels-eties regver
dig.

bestaan'
eiland

BY die kerkberaad van Vereeniging het die swart kerke hulle
verbind tot die ideaal van 'n nie-rassige Verenigde Gereformeerde
Kerk van Suidelike en Sentraal-Afrika, Die voorstel is deur die
NGK verwerp. ,

Heyns:Askerkworstelons reeds jare lank: met die probleem.Onshetreeds
in Kerken Samelewing gese die vier NOkerke is een. Toe ons in Vereeniging
vergaderhet,hetdieNOKnog nie 'n standpunt gehad oor 'nmodelvaneenheid

, nie - hoewelonsreedsjare daaraan werk.Eers in die daaropvolgendeweekhet
die AlgemeneSinodaleKommissie 'n verslag oorweeg en daarinis 'n voorstel
gemaak vir 'n bepaaldemodel wat aan die Algemene Sinode voorgelemoet
word. '

Wat behels die model?
Heyns:Die gedagtevan strukturele eenheid en een oorkoepelendesinode

is deur die NOKverwerp.Kerkeenheidmoet begin daar waar lidmatemekaar
fisiekontmoet. Ditwil se op lokale vlak,of plaaslike vlak, In my geval, in die
gemeente vail Waterkloof.

Met ander woorde die model waarop ons besluit het, is 'n dinamies
evolusioneremodelwat uiteindelik betekendat wanneerdie ontwikkelingop
plaaslike vlak plaasgevind het, dit teruggerapporteer kan word op Ring- en
Sinodevlakwaaruitdaar dan 'n model tevoorskyn kan komvir die totalekerk.

Maar verewlg die werkwyse nle die gebroke wereld wat apartheid
geskep het nie? .

Heyns:Watsoudiealtematiefwees?Onskan niemaakasofSA nie bestaan
nie. Een sinode gaannog steeds nie die mense by mekaar uitbringnie, Dan is
ditnog steeds 'noorkoepelendeliggaam wat net elke vierjaar bymekaarkom.

Eenheidvir mybetekendaar waar mense fisiek bymekaarkom.Daar waar
onsmetonshuisbediendes saamwoon
en werk.

Op Vereenlglng het u en die
NGK-afvaardiglng u spyt oor die
Ideologle van apartheid belel,maar
ges@ u Is nie bereld om apartheid
ongekwalifiseerd as sonde te belei
nle, Hoe kan 'n mens die begrippe
van mekaar skel?

Heyns:Ek dinknie 'n mensmoet
te lank daarby stilstaannie. Iy weet
tog as 'n mens praat van apartheid,
praatjy vanso 'nenorme, veelsydige,
veelkantige, wollerigebegrip.

Niemand verstaan onder apart
heid presies dieselfde nie. Daarom
het onsgevoel apartheidmoet gede
finieerword.SelfsAllanBoesakhet
gese apartheid' is ondefmieerbaar.
Maaronshet nou 'nbepaaldedefini
sie geskepen nou moet hulle bewys
dat daar iets is watbuite ons defini
sie val.

Wat is die verskil tussen apart
heid per se en die Ideologle van
apartheid?

Heyns: Watbeteken apartheid per
se? As ek lief is vir Afrikaans en vir
my mense - is dit apartheid?

Daarom is dit nie so eenvoudig
om dievraag te antwoord nie.Daarom
moet jy dit eers defmieer. Daarom
het ons geweier om sonder enige
byvoeglike naamwoord te se apart
heid is sonde.

Ons moet dus werk met defini
sies. Ek glo dat binne ons defmisie
alles wat diskriminerendis, veroor
deel is.
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LP's onderbetaal bulle plaaswerkers, beweerApril
.~ ~ . .

SOMMIGEwit parlementslede be
taal hul plaaswerkersso min as R18

, per maand,het ChrisApril,Minister
van Oesondheidsdienste en Welsyn
in die Raadvan Verteenwoordigers;
die week beweer.
, 'n Lid van die Arbeidersparty,
Glen Carelse,het geseplaaswerkers
is dikwelsuitgeleweraan die lot van
gewetenlose boere en die verhou
ding tussen die AP. en die NP gaan
versuur as die NP nie binnekort met,
wetgewing optree om die sosiaal-

ekonomiese lot van plaaswerkers te
verbeter nie.

Intussen het die Direkteur
Generaal vandie DepartementMan
nekrag, Joel Fourie, gese die rege
ring het alrnet stappebeginom wet
gewingop te stel om die basiese ar
beidsregte van plaaswerkers te be-
'skerm, . '

DieSuid-Afrikaanse Landbou-unie

Anton Steenkamp

is besigom arbeidskodesvir die be
dryf op te stel, en volgens hom is
plaaswerkers vry om vakbonde te
vorm,

Volgens Fourie isdie beskerming
vanbestaandearbeidswetgewingnie
relevantvir plaaswerkersnie, omdat '
dit met die oog op fabrlekswerkers
opgestel is.

Fourie betgese verteenwoordigers

van die landboubedryf is besig om
die moontlikhede te ondersoek wat
aandie hand gedoenis indie Nasio
nale Mannekragkommissie se ver
slagoor diewerksomstandighede van
plaas- en huiswerkers.

Die verslag, wat reeds in 1984
voltooiis;se bevindingsisnog nooit
bekend gemaaknie,

Die Departement Mannelcrag is'

volgenshom besig met opvoedings
en opleidingsprogramme om die le
wensgehalte van plaaswerkers te
verhoog.
*DieMinister van Landbou. Greyling
Wentzel,het Woensdagindie parle
ment gereageer op kritiek deur Jan
van Oend (OP Grootte Schuur) dat
boere in "sekere modeIle Duitse ,
motors" rondry.

'n Mens moet onthou dat baie
boere nie binne loopafstand van
dokters of skole blynie, het hy gese.

Vrye Weekblad, 19Mei 1989
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toordokters of •magiese genesers?
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In Zimbabwe, waar tradisionele
genesers erken word, het opleiding in ..
basiese hidrasie-terapie gelei tot die
daling van die mortaliteitsyfer onder
babas as gevolg van diarree. By 'n
paar klinieke in die tuislande het die
kliniekhoofde die inisiatief geneem
om informele kontak met die sango
mas te maak. Die gevolg is die. we
dersydse verwysing van gevalle na
gelang van die mediese stelsel wat
die beste hulp sal aanbied.

Hoewel komrner bestaan dat in
dien tradisionele genesers erken sou'
word; die druk op formele gesond
heidsdienste om te verbeter sal af-

, neem, bestaan daar goeie redes, beide
polities en prakties, dat dit 'n mate
van erkenning moet geniet.

Staugard sluit af: "Deur met 'n
oop gemoed saam te werk, kan die
modeme en die tradisionele die beste
eienskappe van beide sisteme ver
soen tot voordeel van almal".

Aanvaar
Verskeie van die behandelings is

deur die Westerse medici aanvaar 
die mees algemene hiervan is die
gebruik van kinien in die behande
ling van malaria.

Die Wereld Gesondheidsorganisa
sie heplan om in Botswana 450spesies
van die plante watdeur kruie-dokters
gebruik word te analiseer. Dit word
beskou as 'n stap tot die plaaslike
vervaardiging van basiese medisyne.

sy aan longontsteking Iy. Net so kan
'n pasient wat aan diarree ly omdat hy
tifus het, medikasie vir diarree...,
ontvang."

VolgensBuchhetklinieke nie a1tyd
die regte medisyne nie en is dikwels
ver van die mense se huise gelee.

Daarenteen woon die tradisionele
geneser in die onmiddellike omge
wing en het 'n konstante voorraad
van "medisyne".

12212(

sondheidsdienste vir die meeste swart
Suid-Afrikaners is heeltemal on
voldoende. Baie is reeds geskryf oor
die probleme by stedelike hospitale
soos B aragwanath. In die tuislande is
dinge nog erger.

In 1984/85 is net 12,7 persent van
die gesondheidsbegroting toegeken
aan die 42,7 persent van die bevolk
ing wat in tuislande woon. Volgens 'n
opname van die Ontwikkelingsbank
is daar in die Naphuno-distrik in
Lebowa net een dokter vir 'ri beY~lk
ing van 105 000.

In 'n artikel oor gesondheidsdien
ste in die tuislande deur die Sentrurn
vir die Studie van Gesondheidsbeleid,
merk Buch op: "Die behandeling van
'n siekte word gewoonlik beperk tot
die behandeling van 'n simptoom,
eerder as 'n behandeling watgegrond
is op 'n ordentlike diagnose.

"Aan 'n pasient wat hoes, word
hoesstroop voorgeskryf terwyIhy of

Gradeplegtlgheid • 'n bees word geslag, dl~ voornemende sangoma word getoets en dan volg 'n groot
- ~ fees " ., ,,. "

" ,

Sangomas van Ladysmith dans tydens die stigting van die Vereniging van Suid-Afrikaanse Tradisionele
Genesers

Sangomas vier fees na hul
gradeplegtlgheid

VryeWeekblad,19Mei 1989
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, 'nBesoek aan 'ntradisimele geneser ~.
isdus 'npolitiekedaad. Ditherbeves- ~"
tig sekere kulturele gebruike en ver- ;:
enig families tydens sosiale onrus en {:
onsekerheid. ,Y

Tradisionele genesing het nie sy ;,~'
relevansie verloor vir mense wat .~,

permanent verstedelik het nie. Vak- '.:
bonde eis dat tradisionele genesers ,\
erken en formeel georganiseer word. ~..
Is daar nie andergoeie redes virbeter :;;
samewerking en erkenning tussen f.

tradisionele en Westerse mediese J.
instellings nie? ,'f;:

Die voorsiening van formele ge- , ~
~,- . ~

VryeWeekblad,19Mei 1989

'n Toneel bulte die winkel vardie Vereniging van die Tradisionele Genesers van Suid-Afrika .

die rneeste van die gevalle Ie die
oorsaak van die siekte in een of ander
vorm van kulturele, sosiale of indi
viduele konflik."

Die behandeling wat deur die tra
disionele geneser voorgeskryf word,
betrek dikwels die pasient se hele
familie. Op die wyse is 'n persoon

.wat aan stres ly verseker van die
ondersteuning van 'n wye netwerk.
Ander probleme binne die uitgebreide
familie kom na yore in die proses en
word opgelos.

,J
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vas of die siekte deur toorkuns of 'n
kulturele oortreding veroorsaak is,
en hulle draook kennisvan die mediese
gebruike van kruie.

Dan is daar die kruiedokter wat
siekes met kruie behandel. Hulle
spesialiseer gewoonlik in bepaalde
siektes.

In gevalle waar 'n siekte deur
onderliggende sosiale ofsielkundige
redes veroorsaak word, sal die
Westerse benadering onvermydelik
faa!' Die tradisionele geneser ver
staan, verduidelik en, behandel die
simptome in begrippe waarrnee die
pasient vertroud is en waarop hy sal
reageer.

Aigemeen
DrFrants Staugard van die WSreld

Gesondheidsorganisasie het in die
geval van Botswana opgemerk: "Die
simptoom van algemene liggaamspyne
en hartkloppings is seker een van die
algemeenste wat by klinieke en hos
pitale voorkom. Sulke klagtes word
dikwels gediagnoseer as "hart en
gewrigsiekte" en met geel pille be
handel...

"Dit is nie 'n manier om siektes te
behandel nie, maar eerder 'n wyse om

, die probleem te verbloem. Want in

wat tot voordeel van gesondheidsorg
sal wees nie?

In die meeste tradisionele Afrika
kulture word gesondheid beskryf as
algehele fisieke, geestelikeen sosiale
welsyn en nie net die afwesigheid
van 'n kwaal of siekte nie,

Siekte kan ook veroorsaak word
deur 'n breuk met tradisionele reels
en taboes ofdie bedryfvan toorkuns.

Daar is twee soorte tradisionele
genesers:

Eerstens is daar die sangomas wat
'n diagnose maak deur bene of ander
hulpmiddels te gebruik. Hulle stel

Is sangomas soos mediese dokters, of is helle
gevaarlike toordokters wat na'iewe mense van hul

geld beroof? Waarom is hulle steeds so gewild
onder verstedelike swartmense? Kan 'n

heropleidingsproses nie van hulle waardevolle
bondgenote maak in die stryd teen siekte nie?

EDWIN RITCHKEN van die Departement Politieke
Studies aan die Universiteit van die

Witwatersrand, bespreek die vrae. STEVE
HILTON-BARBER,van Afrapix het die foto's

geneem.

,1

I

beskerm".
Die Suid-Afrikaanse Mediese en

Tandheelkundige Raad verbied ge
, registreerde medici om met ongere

gistreerde genesers saam te werk. Na
raming raadpleeg 80 persent van swart

, Suid-Afrikaners tradisionele genesers
voor en na hulle Westerse dokters
geraadpleeg het. 'n Klomp vrae bly ,
dus onbeantwoord.

Wat bied tradisionele genesers wat
Westerse medici nie bied nie? Is dit
nie moontlik om 'nmeerkonstruktiewe
verhouding tussen sangomas en
Westerse mediese instellings te skep

Heropleiding
Aan die ander kant is 'n dokter en

gemeenskapleier van Soweto, dr
Nthatho Motlana, onlangs aangehaal
waar hy voorgestel het dat Suid-Af
rika Mosambiek se voorbeeld moet
volg en "sangomas, kruie-dokters en
toordokters't na 'n aanhoudingsplaas
moet stuurvir heropleiding. Motlana
het vader daarop aangedringdat mense
wat tradisionele genesing beoefen
volgens die wet op heksery vervolg
moet word "om onkundige mense te

Vakbondorganiseerders se die eis
gaan nie net om erkenning. van 'n
reeds aanvaarbare genesingsmetode
nie. Die eis was eerstens 'n politieke
een. Ditduiopdiemenssereg om die
soort mediese hulp te kan kies wat
hulle dink tot hul voordeel sal strek.
Die afdwing van een spesifieke
mediese stelsel is deel van die stelsel
van onderdrukking wat die geskie
denis en kulturele integriteit van die
bree bevolking ontken.

WERKERS by 70 fabrieke oor
die heleland hetverlede jaar by
die bestuur aangedring dat tra
disionele genesers asdokters erken
wordvirdie doelvansiekverlof.



MENINGS

Wimpie, wat maak jy?

Groetnls
MAX DUPREEZ

Ofjy oorskat jou eie waarde, Ofjy
oorskatdie waarde vanjou broer. Of
nee, miskien onderskat jy die in telli
gensie van die kiesers.

Ek het vanmiddag in 'n restaurant
gesit en luister na 'njong Afrikaanse
sakeman wat saam met jou aan tafel
gesit het toe Allan Hendrickse onlangs
in Johannesburg 'n groep sakemanne
toegespreekhet. Jy was toenog vuur
en vlamvir die DPenjy het die jong
manne aangesteek. Hulle het skielik
nuwe hoop gehad vir die toekoms;
&11 'n nuwe politi eke tuiste gevind
waar hulle apartheid kan teenstaan
en terselfdertyd kan luis voel as
Afrikaners.

Jy het hulle vuur geblus. Hulle is
bitter en kwaad en verward.
, Ek het ook die laaste paar dae na
leiersfigure van die DP se bitterheid
oor jou stap geluister. Jy het hulle in

ie rug gesteek, Wirnpie.
Sommige van jou vriende se jy

het net nie die senuweesvir die poli
tiek nie. Ander se weer jy her, TIll al
die jare in die hart van die Broeder
bond en die establishment, nie kans
gesien om van die hoofstroom van
Afrikaner-Nasionalisme vervreem te
raak nie. Nog ander se jou DP-dae
was net 'n flirtasie met die nuwe nie
rassige politiek en toe jy agterkom
hulle bedoel wathulle se, is jy inder-

aas terug na veiliger, bekende
eivelde.

D an is daar on~errnydelikook

mense wat glo jy het die beginsels
wat jy die laaste paar maande verkon- " \
dig het, oorboord gegooi om jou
broer te gaan help om 'nsuksesvolle

,A'taatspresident te word.
" Ekweetniehoekomjyditgedoen

het nie. AI wat ekweet, is dat jy die
vertroue van 'n groot klomp mense

erraai het, .
. Laat ek vir myself praat: ek di

nie ek sal jou maklik weer kan vertrou
as 'n "onafhanklike politieke korn

entator en gesprekvoerder" nie.
dink jy is soos Lot se vrou: j

het omgekyk en in 'n soutpilaar ver
ander.

Soutpi!are hetnie 'n rol in vandag
se politiek nie.

Ek hoop jy voel gelukkiger nou
tjy weer ''binneNP-verband'' staan.

die Afrikaner-establishment kontak
verloor het met die gewone mense,
met dit wat op die grond aangaan? 'n
Soortdiepgaande arrogansie waarmee
julle dekades lank agter die skerrns
gesit en kook het oor hoe julle as die
hoofmanne van Afrikaner-Nasio
nalisme die Yolk moet beheer en
besrrur en manipuleer.

I k sien dieselfde verwaandheid
in J', • uitlatings by die perskiub oor
skakeling met organisasies soos die
ANC. Jy vra vir gesprekke met die
ANC en dan voegjy by: "Ekpraatnie
van demonstratiewe konferensies soos
Leverkusen, Dakar en Harare nie,
maar van diskrete, geheime, eksperi
mentele onderhandelinge. 'n Netwerk
is reeds hiervoor opgebou."

, Dus: Weer eens 'n agteraf gekon
.kel, 'n gepratery agter die Yolk se
rug. Waaroor praat julie tydens julIe
"diskrete, geheirne" onderhandelinge?
Dan nie ooronsen ons land se toekoms
nie? Praat jy met die mense ook
"binne NP-verband"? Praat jy namens '
Afrikaners? Wie het julie die man
daat gegee?

ander.

~
• Maar nee; wat se jy? Volgens
verlede Vrydag se Beeld het jy aan
die Pretoriase persklub van FW gese:

, "Ekmeenhyverdien 'nkans. Hy is 'n
goeie onderhandelaar." "

. FW is nienetjoukleinboetnie;jy
ken hom tog ook lankal as politikus.
Jy het self in jouvroeereDP-dae die
wereld laat verstaan dat FW te ge
troud is met die groepsidee om ons
na 'n vreedsame en oop dernokrasie
te lei. Wat het die laaste paar weke
gebeur om jou van gedagte te laat
verander? Seer sekerlik nie 'sy
uitsprake soos laas Vrydag se tipiese
"eie sake" en "algemenesake" -soort
apartheid in die parlement nie?

Maar nou wi! dit mos Iyk asofjou
steunvir 'n "nie-rassigedemokrasie"
ook net lippetaal was. Want ek lees
in Rapport jy se jy "aksentueer die
groepsverskansing in die toekoms
ontwikkeling baie sterk". Hoe ver
staan jy dan die begrip nie-rassige

'. demokrasie? Of wil jy nou met jak
kalsdraaie kom en se jy praat van
kulture1e groepe en nie rassegroepe

, nie? Is perdebolle vye?
En kyk na die eierdans: jou

standpunt oor groepe verskil van die L
NPen van die DP,sejy, 'n Vroukan
nie net 'n bietjie verwagtend wees '( aat ek jou iets se oor Dakar,
nie, Wimpie. Sy.isdit of sy is dit nie. Harare en Leverkusen waaroor jy so

snedig is. Die ontrnoetings het die ys

~
" gebreek; dit moontlik gemaak vir

mense soos jy en koerante soos Beeld
om nounpenlik onderhandeling met

'eANC aan te vra, Dithetdie swart
weerstandsbewegings gede-demoni
seer en die feit by gewone wit Suid
Afrikaners luisgebring dat die meeste
ANC-Iede - of ons nou met hulle

.rnetodes saamstem of nie - maar
i~ eintlik net mede-Suid-Afrikaners is
I wat 'n regverdige bestel iii Suid-
, Afrika soek. .

Wirnpie: wat Suid-Afrika nou
nodig het, is nie n6g geheime onder
handelinge en "private deals" nie.
Ons is genoeg belieg en bedrieg. Ons
vertrou nie meer mense wat agteraf
in ons naam "onderhandel" nie. Ons
wil sien wie praat met die ANC, ons

, wil weet wat hulle en die ANC se en,
ons wil self daaroor oordeel. Want
dit gaan oor ons gewone rnense se
oekorns..

Nog 'n puntjie: Ek vind dit pikant
da jy tot onlangs nog gese het jy glo
die DP kan22persentvan die gefrus
treerde NP-kiesers trek, maar nou
dat jy loop, is dit skielik net 6 tot 8
persent,

DrWlllemde Klerk

Die politiek gaan ook oor strate
gie. Jy het self die konsep "Vierde
Mag" geskep en gese jy gaan hulle
uit die apartheidskamp help lei. En
nou, net voorjy hulle moet begin lei
om in September hul kruisies op die
regte plek te trek, drop jy hulle. Of
lei jy hulle dalk terugna die NP toe,
om 'n klomp Albert Nothnageltjies
te word?

. Die punt is dat daar met die ver
warring en korrupsie in die NP 'n
guIde geleentheid was vir 'n ver- J" "
nuwende party soos die DP om 'n' /'
duik te maak in die NP se Afrikaner- I' y se ook jy wil jou "rol as poli-

steun - selfs om die nuwe Amptelike ~ieke kommentator en gesprekvoer-
Opposisie te word. Enjou boodskap der voortsit sonder enige partyver-
aan die twyfelaais was (soos hulle bondenheid." En dan voeg jy net
ditvertolk): Hou vas, kom ons red daarna bydatjy "binneNP-verband"
eerder die sinkende skip as om op 'n i1standpunt stel.
ander te klim wat fluks na 'n nuwe Wat beteken ''binne NP-verband''?
Suid-Afrika vaar. Dit beteken seker die teendeel van

"buite. NP-verband", of hoe? Met
ander woorde, nie van buite die NP
nie, maar van binne.

Met respek Wimpie, jou onder
rok hang uit, Jy kan tog sekerlik nie
"binne NP-verband" vir kiesers se
hulle moet vir die DP stem nie. Nou
wat se jy "binne NP-verband" aan
kiesers wat jou as "politieke kom-

, mentator en gesprekvoerder" vra vir
wie moet hulle op 6 September stem?'

Of stel jy nie so erg belang in die
kiesers nie, maar eerder in die soge
naamde "leiers", die "meningsvor
mers"?

Is dit nie deel van jou probleem
nie? Dat julle manne in die top
struktuur van die Broederbond en

W ~t, is die groot slagkreet

mos nou, FW is die nuwe wit hoop, ,
gee hom 'n kans!

Ons het gehoop jy gaan se: Die
, NPverdiennie nog 'nkans nie, Hulle
het.veertig jaar lank kans gehad om
ons na vrede en voorspoed te lei, en
pleks daarvan sit ons nou met 'n
korrupte administrasie, 'n bankrot
ekonomie, algehele isolasie en die
grootste rasse-polarisasie n6g in ons
geskiedenis. En daar is genoeg Iyke
langs die pad van mense wat gedink
het hulle kan die NP van binne ver-

B este Wimpie
Ek is een van 'n geslag ,

Afrikaanssprekendes wat jou
loopbaan in die Broederbond,

die akademie, die joemalistiek en
die politiek met belangstelling ge~

volg het. En oor die jare het ek my
nogal gesteur,aan wat jy te se gehad
het. ' '

Ekiseenvandie Afrikaanssprekc:n
des - en Afrikaanse joemaliste - wat

· jou in die gees gesteun het toe jy
weens jou sienswyses en uitsprake
as redakteur van Rapport uitgewerk
is.

Ek was bly toe ek hoor jy is deel
van die groepie wat gehelp het om
die qne wit oppa;isiegroepe bymekaar

· te kry om binne die establishment 'n
slag lewe te blaas in die stryd teen
apartheid. ,.

·Kortom:'ek enbaie mensesoos
ek het jou begin sien as 'n teken dat
die ouer gesiag Afrikaners nie nood
wendig almal aan die onvermoe Iy

· om die volk se rokspante te los en die
rug op onreg en minderheidsrege
ring te draai nie.

Nou lyk dit vir my JY het ons met
'n slap riem gevang.

Hierkom jy laasweek uit die bloute
met jou onttrekking uit die Demokra-

Q
,ieseParty sodatjy, injou eie woorde,? "die vrymoedigheid het om binne
NP-verband standpunte te 'stel."

Jou gatornswaai het die meeste
mense - my inkluis - onkant betrap,

Meer nog, dit het die Demokra
tiese Party - waarvanjy mede-skep
per was - 'n lae, onverdiende en
uiters gevoelige hou toegedien,- en
dit net toe die verkiesingsveldtog
begin het.

Die ergste van alles is dat jy die
Nasionale Party 'n hupstoot gegee
het watdalknetkansorg dat hulle na
-die.verkiesing gaan ophou om oor
hullinkerskouer te loer, en met hul
kenrnerkende arrogansie gaan voort-
neuk. '

Nee Wimple,ons weet jy se jy het
nie by die Nasionale Party aangesluit
nie. Maar die politiek, soos jy seker
goed weet, gaan oor persepsies. En
·laat ek dit reguit se: die openbare
persepsie is dat jy die DP-skip ver
laat het en nou in jou bootjie agter
die NP-skip aanroei om vir hulle te
gaan se hulle moet so 'n paar grade
diekam toe vaar. '

Vryc Wcclcblad, 19Mci 1989

Die Johannesburgse
Demokratiese Aksie-komitee nooi
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MENINGS

gevaar

No6 is die hele

, '

Die regering van die dag (wie dit
ook al is) het ongetwyfeld 'n ver
antwoordelikheid in die verband. 'n
Indringende ondersoek sal gedoen "
moet word om vas te stel of wetge
wing wal die produsering van die
nadelige stowwe verbied, nie dalk
(onmiddellik?!) nodig is nie. "

Die saak bied 'n uitstekende
geleentheid aan die kerke (en ook
ander religieuse groeperings) om log
vir 'n keer saam te werk. Die kerk
weet immers van die opdrag van die
Here naamlik dat die mens die wereld

"moe;beheer - nie oorheersofvemie-
tig nie.. .

Die res van die land het egter nie
daarom geen rol te speel nie. Elke
persoon wat spuitkannetjies gebruik,
sal dit eers met sy of haar gewete
moet versoen. Daar is tog altema
tie we; insekte hoef nie noodwendig
met spuitkannetjies bestry te word
nie; 'n brand hoefnie daarmee geblus
te word nie, As 30 miljoen mense
eenvoudig weier om sulke apparaat
te gebruik, kan dit 'n enorme verskil
maak aan die osoonlaag - en aan
rnense in ander lande se houding
jeens die saak.

N iernand kan bekostig om te

wag nie, Daadwerklike optrede sal
niks help wanneer dit reeds te laat is
nie, Oppas dat die mens nie die groot
ste bedreiging vir God se aarde word
nie. En oppas dat ideologiese en
ander verskille nie die stryd om
oorlewing fnuik nie. Die saak van
verskillende groepe in ons land kan
nie gedien word wanneer daar nie
mand oorbly om die stryd Ie stry nie.

, , "

maaksels van die trip na daardie
verskriklike, vitale, verskriklik-vi
tale stad,

Die toerleierword voorgestel: Dirk
Uys. 0, skitterende ironie. Sopnat
agter die ore het ek al gehoor van
Dirkie Uys se laaste stand teen die
Impis.

Ek gaan myself herdoop tol Re
lief de Wet en aansluit.

Hier is die spanwerk, die opgaan
van ego in diekollektiwiteit, wat ons
beloofis in Saai die Waatlemoen. En
ons so wreed ontneemis metdroewige
vertolkings van die Stem op Ellis

.park voor toetse, Afrikaners met
planne het ons geleer, kom saam vir
'n hakkejag, 'n voorspelerstormloop,
of 'n Informasieskandaal. Briljante
individue soos N aas of Breyten eet
varkleerballe in die vreemde.

Subversie, vriende, is hier om te
bly. Skort op jou amptelike iden
titeit, laat los jou libido. Koop 'n
ghitaar en 'n paar Revox digital amps
in plaas van daai derde motor. Los
die blerrie brandewyn en coke en
raak 'n slag spookhoog.

Onthou net: om Rock op die pad
te vat, is nie maklik nie. 'n Kom
plekse mensdinarniek is ter sprake,
logistiek en die broodnodige, moeilike
tegnologie. 'n Swak klankingenieur

-kan 'n toer kelder,
Sien hoekom ek praat van'

gekoOrdineerde subversie. Juis omdat
dit weI aanwesig was by UWK - 'n
netelige venue sal die terugslae; die
bevrore mikrofone op die Wit Afri
kaanse Kampusse, die beweging sterk.

Dat die entourage van wit regu
lars en subkultureles op UWK byna
meerwas as die locals, is te verstane.
UWK is immers beter vertroud met

. georganiseerde verset.· En dis die
eerste Toer. Subversie moet sigself
nou vorentoe bewys. Op UWK, sou
ek versigtig-optirnisties se, het dit
gewerk.

Viva Vrye Voels. Sluit vandag
nog aan!

gee aan die skadelike stof, Is dit dan
werklik nie rnoontlik om dit (dade-

" lik) uit Ie skakel nie? Fabrieke wat
skadelike afvalstowwe afskei, sal
eweneens die saak moet aanspreek.
Niemand sal log wi! vermoed dat
finansiele oorwegings voorrang geniet
bo die bewaring van die totale natuur
nie.

Subversieis
hier omte bly
Dis 'n Goudstad boy die.

Ek dink nie dis 'n funksie van hoe
dikwels mens in Rockeystraat ge-

. loop, hoe lankjy in die Harbour Cafe
gesit het nie. Egoli is 'n bynes en haar
heuning ruik soos vlamme - haar hart
is oop vir die ego wat 'n skag wil sink.

. Koop ek dit? Ja, maar shalala
ossewa. Dalk is dit 'n hoe-desibel
afrip van altyd dieselfde hoe-profiel
figure, 'n opstuur van simbole wat
slimmer effektiewer deur die regses
uitgebuit word.

Nagwerk
Dalk is dit 'n substituut vir ware

" verset, was Paul Kruger die eerste
Afrikaner-rockster, gooi die Voels
bloot die wa in trurat, maar bly nog
boo Moes ons PW en dogter liewer
doodgeswyg het, ons woorde gerig
het tot die bou van versetorganisasies.

Maar om so helder oordag te y1is"
futiel, Die nag is die magsbasis van
subversie, en Voelvry is nagwerk,
Insurreksie is die taak van die werk
ersklas, wat die nag met moee lywe
(die harde hande wat met die ysters
werk) en skoon gewetes deurslaap.

Dit wit middelklas se strukturele
posisie laat nie veel georganiseerde
verset toe nie. En hoewel mens sinies
kan wees oor die Voelvry op UWK
(seker die grootsle konsentrasie van
wiues op die kampus Mit), was dit
OOslis 'n slerk bevestiging van die
Afrikaner-middelklas se loetrede tot
gekoordineerde subversie. En dit het
goed afgegaan voor die tuisskare, ~
het die wit groepies voorgegaan m .
die dans. Endis 'n bekvol gese.

Wanthoewel Kerkorrel die ego is
wWm subversie saamtrek, is Voelvry
nie 'n ten- of selfs drieman-vertoning
nie. Dis 'n Beweging.

Die toer is slegs die konkrete
vergestalting van iets omvattender,
eksentrieker. Let byvoorbeeld op dat
die toer uit Johannesburg vertrek,
maar die ego's en eggo's van veral
Letoit en Orrel is uit-en-uit die "

leks en konteks

Dr JOHAN RETIEF,
studentepredikant van die

Universiteit van Wes
Kaapland, behartig die eerste
van ons nuwe maandelikse

'godsdiensrubriek

ONLANGS het ek Mike de Vries in
'n kafee op Stellenbosch gesien
(sowaar).

Sy grys broek en skoentjies on
berispelik. "Isaw a werewolfdrink
ing a pina colada... (sing Warren
Zevon)... his hair was perfect." "

Soos mens kon voorspel, het Vrye
Voels wie se snawel hy wou bevries,
toe'n paar wingerde verder vir 'n
stampvol saal gespeel. Almal was
daar.Op UWK was die gehoor klein,
maar die aand histories.

In die UWK-grootsaal, met sy
hemelhoe orrel wat 'n gewese wit
amptenaar glo aangekoop het vir 'n
vet kommissie ,behoortdie aand aan
J Kerkorrel. Andre Letoit is candid
("nes ek 'n song oor 'n wet skryf,
skaf hulle dit af") en dit gaan af.

Hy is die hippie wat sy act
bymekaar gekry het, en dit wys.
Bemoldus Niemand, nader aan die
hart van Rock as Letoit of Orrel, is
effe skaam vir die historiese oomblik.
Sy nommers is klassiek, byna Afri
cana vir iemand wat sy verstom
mende LP - Wie is Bemoldus Nie
mand? - ken. Maar hy projekteer nie
dieNou-imagenie. Dis Kerkorrel se
domein.

Die aand vra 'n ego, 'n iemand.
Die tyd vra 'n ego waarmee geiden
tifiseer kan word. Of mens jou ver
beel dis jy watjou stem op Jannie se
funkie blertrompet of Braai Nylon
se hoevolikitaar laat ry, en of jy
agtema briesend teen 'n randsteen
skop want dit is nie jy nie. Die tyd
vra, en in die saal met die groteske
orrel is Joharmes Kerkorrel dit.

Hy lyk jonk en kleinerig, 'n
hoerskoolkind. Hylyksoosjywatin
'n lieflike fit - suiwer waansin - jou
skoolhoof se gordyne uit die pel
mets ruk. Die fantasie kan platte
lands wees. Maar die klawerklit
sende hiperkinese (van al die Vrye
Voels rnigreer hy die verste oor die.
verhoog) plus die cool is pure Egoli.

Voelvry het 'n draai
gemaak by die.

Universiteit van Wes
Kaapland. Die gehoor
was klein, maar die

aand histories. DIRI:<
WINTERBACH vertel

probleem blykbaar eerder in die
industriele lande van die sogenaamde
eerste en tweede werelde Ie, ver-

. ontskuldig ons geensins om nie ook
ons deel by le dra nie.

Dit het tyd geword dat ons ver
staan dat ons deel van die wereld is!

Fabrieke wat spuitkannetjies ver
vaardig, sal dringend aandag moet

van globale omvang aandag kan gee?
Ofis daar werklik ook mense watnet
eenvoudig nie daarvoor omgee nie?

Wat die probleme verer~er,
is dat mense graag voorgee dat ons in
'n Christelike land woon. Bied die
ByOOl ons dan nie genoeg grond om
meer verantwoordelik met die skep
ping om te gaan nie? Het die Here
dan nie die hemel en die aarde ge
maak nie? Behoort dit daarom nie
aan Hom nie? Is die mens dan nie as
onderkoning oor die wereld aangestel
om namens God daaroor beheer uit
te oefen nie? (Gen. 1:26,28)

Suid-Afrika 'het 'n spesiale ver
antwoordelikheid om navorsing in
die verband te doen, gesien ons ver
moe, ons ligging en ons kontak met
Antartika. Die feit dat die groot

Skepping in
D IE gevaar van die ver

dunning van dieosoonlaag
bokant dieSuidpool isdie
afgelope tyd deur die

mediaonderonsaandag gebring. "
Die verdunning word blykbaar
veroorsaak deur 'n sekere stof
wat in verskillende soorte spuit
kannetjies voorkom, asook inseke
re gassewatfabrieke afskei. Dit
kanselfsaanwesig wees inskuim
waarmee brande bestry word.

Die osoonlaag is 'n deel van die
aarde se atmosfeer wat skadelike lig
van die son wegkeer. Sou daardie
deel van die atmosfeer verdwyn of
selfs net verdun, bestaan die gevaar
dat mens, dier en plant nie net deur
skadelike sonstrale op allerlei rna
niere aangetas kan word nie, maar
inderdaad ook uitgewis kan word. 'n
Vemietigde osoonlaag sal uiteinde
lik die hele wereldvemietig.

Die stryd om die bewaring van
die osoonlaag isdaarom in waklikheid
'n stryd om oorlewing. Die 'aarde het
immers net een osoonlaag. Niemand
kan die laag kunsmatig vervang as
dit eers beskadig is nie,

Daarom is ditmeer as netvreemd
dat mense blykbaarso weinig oordie
saak bekommerd is. Is dit omdat
hulle nie die gevaar daarvan besef
nie? 'n Probleem van inligting, dus?
Of sou mense vaskyk in die poli
tieke, maatskaplike en sosiale
probleme van ons land?

Sou sulke mense meen dat ons

eers later, wanneer ons probleme
hier plaaslik opgelos is, aanprobleme

Waar is die
Afrikaanse Olives?

DIE aankondiging van Etienne van Heerden se Hertzogprys het my laat
terugdink aan die invloede agter sy werk.

Veral een het bly neul in my ore: daardie selfde "Skryfvrou" wat so lank
al by hom bly spook: Olive Schreiner. Dis toe wat ek aan die dink gaan en
wonder of 005 in Afrikaans ook sulkes het. .

Skrywers wat 'n nuwe geslag so gaan aangryp omdat hulle geweier het om
te gaan Ie voor die geweld wat hulle omring. Mense na wie se graf jy 'n
bedevaartstog sou wou onderneem, of van wie jy 'n hoek sou kon oopslaan om
te gaan soek na wat dit beteken om nM hier te leef.

Waar is hulle, die skrywers wat hulle oorgee aan "baie fyn dink" en wat
rondom hulle skryfwerk worstel met die problematiek van mens-wees in die
streek?

Of is die probleem dat hulle aliyd in die eerste plek skrywers wi! wees, en
kunstenaars, en dat hulle die plek van woorde binne die samelewing vergeet.

Kyk 'n mens maar na die wyse waarop die NP van Wyk Louw en DJ
Opperman-versamelings gebruik word, of na die hele museum-opset by Naln
in Bloemfontein, kry 'n mens amper die idee van 'n vereringskultus.

lospraatjies

deur Fanie Olivier

Groter
Toevallig het al die dinge ook saamgeloop met die opening van 'n sentrum

in Pietermaritzburg waarin die boeke en dokumente van die Natalse skrywer .
Alan Paton gehuisves word. Dit is na sy dood deur sy vrou aan die Universiteit
van Natal geskenk met die versoek dat die ideale van die skrywer van die
baanbrekerwerk Cry the Beloved Country daardeur bevorder kan word.

"Life must be used in service of a cause greater than oneself," het Paton op
'n keer geskryf. Endie saak was altyd groter as die kleinlikhede van skrywer
wees en die vertonerigheid van die kunstenaar.

Daarom ook het daar nie 'n vertoonlokaal tot stand gekom op Pieterma
ritzburg nie, of net 'n plek waar studente indie letterkunde kan gaan variasie
studie doen nie. Maar rondom die boekery van Alan Paton ontstaan daar die
Alan Paton-sentrum vir die studie van letterkunde en tussengroepversoening.

"Hierdie gedenkplaas," het prof Colin Webb by die opening gese, "is nie
'n gesnede OOeld nie; nog minder is dit 'n heiligdom. Dit is nie 'n plek vir
heldeverering of vir eerbetoon aan die dooies nie. Die doel daarvan is iets
heeltemal anders.

"Die fokus is toekomsgerig. Dit is 'n plek vir die lewendes, 'n instrument
waardeur die stryd vir beter menseverhoudinge verder gevoer kan word, 'n
stryd wat so 'n groot deel van Alan Paton se wesentlike menslike lewe
uitgemaak het.

"Die grootste eer wat ens hom kan bewys, is om hom te onthou as menslik,
wys en uitsonderlik geartikuleerd en om deur die sentrum by te dra tot die
verwesenliking van sy droom van 'n vry, nie-rassige demokrasie."

. Hoe yllyk so baie dinge in ens letterkundige wereldjie nie!
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Nog briewe Op bladsy 19

en die Swart Gevaar en Andre Letoit het in
die afgelope paar jaar huishoudelike name
geword.

Somrnige van die lirieke is soos 'n vars
briesie. Die melodieeis ritmies en aan
steeklik en is 'n lewende bewys daarvan dat
dit wel moontlik is om Afrikaanse rockmusiek
te skep. ,

Dit is vir my duidelik dat al die bo
genoemde kunstenaars in opstand probeer
kom teen die bestaande orde en norme,
Andre Letoit gee s6 uiting daaraan in sy
Iirieke deur te se dat hy nie kerk toe gaan

nie, wantditis 'n "drag". Deurdiekeusevan
die naam gee Kerkorrel uiting aan sy nega
tiewe gevoelens teenoor die kerk en 'n
Christelike opvoeding, . :

Die beweging probeer vry wees en ver
lief vryheid tot die alfa en die omega. Die
here Letoit en Kerkorrel is egter so rigied In
hulle denke omdat hulle nie die bestaan van
ander moontlikhede erken nie, dat hulle
totaal en al hulle vryheid verloor.

'n Ander kenmerk van die beweging is
dat hulle hul geroepe voel om uiting van
hulle frustrasie te gee deur die gebruik van

, banaliteite en gekruide taal.Johannes Kerker
reI vind oenskynlik 'n behaein die ydelike
gebruik vim God se naam en openbaar
sodoende 'n selfsugtige lewensuitkyk deur
dit wat vir Christene heilig is, onder die

.voete te vertrap,
Die meeste mense het in een of ander

stadium in hulle jeug geglo dat hulle die
oplossings op taIle probleme envraagstukke
het; Sodra 'n mens egter meer lewenson
dervinding opdoen, staan jy dikwels stom '
oor jou voortvarendheid, gebrek aan diploe'
masie en eensydige benadering.

Hoe gouer Johannes Kerkorrel en Kie
die stadium bereik, hoe gouer sal daar 'n
verdieping, nugterheid en volwassenheid in
hulle musiek intree: (Brief verkort)

met bleddie geboortereg
Dis vir julle war ek skryf
oor julle dat hierdie land - hierdie

Godgegewe aarde - bloei
Ek sou my pleidooi kon verwoord in

rymelary , "
met verdere emotiewe woorde boei/gloei

, Maar ek wil reguit loop'
die dae van ompad-mooitrap-paadjies is

dood.: "
, ,Ek beroep my op julie NP/G-Broeder

skap Bond
" 'om julie liefde te verdaad

'_ -Om julie oeoop te maak en ,
- , 'verby julleuitsaaikorporasies, Northcliff-
koppie, " .

skaaptjoppie, laatmiddagdoppie en al-
bino-rnoppie te kyk .

Te kyk op wie julle julle inflasie-fratse
seks-frustrasies en stres-flirtasies
futloos uitgemasturbeer het
Te kyk na die Swart spons van julie

gewetens:
die slagdiere van julie eie-waan, julle

haat
en te smeek;
"God vergewe ons - ons weet goed wat

ons doen." ' ,
Want ook die blote wete is inisdaad
en "niemand is skuldig aan on(s)skuld

nie."
Liefdegroete
AFRIKAnec terwille van die SwartGewete
NS Joh 9:14Je~us antwoord hulle; "As

julieblind was, soujulIe nie skuldig gewees
het nie; maar nou se julle:•ens sien', Daarom
bly julIe skuldig."

Kerkorrel onyry
HG Kruger van Arcadia skryf:
, ' Dit is met groot belangstelling dat ek die
ontwaking van die nuwe "alteniatiewe"
Afrikaanse musiek dopgehou Iiet. Kunste- .

'naars soos Johannes Kerkorrel en die .Gere-'
,fonneerdeBlues Band,Bemoldus Niemand,

Bloeiende aarde ,
SuUa HoUzhausen van Randburg skryf:

Aan al dieWit Olifantemet swart gewetens
, JulIe wal metjulle klotsel bloed in pypies

en kraakbeen '
rondloop vol passiewe begrip, insig,

medelye
Julie wat met julIe Stompie(s)arms
toekyk hoe soveel onder die warm-vrot

ledemate van die bestel smeul
Julie watinjulledonnerse wit torings sit '

Eksperimenteop diere:
geld die sondebok

-----~---Vrye Weekblad plaas aile briewe wat nie die wet
oortree of lasterlik is nie, mits die korrespondent
se naam en volledige adres bygevoeg word as 'n

,skuilnaarp gebn.lik~word~ Die redakteur behou.die
reg voor om briewe te verkort. Skryf aan: Die

Redakteur, Vrye Weekblad, Posbus 42637,
.. ,. Fordsburg 2033. ,

•• •

Helen Suzman
ONS bring hulde aan die veteraan-parlementarier
Helen Suzman wat pas haar uittrede aangekondig
het.

Jare lank, veral vroeer jare, is sy deurdie Nasio- '
nale Party en sy ondersteunendemediauitgemaak as
'n vyand van die Afrikaner en 'n gevaarlike linkse.

• Maar sy het onverskrokke .haar stryd vir ge
Iykheid en regverdigheid voortgesit en veel vermag,

Die geskiedenis sal haar ongetwyfeld as 'n held
onthou. Eendag salons kinders geleer word: Helen
Suzman was een van die beste Suid-Afrikaners van
die tweede helftevan die twintigste eeu.

Strydom 2
REGTER Jan Strydom het al weer in 'n geval van wit
op swart geweld - wat tot die dood van 'n swartman
gelei het - die oortreder 'n besonder ligte vonnis
opgele,

, In die jongste geval het hy 'n effektiewe vonnis
van twee jaar gevangenisstraf aan 'n polisieman wat
'n swartman doodgemartel het, verminder .tot 'n
boetevan R2000.

Helen Suzman het al twee keergevra dat Strydom
van die bank verwyder word op grond van verskeie
soortgelyke uitsprake. Dinsdag sal sy weer 'n mosie
van sensuur teen hom ins tel in die Parlement.'

Dit is tyd dat al die Parlementslede in opposisie-
,en regeringsgeledere wat die week vir Suzman soveel '
lof toegeswaai het oor haar ywer en toewyding vir
geregtigheid, viroulaas 'n slag ag slaan op haar
woorde en vir Strydom van die reg bank afhaal. <-

, Ons regstelsel vind geen baat by sulke uitsprake
nie'. As ons 'n tradisie van onafhanklike regspraak
wilhandhaafmet geloofwaardigheid in die oevan lil
Suid-Afrika se inwoners, is daar vir regters van
Strydom se kaliber nie meer plek nie.

"Aan ons, 'n handjie vol uitgesoektes, 'n Gideonsbende,
is opgedra om die stryd,m~l_dieswaard te veg tot een van
die tweekante wen - Satan ofChristus Jesus." - Wit Wolf
Barend Strydom.

So se hulle

"Ons Is mos gewoond om'hierdie mense baas te noern."
- Simon Mkondoleli, wat Barend Strydom ontwapenhet
na die Strydomplein-skietdrama.

ONS sogenaamde volksvaders moet baie mooi lees
aan die getuienis in die verhoorvan die massamoor
denaar B arend Strydom en die brief wat hy aan Vrye ,
Weekblad gegee het. Daar Ie 'n paar harde lesse in.

'n Mens word koud as jy in die brief lees hoe die
man rassegeweld in die naam van Afrikaner-Na
sionalisme verheerlik en dan sy brief afsluit: "Die
genade en liefde van onse Here Jesus Christus symet
u." .

Hoeveel jare lank het predikante van die Afri
kaanse susterkerke nie as voorspraakmakers van die
Afrikaner-Nasionalisme en die staat se beleid van
rasse-onderdrukking opgetree nie,

Elkeregse dominee wat so graag die Afrikaner en
apartheid van die kansel afverheerlik, dra skuld aan
Strydom se soort godslastering. "

Vir die soort mense - en daar is meer as net die'
moordenaar - is God nie 'n God van liefde nie, maar
'n god van wraak en rassisme. .-

In sy getuienis dui Strydom self aan wat die.
ioorsprong van sy rassisme is: sy "volkstrots" wat hy
by veldskole en in die Polisiekollege aangeleer het.

Miskien moet die Afrikaner as groep ook 'n deel
van die bloeddorstige jong man se skuld dra,

.Strydom 1

" Ek het aan hulle gese die KP is deurmekaar en verward
en dat hulle skielik soos 'n ballon opgeblaas het wat geen
fondament het waarop ditgevestig is nie.' - Stephanie
Greyling, stadsraadslid van Boksburg en voonnalige
HNP·lid wat uit die KP bedank het.

A Botha van Johannesburg skryf:
Baie mense glo nog dat diere-eksperi

mentering noodsaaklik is vir mediese voor
uitgang, 'nwanopvatting wat die vooruitgang
meer vertraag as bevorder het.

Lank nadat chloroform ontdek is, is daar
,nog sonder narkose op die mens geopereer
: omdat chloroform honde opgewonde

"gemaak het, in plaas van kalmeer. Digitalis,
die hoofgeneesmiddel vir kardiale pasiente,
verhoog die bloeddruk in die hond. So kan
'n mens boeke vol skryf.

Diere-eksperimentering kan nie na mense
geekstrapoleer word nie, want die meeste
siektes is spesie-gebonde en diere reageer
heeltemal anders op middels as mense.

, Derduisende mense het al gesterf van mid
dels wat op diere' getoets en veilig vir die
mens verklaar is. Thalidomied is die be

" kendste van die tragedies.
- Volgens dr Schalk van Rensburg van die

Roodeplaat Navorsingslaboratorium, sal hulle
eksperimente op diere staak indien hulle
alternatiewe navorsmetodes vind. .

Eerstens, aangesien diere-eksperimen
tering onwetenskaplik is, maak die stelling
nie sin nie. Tweedens, daar is reedsver
vangingsmetodes vir enige wetenskaplike
eksperimente wat gedoen moet word. Is dit

· dan moontlik dat Van Rensburg onbewus is
· hiervan'l " , ,- , , .

------------'----------1 'Waaroorditeintlik:gaan, is geld.Diere
eksperimentering beteken baie geld, en dit
is die hoofrede waarom die RNL tot stand
gebring is. Vervangingsmetodes is vinni-

· ger en goedkoper, maar dit pas die geves
tigde belange natuurlik nie.. '
, Diere-eksperimentering teer op ge-

. heimhouding en bedrog. Wat die "5persent"
vanhul dieredeurmaak, word agterdubbele

, draadheinings en in kelders weggesteek,
omdat 'daar besef word dat as die wye
publiek die ware toedrag van sake moes '
weet, hulle dit nie sou duld nie. En, soos
George Bemard Shaw gese het: "He who
does not hesitate to vivisect would hardly
hesitate to lie about it."

"Ja, mnr Kraamwinkel, en hoe gaan dit met jou bullet
proof glass?" - Dud-minister Pietie du Plessis aan Len
'Kraamwinkel, wat beweer hy is deur Du Plessis en sy
seun aangerand, en koeelvaste glas in sy huis laat instal-

, leer het na dreigemente teen sy gesin, '

"D1t lyk my u het aan 8Imal geskryf behalwe die Ajatol
lab." - Regter LOuis Harms aan brig Johan Deyzel in die
ondersoek ita onreelmatighede oordie landsgrense heen.

L
I
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Hy skryf onder meer: "Myns in
siens word 'n baie belangrike punt
misgekykendit is OOt kUns diegewete
van die volkmoet wees. As daar dus
vloekwoorde in liedjies aanwesig is .
en dit 'it korrekte weerspieeling is
van die algemene tydsgees, is dit
geregverdig.' '

Hy se ock;: "Vir die meer regse
Tukkie wil ek net se: Onthou net dat
God nie noodwendig 'n wit vel het
nie... ~·

* Injou kerksal Brollokseendag mel
groot blymoedigheidgaansit, vriend.

Toeval?
Hier is 'n snaakse ding by Vrye
.Weekblad aan die gebeur waarvoor
Brolloks geen verklaring het nie,

Die koerant se telefoonlyn wat
aan sy faksmasjien gekoppel is,breek
noual so seswekelankelkeWoensdag
of Donderdag - ons besigste dae.
Hier teen Donderdagmiddag, wan
neer die koerant gesak het, is hy
skielik weer reg.

Boonop is ons ontvangsdame 
die persoon wat alle telefoonoproepe
moet beantwoord - se telefoonnoual
vier wek:e lankstukkendendie poskan
toor se hulle "het nie die parte" om
dit reg te maak nie.' .

Ons wag ook al maande vir vyf
ekstra lyne, en het al inderdaadmi 'n
gesprek met posterye ons nuwe tele
foonnornmers aangek:ondig. Onsweet
tot vandag nie wanneerons dienuwe
telefone kry nit.

En dis maar 'n deel van Vrye
Weekblad se sage met sy kommu-
nikasie. .
* Is dit toevallig dat al die dinge met
Vrye Weekblad gebeur, terwylal sy
burehier in Newtownnooitmethulle
telefone sukkel nie? Is die Pous 'n
Katoliek?

Liberale Ken?
Ken Owen, redakteur van Business
Day, is nou nie juis Brolloks se
gewi!dstepolitiekekornmentatornie.
Maar van saaiheid is daar by Ken
nooit sprake nie.

Die jongste gewoel gaan om sy
redaksie. Sodie helfte van hullewas
baie ontsteld oor die hoofartikel wat
Ken geskryfhet oor die sluipmoord
op David Webster.

Hy se hulle toe aan om 'n briefvir
,~ koerant te skryf,maar toe hulle
• doen, vererg hy hom en verklaar:
"':ulle bedank as julle nie tevrede is
, t my standpunt nie, of julie gaan

die bestuurdat ek afgedankword.
dit is die einde van die storie..

ons dag jy is 'n liberal, Ken!

Snoei nog!
'n Kollega van Brolloks het nou die
aand lekker sit en kuier byvriende
toe een 'n bottel witwyn met die SA
Polisiese embleem daaroptevoorskyn
bring. Die interessantste feit op die
etiket is dat die polisie op I April
gestig is;en weI in die jaar 1913.

Die polisieword op dieetiketmet
'n wynstok vergelyk. "As the SAP'
continued to· grow and develop,
pruning alsohad to be carried out..."

Te oordeel aan die getuienis hier
bo, is daar duidelik nog nie genoeg
gesnoei nie...
* Maar die mooiste deel van die
etiketis 'n aanhaling van Kahlil Gibran.
"Every officer of the law," se die
etiket, "addresses you, theconsumer
of this festive wine, with the follow
ing words: .
I too am avinyeard and my fruitshall
be gathered'for the winepress, and
like new' wine I shall be kept in

."eternal vessels."

,
n

sy jongste uitgawe sy steun uit vir
Stellenbosch en ander kampusse se
verbod op die Voelvry-toer.

En dan spreek die progressiewe
blad ook die mening uit dat die
"sogenaamde altematiewegroepeen
publikasies die perke van vryheid
van spraak oorskrei.'
* Nou van watter publikasies praat
julle nou einilik, broers?

Sober stem
Brolloks het groot waardering vir
die sobere stem van Johann Ros
souw, 'n teologie-student aan Tuks
wat die Voelvry-toer in 'n brief aan
die Perdeby verdedig het.

warmkolletjie ingeneem gaanword
deurSyOnbegrypenheid GeneLouw,
soms administrateur van die Kaap,
maar meer bekend vir sy treffende
resemblance met Al Debbo.

Egbertus het swarigheid met Sy
Onbegrypenheid.Jy weet mosnooit
waar hy staan nie. So asof hyverlig
of verkramp is afhangende of die
Suidooster waai. Hy waai gewoon
lik, dus is Sy Verwardheid meestal
verkramp.

Vrajy hom onverwags wiehy is,
antwoord hy straks "Me Jane"pleks
van "I Gene". Eyesright withIGene,
vrees ek.

Nou wat sou die ou Volksheld
besiel het om die vreemde wese aan
te stel? Sou dit die Volksheld se
swanesang wees, sy nalatenis aan

.die volk?Wie hadkon dinkdathy so
'n sterk humorsin het.

Moeder se dis nie sy swanesang
nie, dis sy Last Post. Die laaste pos
wat hy in die kabinetvul, so 'n soort
pawntoking four.WatgaanMadam
de Klerk se man met die stomme
kerel maak?

Kroonprins voor spieel
MiesiesKlaagvoorl, blessher soul,

meenMadamdeKlerksemanishalf
lugtig vir die verkiesing. Nou staan
hy maar vOordie spieel in konstante
bewondering pleks van staan iii
Vereenigillg. Die verkiesing gaan
komengaan,en hysonder setel;wat

.'nprettigheidas synuwe koukusdan
'n ander partyleier instem?

'Die kroonprins sal.nog so voor
die spieel staanen flikkers gooi, dan"
lshy die v<>ormalige kroonprins..

.,
j.,

Egbert~~1Oa8gvoort

Waar's Bittergal?
'n Klompievriende het die laaste tyd
gevra hoekom Bittergal dan so stil
is. Dis nou een van daardie dinge.
Die knaap het regtig nie die laaste
tyd sy kant gebring nie, en toe het
Brolloks hom met ingang volgende
week ge-fire,
* So,volgende week is dit net Brol
loks, en hy kry boonop 'n nuwe ge- .
siggie.

Viva Die Kerkbode!· .
Net toe Brolloks die stukkie oor die
Voelvry-konsert sit en skryf, kom
hier 'n stukkie van 'n nuusagentskap
aanwat sedieNG Kerkseamptelike
spreekbuis, Die Kerkbode, spreek in

Yeah, Tuks!
Asoud-MariehetBrolloks nog altyd
maar skeef na die Tukkies gekyk.
Maardeesdae begin die lotjie Iyk of
hulle nie te vrot is nie. Terwyl die

. Maties... Nee, 'n mens kan seker nie
rektorMike de Vries se plattelandse
skoolhoof-houding oor Vrye
Weekblad se Voelvry-musiekkon
sert teen die hele universiteit hou ".
nie.

Soos die Tukkies se koerant, Die
Perdeby, laasweek in 'n hoofartikel
skryf: "Nogalironies dal die konsert
op 'n kampus wat so graag toon-"
naangewend op die terrein van 'n
veranderendeSuid-Afrika wi!wees,
verbied is. Enop Tuks kondie Gere
formeerde Blues Band meer as een
maal sing..,"

Wat baat.ons al't zwaarmoedig
vrezen?

Wat baat ons 't zuchten, wee en
. ach!

. Vergeefs zoualonskermen wezen,
Al kermden wij ook den gan

. 'schen dag.
De last des jammers dien mend

draagt ", .
Drukt maar te meer; hoe meer .

menklaagt.

Is dit hoe ons
held behandel?

Boksburg-by-die-see
Die leiers van die Nasionale Party,
wat nou al maande lank so te kere
gaan oor Boksburg en Carletonville
se Klein Apartheid onder KP
stadsrade, kan gems maar weer 'n
slag bietjie nader aan die huis ook
kyk.

Toe die Durbanse stadsraad die
week voorstel dat alle strande bydie
gewilde vakansie-oord vir aile rasse .
oopgestel word, wie is dit wat hand
en tanddaarteen baklei?Ja-nee,einste
die NP se koukus in <lie stadsraadl
*SoosBrolloks se oupasougese het:
Wat 'n klomp valsgatte!

punt is blykbaar dit: negentigpersent
van swartmense wat met Saunders
dood gesien sal word, is gekant teen
sanksies.

Hulle wil werk en hulle wi! eel.
Omdatsobaie swartmensewi!hedat
sanksies moet wyk, moetmenshulle
mos gelyk gee. Dis mos 'n demokra
sie, die Volksheld se dan self so.

Dit beteken nou nie dat ons vir
swartmense ordentlike onderwys,
-woonbuurteen die stemregmoetgee
net omdat negentig persentvanhulle
dit wil he nie. A nee a,demokrasie is
relatief. Die punt is eintlik maar dat
sanksies die' witbase armer maak,
daarom die besorgdheid oor ons
geliefde anderskleurige broers.

Veertig jaar lank het dieselfde
witbase nie 'n duit omgegee oor swart

. werkloosheid, hongersnood,kinder
sterftes, massaverskuiwings vanhele
gemeenskappe op die mees brotale
wyse in die hartjie van die winter
nie.

Come off it, Mister Saunders,nie
net jou slip nie, maar jou bodice
hang uit. .

Baas Barend?
Brolloks se maaghet 'n draai gegee
by die lees van Mukondeleli se
getuienis."Sorry,baas, daardie baas
soek jou," het hy aan Strydom gese
om sy aandag af te trek sodat hy sy
wapen kon afvat,
* Toe hy in die hof gevra word
hoekomhy vir Strydom "baas" gese
het, het hy geantwoord: "Ons weet
mos daardie mense verwag dit van
ons."

INBrolloksseboek is iemandwatsy
eie lewe ingevaarstel om'nanders'n
te red, 'n held. As hy talle lewens 56
red, is hy 'n groot held.

S6 'n held is Simon Mukondeleli
van Mamelodi. Dit was hy wat die
slagter van Strijdomplein, Barend
Strydom, se wapen afgeneem het
voor hy nog mense kon skiet.

En wat maak ons met ons held?
Ons terroriseerhom.

Mukondeleli se hy isverledeweek
deur die Pretoriase polisie . .-----------------.
in hegtenis geneern, toe
gesluit en 'n terroris genoem.
Hulle het geweet wie hy
was.Hy is toeaangekladat
hy sy identiteitsdokument
vervals het, 'n onpadwaar
dige motor bestuur het en
vroeer oor'nrooi verkeerslig
geryhet.Diepolisiemanne
het glo gess hulle is "kin
ders van AdriaanVlok".

Die Prokureur-Generaal
het kort daama gelas dat
die aanklagte teroggetrek
word. .

Kan Brolloks kwalik
geneem word as hy aan
neem die arme man word
geviktimiseer? En dat die
betrokke polisiemanne hom '

. skynbaar kwalikneem dat
hy hul oud-kollega gekeer het om
nag mense af te maai?
*Adriaan, is dit nie 'n slag tyd dat jy
ophou praat en 'n slag optree teen
hierdie "kinders"van jou nie?

Rasse-spookstories en die
Pik Both Election Show
In schrik en angst slijten ik mijn
leven, vrinde.

Steljulievoorndonker nag iewers
in Snider-Afrika, Kort voor 'n ver
kiesing. ]80nog een. Dieswartgevaar
is aan die opmars. Soos Bemoldus
s'n is dit ook aan die sing,maar wat
singhulle? 'n Altematiewe volkslied.

Never mind dat dit 'n gebed is
boonop, dit moet subversief wees.
Meer nog, dis verdomp gevaarlik.
Moenie dink datdie nuwenattes die
swart gevaar laat links Ie nie, dit
word net meer subtiel aangeblaas.

Wat minder as rasse-spooksto
Ties is dit Pik Both Election Show,
vaudeville op sy powerste, wat al
wat links van hom Ie vervloek as
syndesofton security? Softon blacks
wat nie hulle plek ken nie, same
differance.

Of dit nie genoeg is nie, loop ek
my toevas, bywysevanspreke, teen
die pompadour van propaganda,
Mister Saundershimself.

Soos met belastingis daar nog 'n
paar dinge wat mens nie in 'n rede
likevolleeftydkan vermynie; propa
ganda en die dood.

Eers dog Egbertusdis diedoods- Wolf in skaapsklere
engel, met die hoI oogkaste en die Van armoede gepraat, so tussen
koorsblare-diswarmdaarjulleweet geknerste tande deur, is dit nie ver·
. maar toe besef ek, horror of hor- foeilikniedatonsnounog sufferoor
rors, dis erger: dis die ingel van Rubicon, en nou hoor ons van Dr
propaganda. WObble dat Madam de Klerkse man

Lyk of hy 'n doodsmasker op het mooi OOarvoor verantwoordelik was...
terwyl hy met civil rightsmanne in Egbertus herhaal, en Moeder Volksheld se Last Post
Amerika redekawel OOTsanksies. Lyk beaam: die man is 'n wolf in skaaps- Vrinde genoeg gekla. Korns ons
my dit was moeilikeras om woorde_ klere. ' Vllt 'n look on the bright side, soos
in die mond van AdmiraalSavimbi .'" Maarkla oor die ekimoiriiehelp' 'byVOorbeeld 'n comedie slot:'. .
te Ie: die kerelswou neteenvoudig oak nie. Diegesangstel dit tOg' so . . " Nuusuit die laeris dat Sy Onver-
nie hulle woorde laat draai nie. Die. ' mooi in persiJektief: '. ,"... '.. , " " ~taa:hbaarheid StaatrnakerHeums se

, . ' ''.'''" >".
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"Ons vindwatu
soek

'n Goeie boek is
dieenigste

sleutel watdie
deur van vrye

gedagte oophou

Onder redaksie van
VICTOR MUNNIK

., '

. Langstraat 257~261,Kaapstad ; Tel; 244970

Skrywer nit tronk
PRAAG .: Die Tsjeggo-Slowaakse dramaturg Vaclav Havel ,

is vandeesweek vrygelaat nadat hy vier van sy agt maande
tronkstraf (weens deelname aan 'n betoging) uitgedien het.

Die betoging was 'n herdenkingsdiens vir Jan Palach, 'n
jong student wathomself20jaar gelede aan die brand gesteek
·het om te protesteer teen 'n Russiese inval wat 'n einde
gemaakhet aan die Praagse Lente. ' '

Havel (52), een van die bekendste leiers van die mense
regtegroepManifes ~77,het bleek enmoeg gelyk. So snorwas
afgeskeer.

Die besluit om Havel los te laat, is met handegeklap en 'n
glimlag van die regter in die hof begroet. - AFP _

Voorsltter
Jeanette

Ferreira...
"daaris

verdeeld
held"

vir die vervreemding van geliefdes,
word die liefde nou model vir die
verwerking van die politieke proble
matiek, Haar reaksie op die situasie
is die van 'n moeder wat self kinders
het: "a stone against a tank is a stone
against a tankJ but a bullet in a
child's chest rips into the heart of the
house." .

Dit is met swart moeders dat sy
haar vereenselwig in die slotgedig,
waarin die tuisteloosheid van die
openingsreels uiteindelik beantwoord
word. "They will not tell you your
suffering is white," skryfsy, "I think
they may say toyou:/ Come with us
to the place of mothers./ We will ...
arm you with one of our babies/to
, arry home on your back."

Hierdie bundel is beslis 'n moet
vir enigeen wat emstig in die poesie

lang ste!.
.Oit slaag as "betrokke" poesie

omdat dit esteties bevredig. Die per
soonlikste gevoelens word daarin
uitgekristaliseerop'n wyse wat mens
laat besef hoe intens hulle op die ou

d by 'n wyer werklikheid betrokke
is.

Fokus op

NAMIBIA

THE,
WORKERS.'
LIBRARY

,'57 De Villiers Street, .
. Johannesburg
P.O. Box 6214, Jhb 2000

Tel: (011) 337-8145 '

Internasionale
Maand

Volledige·
besonderhede

sal later
aangekondig

word

Ingrid de Kok: Familiar Ground. Uitgegee deur
Ravan Poetry, 1988. Prys nie vermeld nie.

'Betrokke' poesie
slaag omdatdit
esteties bevredig

waarmee dit open: "Home is where
the heart is:! a tin can tied to a stray
dog". ,

Die "familiar ground" van die titel
verkry 'n wrang betekenis in 'n gedig
met die titel "Our Sharpeville". Dit
vertel van 'njong meisie watnog van
niks weet nie, en die lorries met
mynwerkers sien verbygaan tot haar
rna haar inroepmet die woorde: "Come
inside; they do things to little girls."
"And our Sharpeville was this fearful
thing," skryf sy dan later.

In ballingskap hunker sy terug na
hierdie "familiar ground" en dig sy

,van "the sound of snowploughs/
churning up winter in the valley be- '
low.../ making a salt road out of

.here". In 'n sneeubedekte woud aan-

Ingrid de Kok

, Prys: R19,95 plus AVB

Boekplan _
Posbus'12635

.Clubvlew
0014
Tel (012) 666·9033

Te koop tydens Shifty Records/
Vrye Weekblad se landwye
Voelvry-toer.

Beskikbaar by aile HAl)M- en goeie
boekhandelaars, of bestel by:

Kredietkaarte kan gedebiteer word

e -lIler~r VERNUWING MET GEHALTE

'n Roman oor een
tema, twee volke,
drie eeue; vier' '
landstreke en ses
politieke partye. '

'n Roman vir Suid
Afrika vandag.

.. Nuulvan e-Iiler~r

SUIDPUNT·
JAZZ'

Wilhelm Liebenberg
HIEROIE debuut is iets heel beson
ders. Dit beindruk vanuit die staan
spoor met verrassende beelde, raak
segging en evokatiewe beslaywings
van die soort wat groei in trefkrag
soos wat dit mens bybly.

Die klanke en die metrum is
sorgvuldig geweeg en gekomponeer,
die gedigte sekuuropmekaar ingestern
om oor en weer te resoneer. Dit is
klaarblyklik die produk van 'n ware
talent, 'n fyn ingestelde oor, 'n skerp
oog en gepoleerde vakmanskap.

Ingrid de Kok(37),'n opvoedkun
dige van Kaapstad, het grootgeword
op Stilfontein, 'n klein myndorpie in
die Wes-Transvaal, en gestudeer by
Wits, !keys en later Queens in Ka
nada. Dit is veral haar "ballingskap" ,
oorsee wat in hierdie bundel neerslag
vind. Vergelyk die verrassende beeld

die einde van die wereld sit sy en
terugdink aan jakarandas en hael 

, "the seasoo of the sudden purple bruise
on the thighs of the city ..... - in die
land van haar geboorte,

Verlange na 'n verlore "familiar
ground" is ook die hooftema in ge
digte waarin dit om persoonlike ver
houdings gaan: die minnaar wat sy
rna probeer terugvind in sy beminde,
die digteres se herinnering aan haar
pa se dood, onskuld wat verlore is. '
"You are what I want you to be, at

, night", is die siniese woorde waarin
'n liefdesverhouding verwoord word.

Soos die bundel vorder, kom daar
egter nuwe liefde in die plek van
vervreemding, en, vertel sy van
ervarings "(that) made uscome close!

I-;=========================,-,to the fire on the beach,! made us
think it possible/ to stay that wayJ
cooping warm coals into the heart."

Die bundel eindig dan ookmet
aar terugkeer na Afrika. Waar geo

grafiese ballingskap metafoor was

16 V'ryeWeclthlad.19 Mei1989
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Anders as wat bale mense dink, Is die langoorvlArmuls skoon,
onskadellk, en hoogs·lntelllgent. (Ult: Clere - en waar hulle lewe)

het) word die evolusieteorie baie
aanskoulik, en baieeerlik voorgestel.
Mer'n verfrissendeeerlikheid vertel

. die skrywer hoeveel van die dino-'
sourus-modelle op raaiwerk berus,
ViI daardie eerlikheid leer kinders ,
ook sommer gou 'n belangrike
wetenskaplike les.

Die boeke isuitdie Engels vertaal
en effentjies verplaaslik. Dis nalUurlik
moeilik om te veel te doen, want

. sulke boeke wordop 'n streng begro
ling gehanteeren die illustrasies kan
nie verander wordnie.

War'nmensnie sou wou doennie
, - die illustrasies in albei boeke is
uiters aantreklik. '

Dinosourusse en
Diere, ult Tafelberg se
reeks, 'n Venste.r op

die wereld. 1989. Albei
kos R19,95, sonder
belasting. Resensie
deur Victor Munnik

Die laaste twee bladsye van die
hoek word gewy aan bedreigde spe
sies.

InDinosourusse (enhoehullegeleef

BVIG die boompie as hyjonk is,her
dieownense gese.Tweenuweboeke
van Tafelberg bieddie idealegeleen
theidom bykinders vantien tot twaalf
'n begrip te kweek van die wonder
van die natuur- en die wetenskap.

Die boeke is mooi en toeganklik.
.Diere (en waar hulle woon)begin'

met 'n habitat-kaart van die wereld
wat my omtrenr'n halfuur lank besig
gehou het. En dis nog 'n lekkertevan
die boeke: dis nie sommer vinnig
deurblaai kinderboekenie,

Askinders die konsepvan habitat
onder die knie kry in die laerskool,
het hulle al'n stewigebasisvir ekolo
giese bewustheid opgebou.

L.f~e.rkirlders beginselsvan eko~ogie

_-- ....:... ---~--.;..--------""""'----.;..~...,;"",o""~~..;.;,-.;,;;"",;.,;,....;..;.;.;".;.....;;~.......,;.,;"";,,,,....;..;...--.

Politiek knaag
aan die Gilde-

Beheptheid met
waardeoordele
'n VRIEND van my het 'n lae dunk van wat in die Afrikaanse letterkunde
gebeur. ,

'n Mens kandaar geen vatop kry nie, se hy, veral as die letterkundiges
mekaarin die hare begin vlieg;dan lykdit nog die meeste op 'ngeveg tussen
'n spul palings in 'n emmer snot.. '

My vriend is van Hollandse afkoms en neem dus geen blad voor die
. mond nie. - '

Tussen ons Engelstalige kollegas gaan dit deesdae nie veel rustiger
daaraan toe nie, Iykdit my. '. '

~
In die Weekly Mail woeddaar nou al 'n paar weke 'n briefwisseling na

aanleiding van 'n resensie deur Stephen Watson van Andries Oliphant se
digbundel - en ek vermoeddat 'n nuwe herrie gaan uitbreek na Watson se
snedige veroordeling van Johan van Wyk-hulle se SA in poesiel SA in

poe~~~on, Oliphant,Soie en Cullinanhet skerp tongeen hUllihlliwernie'
.om woorde SODS "ongeleuerd" en "reaksioner" te gebruik nie.· Tog gaan
hulle debat oor.n baieinteressantevraag watook al in dieAfrikaanse lettere
na YOre gekom het.... ':: . . ,,;,>~:. .' . '

Aan die eenkant isdaaiWatson, watdit skynbaar assy kritiese preroga
tief sieno~eeriets vir hom sleg is, al is die sentimente daarin
ook hoe aantreklik:' " .. " ., ' ,

. En hy se dit op 'n 'manler'wal die bloed onder die teenparty senaels
,ithaaI. '

Die ~derkantvandie argumentisminder voortvarend enheelwatvaer.
Niemand het dit nog sonder doekies omdraai gese nie, maar die argument
is dat 'nmens "progressiewerliteratuur - en wie weet rioueintlik watdit is? ",',1 .

- nie te skerp op "uriiversele" estetiese standaarde moet beoordeel nie; dat
. ruimte moet laat vir nuwe ontwikkelinge.

Ek het simpatie met.Watsonvanwee my opvoeding. .. .' . . 'V
Want ek is opuniversiteitgeleerdat 'nmens as letterkundige nie jou sout

werd is asjy nievorendagkankommet 'nbetroubareoordeel oor 'n teksnie.
Dit was byna 'n beangstigendeleer: al sou ek die tale van mense en engele
preek en ek het geen oordeel nie, dan... ja wat dan? ' ,

Oil was so tien~aar gelede.' . ,
.In die loop van ie jare het ekmy begin afvra waarom die beoordeling

spraktyk dan so sieldodend word - al die resensies en artikels waarin aan
tekste waarde toegeken word, met gradasies van goed lot sleg,
geslaagdheid al dannie, mer'nplasingbinnedie kanonvandie Afrikaanse
literatuur.

'nBeheptheidmet waardeoordeleisopdie keper beskounie 'n beskaafde
verskynsel nie. i'

Dit het te veel weg van 'n beheermeganisme, 'n manier om af te handel
en te orden.

Dit laat 'n mens dink aan die pynlike mense wat na 'n goeie film of
toneelstuk hul oordeelgevel het nog voordat hulle by hulle karre kom.

SornsIykdieresensiewesenadie stoorkamer van 'n supermark waar die
ware verpak en vanetikette voorsien word: 'n belowende debuut, 'n belan-
grike bydrae, 'n insinking, en so aan - daar is 'n hele arsenaal van dood-' .
kote.

Miskienis dieeerste taak van'n literere kritikus om teverduidelik en nie
te beOOfdeel nie. Om nie eiehandig die geskiedenis te wif skryf nie, maar
die geduldige besef te he dat elkeoordeel ook deur vooroordde bei'nvloed
word. '
~ders kry 'nmens later die resensentas Iyksbesorger:die geleerde wat

tekste - terwyl hulle nog vars van die skrywer kom en die mimte moel he
om asem te haal - dissekteer en op hulle juiste plek plaas in die "great
miraculous house" van die letterkunde. c,s.

Ekhet onlangs 'n konserl van die Voelvry-groep bygewoon waar die
gehoor spontaan begin saamsingen -dans het. '.

Bydie huishetek toena Eel Kreefgaan luister en skielik~f; dit~
dun diere ist' . ~ ...Li

Daarna het ek n Costello se nuwe plaat geluisler, 'n plaat wat alle '1'
lofuitUii oorbodigm -.- '"_......, • _ .. I

Tog het ek niks teen Johannes Kerkori'elnie. "~~~
Enwonderek:as 'nplateresensenlnou'n baie kritiese stuk oor Eel Kreef

sou gaan skryf, wat myns insiensmoontlik is, sou ons dari voel dat hy sy
enigste plig gedoen het?

groat samesnoerende faktor die stryd
teen sensuur. Hoewel dit nooit laat
vaar moet word nie, het dit rnomen
tum verloor.

"Die nuwe momentum Ie in die
skrywerse rol in die demokrati
seringsproses."

Hy se na die eerste samespre
kings metdie UDFen Cosaw hetdie
bestuur kommentaar gevra en nog
net die digter Phil du Plessis het
bedank."Van skeuring is daar geen
sprake nie,

"Die oorspronklike mosies was
eenparig, en die reaksie was oor
weldigendpositief."

Enigste
Die AfrikaanseSkrywersgilde is

die enigste Afrikaanse kultuur-or
ganisasie wat hom openlik verklaar
het ten gunste van demokratisering.
Sedert sy stigting in 1975 is dit oop
vir skrywersvan aile rasse. .

Dis in kontras met die geslote
Afrikaansekultuur-organisasies:die
Akademie,die ATKV, die FAK en
selfs die AfrikaanseSkrywerskring,
sHy.

FerreiraseCosawhetverledejaar
inOktoberopbestuursvlak ingestem
tot samewerking.

Een projek is 'n gesamentlike
simposium,wat waarskynlik nog sal

. gebeur. maar nie gou nie.
Op streeksvlak is reeds ontmoe

tings tussen Cosaw- en Gilde-Iede
gereel, en nog word beplan.

In die Gilde se nuusbrief word
beklemtoondatdaar geen sprake van
affiliasieofsamesmelting tussen die
Gilde en Cosaw is nie.

Oit is egterbekenddat talleGilde
lede reeds Cosaw-lidmaatskap hel.
'n Cosaw-Iidmaatskapsvormis in 'n
vorige Gilde-nuusbrief ingesluit.

Ontsnap
"OIls kan by hulle leer hoe hulle

kultuur sien, en hoe hulle dit sien as
mobiliseringsmiddel.

"Ons kan byhulle leer ontsnap uit
die bedompige Afrikaanse Iiterere
sitkamer."

Dr Charles Malan, ondervoorsit
ter van die bestuur, se daar is baie'
simpatie vir die feit dat "die meeste
Afrikaanse slaywersnie politiekediere
is nie en nie opsleeptou geneem wil
word nie".

Maar, ,se hy, "die Afrikaanse
skrywer het binne georganiseerde
verband te lank voete gesleep, en dis
nou tyd omstandpunl in te neem oor
die skrywer se rol in demokrati
sering.

"Ek dink dit sal 'n splintemuwe
groeipunl wees. In die verlede was 'n

Die Afrikaanse Skrywersgilde het verlede jaar
eenparig opdrag gegee aan sy bestuur om kontak.
te soek met "demokratiserende organisasies". Oit

het gelei tot samesprekings met die UDF en die
Congress of South African Writers (Cosaw). Op

die Gilde-beraad in September vanjaar word, ook 'n
voorstel ingedien om die politiek hi die Gilde se

grondwet in te skryf. Maar intussen is daar
,,' bekommerde geluide uit eie geledere.VICTOR

MUNNIK doen verslag.

.Bestuurslid Jan Rabie van Onrus
, wounie te veel senie, behalwe: "Ons

het jonger ledetotdie bestuurverkies
juis sodat hulle hulle se kan se. Ons
ouet skrywers word uitgekryt as 'n
soort Mafia, maar hulle is party nog
nie mooi geletterd nie."

Oor die verdeeldheid se hy: "Alma!
sukkel 'n bietjie, nes die Nasionale
Party wat ook nie weet wat sy beleid
is nie." .

Elsa Joubert, ook 'n beslUurslid,
se sy kan nie se daar is onenigheid
nie, "want daar isnog niks konkreets
waaroor mense verdeeld kan wees
nie,

"Die verandering aan die grond
wet hang nog in die lug."

Vanjaar se Hertzogpryswenner
Etienne vanHeerden se uit Graham
stad: "Dis dringend noodsaaklik dat
ons met Cosaw moet probeer praat,
en ek se probeer omdatdit 'n vraag is

, hoever hulle met ons wit praat.

Afrikaans
"Daar is aspeklevandie 'nie-ras

sige demokrasie' - soosdit in sekere
kringe gebruikword - watmy kwel.
Daardie 'demokrasie' sluil nie
noodwendig Afrikaans as ampte
like laal in nie.Daar is al aanmy uit
daardie kringe gese: 'we foresee a
very modest future for Afrikaans'.

"Dit beteken dat ek as Afri
kaanssprekende bitter ontuis gaan
voel."

Sy beklemtoon daf sy praal as
"Afrikaanse moedertaalspreker".

DIE broeiende botsingtussen links
en regs in die Afrikaanse
Skrywersgilde sal waarskynlik in'
September opdie spitsgedryfword.
Dan word die jaarlikse beraad ge
hou - in Johannesburg - met die
tema: Die Skryweren Demokratis
ering.

Terselfdertyd word 'n voorstel
van diehuidige bestuuringedienom
"die strewe na 'n nie-rassige de
mokratiese Suid-Afrika'' in 'n her-
siene grondwet in te skryf. ., .

By dieberaad in Julie verlede '
jaar het die Gilde eenparigaan die
bestuur opdraggegee om "skake- '"
ling met demokratiseringsorganis
asies" te bewerkstellig,asookom 'n
konsepvoorstel vir diegrondwetver
andering op te ste!.

Maar in die Gilde se jongste nu
usbrief skryfdie voorsitter,dr Jean
ette Ferreira, oor "bekommerde gelui
de" van Gildelede wat mel die
opdraggewingverledejaar "dalknie
die .volle konsekwensies daarvan
begryp het nie".

Verdeeld
Sy se reguit datdaar verdeeld

heid in die Gilde is, maar wil nie
name noem nie.

Een mens wat openlik bekom
merd is, is prof Elize Botha van
Unisa, grande dame van die Afri
kaanse Letterkunde,enstewig in die
establishmenl as direkteur van Na
sionale Pers.

"Ek weet wei van kommer oor
die moontlike politisering van die
Gilde," se prof Botha,

"Nie oordie gesels metskrywers
van anderverenigings of van ander
ideologiese oortuigings nie - as dit
oorhulle skryfwerkgaan nie - maar
wanneer die gesprek gevoer word
oor moontlike politieke allian
sies.

Vrye Weekblad,19Mei 1989
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Suld·Afrlka
Gene Louw,Administrateur van Kaapland, word aangestel as

• minister van Grondwetlike Ontwikkeling en Beplanning in die
· plek van Chris Hennis, wat op I Julie uittree.

Verteenwoordigers van Suid-Afrika, Angola en Kuba voerby
Ruacana samesprekings oor die voortsetting van die vredes
proses in Namibia. Geen ooreenkoms word bereik nie,

Helen Suzman, 71, LP vir Houghton, kondig aandat sy na 36
jaar in die Parlement gaan uittree,

Nelson Mandela, ANC·leier, ontvang in absentia 'nLl.Bvgraad
van Unisa.

Die rand bereik die laagste waarde in drie jaar.

Mobll-werkers staak omdat die maatskappy die land verlaat
het sonder om met hulle te onderhandel. . .

Swartmense spreek hulle teensanksies uit in 'n Gallup-menings
opname.

Die weekJn die nuus
mJ ANC segrondwetlikevoorstelle endie HandvesvirMense
regtewat deur die SA Regskommissie voorgestel is.toon groot
ooreenkomsteen dui daarop dat die kloof tussen Afrikaners en
die ANC nie onoorbrugbaar is nie, se die Natalse regsgeleerde

f George Devenish by 'n Idasa-konferensie in Johannesburg.

Lede van die nuutgestigte National Forum - meestal swart
stadsraadslede - voer samesprekings oor grondwetlike voor
stelle met ministers FW de Klerk en Chris Heunis.

MkhusellJack,voorsinervan die PE Youth Congress, enHenry
Fazzie, streeks-ondervoorsittervan die UDF,word vrygelaama
29 maande in aanhouding, sonder dat hulle verhoor is. Nog vier
Oos-Kaaplandse aktiviste is saam met hulle vrygelaat.

Sewe mans met A WB-verbintenisse word in hegtenis geneem
omdat hulle die burgemeester van Welkom geteer-en-veer het

nadat hy 'n nie·rassige·rolslOel·marathon afgesil het,

Ole ouers van die leerlinge in Pretoria High School for Girls
stem daarvoor dat die skool oopgestel moet word vir aile rasse,

Mlnoreo se aanbod om die Britse mynhuis ConsGold oor te
neem, word van die hand gewys.

Ole superintendent van die Ohio Highway Patrol word afged
anknadat hy in Suid-Afrika vakansie gehou het op die Johan
nesburgse belastingbetalers seonkoste,Hy en vyf ander Arneri
kaners is uitgenooi deur die NP-beheerde Johannesburgse stadsraad
vir 'n besoek wat sowat R60 000 gekos het,

Die meeste van Port Elizabeth se strande word oopgestel vir aile
rasse. 'n Pogingvan die Durbanse stadsraad om aile strande in
die stad oop te stel, word teengestaan deurdie NP-koukus in die
stadsraad.

Staatsdepartemente het verlede jaar geldelike en ander hulp
ter waarde van R781 000 aan die FAK se Groot Trek-fees
verleen, se dr Dawie de Villiers in die Volksraad.
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gesind is om ons Ie help
met administratiewe en
promosiewerk vir 'n paar
uur per week. Skakel Jan
van den 80s by lei 836
7236

Om 'n advertensie in hier·
die kolomme Ie plaas, bel
Gwynne of Karien (011) .
836 2151. Spertyd is 5.00
nm die Dinsdag voor pub
likasie

.(Verw: 4202)

.Name': z '.: ; ..

die geleentheid te gee om
hul talente ten toon te stel.
Enige aspirant-kunste
naars, skrywers en mu
sikante wat van die
geleentheid wil gebruik
maak, moet Debbie Bat
zotin skakel by (011) 805
2805/6

You will receive 4 issues of Staffrider VolumE! 8 tor 1989.

Staffrider MagaZine
. ·Staftrlder Magazine has inavery crucial and interesting

way been involved in the re-emergenceof the resistance
movementin the seventies as well as thedevelopment
of the worker's movement more recently. This is to say
that Staffrider has been part and parcel of the spread of
a democratic culture.· - Njabulo Ndebele. Participate in
shaping the cullUre of SouthAfrica by subscribing tothis
exciting and valuable magazine.Complete the enclosed
form and send R17,95 to Staftrlder Subscriptions, Aa
van Press, PO Box 31134, Braamfontein,2017.

Doen reklamewerk in u
vrye tyd vir 'n besiqheids
ontwikkelingskorporasie.
Verdien 'n bykomstige
inkomste. !U doen geen
verkope nie!) Skakel Pre
toria 341 0815/ 0820 of
Kaapstad 930 1958.

Die nuwe STET 5-4 ver
sJ<yn einde MeL Bestel
nou by STET, Posbus
39400, Bramley 2018. Die
prys is A3,50

WERK

Die Leonard Rayne-Laat
aandvertoonkas se
mikpunt is om aan jong
kunstenaars en skrywers

Ek soek die volgende
uitgawes van Leadership
SA: Vol 1No 1 (1982); Vol
2 No 1, 2 en 4 (1983); Vol
3 No 1, 2 en 3 (1984); Vol
7 N02tot7 (1988). Skakel
Anthoni by (011)339 2021
(w)

Third World Spectator in
Melville verkoop die prag
tigsle handgemaakte
vroue en mansklere in die
hele wllreld. Skakel Mur
ray by (011) 7266615

.'

1970 VW Beetle Convert
ible (Karmann) Good
original condition, in regu
lar use. No RWC. Will de
liver anyWhere in Tvl.
Seller hates doing busi
ness, so: no offers, no
chancers: . A12 000 (+
GST) cash and klaar.
Herwig (012) 429 2532
(w)

Tweedehandse wetsuit
vir groterige seun van 14
gesoek.
Skakel Max du Preez by
8367236

Die Peter Blum-klub ver
gader vanaand op die
strand by Hermanus. Die
spelling van die woord
'woknakwyf" word be
spreek

Vrye Weekblad se tele
foonnommer gaan eers
daags verander. Die nuwe
nommer is 8362151

KASHGAR
Handgeweefde
dhurrles
(gestreepte ka
toensakke) en
silwer Juwelier
sware van Nepal,
Indie en Thailand
te koop. Winkel
68, The Firs,
Rosebank. Tel:
(011) 880 3566

MARK

Yeoville Books. Cav
endishstraat36, Bellevue.
Tel: 648 2002. Die vol
gende boeke is nou
beskikbaar: Fernlnlstlese
Iiteratuur, Faber en Faber
toneelstukke. Suid-Afri
kaanse poesie en Afri
kaanse skrywers teen
baie redelike pryse

ZONA in Norwood
~ verkoop eksklusiewe in

heemse handwerk en
kuns

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

GEBEURE

Die Voelvry-konsert is
vanaand om 9.00:nm in
Port Elizabeth by die

. Veremarksaal, en mOre
om 9.00 nm. by die
Stadsaal op Grahamstad

Soek vertaalwerk. Engels
na Afrikaans. Aedelike
tariewe.Bel Annemarie by
tel (011) 836 7236 (W) of
7262285 (h)

Spesiale Aanbod:
Stoomskoonmaak van
Tapyte en storteersel,
Laat jou drle
slaapkamers, sitkamer,
eetkamer en gang of ses
stuk sitkamerstel profes
sioneel dieP stoornskoon
gemaak word virnet A55.
Plus gratis vlekverwy
deraar en reukverweer
der.· Bel tel: (011)
7240784

Superleer: Leer 8 keer
vinniger. Nuwe tegnieke
vir totale konsentrasjs,
geheue, doelwitrealis-'

. ering. Vir toetse, eksa
mens, skoliere, studente,
aile vakke. Effektiewe
terugvoer- en opvolg
klasse. Ook korrespon
densie..
',Skakel (011) 643 4659

Dienspllg Adviesdiens.
Vir gratis en onafhanklike
advies op enige diensplig
navrae. Skakel Durban'
(031) 301 5663 Richard
(w), Pietermaritzburg
(0331) 944079 Mark (h),
Kaapstad (021) 689 1194
(5.30 nm tot 7.30 nm),
Grahamstad (0461)
26067 Rudi (h). Oos-Lon
den (0431) 27713, Port
Elizabeth (041) 56 1483,
Pretoria (012) 322 7670
Jackie (w), Johannesburg
(011) 614 8106 Neil (h) of
gaan na die Metodiste
kerk, Pritchardstraat 79
op Dinsdae van 4.30 nm
tot 7.00 nm

Bondbuster. Is
[eu verband beslg
om [ou dood te
maak? Betaal [ou
grootste skuld af
In die hellte van
die tyd. Jou ver- .
band ken afbetaal
word - gouer as
wat jy dlnk, Vir
verdere inligtlng'"
bel Rhys Bridger
by tel (011) 792
2693 (w) of (011)
7922136 (h)

Kry jy gereeld jou Vrye
Weekblad? Indien nie,
skakel Jan van den Bos
(011) 836 7236

POWA (People Opposing
Women Abuse) is 'n on
dersteuning- en in
ligtingsdiens vir mishan
delde en verkragte vroue.
Vir meer inligting skakel
(011)'6424345

PERSOONLIK

Flippie, ek is van nou af
altyd besig en veral van

· volgende Junie af

Man soek vrlendtn,
Tussen 30 en 45 met ter
sillre opleiding. Afrikaans
of Nederlands wat tennis
01'ander sport geniet en

· christelik is. Gevestigde
geskeide man sonder
hang-ups. Skakel Fred
(011) 8498675 .

lariat: Rl0 vir 25
woorde ot'n
gedeelle daarvan

Cool en die gang (die
klere-magnate): kook dit
op Koales en oppie flats
dan maak ek vir jlJlle pitte
'op die mark. Deal? Van·
die koelste lid van die
gang

"Super M - 'n mens moet
dalk vir Dale Carnegie
begin glo.Snuif! - Super C

Die Takhare vir "rade sll
mag julie hande vrot van
die goue handdruk

WOONPLEK

. Vrye Weekbiad plaas
volgende week 'n
vraelys vir markna
vorsingdoeleindes.
Weesasb op die uitkyk
daarvoor, vul dit in, en
stuur dit aan 'ons

Stuur A20 (AVe Ingesluit) vir 30 kapsules. saam
met die koepon hleronder, aan: EMCOR, . .
Posbus 582, Milnerton 7435. Tel (021) 551-4360

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

r------~-------------~,
I Naam:............................................................................................................ II .. .' II Adres: I
I I
I ~ , ;.. Poskode: I
I Telefoon: ; ,... I
L ~--~---__--~__~__ ~

OOK VERKRYGBAAR BY JOU NAASTE ApTEEK
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.... ,........................•...........

c........................................
Adres: ; ..

............................................ ,H...... _

·Tjeklposwissel ingesluit vir
·R601R30

\be~

Moenle jou gewilde.
strokiesk?lrakters misloop nie!.

Vir R60 (AVB ingesM)k(y
· jy- Vrye Weekblad 1?
.maande lank, en vir R30
(AVBingesluit) 6maande
lank. StuLJrann Posbus
42'637 Fordsburg ~033.

.Naam: ::: ~; ..

Probleme met rumatiek
(artrltis)? Skryf aan Aael
Simanowitz. Delkloof

·Mansions 1, Kloofnek-.
straat, Tamboerskloof,
Kaapstad8001 . .

Ek soek dringend 'n
IWeeslaapkamerwoonstel
in Melville, Berea, Mayfair.
ASOO totAGOO per maand.
Page393102Okode2546

DIENSTE

Jacob Aegop-kapsules:
Help. om verlore energie
!erug te plaas deur die
voedingsvltamlnes wat vir
normale liggaamlike
funksles verels word, te
verskaf. Stuur A20 (AVe

· Ingeslult) vir 'n maand 50
· voorraad aan: Emcor,

Posbus 582, Milnerton
7435. Tel:(021)5514360.
Ook verkrygbaar by Jou
naaste apteek

11' .
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Antibiotika kan slegs wanneer die
spesifieke siekte-toestand dew bakte
rice veroorsaakis,effektiefaangewend
word.

, In die geval van 'n verkoue of
griep-toestand ('n viruskiem) het 'n
antibiotika geen doel nie en het dan
gewoonlik een of ander newe-effek
tot gevolg.

Aanhoudende toediening van
antibiotika laat die bakteriee in jou
liggaam 'n weerstand opbou teen die
spesifieke antibiotikum. In gevalle
waar ditdanwerkliklewensnoodsaak
lik word om antibiotika te ontvang,
het die bakteriee s6 'n weerstand
opgebou, dat die toedieningdan geen
doel dien nie.

Fout
Wanneer 'n dokter 'n antibiotika

vir 'n tydperk van tien dae voorskryf,
is dit verkeerd om na ses dae met die
kursus op te hou. So 'n kursus en die
medikasie dien slegs sy doel indien
die kursus presies volgens voorskrif
geskied. Dis natuurlik nog 'n groter
fout om indien 'n kursus nie voltooi
is nie, die oorblywende antibiotika
vir 'n ander persoon toe te dien.

Indien 'n dokter geraadpleegword
nadatdie verkeerde toediening reeds
geskied het, verberg die foutiewe
antibiotika gewoonlik die ware simp
tome. Skadelike bakteriee word nie
vernietig nie, hulle .word net "lam
gele" en die dokter moet dan on
nodige toetse doen voordat die ware
siektetoestandgediagnoseerkan word.

Antibiotika is voorwaar 'n won
dermiddcl, indien dit reg en met
insig gebruik word.

Kwandebele Crisis Committee, Pre-": 
toria Initiative for Reconciliation!
Koinonia, Pretoria Suburban Group,
Studente vir 'n Demokratiese Same
lewing, en die Union of Democratic

, University StaffAssociations. Hulle
het soos volg afgesluit:

"Onsteken beswaar aan teen die
, regering se voortdurende verbanning
, en inperking van individue. Hierdie

tipe verbanning en beperking is die
eerste maal in 1950 gebruik met die
Wet op die Onderdrukking van
Kommunisme. Dit is uitgebrei met
die Aigemene Wette Wysigingswet
van 1962, die Wet op Binnelandse
Veiligheid van 1976en die Noodtoe
stand-regulasies. ..-

"Ons bemerk met kommer die
Menseregte Kommissie se skatting
dat ongeveer 700 mensetans verban
of ingeperk is. Meeste van hierdie
mense wasaangehoudenestotdathulle
vrygelaat is in die loop van die hon-
gerstaking. , .

"Die verbanning en inperkingvan
individue vir hulle politieke sien
inge en aktiwiteite is 'n uitbreiding
op aanhouding sonder verhoor. Om
mense testraf,sander dat hulleskuldig'
bevind is aan 'n misdaad in 'n hof, is

. 'n ooglopende ongeregtigheid. Ons
doen daarom 'n beroep op die reger
ing om al sulke verbannings en in
perkings onvoorwaardelik te herroep,
Ons betuig ook ons solidariteit met
diegene wat hulle inperkings- en
verbannings-instruksies teegaan."

'n tyd lelike grys vlekke op die tande
bespeur en die beenstruktuur se
metabolisme word vertraag. Antibi
otika word afgebreek na onaktiewe
bestanddele wat uitgeskei moet word
- dis die niere se funskie.

Indien antibiotika onnodig of
verkeerdelik ingeneem word in die
geval waar 'n persoon nierversaking
of net een nier het, kan permanente
skade aangerig word.

Medici is dit eens dat daar nog
steeds onkunde heers oor die toe
diening van antibiotika en dat dit
soms onnodig voorgeskryf word.
Ouers (in die geval ,waar kinders
antibiotikamoet ontvang) moet onder

. geen omstandighede self'ndiagnose
maak en sonder om 'n dokter te
raadpleeg self antibiotika toedien rue.

Siekte-kieme wat die liggaam
binned ring kan in vier hoof-katago
riee ingedeel word, naamlik bakte
riee, virusse, parasiete en swamme,

. out as "Rout 'em" which would be an
acceptable verbal cue.

-Narut's techniques are detailed in
a book which I took out ofWynberg
about seven years ago. (1) At the
time I advised the police of my the
ory. The book has since completely
disappeared without a trace from the
City Library System, the University
and Public Libraries in the Gardens.'

I unfortunately have forgotten its
name, but spentmany hours trying to
trace it up on the card indexsystems.
I suspect that its "disappearance" is
deliberate. The "authorities" do not
want other individuals 10corne to the
same conclusion as myself.*

The Peninsula Murder and Rob
bery Squad did however make some
'attempt to follow tip my theory; last
year they confirmed that Narut had
until quite recently been active in '
Naples.

If this sort of programmed assas
sination technique is being used it is
unlikely that any assassins will be
caught.

1. I remember reading it shortly
before I went overseas in 1982. It
was then "hot off the press". It is'
possible that there are further expli
cations of Nann's theories in "The
Search for the Manchurian Candi
date: the CIA and Mind Control" by
John Marks or "Journeys into Mad
ness" by Gordon Thomas, neither of
which books I have been able to
obtain in South Africa.

*The book was a paperback and as
. far as I can remember Was co-au
thored. I also vaguely recall that it
was published by' Beacon Press, Ons wil graag ons
BOS1On._-. .. -r-koerant aanpas by

. ons lesers se
behoeftes.Ons
plaas volgende

week 'n vraelys. Vul
"dit assebelief in en

stuur dit aan ons.'

Beswaar teen
yerbannin2s
K Harris van Pretoria skryf:

By 'n vergadering op 20 April
1989 het die volgende organisasies
in Pretoria die gebruik van verban- .

,_ nings en inperkings teen individue
bespreek: Black Sash, Conscientious
Objectors Support Group, IDASA,'

medici staan en toekyk hoe 'n per
soon sterf onder die aanslae van
bakteriee en die siektes wat hulle
veroorsaak. Vandag, danksy die
ontdekking van antibiotika, kan ons
die bakteriee met welslae beveg.

Navorsing het getoon dat antibi
otika in Europese lande feitlik nooit
(veral aan kinders) voorgeskryf word
nie. Antibiotika is 'n wonderlike
geneestniddel, maar indien dit on
nodigof verkeerdelik toegedienword,
kan dit newe-effekte tot gevolg he.

Skade
Newe-effekte soos diarree, tande

sproei,anale sproei, maagdermkanaal
aandoenings en in sommige gevalle
ook die dood kan intree, Sommige
antibiotika kan permanente skade
aanrig, veral waar kinders se bene en
tande nog nie gevorm is nie.

By die gereelde toediening van 'n
sekere soort antibiotika word daar na

witseerkeel, klem-in-die-kaak en
longontsteking. Bakteriee is dus
lewende sel1ewat eet, groei voortplant
en doodgaan.

Wanneer hulle die menslike lig
gaam binnedring en hulle in die lig
gaamweefsel vestig, absorbeer hulle
voedsel uit die liggaamsvloeistowwe,
en aangesien hulle goed versorg en
warm is. teel hulle uiters vinnig aan.
Die bakterieekanso vinnigvermeerder
dathul1e die liggaarnsweefsel beskadig
en dood tot gevolg kan he.

Ditis duidelik dat die liggaamnie
onaktief kan bly wanneer hy op die
manier aangeval word nie. Hy be
skerrn en verdedig homself deur die
vervaardiging van teenliggaampies
en party van die teenliggaampies
help die witbloedselle om invallende
bakteriee te verswelg terwyl ander,
bekend as anti-toksines, die giftige
toksines neutraliseer.

Redelik onlangs toe nog moes

Antibiotika word beskou as die wonder-ultvlndsel van die 20e eeu. Tog
heers daar nag onkunde oar die gebruike en newe-effekte daarvan.

SUSANNEDU PREEZ vertel meer

sonder gevare
Wondermitldelnie

Ten tyde van die intemasionale
fokus op Suid-Afrikaanse gewetens
beswaardes (15 Mei), huldig die
Kaapse Demokrate dienspligtigeswat
hul vryheid prysgegee het eerder as
om diens te doen as medepligtiges
tot apartheidsgeweld.

Ivan, David, Charles en Saul,jul
opoffering inspireer, almal wat
deelneem aim die stryd vir 'n regver
dige Suid-Afrika. Ons huldig ook
gewetensbeswaardes wat gekies het
om gemeenskapsdiens te doen. 005 '
is bewus van die ontbering van di
egene wat gekies het om die land te
verlaat.

Ons verbind ons om steeds te
werk vir 'n Suid-Afrika waar die
militer nie meer gebruik word om 'n
onwettige en onregverdige bestel af
te dwing nie.

Debatsvereni2in2
hou reiinie
Hermann Thiel skryf:

Universiteit Stellenbosch De
batsvereniging Reiinie

Die Universiteit van Stellenbosch
se Debatsvereniging beplan 'nreiinie
ter viering van sy 120-jarige bestaan.
Belangstellendes kontak Helene
Rossouw by (021) 254850 x 2220 of
skryf aan: Universiteit Stellenbosch
Debatsvereniging, Langenhoven
Studentesentrurn, Universiteit van
Stellenbosch, Stellenbosch 7600.

were apparently used in one of our
most famous political assassinations,
and it is quite possible that they were
used in the assassination of dr David
Webster. If so, even if the perpetra
tors"are apprehended, it would be
virtually impossible' to obtain a
conviction.

The use of such techniques is
suggested by the letters "RAU TEM"
(with a reversed "R") which were
spray painted at the scene of, the
murder of doctor and mrs Robert
Smit. This lettering suggests sub
liminal letter cue assassination tech
niques which were developed bydr
Thomas Narutat the US Navy Espio
nage School in Naples, Italy. Narut
worked in close association with the
CIA, and it is known: that there were
close associations between the CIA
and the South African security es
tablishment at the time of the assas
sination.

In this technique subliminally
programmed individuals perpetrate
their assassinations or other crimes
inresponse to letter cues, seemingly
arbitrary arrangements of letters,
which can be transmitted telephoni
cally, in writing or in person.

In an unintentional, embarassing
catharsis it seems the perpetrators of
theSmit murders quite literal1y gave
away the name of their instructor,
theverbal constellation was not suf
ficiently arbitrary, it was a highly

RAU rEM ontsvfer? intelligent, meaningful, boastful
- - --- - --,;. -- - "signature"; none other than that of
Robin Edwards van Bishopscourt .Narut himself.
skryf: . The reversed "R" is part of the

Murderers and assassinsoften give logo of the United States toyshop
the game away because they are group "Toys R Us", which suggests
obsessed with the memory of the that the perpetrators were psycho-
.event; they either openly confess or logical toys, or puppets of the "US"
they suggest their culpability through The reversed "R" also suggests that
their behaviour. Also, consciously one should reverse the lettering. The
remembering they are more vulner- "u"turned upsidedown becomes "n"
able to interrogation. followed - in reverse - by "ar", form-

There are however techniques for ing the first threeletters ofNarut. At
obliterating such memories from' the reversed "R" one then returns to
consciousness, so that the perpetra- the "u" followed by "t", TEM forms
tors are not aware ofhaving commit- T EM or Tm, which is an acceptable
ted the crime. ' abridgement for Tom or Thomas.

Such programming techniques',' Phonetica1ly RAU TEM sounds

Groot skaal
Die ontdekking het tot groot

navorsing ge1ei en in 1940 kon
wetenskaplikes penisillien op groot
skaal vir menslike gebruik vervaar
dig.

Antibiotika bekamp dus siektes
deurdat dit die groei van organismes
wat siektes veroorsaak, soos
byvoorbeeld bakteriee, verhinder.
Bakteriee isuiters prirnitiewe mikro
organismes wat nie met die blote
oog gesien kan word nie. So klein is
die mikro-organisrnesdat hul grootte
in derduisendstes van 'n millimeter
gemeet word.

Daar is meer as 1 500 verskillende
spesies bakteriee bekend, maar slegs
'n paar veroorsaak siektes by die
mens. Voorbeelde van sulke siektes
is onder meer tuberkulose, cholera,

AN1lBIOTIKA word asdiewon
der-uitvindsel van die 20e eeu
beskou. DaarheersegternogveeI
onkunde oor diegebruike ennewe
effekte vandie mediese wonder.
Maar watpresiesisantibiotika?

Die eerste antibiotikwn is in 1928
deur Alexander Fleming ontdek toe
hy daarin geslaag het om die stof
penisillien van 'n skimmelgewas in
die laboratorium te skei. Fleming
het ontdek dat 'n bepaa1deskimmel,
Penicillium Notatum, wat in die
laboratorium op 'n bakteriekultuur
gegroei het, die spesifieke bakteriee
vernietig het. 'n Sekere stof wat dus
deur die skimmel afgeskei word,
vemietig skadelike bakteriee en so
her antibiotika sy ontstaan gehad.

---------------------------
AIle Afrikaners nie jingo's

Huldeaan
2ewetensbeswaardes.
Debra Marsden, waarnemende
voorsltter van die Kaapse De
mokrate In Soutrivler skryf:

WJ Lubbe van die Strand skryf:
Dit kan net nie toege1aatword dat

Ken Owen skotvry gaan met sy ru
briek insy koerant Business Day, 24
April 1989,waarin hy homself weer
verlustig om die Afrikaners af te
kraak nie. Dis twyfelagtig of hy die
brief in sy blad sal plaas. Nogtans
stuur ek 'n vertaalde afskrif aan hom.
Die res laat ek oor aansy integriteit,

Ek: het agting vir Owen se vemuf
as koerantskrywer, maar ekhetems
tige bedenkingsDOT sy oordeel. Nadat
ek die artikel gelees het, was dit vir
my duidelik dat Owen nog nie sy
onaangename ondervindings met se
kere "Afrikaner-jingo's" in sy kinder
jare ontgroei het nie, of het hy 'n
grief teen die lewe?

Ek: kan sy probleem in 'n mate
verstaan, wantek wasook'van tyd tot
tyd in my jongdae onderhewig aan
diebeledigings van Engelssprekendes.

Hul1e was egter meestal jingo's.
Van 'n donkie kan 'n mens altyd 'n
skop verwag.

Nouja, ek beskou Owen nie as 'n
jingonie, want ekkenhom as 'n baie
goeie Suid-Afrikaner, Maar ek wil
hom tog daarop wys dat aile Afrika
ners ook nie jingo's isnie. Hy het tog
darem seker respek vir Afrikaners
wat diep spore getrap het in ons ge
skiedenis. am maar'n paar te noem:
Louis Botha, Jan Hofmeyr, Hendrik
van der Byl,Hendrik van Ecken baie
ander. '

WatSuid-Afrikanoumeerasooit
te yore nodig het, is nasiebou, nie
afbrekende kritiek nie. Owen se ar
tikel beantwoord in geen opsig aan
die maatstafnie, Wat het hy probeer
behaal met sy poging? Hy is seker te
jonk om die vyf goue jare van ons
geskiedenis, 1934-39, te onthou.

Daar is vanaf die regse tot die
linkse partye in die parlement mense
wat ons nodig het om 'n Nasie Te
Bou. Owen kan help, maar nie as hy
sy mes in het vir die "Afrikaners"
wat hy in sy gryse verlede geken het
en hy hom nou wil wreek opSampie
Terreblanche en ander nie.

I, .

VryeWeekblad wordultgeglle deurWending PuolikaSles Beperk vanBreestraat 153.Newtown, Johannesburg.Oieteieloonnommer Is"8~ 72~. Oleposadres Is Posbus 42637, Fordsburg 2033.
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Ons weet almal wa t met die haas
en die skilpad gebeur heten die
Vaalpense he t juis 'n reputasie da t
hulle d ie Curriebeker -wedloop soos
die ha as aanpak.

Jannie Breedt se terugkeer is nie
juis in ail e kringe verwelkom nie, en
daar is geen twyfel nie dat die on
regverdige weglating van Adriaan
Richter 'n negatiewe invloed op
Transvaal se spangees sa l he .

voordat WPnie sy huis houdelike
probleme opgelos het en die prima
donnas op hul p lek gesi t het nie , kan
hul vergeet om 'n fak tor te wees.

Vrystaat is 'n baie gewill ige span,
maar daar is nog te vee l gebreke in
hul mondering om werklik as 'n
moo n tl ike wen ner besk ou te word .
"Guts" alleen het nog nooit die beker
huis toe gebring nie.

Die Piesangboere het nou nie 'n
stewige pak wat die ander spanne
voorlangs kan aanvat nie, maar met
skitterende sloue en 'n bril jan te 105 

trio kan hulle in die afde lings goed
saamgesels. Maar sal hu lle di e pas
kan volhou?

Noord-Vrystaat is op Welkom
enige span se nagmerrie. Soos die
Natallers gaan hulle baie moeilik op
eie werf geklop word. Die oorwin
nings oorOPenveraldieeenoor WP
het hul baie selfvertroue gegee.

Die span wat op 7 Oktober teenoor
Noord-Transvaal gaan stelli ng in
neern, sal die span wees wat die
mees te karakter en veggees uit die
vyf openbaar. Wat vermoe betref, is
daar nie veeltussen hulle te kies nie.

Bill Cochrane en Hardy Ballington In die 1934 Comrades
marathon. Foto: Vernon Jones (uit Tim Noakes se Lore of

Runn ing - vriendelike vergunning Oxford University Press)

staat , Westelike Provins ie, Natal en
Noord-Vrys taa t. Transvaal het in sy
eeufeesjaar met di e spoed van klank
weggespri ng, maar die onverrnyde
like het verlede Saterdag in Durban
gebeur.

Everton. .
Maar in die Everton-middelveld is
'n rykdom van talent - spelers soos
Kevin Sheedy, Pa t Nevin en Tre 
vor Steven kan die skaal in htil
guns laat swaai.
Die verwagting is dat Liverpool se
Ian Rush nie van die begin af sal
speel nie en eers later gebruik sal
word. Hy kan 'n hoofpyn of twee
vir Everton besorg .
Everton het gestoei om 'n vennoot
vir hul middelvoorspel er Graeme
Sh arp te kry nadat GaryLineker in
1986 groener weivelde gaan soek
het.
Dit Ie tussen W ayne Clarke en
Tony Cottee om die skerp Sharpe
balle in die net te help sit.
Hoe dit ookalsy, 'n wedstryd mssen
hierdie LWeeopwindende spanne
vir cWrdie beker beloof om 'nskou
spel van 'n ander wereld te wees,

-

aangegryp soos Frith van der Merwe,
wat van nerens af gekom het om
nuw e lewe in die vroue-afdeling te
blaas.

Haar wentyd van 6:32:56 verlede
jaar het die vorige rekord met arnper
15 minute verbet er en haar in 'n
ongelooflike 9ge ple k uit II 000
deelnemers laat e indig.

Hierdie jaar is Bruce, Frith en
Wally saam met sowatl3 500 ander
atlete weer daar. Masochiste - almal
van hulle?

Miskien het Brutus Hamilton die
fenorneen van die langafstand
hardloper die beste opgesom: "II is
one of the strange ironies of this
strange life that those who work the
hardest, who subject themselves to
the strictest discipline, who give up
cer tain pleasurable things in order to
achieve a goal are the happiest people.
When you see 20 or 30 people line up
for a distance race... don't pity them,
don 't feel sorry for them. Better envy
them instead."

Ek weet ek sal.

1986..eindstryd. Everton word nou
bes tuur deur deur hul gewese af
rigter Colin Harvey, wie oorgeneem
het by Howard Kendall , Kendall
het Everton ge le i in drie agtereen
volgende eindstryde tussen 1984
en 1986, waarvan hulle slegs di e
eerste kon wen .
Liverpool sal wi l opmaakvir hul l 
oned erl aag verlede jaar teen die
"underdogs" W imbledon. Veral
doelski eter John Aldridge sal din ge
wil re gstel nad athy in die wed stryd
'n verspot maklike strafskop ver
brou het.
Liverpool is soos gewoonlik d ie
gunstelinge. .
Spelers soos Peter Beardley,'John
Barnes, Aldridge en Ray Houghton,
hou d ie grootst~ bedreiging in vir

Chris van Vuuren
word as wie gaan poog om die Blou
Bulle van hul troon te stamp.

Daar is 'n lang tou moontlike kan
did ate vir die ander plek in die eind
stryd.

Die kandidate is Transvaal, Vry .

DUISENDE Britse sokkergeesdrifti- i

ges gaan moremiddag op Wem 
bleystadion toesak virvanjaar se.
FA-bekereindstryd tussen -Liver
pool en Everton.
Die wedstryd is 'n herh aling van
die 1986-eindstryd, wat die roo i
truie Liverpool met 3-1 ge wen het ,
Vanjaar se wedstryd is van groter
belang as e n ige ander eindstryd in
die lig van die traged ie by die
Hill sborough-st adion in Sheffield,
waar 95 toeskouers - meesta l Li
verpool-aanhan gers - dood is.
Liverpool het uiteindelik deurge
dring na d ie ein dstryd deur in 'n
oorspeelwedstryd Forest op Old .
Trafford in Manehestermet 3-1 te"
wen .
Everto n het hul plek in die eind
stryd verseker deur NOrwich City (
met 1-0 te klop.
Baie d inge.het verander seder! die '

Die Blou Bulle en Nog Een om die Beker

Suid-Afrika se bekendste en mees gevreesde
padwedloop, die Comrades-marathon, vind weer

binnekort plaas op 31 MeL DCKIE DUPPER
neem ons op 'n drafstap deur die geskiedenis

van die wedloop

behoort. Nadat hy in 1974 ems tig
begin hard loop het, het Robb die
selfde jaar derde geeind ig in sy eer
ste Comrades. Daama het hy die
wedloop nog vier keer gewen.

Hy word in 1978 die eerste atleet
wat die wedloop in minder as 5:30
voltooi. Sy tyd - 'n blitsvinnige5:29:14.

Oor For dyce hoef 'n mens nie
veel te se nie. Die koning van die
Comrades neem in 1977 aan sy eer
ste Comrades-m arathon dee I en ein 
dig 43e. Sy 14e plek in 1978 was die
laaste keer dat hy nie 'n goue medalje
gewen het nie.

Na sy derde plek in 1979 en sy
tweede plek in 1980 , wen Fordyce
elke Comrades tot verlede jaar.
Nodeloos om te se, staan beide die
"op"- en "af' '-rekords agter sy naam
(5:30:12 en 5:27:18).

Bekende vroue-wenners sedert
1975 is Lettie van Zyl (wenner in
1976 ,1977 en 1978) en Helen Lucre
(wenner in 1985, 1986 en 1987),
maar min vroue het die verbeelding
v an hardloop-geesdriftiges so

NOORD-TRANSVAAL enNog Een
sal sake op 7 Oktober om Suid-Af
rika se mees gesogte sportkroon, die
Curri ebe ker, uitspook,

Wie die Nog Een gaan wees, sal
n ie eens 'n siener kan voorspel nie.
Dit sal makliker wees om te kan Sl:
wanneer Nelson Mandela vrygelaat

'State of the Art'
Van Batas tot

hardloopskoene

MARATHON:

AGT EN SESTIG jaar gelede, op
Donderdag 24 Mei 1921, het 34 atlete
in Pietennaritzburg aangetreeom die
sowat 90 \em na Durban aan te pak .

Agt uur en 59 minute laterhetdie
wenner, W Rowan, in Durban aan
gekom, een van net 16 atlete wat die
moordende roete voltooi het. Die
Comrades-marathon is gebore.

Vandag oor 12 dae vind die 65e
Comrades plaas. Die oorspronklike
34 atlete het gegroei tot 'n onge
loo flike 13 500, grondpaaie is in
tusse n in teerpaaie omske p en Bata
tekkies he t plek gemaak vir "state of
the art"-hardl oopskoene .

Atlete hoef ook nie, soos in 192 1,
by ho telle langs die roete aan te gaan
om versterkings in te nee m nie. Die
jaar sal daar ongeveer 60 verversings
tafels wees, elk beman deur sowa tSfl
helpers - 'n totaa l van 3 600 vrywil 
ligers.

Behalwe vir die paar-jaar tyd ens
die Tweede Wereldoorlog, het die
Comrades sedert 1921 nog elk ejaar
plaasgevind, Vroue is in 1975 vir die
eerste keer tocgelaat om deci le neern .
In 1972 is die wedloop vir die eerste
en enigste keer deur 'n oorsese atleet,
Mike Orton van Engeland, gewen.

Vorige wenners van die Com 
rades sluit legendariese name in. In
1922, na slegs 20 weke se oe fening
enopdieouderdom van 38jaar, wen
Arthur Newton die tweede Comrades
marathon in 8:40. Newton he t
voortgegaan om die wedlooop elke
jaar tot 1925 te wen . Sy tyd in 1925
- 'n ongelooflike (vir daardie tyd)
6:24:45. In 1927, op 43-jarige leeftyd
wen Newton sy vyfde en laast e
Comrades .

In die dertigerjare is die Com
rades oor heers deur Hardy Balling
ton . In sy eerste wed loop in 1932, op
20-jarige ouderdom, ein dig hy vier
de. Hy wen egter die wedlo pe van
1933 ,1934 , 1936 en 1938 en eindig
tweede in 1935.

Na die oorlog, in 1947, wen
Ballington sy laaste Comrades in
6:41 :05 . Die kort;buksie het dus
sewe keer aan die Comrades deel 
geneern en vyf l!eer gew en.

Min pr estasies ko m naby die van
di e imrnergrys Wally Hayward.

In sy debuutj aar in 1930 wen
.Hayward die wed loop sonder dat hy
nog ooit rneer as 50 krn gehardloop
het. Hy wag 20 jaar voordat hy in
1950 weer aan di e Com rade s
deeln eem . Hy wen die wedl oop in
6:46:25, 40 minut e vinnige r as in
1930.

Ook in 1951, 1953 en 1954 wen
hy die wed loop , en word in 1953 die
eer ste persoon om die Comrades in
min der as ses ure te voltooi. Hy wen
in 5:52:30 .

Nog 'n naam wat sinoniem ge
word he t met die Comrades-mar a
thon, is die van Jackie Mekler. Mekler
het die wedloop vyfkeer gewen en in
1960dieeersteatleetgeword wat d ie ,
"op"-wedloop in minder as ses ure
aile. Sy tyd van5:56:32het Hayward
se rekord met 16 mi nute verbeter.

In 1963 het hy oo k 'n nuw e "af '
rekord van 5:51 :20 opgestel, slegs
tien dae nadat hy 'n marathon in
Gri ek eland in 2:36 voltooi het. In die
tien keer wat Mek ler aan die Com
rades deelgeneem het , het hy tien
goue medaljes losgehardloop.

Die sewen tiger - en tllgtigerj are
het aan Alan Robb en Bruce Fordyce
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Sipho en
die struggle baqanga
DIE groeiende sosiol
politieke neigings oar die
afgelope twee jaar onder
ek sponente van township
pop het onlangs weer 'n
inspuiting gekry.

Twee van die hoof-verskaffers
van disko-mbaqanga, Sipho
"Hotstix" Mabuse (Gallo) en
Brenda Fassie (CC P) se nuu tste
langspel ers, wat verlede week
uitgereik is, toon lett erlik in die
musiek en veral die Iirieke, 'n
gedaantewisseling.

Oat die twee, wat nog nooitjuis
gesteld was op plaaslike
"problerne" nie , nou "denkende"
produkte begin lewer, is
noemenswaardig.

Vir die afgelope paar jaar hoor
ons al pogings om meer "ern s tig"
te wees uit die township-disko
kamp, maar die mymeringe het
maar altyd subliminaal gebly.

Chicco het skelrnpies die ANC
lei er se naam verdoesel met We
Miss you Manilow (klink nes
Mandela as dit gesing word )
ver lede jaar, en cm die
vryheidslagspreuk met die snit
Amanda.

Selfs Yvonne Chaka Chaka het
gepoog om haar bewussyn te laat
ge ld op haar Sangoma-lang speler
met 'n snit, Waiting, wat spreek
van die geduld voor bevryding.

Toe volg sy dit op met 'n meer
direkte kreet op I Cry for Freedom.
Chicco toon meer bravado met We
Don't Need War en Lucky Dube
noem selfs Apartheid by die naam
op Together As One . Condry
Ziqubu tik township-informante
oor die kneukels met Rambo. Die
uh..."rnbaqanga-pop-revolusie" se
wiele was aan die roJ...

Maar die deuntjies was gou
weer "veiliger" met Pat Shange se
"W e're All the Same" en Kamazu
se African Man wat basies starn 
verskille uitlig.

Chris du Plessis

Ray Phiri van Stimela se
Whi spers in the Deep was miskien
blatant gen oeg om deur die SAUK
verbied te word, maar dit is al wat.
dit uiteindelik gebly her - 'n
gefluister in die donker.

Met die uitsonderi ng van Phiri
(wal nog noo it vir die Pantsulas
gekomponeer het nie) is a1die
deuntjies nog goed dansbaar gehou
vir wye kons umpsie. Maar Brenda
se Too Late for Mam a en Sipho se
Chant of the Marching is nou
hier...

Mabuse met sy designer
militere image is vir 'n verandering
die disko-queen Brend a iri
pretensie voor, maar albei het
hulself oortref. Brenda in die
musiek en in die lirieke.

Chicco het Brenda se plaat
opgeneem en verwerk en die
produksie is uitstekend . Weg is die
sinnelose ver-Arnerikaansde disko
stamp (beh alwe een of twee snitte
soos Don't Folow Me I'm Married
waarop die ou Brenda haar
onlangse troue met mnr Mbambo
uitbasuin). P it is verv an g met
sensitiewe, sinvolle ballades.
Brenda het verlede jaar met
Miriam Makeba aan die se
tradi sionele Sangom a-Iangspe ler
gewerk en die goeie invloed is
merkbaar. Sy boots selfs Mama
Afrik a se bekende kli kke, hygings
en stem -lone effek tie f na - veral op
Baxakekile Oo'Xam. En op Jail to
Jail wys Brenda verbasend vir die
eerste keer haar poli tieke kleure:
"Like a fre e bird in a Golden
cage..." (raai wie?) en op Good
Black Woman pra at sy met
Mandela Sobukwe en Sisulu.

Makeba sing ook sa am met
Hotstix op Chant of the Marching,
wat deur Virgin in Belgic
opgeneem is. Sipho was altyd

.musikaal wa aghalsiger as Brenda
en sy toegewing is meer in die .
Iirieke . Die pop -invloede is nog
sterk op Room of Horrors en
Celebration wys uitstekende
Crossover (met gesint iseerde
Sotho-trekklavier) en nas leepsels
van Sipho se Harari dae.

Maar hy toi-toi bietj ie op die
titelsnit, wat eindig met Nkos i
Sikilel 'iAfrika en op Kululani
UMandela vra hy ook direk vir
Mandela se vryheid. Of dit spreek
van 'n ernstige wending in
mbaqanga of nie, a1bei pogings is
goeie, gesofistikeerde en vars
voorbeelde van township -musiek .
Enhoogs koopbaar.

San Francisco Spell, Ink. op papier, 1976

SOWAT tagtig werke van Walter Battiss word gebruik om die Unisa-ku nsgalery se nuwe lokaal in
te wys, Batt iss was die eerste hoof van Unisa se kunsdepartement en sowat tagtig van sy werke

word ultgestal. Die ultstalling - van vandag tot 24 Jun ie - heet "Walter Battis en die gees van Plek"
en fokus op die plekke wat Battlss besoek en geskllder het. Dit sluit die eiland Fook in.
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Debbie Amos

,Mlungisl Kamase

" gedoen en daarin gespeel.
, "Ek het vrae aan die gemeenskap
" en die regering gevra oor waar ons 

politieke leiers was. Dit was vir my
ook 'n persoonlike saak. Ek het nooit
'my vader geken nie, omdat hy dood is,
'toe ek drie jaar oud was. Hy het 'n
,verskriklike dood gesterf, en dit was
om politieke redes," se sy. .

Haar tweede produksie was Jesus '
,Christ.

"Maar dis nie die Jesus Christ wat
in die Bybel te vinde is nie. In Jesus
Christ het ek gedink aan ons eie
Messiah, 'n politieke figuur wat baie -

, sterk en toegewyd is en gelukkig
genoeg is om deur sy volgelinge

, yerstaan te word.- die massas verenig
. , teen die rassistiese regime," se

Doreen. '
In haar'derde produksie, A Better

Bird, is sy aangespoor deur die
voorregte wat apartheid a~ witrnense
gegeehet. -

, Doreen het ook 'n bietjie onderwys
gegee - Engels en Afrikaans by
Shayina Hoerskool in 1983.

In Qhewukani Magwalandini skryf
sy oor die jeug van die land. Oor hul
ervarings en drome. Sy se baie van '

. ons jongmense bereik nooit hul'ideale
nie, en eindig nerens.

. ~::.-;.', :.::' '~ .. " .. '

Doreen Mazibuko

Richard Smith, een van 55 kunstenaars wat tot 23 Mei deelneem aan
die ultstalling Women, by die Everard Read-galery.

, 0"" F0/0: Ruvan Boshoff

Wat dink hulle oor vroue?
DAAR was miskien 'n tyd toe 'n vrou
moes stilbly en 'n tyd toe sy haar plek ,
moes ken, maar daar was gelukkig
nooit 'n tyd toe 'n kunstenaar nie 'n _En hoekom is dit dat die vrou
vrou deur die kuns weergegee het nie; haarself graag soveel sagter wil

Dis nie net die feit dat 55 'uitbeeld, met meer gevoel wit skep?
verskillende kunstenaars die vrou in ; Tyd wat die liggaam eet vertel Julia
soveel fasette van haar wese uitbeeld: Teale se skildery Silent, Each
wat oorweldig nie, dis meer die besefj, contemplating the Other in '
dat die vrou se liggaam op soveel Reciprocal Flesh.
wonderlike maniere gemanipuleer " ' Reshada Crouse se oorweldigende
kan word, wat verstom.' realisme in haar olieverf komposisie
'- Miskien is dit die man watdie van die oomblik van foto neem is ,

"vrou in haar kompleksiteit probeer : amper angswekkend.
, verstaan in sy harde danker hale oor . ' Dan is daar Neil Rodger se
die doek, in sy oopspalking van haar " . uitbeelding van die jong meisie met
liggaam in seksuele verwronging, of. " die kaal bolyf wat baie ongemaklik
dalk het dit niks met verstaan te doen oor haar skouer lees. Dit Iyk half of
nie, dalk hou hy net nie van haar nie. ,,' ,sy moet koud kry... en sy het boonop
En wie sou nou ooit kon raai wat.deur , warmkouse aan. Anders as Beezy

,Egon Schiele se gedagtes gegaan het . Bailey se vroue wat saam met hom
terwyl hy vroue op doek geskep het? die nag invlieg ...

DOREEN MAZffiUKO - wat Lul~" ' ,'
was in die treffer Sophiatown, die een '
wat gese het as privaatskole ruimte in
sjebeens kon huur sou dit beter "
gewees het as Bantoe-onderwys - se .
nuwe stuk gaan oar die drome en-
aspirasies van die swart jeug.

Die stuk, Qhewukani
Magwalandini, het vandeesweek in
die Markteater se Rehearsal Room
begin. Dit is haar vierde stuk.>

Doreen (24) het deur omtrent die
hele Europa al gereis en in talle,'. "

:-oorsese treaters opgetree. ,
, In Milaan, Italie, het sy kans gekry
om 'n feministiese vergadering by te
woon onder die banier "Bevry die .

, Vrouens". Doreen is 'n oortuigde . ,
, feminis en glo dat die vrouens van

Afrika vir te lank in hul mans se
skadu
wee,
geleef '
het.

Haar
debuut
was in
die pro
duksie
Baphi
("Waar is "
hulle?")" .
sy het die'
skryfwerk, '
en regie

LISA JOUBERT

- .:. ,,~ .:. ~-, ..:;, "

Lohengrin
Qpera deur Richard Wagner by die Nlco' ,
Malan. Met Michael Pabst, Andrea Catzel,
Sally Presant, Wayne Long, Don Garrard en, "
DeWet van Rooyen. Die Kruik-orkes en '
Krulkkoor met John Arnold asdirigent.',
Regie: Michael Pennlson. In die Nico Malan-
Opera op 22, 27 en 30 Mel. -.."

Die opera
isln moet

beelde. Di~ is die beelde wat spreek eerder as die
vers. ,

Jennie Reznek se Puck, Oberon se onnutsige
dienaartjie, is die spil waarom die hele komplekse
nag van verwarring draai, Dit is hy watdie sap van
towerblomme in die verkeerde oe gooi sodat
karakters - tot groot vermaak van die gehoor - op
die verkeerde karakters verlief raak. Reznek lewer
'n borrelende en energieke vertoning wat telkens die
tempo aanwakker,

Neil McCarthy se atletiese en sensuele Oberon
sluit goed aan by Reznek se flink en lighartige
Puck, soos wat dietwee almal se lewens omroer.
Fiona Ramsay se Titania is 'n kragtoer. Hierdie ':
elegante aktrise gooi haar Iyf rond en gebruik haar

, jenewer-stem op so 'n manier dat Titania soms 'n
kamp, spottende dimensie kry.

Van die vier minnaars, maak Clare Stopford as
Helena, 'n loskop, dom blondine war man soek, die '

, grootste indruk. Sy laatjou skater. Gaynor Young
se emstige en stylvolle Hermia lewer 'n effektiewe"
kontras, Robert Finlayson se Romeo-agtige
Lysander en DavidButler se Boy van die Suberbs- ' '
Demetrius kontrasteer ook goed. Hulle karate
bewegings laat jou breed glimlag.

David Alcock se energieke Bottom is
Shakespeariaanse hansworsery op sy beste. '.

Hierdie Droom oortuig 'n mens dat Shakespeare
se tyd nog lank nie verby is nie,

Innemend
Die Kanadese bas, Don Garrard het 'n '

innemende Koning Hendrlk vertoIk. Die OOs~en
rykse tenoor, Michael Pabst, was egter nie 'n baie . - '

, oortuigende romantiese ridder nie, Hy het 'n sterk
stem, maar het nie die gemak en sjarme getoon wai .
mens in so 'n figuur wil sien nie, Daarteenoor het

.Andrea Catzel die fraai, deugsaine Elsa met soveel
gem~ gesing, selfs wanneer sy,moes sit en sing. "

.:' Dierolvan Ortrud gee vir Sally Presantruirn :
'geleentheid om so boos as moontlik te wees.. Haar '
handbewegings was 'n bietjie oordoen, maar haar

, sang was baie goed - soms lelik om in die konteks "
te pas. Daarby het haaigrimering en kostuum en die
woeste haardos haar regtig soos die heks wat Ortrud
is, laat Iyk. '

Wayne Long as Friedrich von Telram:und is
uitstekend. Sy aksies is natuurlike' gebare ter
ondersteuning van die woorde. Sy karakter is seker
die moeilikste in die opera om te vertolk. Aan die
een kant lyk hy soos 'n sterk karakter wanneer hy
aanspraak maak op magsbevoegdheid oor Brabant;
maar eintlik is hy onder sy vrou Ortrud se mag'en
ploeter hy maar hulpeloos voort. " ,

'n Lang opera, ja, maar 'n gebeurtenis wat die
moeite werd is oni 'n uitstappie van te maak. '

"H!ERDIE opvoering van Wagner se mees <:

romantiese opera is 'n moet vir enige teater- " ,
,liefhebber, ook vir die wat nie Wagner-entoesiaste
is nie. Wagner het die verhaal gebaseer op twee : "
dertiende-eeuse bronne, die Frans-Waalse heldedig ,

,Le Chevalier an Cygne en die Duitse epos ' , " 
Lohengrin. Dis is 'n voorgangervan sy gewigtige '" .
musiekdramas en veel meer toeganklik. - . " ,

Regisseur Michael Rennison se meesterlike han~ ,
tering van komposisie op die Ver@ogisdeurentYd',·nO"_:,·,'·,"""d'·'·'

, " samehangend en sal op enige oomblik 'n mooi stil- .'- " '. - ,',. r .m,.evaD,,.' I,,e ,.J e"D.,g
, beeld maak. Gekombineer met die kundige same-.
, werking van die ontwerpers sorg ditvir 'n imposan-

te skouspel. Die interpretasie wyk nie noemens
waardig af vim Wagner se voorskrifte nie, maar die
dekor is weI 'n moderne uitbeelding van die rivier '
en ander tonele. Met verbasend min dekor en baie
Ii~lp van beligting, kry Andrew Bothadit ;eg om by

- die groouevan die opera in te skakel. Die volle " _
, verhoogspasie, tot teenaan die dak, word benut, -

• ••

KIPPIES BY DIE MARK

Maan - Vry 8nm
Sat 2 verlonings: 5.30nm & 9nrn

Middagvertonlngs: 3nm

MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
onder"regie van Fred Abrahamse

- Shakespeare se droomkomedie kry rewe

die week by die

MARK-TEATER

Dinsdag tol Sondag van 8.30

WERKSWINKEL

WAREHOUSE BY DIE MARK
r- Run Run-produksies met .
. Jennifer Ferguson

en

Skits are Free in Here

Duitse Filmfees van 22 tot 27 Mei
Maan van8nm

Dins - Vry van 6nm
Sat van4nm

MARK-TEATER

Maan - Vry 8.30nm
Sat 2 verlonlngs: 6.15nm & 9.15nm

SCORE ME THE AGES
(Tellme thetime)

- 'n Tragiese straatkomedie

, UPSTAIRS-TEATER

A Midsummer Night's Dream
Deur William Shakespeare "
In die Markteater tot 10 Junle

AS Shakespeare-dramas meer dikwels so
vermaaklik, toeganklik en betowerend aangebied
was soos Fred Abrahamse se produksie van A
Midsummer Night's Dream, sou minder
skoolkinders en studente gekreun het by die gedagte
aan sy werk. So helder en skouspelagtig is hierdie
aanbieding dat dit die ide ale inleiding tot
Shakespeare vir enige kind of jongmens kan wees :
asook 'n uitstekende korrektief vir diegene wie se
onderwysers Shakespeare vir hulle vermoor het,

'n Komedie wat al te dikwels as droe
museumstuk opgevoer is, ontpop as 'n kleurryke en
skouspelagtige kamaval.

MICHAEL VAN ZYL

,Trefkrag ,
Die besondere sjarme en trefkrag 'van hierdie " "

produksie, gegrond op 'n oorspronklike konsep van
Esther van Ryswyk en die Handspring Marionet
geselskap, Ie in die intelligente vermenging van
twee teaterrnedia, tonee! en poppespel. Dream is •
met sy sfeer van droorn, onwerklikheid en
betowering - by uitstek geskikvir hierdie soort '
onkonvensionele eksperiment.

Die fee word almal verteenwoordig dew poppe
of marionette. Die belangrikste fee - Oberon, "
Titania en Puck - het egter twee personasies. Soms
is hulle poppe en soms mense. Dit is 'n vemuftige
oorbrugging van die afgrond tussen mens en
marlonet en mens en fee.

, Die verhaal van 'n chaotiese en lagwekkende nag
waarln ses wispelturige minnaars stry kry, maar ten
slotte mekaar vind, ontvou in treffende visuele
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Wit Zoeloe, en nou
'n swart Cowboy

, DIEgroot vraag is: Gaan
Buddy Masango op Sing
Country verskyn ofnie?

Buddy is Suid-Afrika se eerste
en enigste swart Country en
Westem-kunstenaar. Sy eerste
langspeler is vandeesweek deur
CCP uitgereik,

Buddy sing soetsappige C&W
deuntjies, maar met subtiele
Afrika-nadraaie. Hy dracowboy
drag, maar met Swazi lap-insetsels
in plaas van leer. Sy stem klink ,
suiwer "Southerner", maar hy is 'n-
gebore en getoe Swazi.' '

Hy woon buitekant Figgs' Peak'
en moet 'n bus na die pastoor se
huis vang om met sy
platemaatskappy te skakel. Sy
eerste uittog uit Swaziland was
met die opname van die plaat.

Verlede jaar het Buddy met sy , .
eerste openbare optrede by die
Swazilandse Skou (voor 'n gehoor
van sowat tien), onder meer Gary
van Zyl, ex-Juluka basman en
klankingineur by die skou, se ore
laat spits.

Hy het toe net skool voltooi en
was besig met sy graad in Regte
(hy isnou in sy tweede jaar) by die
Universiteit van Swaziland in

Chris du Plessis

Manzini. "Daar was net iets in sy
stem.;", onthou Gary.

Die langspeler bevat drie van
Buddy se eie komposisies, vier
Don Williams "covers", 'n Dobie'
Gray-deuntjie en Jim Reeves se
klassieke From a Jack to a King.
Ligte mbaqanga-invloede opdie
bas-Iyne en dromme is ingewerk
op sommige snitte wat die beste
merkbaar isop Dobie Gray se
Mellow Man en Williams se It
must be Love. Dis nie crossover
nie. Maar dit kan word.

Nie dat dit die doel is om op die
Crossover-Iawaaiwa te spring nie.
Buddy is werklik lief vir Country
musiek. (Dit het begin toe 'n
Amerikaanse skoolvriend vir hom
'n Cowboy-hoed persent gegee
het.)

Wat min mense weet is dat
Country (of sommige tipes
daarvan) allank groot verkoop in
die platemark. Volgens Chris
Kritzinger van Transistor Music

'kom 60% van Don Williams se
totale verkope (sowat 18QQO met
die laaste plaat) uit die s"'a.i:tmark.

Die mark sorg ook vir omtrent
70% van Dolly Panon se verkope.

VolgensBuddy se .
promosiemense is hy die enigste
swart Country-sanger in Suid
Afrika en behalwe vir die

.AmerikanerCharlie Pride, die
enigste in die wereld wat hulle van
weet (die "gekleurde" Dobie Gray
is eintlik 'n rock-sanger). Maar
Chris Kritzingerhet al verskeie
swart Country-sangers op die
Miden musiekfees in Frankryk
raakgeloop. 'n Paar Kanadese... en
'n Australiaanse aborigine wat
Country sing. Hy erken egter dat
Buddy, as die ware Afrika
verteenwoordiger van Country,
uniek is.. ' .

Almal wag nou om te sien hoe
Buddy gaan vaar, Die regte
Country-aanhanger in die land is
Afrikaans en redelik konserwatief, '
volgens Chris. Charlie Pride
verkoop egter goed onder die lot.
Maar hy is mos Amerikaans...

Intussen maak Buddy hom reg
om by die groot Kings Trust
Musiekfees by Somhlolo Nationale
Stadium aan die einde van Julie
saam met mense soos Eric Clapton
en Joan Armatrading op te tree.

Buddy Masango, Suid-Afrlka se eerste en enlgste swart. '
country-sanger ' I

1;·
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In 'n moderne Afrika-land
is 'n spel tussen Koning
enNar,ministers
enWewer"
onverbloemd komies ,;.
totdat dieWewer
nienet weef, maar
ook rebelleer,
tot die Keiser
vergeefs wil weet:
dit wat ekdra,
is dil, of Is dlt nie?

Nico Malan-teater
18Mei tot 3 Junie
Bespreek by Computicket

';/< ,

Christus-figuur en Harmse die siel meedoenlose reddingsveldtog. In ,
<:: van die sondaar Jan Elkeman wat Sandra Prinsloo se Iynvertolking ,

gered moet word. Christine reken ' ' , balanseer Christine se menslikheid
Harmse die kwaad nooit toe nie en en Goddelikheid op 'n dim snykant. .
jag hom met liefde en vergifnis om Ronel Kriel se jong Christine is "
hom te red. Die drama Christine 'n verwikkelde sarnes telling van '

. lewer kommentaar op die las van onskuld, kokketterigheid en weer-
liefde en verontskuldiging wat die loosheid. Sy kontrasteer goed met'
saligheidsboodskap plaas op elk- die gesuiwerde Christine, wat iets
een wat dit ooit aangehoor het, Dit . van die jongeling se lewenslustig- '
is liefde en onskuld wat op jou heid oorhou. Kriel se Magda,
afgedwing word, of jy dit nou wil ' Harmse se poging om weer die ,:,
he of nie. , ' jong Christine te laat herleef, het 'n

Lucille Gillwald se produksie is 'selfsug wat afgespeel word teenoor
. so kragtig, helder en meedoenloos die jong Christine se selfloosheid.
, soos Christine se liefde self. Gill- Kriel is 'n groot talent.in wording.

wald, wat nog nooit 'n bang regis- , Ben Kruger imponeer met sy ..
seur was nie, skilder die stuk in al ' ,veelsydigheid. Dievyf rolle wat hy

. s,ybloed en geweld. Selfs vir die vertolk -.twee polisiemanne, die
melodrama stuit sy nie. Die teks is " SS-offisier, die opsigter en die,'
per slot van rekening sterk genoeg dokter - het elk 'n kern en
om Smit se melodrama te dra. motivering van hulle eie, . '
Ondanks die tegniese probleme Hoe die Afrikaanse drama ook
met die kruisiging op openings- ,alontwikkel en gegroei het in die
aand, het die toneel die gehoor afgelope agt jaar, kan die jonger ' .
geruk. 'n Metafoor het skielik vlees skrywers nie.vergeet van Christine
en bloed geword. nie. Dit bly 'n baken om na te '

.Cobus Rossouw vertolk die strewe, die soort drama. waaroor ' '
moeilike rol van Paul Harmse met ". drarnaturge maar net kan droom., • "'1(1"t f:>, ~,',iI,,

-' oorleg en fyn ,.-. -'-_......j U 1

. aanvoeling. Twee '
karakters en die
rolle van twee
akteurs smelt
saam in Harrnse.
Op die openings-

, aand was Ros
souw seoorgange
en byna onspeel- .
bare spronge ,
meestal vlot en
oortuigend.

Sandra Prins
100 vertolk die
ouer Christine
metdeemis,
beheersdheid en
'n onopgesrnukt
heid wat die mar
telaarsdimensie
van die karakter
byna verbloem.
Dit slaan slegs '
deur in die tooele
waarHarmse
haar aanrand en
kruisig. Prinsloo
ontgin selfs plek-

,plek die humOr '
van Christine se .

MICHAEL VAN ZYL

Christine deurstaan toets van tyd
Christine
Deur Bartho Smit. In die
Wlndybrow S9 Adcock-Ingram
tot 20 Mel. In die Staatsteater
se Momentum van 26 Mel tot
17 Junle

VIR die eerste keer in sy
geskiedenis word Bartho Smit se
omstrede Christine in Suid-Afrika
sonder die inmenging van sensors
opgevoer. Christine is voltooi in
opdrag van Kruik as inheemse
openingstuk vir die Nico Malan
Teater. Dit sou op is Junie 1971
onder regie van die skrywer
geopen het, maar is afgelas deur
die administrateur van Kaapland.

. In 1973 is dit deur Truk
opgevoer;maar na die openings
aand het die Administrateur van .
die Transvaal gelas dat die stuk '

,van die woorde God en hoer
"gesuiwer" moet word. dat Magda
'n nagrok oor haar broekie en bra
moet dra, en Paul Harmse 'n
sportbroek oor sy onderbroek,

Nou, na sestien jaar, kom
Christine as drama tot sy volle reg

.- ironies 'n paar jaar na Bartho
Smit se dood. Dit bly 'n seldsame
en verwikkelde stuk wat nie
gedateer het nie en waarin die
dramaturg met syvernuftige '
opheffing van tyd en plek haas die
onmoontlike reggekry het.

Paul Harmse, 'n Suid-Afrikaan
se skilder wat in Duitsland woon
en 'n Nazi is, trou met 'n meisie uit
'n klooster, Sy vertel vir hom dat
sy eintlik 'n Jodin is, en wanneer

aar op die Jode toegeslaan word,
verraai hy haar, Sy oorlewe die
kampe en (ver)volg Paul oor
dekades heen om hom sy skuld te
vergewe,Twee maal probeer hy
haar vermoor, maar elke keer kom

·sy terug met onvoorwaardelike
Hefde en vergifnis. Wanneer die
drama begin, vind Christine Paul
vir die sewende keer.

Christine handel oor
onvoorwaardelike liefde en
vergifnis. Dit is die Chrisms
verhaal wat oorvertel word in die
konteks van 'n moeilike huwelik.
In die allegorie is Christine die

Elliot Frans

'n bietjie vasval want met die
karakters wat hy hier ontbloot
diewe, messtekers, vroueslaners 
raak dit 'n gevalvan pie pot wat
die ketel verwyt. Maar sonder die
prekery is daar min fout met
Gazielam te vinde.

Exiled se twee duimgooiers is
hard aan die weghardloop. Die een
orndathy moeg is van die "banal
existence of those embittered by a
losing battle" en die ander vir 'n
meer spesifieke rede...

Zeph.(EIliot) het 'n opinie oor
alles, is oorvol van homself, minag
enigeen wat deel is van die '
samelewing, is 'n opportunis van
die eerste water en soek ..the real
humans among the trash". Egelhof

'. se karakter is en eintlik net daar
om te ja en amen.

En met die goeie musiek en
goeie dagga gaan dit laterhand so
goed dat hulle selfsfi kar wat
uiteindelik stop, wegjaag. Want,
Zeph se manier van na dinge kyk
is verleidelik: "don't ever give up .
on the milk of human kindness" en
geniet die "thrills and spills of
freedom". .

En dis vir my die probleem met
die sentiment van die stuk; Want .
op die ou end is dit nie net
belangrik wat ons uit die '.,
gemeenskap kry nie, Wat meet'
belangrik is, is wat ons terugsit,

Die spelers kwyt hulle goed van
hul taak en veral Egelhof beindruk
met.'n talent vir verskeidenheid. Sy
Sylvia (Robert se vrou) is 'njuweel
van 'n interpretasie. Charles

,,Comyn is 'n uitstekende regisseur.
Gaan kyk gems.

Hosh Gazielam en
Exiled from the
Kingdom of Madness
Geskryf deur Elliot Frans,
gespeel deur Elliot Frans en
,Kurt Egelhof onder regie van
Charles Comyn.

, By die Black Sun tot 5 Junle
(slen glds op bl 6 vir tye)

HANS SWART

VryDagl19 Mei 1989

BEIDE Hosh Gazielam en Exiled
from the Kingdom of Madness
handel oor mense wat buite die
norm van samelewing bestaan, In
Gazielam is dit 'n hervormde
skollie wat 'n nuwe begin wil maak
en in Exiled is dit twee
duirngooiers wat 'n altematiewe
bestaan soek.

Robert (Elliot Frans) besluit, mi
twaalf jaar in die tronk vir diefstal,
dat dit tyd geword het om sy plek
as verantwoordelike mens in die'

. gemeenskap vol te staan, Hy trek
hom sedig aan, glimlag en "ja
.baas" op al die regte plekke, beloof '
,sy vrou die hemel en die aarde,
soek werk ens ...

Maar op die ou end kom hy tot
die gevolgtrekkingdat sy ou '
vriend Solly (Kurt Egelhof)se
profetiese uitlating heeltemal waar
is: "Once a criminal, always, a
criminal". .

Hosh Gazielam is 'n
opwindende nuwe werk en 'n
prikkelende uitbeelding van die

? leefwyse van sommige van ons
gemeenskap se "ongewensdes".
Die dialoog is gelaai met humor en

. die pittige se-goed van die
sogenaamde Kaapse Kleurling. Dit
word afgewissel met monoloe vol
woede en bitterheid wat die
akteurs aan die gehoor rig.
, Dis bier,waar die dramaturg so

Dit kla
',',

net '0

bietjie
baie



regtig verbasend,
volgeur met 'n
aangenarne, skoon
smaak en 'n stewige
ruggraat, byna soos 'n
baie goeie port.

Dis 'n monumentale
wyn. Die bottellyk ook
anders, met 'n swart. 
wasbedekte prop.

Hier is 'n bewys dat
die Kaap wei - soos
gewoonlik . die inhe
rente bereidwilligheid
en vermoe het om iets
te bewaar wat die
grootste erfenis in ons
land se wynbedryf
behoort te wees.

aan Vrye Wcekblad se
lesers gee: kyk na so 'n
resep, lag en gooi dit
weg. Moet doodeen
voudig nie ellelange
resepte vertrou, tensy
dit van een van die
meesters van die kos
wereld kom nie. En
selfs dan is dit nie eens
nodig om hierdie
resepte te gebruik nie.

Oor die afgelope
twintig tot dertig jaar
was daar een ontwik- '
keling in die koso
wereld, en dit is dat
resepte al hoe eenvou
diger geword het, Die
kuns is nie meer om
met dertig bestanddele
'n wonderlike gereg te
maak nie, maar om dit
te doen met die
minimum bestanddele
van hoe gehalte.

Jy kan geen hog ere
cuisine kry met 'n
gewone supermark
hoender, wat in 'n
battery op vismeel
grootgeword het, en

, nooit op plaasgrond
geloop en skrop het nie
• selfs al gebruik jy die
opgesmukte resep wat
ek hierbo bespreek het.

Hoenders word in
die beste restaurante in
Europa as 'n lekkerny
aangebied . maar dan is

'dit nie sommer enige
hoenders nie. Die beste
hoenders in die wereld
kom van Bresse in
Frankryk, waar daar
baie streng

. kWaliteitstandaarde
geld.

Elke hoender moet
so dertig vierkante
meter grond he om op
te loop, terwyl hul dieet
ook streng beheer
word.

Volgende week gee
ek 'n resep van 'n

. meester, met net ses
bestanddele.

Tot weersiens,
KOOS COETZEE

bottels van die
wyn te krye is
nie, Inteendeel.

Montblois
en Rietvallei is '
reeds genoem,
maarenige
bottelvan
vanjaar se
Diners Club
wennerNuy
KOOp van naby
Worcester sal
'n juweel wees.
Montagu is 'n sentrum
vir weldadige
muskadels en 'n mens
kan tot sover as De
Rust, anderkant Oudts
hoorn.igaan om die
wyne van Domein

-Doornkraal te gaan
proe.

'n Nuwe ontwik
keling is die Oupa se
Wingerd Rooi Mus
kadel wat pas deur die
Weltevrede landgoed in
Robertsham op die
mark geplaas is. Die
wyn word gemaak van
'n klein stuk baie ou
wingerd. Die wyn is

swaan anderkant moet
uitkom.

Sy maak 'n kruie
botter waarin sy tiemie,
salie en gekapte pieter- ,
sielie sit. Dit druk sy
onder die vel van die
hoender in. Dit klink al
vir my genoeg saam
met sout en peper.

Maar nou maak sy
ook nog 'n opgesmukte
vulsel (ek het niksteen

, vulsels nie). Dit be
staan uit knoffel, wyn,
hoenderaftreksel,olie,
boner, sprietuie, sam
pioene, sjerrie, gaar
rys, 'n eier, salie, tiemie
en sout en peper. Dis
nogal 'n ingewikkelde
proses om die vulsel te
maak. (Liewe tydskrif
lesers, ek moet julie
darem oortuig ek kan
kook.)

Hoekom gooi sy nie
nog amandels ook by
nie?

Die hoender word
toegewerk en aan die
buitekant met peper en
baie paprika besprinkeJ.
(Die kleur is tog so
belangrik.Iiewe leser.)

, Die deeg, wat
doodeenvoudig uit 'n
mengsel van growwe
soul, meel en water,
bestaan, moet om een
of ander rede in 'n
elektriese koekmenger
met 'n deeghaak, of 'n
voedselverwerker
gemaak word. (Liewe
leser, julle moet al
hierdie wonderlike
apparate koop anders
kan julle nie koskook
nie. 'n Huisvrou maak
in elk geval nie haar
hande nlet deeg vuil
nie.) I

Twee lourierblare
word nou netjies op die
vergulde hoendertjie se
borsie gele en dit word
in die dl;eg toegedraai 
siedaar, 'n meesterstuk

: ·engebak....
Ek wi! goeie raad '

plaas van 'n likeur.
Gebruik 'n effens groter
glas en gooi 'n dop
muskadel oar twee of :
drie blokkies ys en gooi
'n halwe dop tien jaar
oue brandewyn by.

'n Bottel muskadel
hoort permanent in die
kombuis . om mee te
kook.

Daar is egter 'n wet
wat die wynmaker
daarvan weerhou om sy
beste muskadel te
maak. Dit is die wet
van minimum alkohol-:
inhoud. Dis snaaks,
want die meeste mense
sou dink daar moet eer
der 'n maksimum-grens
wees in 'n land met
soveel gestookte wyne.

My gevoel se vir my' ,
datas die wynmaker
die alkoholvlak kan be
paal, ons 'nopbloei in
die verbruik • en repu
tasie • van hierdie
wonderlike wyne sal
sien,

Dit beteken nie dat
daar nie nou goeie '

Arme opgesmukte
OU hoendertjie

gebeur?
Eerstens is

muskadels is nie meer
so modieus as ander
wyne nie en dis dalk
die rede waarom die
handelaars, of ten
minste baie van hulle,
hierdie goeie wyn in
uiters onaantreklike
verpakkings aanbied.

Talle van die
plakkers het die
afgelope tien jaar glad
nie verander nie.

Die Bergkelder het
onlangs die voorkoms
van die wyne wat by
Montblois en Rietvallei
gemaak word, verano
der. Dit behoort te help.

'n Goeie beeld is
belangrik omdat die
betrokke muskadels
onder die beste in die
land en ook in die
'wereld'is. Daarvan is
ek oortuig.

Dieafname in
gewildheid van die
muskadels kan ook
beskryf word as 'n
simptoom van die tye
waarin ons leef.
Niemand wil met
middagete te veel
alkohol in die lyf kry
nie, omdat dit pla as 'n
mens in die middag
moet werk.

Die neiging om
wyne met min alkohol
by middagetes te
verkies, geld dikwels

'saans ook.
Gestookte wyne is

nie welkom nie,
behalwe dalk vir port
en sjerrie. Maar
Muskadel sal juis
uitstekend bier inpas!

Min drankies is so
verfrissend en smaaklik
as 'n wynglasie met
baie koue muskadel,
waarin selfs 'n
ysblokkie kan dryf. '

'n Ander plan is om
muskadel aan te bied in

Bydie Mark-teater
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THE,COMPANY IS SO LEKKER

BJ Lankwarden

kom ek agter: dis van
die lee glas van die
vorige aand!

Die geluk was aan
my kant en ek het ses
of sewe bottels van die
ou Constantia gekoop
en ook 'n bottel (1791)
daarvan saam met twee
vriende gedririk. Dit
was byna te veel vir
ons, selfs al hou 'n
mens in gedagte dat die

, bottels regtig klein is.
Die weldadigheid en

mistiek ding meeom
die eerste plek, veral as
'n mens daaraan dink
dat toe die wyn gemaak
is, Marie Antoinette
nog geleef het.

Ek hoop om binne
kart weer in so 'n bottel

, deel te he, hierdie keer ,
een uit 'n beroemde
Franse kelder, datum
1821 en met die naam
Grande Constance.

Maar wathet
intussen met hierdie
wynsoort gebeur?

Dis miskien moeilik
om'te glo, maar ons
maak dit nog.·

Die wyne is nie
meer beroemd nie,
hulle word nie bedien
op die koninklike tafels
in Europa nie, en am
die waarheid te se:
hulle sukkel om te
verkoop in ons eie land,

Dis ons eie volsoet
wyne,ons muskadels.

Bottels muskadel is
by die meeste drank
winkels beskikbaar teen
pryse wat belaglik laag
is. Baie word ook
verpak in eenvoudige
bottels met 'n skroef
prop en 'n onaan
sienlike plakkerop.

Dis uitstekende
wyne, wat om die een
of ander rede hul
aantrekking vir die
publiek verloor het,

Hoekom het dit

<gY~ ~ftRRIDftf1S·~~V~
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JANET TELIAN
JACQUI CRAIG

DIE arme ou hoender
tjie! So dink ek toe ek
'n resep in 'n vrouetyd
skrif lees oor hoe om 'n '
hoender gaar te maak
in 'n deegkombers wat
uit meel, grow we sout
en water bestaan.

Dit is volgens die
tydskrif die resep van 'n.
kok van aansien ("cook
of note"), maar nou-ja, '
volgens tydskrifte is
daar baie kokke van
aansien.

Daar is 'n pragtige
kleurfoto in die tydskrif
van die hoender wat in
sy deegomhulsel gebak
is. Die bokant van die

!- -'- ..,' deeg is afgesny, en hier

Ie die hoender in sy
volle glorie in sy
kOnlbersie: blouerig
groenerig-rooierig van
baie kruie en speserye
met twee lourierblare.
Tepragtig.

Die rooi van die
hoender kom van
paprika, daardie
gewilde kleurmiddeJ.
Ek het niks teen pa
prika nie, Maar
wanneer dit net gebruik
word om die aansien
van kos te verbeter, '
skop ek teen die
prikkels.
. Ek het niks daarteen

om hoender in deeg
gaar te maak nie.
Inteendeel, ek dink dis
'n wonderlike manier
om-'n-hoender gaar te
maak en ek het dit al
baie gedoen.

Die beginsel is oud:
voiHs is in die ou dae in
klei gebak. Die vleis
bly heerlik sappig
omdat dit so deeglik
afgeseel word dat die
meeste van die vleissap
in die vleis bly.

Waarteen ek dit het
is die "kok van aan
sien" se resep. Die
arme ou hoendertjie
word so opgesmuk dat
daar sekerlik 'n pou of

uitstekend.
, In 1978 het die SA
Vereniging van Wyn.
proewers 'n proesessie
in Johannesburg gehou
waar 'n bottel uit 1791
oopgemaak is. Dit was
'n Soet Constantia uit
die kelders van die
Hertog van
Northumberland en is
verkoop deur Sotheby's
in Landen. '

Diewyn was
uitstekend en die aroma
. of eerder die boeket •
hetdie vertrek gevul
terwyl die kurk
uitgetrek is (nogal met
moeite). Selfs die
volgende dag nog ill
my kombuis was daar
"n vae reuk van ryp
vrugte en blornme en
toe ek ondersoek instel,

cop van middagete tot baie
laat sewe dae per week

Tel (011) 726-1515

Begin Sondag 21 Mei en
elke Sondag daarna.
U kan elke weekna 'n
verskillende jazzgroep
gaanluister, elk met
syeiesoortiqe
hoofstroom-jazz. Dit

,word aangebied deur
dieTransvaalse Jazz
klub.

Besprekirig ,
is In vereiste, en
toegangsgeld sluit 'n
ete in.

•

lfITE·I\IITEAlILS
~ Milpark'
~gterHoliday Inn)

(011) 726-3412/8609

ETE EN DRINKE

Ons soetes word verwaarloos
TWEE eeue gelede
het'n wyn uitdie
nuwe waeldstadig
maar seker sfroem
versprei deur die
kelders van Europa
searistokrasie.

So groot was die
roem daarvan darselfs
die koningshuise
gereelde kopers van
hierdiegewilde wyn
was. Die naam van die '
wyn7 Soct Constantia
was toe die naam, en
vandag heetdit
muskadel.

Selfs Napoleon het
seker gemaak dat sy
finaleballingsplek op
St Helena goed vol was
van hierdie wonderlike
wyn.

Party lescrs wonder
dalk of die wyn werklik
so lekkerwas, en die
antwoord is: dit was

..
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Kosmiesecowboys op '0

vreeslike trip deur die woestyn

" Kiefer Sutherland, die nuwe-generasle Cowboy

»cr:

I:,

I
i

jurie of regter 'n motief kon vind
waarom die Chamberlains hul kind
sou vermoor het nie.

Ten spyte van regisseur Fred
Schepisi se dokumentere styl- hy
vermeng hardvogtige kommentaar
van mense in die gemeenskap met
tonele van fyn intirniteit tussen
Michael en Lindy - is die prent 'n
verwoestende emosionele aanslag.

Schepisi - wat die prent met die
hulp van die Chamberlains gemaak
het • spreek hulle uiteindelik
heeltemal vry, Hy twyfel nooit in
die minste aan hulle onskuld nie; tog
dra hy hulle frustrasies en kalme
aanvaarding met 'n mate van
objektiwiteit oor.

Sentraal in die ontsteUende
impak van die prent is Meryl Streep
.severtolking. Sy vaar altyd die
beste as sy 'n gewone vrou speel.

Lindy Chamberlain se karakter
het dieselfde soort
werkersdapperheid as in Silkwood 
waar Streep 'n werker speel wat
onreelrnatighede in 'n
kemkragsentrale ontdek.
, Haar vertolking in Cry in the
Dark gee uitdrukking aan die
eenvoud van Lindy se
lewensfilosofie, terwyl die aktrise .
Streep die kans kry om haar
veelsydigheid te toon. .

Onl verkoOp die ellerbel'e
Inheemaehlndwerk ert kunl

Ons rare artlkels Is'n fees
vir die oog en die sak

GranUeen84,
Norwood.

Tel: (011)n8-4154

ZONA

A Cry in the Dark
Regie: Fred Scheplsl
Met Meryl Streep en Sam Neill

ANDREA VINASSA

A Cry in the Dark is 'n ontstellende
veroordeling van 'n gemeenskap wat
sy demokratiese regte misbruik - in
hierdie geval vryheid van spraak.

In die berugte "Dingo-verhoor",
wat agt jaar geduur het tot in die
vroee jare tagtig, is 'n storm van
vernietigende vooroordeel in die,
Australiese pers losgelaat. Daaruit
spreek een waarheid: een mens se
vryheid is 'n ander se ondergang.

Toe Michael en Lindy
Chamberlain beweer dat hulle kind
uit hul tent weggedra is deur 'n
dingo (wildehond), ontvang die
ouerpaar geen simpatie nie. Instede
daarvan staan die Australiers en die
Australiese pers uiters skepties
teenoor hulle, In die pers word hulle
verhoor en skuldig bevind aan
moord.

Snaaks genoeg, dit was die
Chamberlains se standvastigheid in
hul geloofsoortuiginge wat die
hedendaagse heksejag ontketen het.
Die heksejagters was deurentyd
blind vir die feit dat geen aanklaer,

Duitsers oordink oorloq

Maandag22 Mel
8nm: DieBrucke - Engels (swart enwit,1959)
Bernhard Wicki seklassiekeanti-oorlogprent oorsewe jeugdiges wat'n strategies onbelan
grike brug in diestuiptrekkings vandieTweede Wereldoorlog verdedig.
IOnm: Funf letzte Tage - Engelse onderskrifte (1979, regie: Percy Aldon)
Die laaste vyf daevan Sophie Scholl, watmoetsterf nadat syen haarbroer pamflette teen
Hitler versprei het. .
Dinsdag 23 Mel .
6nm: Schiacht urn Berlin - Duits (swart en' wit,Franz Baake 1969)
Berlyn, eenvandiegrootste rutnes inEuropa, beleef van Mei tot Desember in1945 altesame
75openingsaande in25teaters, .
8nm: Stunde Null - Engelse onderskrifte (swanen wit. Edgar Reitz1976) ,
Dis 1Julie 1945. DieAmerikaners rukopna Leipzig. Volgens die "Re,solusie vanJ~ta" moet

Na bladsy8

. , .' '

DUITSLAND se veertigjarige bestaan as federale republiek word herdenk met 'n
filmfees van 17 films met die na-oorlogse geskiedenis as terna. Die fees word
deur die Duitse Ambassade gereel en van Maandag 22 Mei tot 27 Mei by die

, Markteater (Upstairs) aangebied. '

KIm 8llcbGll1ery
Hk CaveridIah- a
Frane•• ettut
8II1m1e.~rg
TIIefoon 141 8107/1204

R10

In The Fly II,
word geboorte
gegee aan 'n
nuwe gedroggie
- gespeel deur
Eric Stolz (regs),
wat voorheen 'n
mlsmaaksel was
in Mask. The Fly
\I word vandag
vrygestel.

"helde" raak hoog op
psigedeliese dwelms
(lekker klein Peyote
plantjies watChavez
aanbied) net soos by
die huis in Malibu en .
wil prostitute "net
vashou" in jeugdige
weerloosheid (of aids- ,
paranoia?).

Die briljante
kinematografiese
"portretstudies", die
pruirntabak en die
"jargon" vail ouds is
egter nog daar. Die
grootste gebrek Ie in
die musiek: daar is niks
oor van die wonderlike
ou cowboy-klankbaan
soos HugoMontenegro
se The Good the Bad an
The Uglynie.

Maar dit is al wat
my gepla het,

rol van Murphy. Billy
sweer hy sal nie rus
voor hy die Murphy
Dolan-bende dood sien
nie.

Maar wat begin as 'n
geregtelike sending
.verander in 'n 
onvoorsiene draaikolk
van geweld wat van die
Regulators self
vlugtelinge voor die
gereg, Murphy-hulle en
al wat 'n Bounty Hunter
is, maak. .

Oorlewing.
Wraaksug verander

in 'n desperate
geskarrel vir oorlewing.
Billy word progressief
manies en bloedlustig
en Estevez vertolk die
dubbel-rol
(moordenaar/slagoffer
van omstandighede),
briljant.

Dis 'n Western met
'n verskil wat "True
bloo" Western
liefhebbers van High
Noon (onthou nog vir .
Gary Cooper?) of die
geslag cowboy-helde
van die Magnificant
Seven, Wild Bunch-era, '
mag irriteer. Hierdie

Die Warehouse by die Mark
SATERDAG 20 MEl

11vm·5nm

David Webster Herdenkingskonsert
JENNIFER FERGUSON

BAYETE

SAKHILE

BRIGHT BLUE

MANGO GROOVE

MZWAKHE .
AFRICAN JAZZ PIONEERS

PETO

Steve" Stevens en
Casey Siemaszko as
Charley Brodie, voltooi
die bende van
jongelinge wat uitgaan
om wraak te neem op
die moordenaars van
hulle mentor John
Tunstall - gespeel deur
Terence Stamp, wat
onder ander
omstandighede ook die
jongste Sheen se
mentor was in Wall
Street. ,

(Charlie se gesig is
ook aansienlik dunner.
Hy het die alkoholiese
dampwolke tydens die
skiet van Wall Street
verruil vir 'n plek op
die (perde)wa en 'n
"nuwe begin" in sy
loopbaan met Young
Guns.)

Tunstall het hulle
van die strate gehaal en
hulle opvoeding gegee
(dinge soos lees, skryf
en orderitlikeet). Sy
grootste teenstander is
die bose LG Murphy en
sy bende wat'n
monopolie op die dorp
her, Die ewig-bose Jack
Palance (beter bekend
as Dracula) vertolk die

BEHALWE vir die on
verwagte stuiptrekking
'n paar jaar gelede met
Silverado, kon mens
maar se die Western is
allank dood. Maar dit
was voor Christopher
Cain se gewaagde
poging om die genre te
laat herleef met sy
Young Guns.

Gewaagd, want hy
het byna al die hoof
ghoeroes van die
Hollywood Bratpack
gekies om die herle
wing te bewerkstellig
met die ware verhaal
van Billy The Kid en sy
bende desperados - the '
Regulators. .

"Ware", want
draaiboekskrywer John
Fusco het glo dieper
geskiedkundige
navorsing as enige '
ander gedoen en die
groepie "brats" het dit
as evangelie beskou.

Emelio Estevez
(Martin Sheen se
oudste wat bekendheid
verwerf het met die
kultusfliek Repo Man
en deur op 23 jaar sy
eerste prent - Wisdom 
self te skryf, regisseur
en die hoofrol te speel),
vertolk die rol van
William H Bonney of
Billy the Kid, soos hy
bekend was. Bonney is
op 22-jarige ouderdom
deur sheriff Pat Garret
geskiet.In Young Guns
is Garret (Patrick
Wayne - Big Johnse
seun), nog nie sheriff
nie en Billy se "pal".

Spiritueel
Kiefer Sutherland

(Donald se seun en die
punk-vampier in Lost
Boys) speel Doc
Scurlock. Lou Diamond
Phillips (Stand and
Deliver en Richie
Valens in La Bamba) is
Chavez Y Chavez - 'n
half Navajo-Indiaan, .
half-Meksikaan met
spirituele neigings en
ongelooflike rnesse
vemuf.

Martin Sheen se
ander seun, Charlie
Sheen, is die eerste
bendeleier Dick
Brewer. Hy sterf 'n
vroee dood aan die
hand van 'n Bounty
Hunter nadat 'n prys op
die Regulators se kop
geplaas is. The Kid
neem sy posisie as leier
van die groep oor, Die
twee "Sheen-broers" se
rolle herinner sterk aan
hulle pa wat so 'n paar
jaar gelede in Badlands
ook sy geweer as
towerstaf gebruik het .
swaai dit rond en jou
"probleme" verdwyn.

Twee nuwerige .
Bratpackers, Dermot
Mulroney as "Dirty

CHRIS DU PLESSIS

Young Guns
Met: al die ghoeroes
van die Brat-pack
Regie: Christopher
Cain

-"
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John Travolta en laserstrale

VillaRevue: Workforce speelhier.Saterdagmiddae is
daar'n paar ernstige'jazz-sessles.

Zona Nai'ewe Afrika-kuns
en-appliek; inheemse
handwerken kuns.
Grantlaan64, Norwood,
Johannesburg.

Cape Gallery, Kerkstraat
60: Olieverfwerk deur
Philip Erskine.

Kunskamer, Bergstraat
14:Suid·Afrikaanse
kunstenaarssoos Piemeef,
Maud.Sumner, Maggie
LaubSer, IrmaStem,
Preller.Welz,KibeI,
Caldecotlen Boonzaaier. :

Kaapstad

Gallery 709, Adderley.
straat:Robin Mann,Pieter
van der Westhuizen,
Naama Nothmann,Ann
Linsell-Stewanen andere.
Beeldhouwerke deur
EduardoVilla.

Baxter-kunsgalery: Inner
Life, uitstalling van kuns
en handwerkdeur verskeie
kunstenaars.

Gallery international, St
Georges-sentrum: Plaaslike
kunitenaars.

Artscene, St Andrewslaan,
Seepunt:Clementinavan
der Walt se keramiek.

dae van die week tot
laataandbedien.

uitstalling.Skilderye en
beeldhouwerkevan Kaap
se kunstenaars:Eris Silke,
Robert Slingsby,Simon
Jones en Gean Doyle.

Nlco Malan, Strandgebied:
Die Keiser, 'n komedie
deur BarthoSmit oor die
kaal keiser hetgister indie
Teater begin. Die stuk het
die Perskorprys in 1979
gewen. In die Arena begin
My Sister in this House
vandag, Met Diane Wilson,
Fiona Coyne,Belinda
Koningen Pauline O'Kelly.

Rondebosch: Mark Banks
se A Room with a Review
word by die Studio
opgevoer.In die Teaterkan
Gttllsmet Joyce Steward
gesien word. In die
ConcertHaU is 'n politiese
opvoeringdeur die Cape
Players.

Theatre on the Bay,
Kampsbaai:Tom Foolery,
'n musikale revuemet
RichardLoring, Mark
Richardsonen Malcolm
Terry begin Dinsdag-aand,
Legends, James Kirkwood
se stoute komediemet
ShelaghHolliday.Wilna
Snymanen Shaleen Surtie
Richards,begin Dinsdag.

Rake's Wine Bar.
Ridgestraat20, Parktown:
Ouhuis met groot tuin.
Ligte etes op grondvloer,
steak op boonste
verdieping, Vrydagaand:
Roots en die eenman
vertoning Nebbon.
Dixieland-jazz deur die
Jazz Acesop Saterdae
tusseneen-en vyfuur..Die

'. WaldorfString Bandis
'''i'i' Sondaeaan die beurt,

.' I/,~ ' •

!-, .. Club Mamatlan.
Moletsane,Soweto: Hoer
inkomstegroep disko. Oop
van 110m. Maandaeen
Dinsdaegratis.

Kaapstad

Nunsense, Alhambra.
Doornfontein:Die groep .
jolige nonne sluit Kate
Normington, Gaby .
Lomberg en Natalie
Gamsu in.

Christine. BartoSmit se
omstrede toneelstuk wys
by Windybrow, Nugget.
straat, Doomfontein. Met
Cobus Rossouwen Sandra
Prinsloo.

Rumours, Rockeystraat: 'n
Tipiese Rockeystraat
laataand "joint" vir mense
wat soms werkook,

opgevoer, Met Michele
Maxwell and Amanda
Strydom,

The Last Trek· A
Fantasy: metTerry Norton
by die Markteaterse
Upstairs.

Late Nlte Duke's.
Melville: Laatnag- .
altematief vir
Rockeystraat.Oop van
vyfuur smiddagstot baie
laat saans en Saterdae vir
middagete, Etes word sewe

Claim- en Noordstraat:
"Mega"-disko,kroee en
groepe. Baiespieels en hoe
hakke. Oop van Dinsdae
tot Saterdae. Die nuwe
gereelde orkes is Cinema,
wat met lasers,ligte en
video's vermaak verskaf
aan die tieners,

Les Art International:
Werke van Dufy,Matisse,
Pissarro, Signacand
Vlaminck.

Baxter-teater, Mainstraat,

Two Singers Kbuluma,
Dalro, Windybrow:Jazz
van twee werelde. Met
Tsidii Leloko en Gina
Masland.

Goodman-galery:
Impressionistiese en Post- African Magic: Inheemse
impressionistiesewerke handwerk en kunsartikels.
van die 19deen 20ste eeuej : Ongewoonen outentiek.
van 20 Mei lOt 10Junie, "'." Rockeystraat20, Bellevue,

Johannesburg, en 9a
Johannesburgse Kuns- Milkwoodsentrum,
museu~, Joubertpark, Plettenbergbaai.
Kleinstraat: VitaAn Now
uitstaIling deur verskeie
Suid Afrikaanse
kunstenaars. Renaissance
afdruk-etse.

Galery 21: Ulrich
Schwancke se waterverf
uitstalling Bird/man.

Natalie Knlght-gale..y:
Verjaardag-herdenkings-

Everard Read-gaIery:
GroepuitstaIlinggenaamd
Women.

Kim Saeks-galery,
Cavendishstraat, Bellevue:
Suid-Afrikaansemandjies
en Suid- en Sentraal
Amerikaansehandwerk.
Oak handgemaakte
porselein deur KimSacks

',en Pedi-poue..

Markteater-fotogalery,
Newtown: Huldeblykaan
fotograaf en kunstenaar
Mike McCann.Opdie
eksperimentelemuur is
stelontwerp en verkenning
van die mens, musiek en
ruimte deur Roland
Watermeyer vir die Opera
The Magic Flutete sien.

Casslrer-galery, Mutual-
. plein, Rosebank:Skilderye

en tekeninge doorNel' '.
Erasmus, van 21 Mei.

1'1

: II

, ,

Klpples, Mark-teater,
Newtown: Township-jive
se meer voorstedelike
gelyke.Werkswinkel.

No 58, Hillbrow:One
Momentin Time met Alida
White, ChristineWeiren
Fiona Ramsay en The Boys
in the Band:Ganh Victor,
ReubenSameuls en Kai.

The Junction, h/v Bree- en
Claimstraat: "Ouer"rock
en new wave,beter as die
disko-twakop ander
piekke.ChrisPrior en Neil
Johnson is soms op
Saterdagaandedie
platejoggies.

The Thunderdome, h/v ..

~~
Tho~l~nBro1hors (A)

PWS

YOUNG GUNS
Charlies~~':~c:<I~lg~therlan~2.10)

MON-fAI: 9.30,~OO, 730.SAT: 11.00, 330,600

, / Outdoor Action • (2-10)
: ,,'CharlIeSheen,KieferSutherland
.DAllY: 9.45, 12.15, 2.30,5.15,7.45,10.00

A Cry in
The Darlf

Drama (2-14)
Merylaneep.SamNeill

DAILY: 9.30, 12.00,2.30,5.15,7.45,10.15

Outdoor Action (2-10)
CharlieSheen, KieferSutherland

DAILY: 9.45, 12.15,230,5.15,7.45,10.00

AMERICAN NINJA 3
1='!.I.'.';I·'~ii

Non...top Action (A)

DAlll:.~gl~~~~j::ci~r;;,~;~1000

A CryIn
The Darlf

. Dram. (2-14)
MerylStreep, SamNeJU

DAILY: 930, 12.00,2.30,5.15,7.45,10.15

lewe in die komedie.

Run Run Produksle met
Jennifer Ferguson,Mango
Groove, Sharptown
Swingstersen Mzwakhe,
Warehouseby die
Markteater.

HoshGazlelam (Greetings
Bloodbrother) elke
Dinsdag, Donderdagen
Saterdag-aand by die Black
Sun in OrangeGrove.
Woensdag, Vrydag en

.'ii', Sondag-aandom 10.30:
'.: ~::>" Exiled from the Kingdom
"~I(of Madness met Kurt .
:'<:Egelhof en Elliot Franz.
.::Jweevertoningsoor
'.:Kaapsebendes.Orgasmo
':~'lIulto Escapes from the
Z~ deur DarioFo and
FrancaRamais 'n
femrnlnistiese toneelstuk
ooi'onderdrukte
seksualiteit, Word indie
hoofteater om 8.30

: A Cry in
.The Darlf

Drama (2-14)
MerylStreep, Sam Nelli

DAILY: 9.30,12.00,2.30,5.15,7:45,10.15
: .. .

TEQIlILASUNR!SE TJMWILASUNR!£E
'MelG~b~~~~C~:rll~l~elffer (2-18) MelG~~;~~~c~rl~l~etffer (2-18)

DAILV: 9 30,12.00,2.30,5.15.7:45,10.15 DAILY: 9.30, 12.00;2.30,5.15,7.45,10.15

I ii' II' .

~
SJ~eet .A Cry In TheDarn

Li
. Drlma . (2-14)e ll'atle .MerylStr~ms5am Neill

. -oon' Min Thl." - Tho~u. (A) ..BAlllIEIU.
OAllY:'9.:5:~~1~i.~r10~1~~~45,10.00 Chtc:~I~cirriS (2-14),

'I I :1 -I.f I MON-FRI:9.30,2.00,7.30.SAT:11.00,3.30,800

Kaapstad

A Midsummer Night's
Dream onder regie van
Fred Abrahamse,
Hoofteater,Markteater,
Newtown.Shakespeare kry

Score me the Ages (Tell
me the Tune),Laager,
Markteater,'n Tragiese
komedievan die strate,
deur BameySimon.

A Trinity of Two. Leonard
Rayne-tearer, Doornfon- •
tein: MichaelAtkinson en
Neville Thomasspeel in
die opvoeringna die
toneelstuk oor Oscar Wilde
deur Ulick0' Connor.

kos plusgoeie lewendige
musiek:Vrydag:Shout.
Saterdag:Larry Amos and
The Naughty Boys.
Sondag:Shifty Henry.
Dinsdag: Larry Amos and
the Naughty Boys.
Woensdag: Mac the Nite,
Donderdag: Neil Solomon.

Roxy Rhythm Bar,
Mainstraat, Melville:
Luidrugtigebierpens
studenteplek. Vanaand:
AfricanJazz Pioneers.
Saterdag:The Jive. Maan-..'

· dagaand: Vinnie and the ".
Viscounts. Dinsdag: The
Greg Plotzband. Woens
dag: LittleSister. Donder
dag: MikeFaure. Vrydag:
AfricanJazz Pioneers.

Beyond Reasonable
Doubt, AndreHuguenet-

· teater,Hillbrow: 'n
Hofdramagegrond op die
bekendeJeffrey Archer
verhaa!. MetRex Gamer,

· John Husseyen Vanessa
Cooke.

I'• I "',.

OPENING
2ndJUNE
OPENING
2ndJUNE
OPENING
2ndJUNE
OPENING
2ndJUNE

Panama Reds, Crossroads
Sentrum,Randburg. Die
nuwe"in" eetplek.
WonderlikeMexikaanse

Tbe Base: BarneyRachabanesou vanaandoptree
maarmoes ongelukkigkanselleer. NouIyk dit asof
daar'n moontlikheidis dat RobbieJansen sy pleksal
neem. Saterdagaand is dit party-aand en wie dangaan
speelis... verrsssing,verrsssinglSondagaand isJazz
Denn met RobbieJansenen Heanhroben Woendag
aandis reggae metThe Sufferers.

; THIEF OF HEARTS
SlevenBauer, BarbaraWJlIlams (2·18)

DAllY: 9.45,12.15, 2.30,5,15,7.45, 10.00

A~!rJ~J~~.~AD-~)
DAILY: 9.30,12.00,2.30, 5.15, 7.45,10.15

OCTOPUSSY
RogerMoore

Taller's, Silversands:Dinsdaetot Donderdaetreedie
TonySchilder-trio op. Vrydagaand kan die liefhebbers
van laserstrale,JohnTravoltaen alleswatmet disko te
makehet, die groepCollagegun genieten
Sondagaandis dit jazz met Jeff Weineren Mainstream.

.YOUNG GUNS
Charlie Sheen. Kiefer Sutherland (2~10)
DAILY: 9,45,12.15.2.30, 5.15,7.,45.10.00

SAT. 9.45: Klddies Show

Maandag: Pierre van
Staden, Dinsdag: Brian
Litvin,Woensdag tot
Donderdag: Pennyen Jack.

"A Cryin'
The Darlf

YOUNG
.GUNS

;

:11

. outdoor AclIon (2-10)
CharlieSheen, KJefsrSutherland

DAILV: 9.45, 12.15.2.30,5.15, 7.45,10.00

Outdoor ActIon (2-10)
Charlie Sheen, KieferSutherland

DAILY: 9 45. 12.15,2.30,5.15,7.45.10.00

YOUNG
GUNS

Dromo (2'14)
MerylStreep, SamNelli

DAILY: 9.30, 12.00,2.30. 5.15,7.45,10.15

. o..mo (2'14)

DAILY: 9~~~~~~~~5.'0.15

A Cry in
The Darlf-

JodiaFOIt8r. - DrImIIOocot-__•

MON-SAT: 6 00.630

Jameson's Bar,
Commissionentraat:'n
Wye vcrskeidenheid van
SA musiek: van mbaqangl
lOtpseudo-samba. Jazz by
die Siterdagmiddigete,
geen tocgangsgeld.
Vrydag.enSaterdlg en
Sondag-aand; Vars van
Landenis Sibenza met
Basil Coetzee. Dinsdag,
Woensdag en Donderdag
aand il ditGenuines.

Arnold SChwor~-::r, Donny DoVII~A)
MON-SAT: 6.00, 630

THE ACCUSED

Windybrow, Doom-
:; , fontein: Skemerjazz, blues

",'; , en rockvanS tot 7 nm.
,:' Vanmiddag: Julie Blundell,

-"I"
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(A)

(A)

(2·14)
12-111
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• "I
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PRETORIA
COMPUTICKET

ENQUIRIES (012)322·7460

PRETORIA

DIlly: 1....,12.11. 2.•• 1.31. US. 11.• '"
BABETTE'S FEAST (A)

COiliNG ATTRACTION
26May -CRIMINAL LAW

DIIIf:1•.•• 12.15,t.,UI,1.45,1'.• ,.
THE FLU (2-1.)
BE AFRAID ..• BE VERY AFRAID!

THE RESCUE (A)
TfHSEACnONANllAllVOOUREI
THINGS CHANGE (A)

olilr.''''0. 11.1••2.•• 1.11••.•• I•.• III
MISSISSIPPI BURNING . (2-1.)
DIlly: 1•.10.12.11. 2.31. 1.3'••.•• 11.11 po
DANGEROUS LIAISONS (2·1.1
Dally: ''''0. 12.11. 2.•• 1.30.UI. 1•.• III
DIRTYROTI£NSCOUNDRELS (A)

TWINS '(A)

THE NAKED GUN (2-101

21 M~:y"m~=:rrJAUEIl'

nou HAVE AWEAKHWI DR WEAK KNEES·
DON1SEETIIISIIIMEI
THEFLY2 (2-11)
THEEMISSARY (2-14)
~~J:DllB'IlD1IlER'ARAUEIIIIII

!COMEDY AND AHALFI

THE NAKED GUN 12·1.)
WEIRD SCIENCE (2·12)
1IMar WDRQKG GIRlMIU MDON ITTltET

0I11y:1UO,12.15,U'1II
FOREVER FRIENDS' (A)
DaIly:5.21••.•• 1•.2I..
MISSISSIPPI BURNING . (2-11)
Dally: 10.111. 12.11.2.18.1.31, 7.45.1•.• ,.
THE FLY 2 . (2-11)
1H~ TlMEVDUlLKNOWWHA1TO ffAJI. <

DRWlLL YOU?
COMDIQATTRAC'nON

26May- MYSTEPMOTHER ISANALtaIl

ollly: ••4I.12.1O.I.•• I.3II••.•• lI.1S""
FOREVER FRIENDS (A)
ATOUCHING COMEDY DRAMA!

TH~lLING DOOBU fOIl MEL GIBSON FANSI
TEQUILA SUNRISE (2·11)
LETHAL WEAPON (2".1
21M.,:MISSISSIPPlltl'llNtNWtOLORI

Dallt' 11111, 11.1UJI.I.•• 7.... I." po

IlI~~~f~EAmMPTiVAGRDU~I '-;;:;;::;::;;;=:===---:::,.-1
OF TffNAGERSI
Dal~ 1.41. 12.DO. 2.•• 1.•••.•• 11.11 ,_
FOREVER FRIENDS (AI
Sat27May 1000am_lIE""· A
DII~1I.".12.1~2.• ",
DIRTY RDmN SCOUNDRELS (AI
Dally: 1.2••1.111, 11.1. ,.
MISSISSIPPI BURNING

DalIf:11U1.1Z.20,UI,5.20,1.1I,1•.• ~1I

THE flU (2-11).~~g~~'II:1.THIS TIME YOU'U KHOWWHAT TO FEAR ••.
DR WlltvoU?
Sal27May 10.00am_EAllLE

THIS ISJTI SUPER ACTION AND COMEDY
DOUBLE!

DIRTY HOTTEl SCOUNDRElS 1'1
THEEMISSARY 12'''1
ZlIay:TllEDEYIL&1HESONGIIlG

MOVIES
EAST WEST

WITH DANNY OfVITO &ARNOLD
SCHWARZENEGGER!

1'1 TWINS . 1'1
1'1 RENH-COP 1'·111

21May: IIIISSlSSIPPI BU1lNINGITHEEMISsAlly

26May-A TIME Of DESTINY

DANGEROUS LIAISONS 12-16)

ITSfUUUIJUNNY' DANNY DE VITO &ARNOLD
SCHWARZENEGGfRI

lal TWINS
1'1 THE GREAT OUTDOORS

2S May: DIRTY ROTTEN $COUNDR£L&1IB

IUDN=t:~~:= -.,

IlIIIr. I•.•• 11.11. 2.18,l.•• 1.45,Ii.. '"

1l'JR~!.2 BE VERY AfRl,lD! (2·1')

~~~~I~f~~ENTURE STARRING KFvt)
OIUON &CHARLES HAlO!

DIlly: 1.11. 12... 2.••1.•• 1." lG.11 ,_
FOREVER FRIENDS (A)

Ollly: 11.1••12.29. 2.•• 1.2••1.•• 11.38 ,m
MISSISSIPPI BURNING (2-1.)
=~D.lIOam (AI

RAINMAN 12-11)
DaI~1I.1II.12.1~ 2.•• S.•,I.4I.lI.18,_
DIRTY ROTTEN SCOUNORELS IAI

TWINS IA)

DANGEROUS UAISONS (2·11)

THEEMISSARY (2·14)

SlER-KII\IKOR
19MAY-25MAY

ADVANCE BOOKINGS ATCOMPUTICKET
ENQUIRIES(Oll) 331-8991-ALL WELCOME

1~~~~~~~Jt~. CHARlIsHEEN.I~Im 1-"'=====-----=
ESlPIEl, LDU DLIMOND PHIUPS!

TEQUILA SUNRISE (2-11)
MEL GIBSON, KURT RUSSEL, MICHElLE
PFEIFFfR, IN THIS ACTION SUSPENSE DRAMA!

THE STEPFATHER
TERROR AND SUSPENSE!

THE NAKED GUN (2-10)

THE ACCUSED (2·111

WORKING GIRL (2-11)

Dal~ 11.81. 2.•• 1.30.1.118. 11.11 III
GORILLAS INTHE MIST

IT'S FUUUUUNNY' OANNE DE vrro &ARNOLD
SCHWARZENEGGERI

TWINS
RENT-HOP
1II1ar.nW_0Il:UII1.TOORIST

lllh.nct 20th MAY 1'"

Monte Carlo

SEAPOINT,TEL.44-1941
fRI/$A.T:., 2.30 Ind 1.30 '"
MON·THURS: 112.30. IndUII,.

MICHAELCAINE,STEVEMARTIN II

DIRTY ROTTEN
SCOUNDRELS
The con-comedy oftheII.r.IAIIi
DAfLY.15.30 pmonly

HOUSEKEEPING
• CHRISTINELAHTle (AIQ

* SATURDAYallD.30lmONLY *
GREAT MOUSEDETECTIVE

FRIDAY
10.30.m· BOLERO(AIQ
2.00pm·CHllDRENOFALESSEAQOD(2·11,
4.30pm·ANNAI2·1I) -
7.00pm· WITHNAll ANDfp·11J
1.15pm·AMADEUS(A11)

SATURDAY
10.3Oam·ARISTOCA1SIAI~
2.DDp.. •..ANIN LOVE(2·lI)
4.3Opm•NU1S(2·14)
7.DDpm-ANGEL HEART(2·11)
US m-WllHHAIL AND I ·18

fRI-SAl'2.00.4.15.1.30.9.00pm
MDN -lHURS: 2.80.4.1S 1.30.1.00pm

DEAR AMERICA 12.;21
* SATURDAY 1"01m ONLY*

DIRTYDANCING (2·10)rygorv.uIY Clnlll.BI"vill.Til.97-6710
DAilY: US. 12.00.1.30. S 30.'.00. 10.15

• MERYLE STREEP •

A CRY IN THE DARK '

• ADGRAPHfCS •

THE FLY II
I.AlIlld- 1.",.,Alflld1llhFllhtl- lIllI'II.(NI)

DIEHARD
IRUCE WILLIS S,"p,nlllhrllllr .llhI ,lIrlI1·1I1

.Die Afrikaanse weergawe van die' filmgidse kom ongelukkig te laat om te plaas

DAilY: 12.00,5.30and 10.15 pm
. • KEVIN DILLON.

THE RESCUE
Atllon - AdWlnlllfl IANI
DAILY: 9.45.2.30 and 1.00pm
JODIEFOSTER. KELLY McGILLIS

THE ACCUSED E":::~~:::i'::':::="""-t
re••r1ultour1feomdram'.12·1IJ

DAILY: 9.45.12.2.30.5.30.8.00.10.15 pm
• LESLIE NIElSEN.

THE NAKED GUN
lIuth·.. mlnulltelmedy ..11. (2,101

THE EMISSARY
TEO u PLAT. TERRY HORTON Sp.,Thrlllr.(2-141

RED HEAT
SCHWARZEHEGGER.lElU$HI 1~·19)

MAIN ROAD.TEL..686-6649

iMAGiNE' :3JotittLENNON~~m_sm:mllDlll!IiII'IJ"
Th.mln Illd hlSIIlUSlc, 12-121

ARISTOCATS
MON-fRI: 10.30.2.30.5.30.1.00.10.15 pm
SAT: 945.12.00.2.30.5.30.1.00.10.15 pm
MICHAEL CAINE, STEVEMARTIN IS

DIRTY ROTTEN'
SCOUNDRELS
Th'ClfH*lMd,IIItl."Ir. (A••

• nyouMty....Mllmlfns,..r......thl1.n •. f2·1.)

MON·fRI: 10.30.2.30. 5.30.8.00.10.15 pm
SAt. 9.15. 12.00.2.30. 5.30.1.00.10.15 pm

BETTE MIOLER • 8ARBARA HERSHEY

FOREVER FRIENDS tAil
* SATURDAY II 101m *

MAIN ROAD.TEL.61-1979
MON·fRI: 10.30.2.30. 5.15. 7.4510.15 pm
SAT: 9.3lI. 12.00.2.30. 515.7.45,10.15 pm
GENEHACKMAN • WILLEM DAFOE

AN ALAN PARKERFILM

MISSISSIPPI BURNING

DAILY: S.4S.12.2.30. 5.30.8.00.10.15 pm
GLENN CLOSE. MICHELLE PFEIFFER

DANGEROUS
LIAISONS
lust. S.duclloll, fllMlIll - .must s.., 12-'1'

DAILY: 1.45.12.00.2.30.5.15.7.45. 10.15pm
DUSTIN HOFFMAN. TOMCRUISE
RAIN MAN . ~~~~~--,..I
Irlnllftld,.m'.4 kiN"" ...rd.lnn.... (2·1S)

CITY, TEL.25-2720

MAIN ROAD,TEL.761-0131 DAILY~UMi~0~2~NEl~ lP~1~11 pm

DAilY: 9.45.12.2.30.5.3D.8.oo. 10.15p. THE FLY II
BEAFRAID - BEVERYAFRAIDI L1KEFAIHER -LIKESON 2-11

THE FLY II - DA~~J&..~:~1,l~·M~li:;bl"F~r
LIKE FATHER - LIKE SON f2.111 AN ALANPARKER FILM

DAilY: 9.30.12.00.2.30. 5.15. 7.45.10.15 pm MISSISSIPPI BURNING
DUSTIN HOFFMAN • TOMCRUISE II uo st.on,IRmlhls " ... SHlhl..n. 2·'1

!!~~.~4~~~rd .Inn,r. 12.1" &WiI~~bfEO:'i'&1~iI~~O~EW~A~~
* SATURDAYonlYI19.45Ind 12noon FOREVER FRIENDSIA"

LADY AND THETRAMP

Kaapstad

komedie oor 'n man oor twee maltrappe wat Fosseyse stryd om die die knaap se draadjie te
(WiliiamHurt) wat 'n baie ontmoet en besef dat een berggorillas van uitwissing knip,maar loop hom vas
ongewonemeisie (Geena dorp nie groot genoeg is te red.SigourneyWeaver teen die krag van ware
Davis)ontmoet, en besef vir twee skelms nie. speel die hoofrol in die liefde. Hutton is 'n
dat sysy lewedrasties kan rolprentwatal twee . verleentheid in die rol van
verander.Geena Davis het ···RAINMAN - Dustin Golden Globe-toekennings dieArnerikaanse,
'n Oscarvir haar spel Hoffman en Tom Cruise losgeslaan het, Ook met patriotiese soldaat met 'n

~OSgeSlaan en die fliek is vertolk die rolle van twee BryanBrownen Julie hart van goud...
, ook aangewysas die broers wat weerontmoet Harris.

rolprentvan die jaar. Ook na hul pa se dood. Charlie TWINS· Arnold
\ met KathleenTurner. (Cruise) wil uitvind ••A TIME OF DESTINY· Schwarzenegger en Danny

hoekom hy net 'n motor en WilliamHurtop sy beste • DeVito is twee identiese
....·DIRTY ROTTEN 'n klomp roosbomegeerf as 'n geestelikversteurde .
SCOUNDRELS· Steve het en wie die ander drie ou watbesluitdat sy swaer Nabladsy 12
Martinen Michael Caine miljoen dollar ryker (TimothyHutton)
speeldie hoofrolle in die gewordhet. verantwoordelikgehou

, Regs: Eric Stoltz enhisteriesekomedie, losweg moet wordvir sy pa se
gegrondop die swart ··GORILLAS IN TIlE dood. Hymaak dit sy Daphne Zuniga In
komedie BedtimeStory. MIST· Gegrond op Dian persoonlikebesigheid om The Fly II

COCOON: TIlE RETURN
• Die klompiesenior·. .
burgers wat in Cocoondie
geleentheid gekryhet om
die buiteruimte gaan
verken, moet in hierdie
vervolgrolprentbesluitof
hnlle weer aardbewoners .
wil word of nie. Metonder
andere Don Ameche,
Wilford Brimley, Hume
Cronyn en Maureen
Stapleton.

•••THE ACCIDENTAL
TOURIST· 'n Romantiese

TEQUILASUNRISE· 'n
Polisieman, 'n
dwelmhandelaaren 'n
pragtige vrouraak
bymekaar betrokke en die.
vonke begin spat toe
emosies in diepad van
besigheid kom.Met
Michelle Pfeiffer(as die
pragtige vrou),MelGibson
en Kurt Russel.

GIDSE

CROSSINGDELANCEY·
'n Joodse oumabesluitdat
dit tyd is vir haar liberale
kleindogter om te trou en
sy huur iemandom vir haar
'n man te vang.Met Arnie
Irving in die hoofrol.

THINGS CHANGE· 'n
Skoenpoetser genaamd
Gino se leweverander
oomag toe hy Jerry, 'n
vriendelike boef ontmoet
en deur hom vir 'n naweek
in 'n duur hotelgenooi
word. Daar is natuurlik
onderduimshedeaan die
gang, wantdie skoenmaker
moet tronk toe gaan en die
boef moet sy aansienin die
Mafia herstel.Met Don
Ameche en Joe Montegna.

.... Sterk aanbeveel
•• Sien gerus
• Venny asjy nugter is
Prente sondersterretjies is
nog nie beoordeel nie

THE R. Y 11 beginvandag
draai en gaanoor die man
wat in 'n monsteragtige
vlieg veranderhet in The
Fly, se seunMartin.Hy
raak verliefen virdie
eerste keer betekensy lewe .
iets...maar toe neem Martin
se insek-bloedoor...en nou
wag ons vir The Ay 111,
seker oor Martinse seun.

FOREVERFRIENDS·
Bette Midleren Barbara
Hershey is tweevriendinne .
met uiteenlopende .
karakters wiesejare lange
vriendskap hulledeur lief
en leed neem... maardan
duik iets baie leliksop,

···DANGEROUS
LIAISONS· 'n Briljante
rolprent. GlennClose,
Michelle Pfeifferen die .
sjannante John Malkovich
lewer uitstekende
vertonings in die rolprent
waarin seksuele en
emosionele speletjies tot
tragedies lei.

"·THE NIGHTOF THE
PENCILS - 'n Drainatiese
prent oor Argentynse
hoerskoolkinderswat in .
aanhouding sonderverhoor
beland - onder 'n militere
regering. Gaan konfronteer .
jou nagmerries.

···MISSISSIPPI ..
BURNING· Driejong
menseregte-aktivisteword
gedurende die 'Freedom .
Summer' van 1964in
Neshoba Countrydeur
verregses vermoor,
William Dafoespeeldie rol '
van die liberaalWard wat
die moordondersoek lei. .
Gene Hackmanis
Anderson, Wardse
regterhand wat tradisionele .
sekuriteitstruuksgebruik
om die Klan-lede wat die
moord gepleeghet, vas te
trek.

VryDagl19 Mei 1989
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Hoogtepunte op TV

DIE WEEK SE TV
::11,\~!rill~'IIIII:.!:
Vsnbladsy5

hulle ierugtrek en die
gebied aan die Russe
oerlaat. ..
1O.IOnm: In jenen Tagen •
Duits (swan en wit, Helmut
Kautner 1946) .
Een van die belangrikste
Duitse na-oorlogse prente,
Twee werktuigkundiges
stroop 'n motor en find
sewe items wat aan
eienaars van die voertuig
tussen 1933 en 1945
behoort het.
Woensdag 24 Mel
6nm : Peppermint Frieden
Enge lse onderskrifte
(Marianne Rosenbaum
1983)
Teen die einde van die
Tweede Wereldoorlog
soek 'n ses-ja rige
antwoorde op die gruwels
van die oorlog, maar die
grootmense is vol vrese.
8.IOnm: Deutschstunde 
Engels (swan en wit, Peter
Beauvais 1971)
Konfl ik tussen 'n
prob leemkind en sy vader 
'n toegewyde polisieoff
isier.
Donder dag 25 Mel
6nm: Hungerjahre 
Engelse onderskrifte (JUlia
Bruckner 1979)
'n Jong vrou wat nie weer
hoe om saam te leef met
die koue oorlog in Europa,
in die gemeenskap en in
haar familie nie.
8.IOnm: DieGrenze 
Duits (Theodor Schobel
1981)
Die grens tussen Oos- en
Wes-Duitsland moel
opgemeet word, 'en in die
proses leer 'n ingenieur sy
eweknie van oorkanl die
grens ken.
IOnm: Deutschland bleiche
Mutter - Engelse
onderskrifte (Helma
Sanders -Brahms 1979)
'n Baie persoonlike,
hoopvolle prent oor lwee
vrouens wat jonk was in
die oorlog .
Vrydag 26 Mej
6nm: Abschied von
gestem" - Duits (swart en
wit, Alexander Kluge
1966)
Die ervaringe van 'n
Joodse meisie wat na Wes
Duitsland vlug waar sy bly
ontuis voel.
8nm: Falsche Bewegung 
Engelse onderskrifte
(1975)
Wim Wenders se prent oor
'n jong man wat deur
Duitsland reis om sy
verveeld heid te oorkorn en
homself as skrywer te vind.
100m: Brot des Backers 
Enge lse onderskrifte
(Erwin Keusch 1976)
'n Middelklas-bakkery

.sukke l om tussen groot
maatska ppye Ie oorleef.
Saterdag 27 Mei
4nm : Angst essen Seele auf
- Enge lse onderskrifte
(1974)
Rainer Werner Fassbinder
verte l die liefdesverhaal
tussen 'n weduwee en 'n
Morokkaanse gasarbeider
(20 jaar jonger as sy).
6nm : Willy Busch-Repon
(Niklaus Schilling 1979)
'n Komiese kyk na die
grens tussen die twee
Duitslande.
8nm: Zwischengleiss 
Engelse onderskrifte
'n Vrou plecg selfmoord
omdat sy skuldig voel oor
die dood van 'n seunljie
saam met wie sy van die
Co ste na die Weste gevlug
het.
100m: Milo Barus - der
stlirkste Mann der Welt.
Met Engelse onderskrifte
(Henning StegmOiler1983)
Die sterkman bots met die
dogmati sme van die Nazi's,
die Oos-Duitse kom
muniste en die Wes
Duitsers .

Van bladsy 11

5.00 Niklaas
5.25 T ekkies
5.57 Kompas
6.00 Nuus
6.15 Vit en Tuis
7.05 Arende
8.00 Network
9.00 Hill Street Blues
10.00 Topsport
I 1.00 Program sal
aangekondig word
12.30 Face to Face

TV4
6.03TV4 Top 20
6.30 Muzik A La Cane
9.03 Life's Most
Embarrassing Moments
9.52 Cheers
10.20 Cubaas Koster
11.21 Riplcy's Believe It or
Not

M-NET
10.30 Nine to Five
12.15 Who Killed my Son
3.00 Telygames
3.30 Hibematus
5.00 The Adventures of
Teddy Ruxpin
5.25 Dr Snuggles
5.50 Inspector Gadget
OopTyd
6.15 Loving
6.50 Designing Women
7.20 Empty Nest
7.45 Revue Plus
Intekenare
8.00 Revue Plus
8.30 The Curse of
Frankenstein - kyk onder
hoogtepunte
10.00 President Bush's ISS
billion dollar problem
10.30 Hoosiers
12.20 Carte Blanche

TV4
6.03 Day by Day
6.30 Topsport
9.03 The Colbys
9.57 Sonja - 'n Afrikaanse
liefdesdrarnamet Petru
Wessels en Hans Strydom
in die hoofrolle, Sonja se
obsess ie om kinders te he
dwing haar daan oe om 'n
kind van haar vriend te
verwag . toe sy besef dat
haar man self nie kinders
kan he nie.
11.17 My Two Dads

M -NET
10.30 The Woman of my
Life '
12.07 Videofashion
3.00 Telygames'
3.30 Garbo Talks
5.10 Telebugs
5.25 The Flintstone Kids
5.50 The Adventures of the
Galaxy Rangers
OopTyd
6.15 Loving
6.50 The Oldest Rookie
7.45 Sokker
Intekenare
8.00 Sokker
8.30 Vielman War Story:
The Pass; The Mine; Home
- kyk onder hoogtepunte
10.00 Tio Juan
10.30 Cross of Iron

TVI
6.00 Goeiemore SA
3.00 Teleskool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Swartwoudkliniek

FILMS

Tom en Val Avery.

Kaapstad

'n MAN knoop 'n vinnige seksuele verhouding met 'n jong
meisie aan weens slremminge in sy huwelik in Betrayed by
Innocence, TVI se Saterdag-aand film. Hy trap klei toe hy
van verkragting aangekla word omdat d ie meisie
minderjarig is. Mel Barry Bostwick, Lee Purcell en Christen
Kauffman.

ONAFHANKLIKE BIOSKOPE

tweelingbroers wat nie van mekaar se bestaan weel nie.
J ulius (Schwartzenegger) se soeklog na sy Iweelingbroer is
skreeusnaaks.

Johannesburg

CARMEN, George Bizet se gewilde opera, is in die Sand du
Plessis teater in Bloemfontein vir televisie opgeneem en
word Sondag-aand op TVI vertoon. Dis 'n kleurvolle
verhaal van 'n sigeuner-rneisie, Carmen, wat haar vriend,
Don Jose, 'n moord laat pleeg. Mel Susan Braatvelt en
Francisco Lazardo,

MERCY OR MURDER mel Robert Young en Frances Reid
is 'n drama gebaseer op 'n ware verhaal oor 'n vrou wat aan
'n ongeneeslike siekte Iy en haar man vra om haar lewe te
neem. Toe hy aan haar versoek voldoen word hy van moord
aangekla. Mercy or Murder wys Seterdag-aand op M- er,

MlN I CINE - Pretoriastraat 49, Hillbrow.
Vanaand en Saterdag-aand: Cha ChaoMaandag tol
Donderdag-aand~ Die Idassieke Withnail and I.

LABIA - Oranjestraat 68
Vanaand: 6.00 Company of Wolves. 8.00 Desen Heans.
10.00 The Rocky Horror Picture Show.
Sale rdag: 6.00 The Big Chill. 8.00 ATime of Destiny. 10.00
Kiss of the Spider Woman.
Maandag: 6.00 Monly Python and the Holy Grail. 8.00 A
Fish called Wanda. 10.00 Midnighl Run.
Dinsdag: 6.00 Midnight Run. 8.15 Kiss of the Spider
Woman. 10.30 Desen Heans.
Woensdag : 6.00 A Fish cailed Wanda.8.00 Monty Python
and the Holy Grail. 10.00Clockwise.
Donderdag: 6.00 A Time of Destiny. 8.15 Midnight Run.
10.00 The Holy Grail.

4AD FILM SOCIETY - Corlett City, Louis Botha.
Sondag .aand: Alphaville is 'n film vir New Wave
entoesiaste. Eddie Conslantine speel die rol van 'n
superspeurder wat gestuur word na 'n stad in die toekoms
wal deur 'n elektroniese brein beheer word. Sy doel is om 'n
wetenskaplike te gaan red.

TV4
6.00 Fame
9.04 The Red Tent
10.07 The Hit Squad
11.31 Hondo

TVl
6.00 Goeiemore SA
3.00 Teleschool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Silhouette
5.00 Quaq Quao
5.10 The Trap Door
5.15ZAP MAG
5.25 LionSeries Bible
Siories
5.30 Sea Hunt
6.00 News
6.15 No Jackel Required
7.00 The Cavanaughs
7.30 Louia Motors
8.00 Netwerk
9.05 Orkney Snork Nie
9.35 DiagonalStreel
10.00 Topsport
12.00 Oordenking

M·NET
10.30 Flic ou Voyou
3.00Telygames
3.30Enemy Mine
5.25 Children's Island
5.50 GI Joe
OopTyd
6.15 Loving
6.50 Chiria Beach
7.45 Hoogtepunle
Inlekenare
8.00 Hollywood Squares
8.30 Murphy's Romance
10.15 Sokker

3.00 Teleskool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Die Swanwoudkliniek
5.00 Fanjan, die towenaar
van Drakenstein
5.10 Wielie Walie
5.30 Saanjie
5.57 Kompas
6.00 Die Nuus
6.I5 Potpourri
7.05 Die ander Hollywood
8.00 Network
8.30 Dallas
10.00 Topsport

. 11.00 Open Universi ly
11.55 Evening Prayer

M·NET
10.30 Cross of Iron
3.00 Telygames
3.30 Family Sins
5.25 The Spiral Zone
5.50 The Smurfs
OopTyd
6.15 Loving
6.50 Murphy's Law
7.45 Tennis
Intekenare
8.00 Tennis
8.30 A Dream of Kings .
kyk onder hoogtepunte
10.06 West 57th: Easl·
West Relations - deel 2
10.30 Mercy or Murder

Dis lekker om mooi te wees
VIR die wal mal is oor alles wat met Vietman te doen her,
skuif genu nader want M·Nel het Woensdag-aand 'n
program net vir julie. Vietnam War Sto ry: The Pass; The
Mine; Home gaan soos gewoonlik oor gewone mans in
ongewone omstandighede en hulle lewens wat nooit weer
dieselfde sal wees ns Vielmannie, Weer gegrond op ware
gebeun enisse.

TV4
6.03 Butterfly Island
6.30 Topspon
9.00 Family Ties
9.30 DynaslY
10.2221 Jump Streel . In
'n nuwe reeks maak twee
polisiemanne of hulle
skoliere is. Mel Johnny
Depp en Frederic Forresl
II. 24 The Forum Presents

Wesl Relations
10.30 Hibematus

Lee Purcell In Betrayed by Innocence .

JINXED, 'n komedie met Bette Midler in die hoofro l wys
vanaand op M·Net. 'n Croupier en 'n kabaret sangeres
besluit om haar kerel te vermoor sodat sy sy
versekeringsgeld kan kry. Dinge gaan natuurlik nie soos
hulle dit beplan nie, want an ders soudaar mos nie 'n rede
gewees het om die fliek te maak nie.Met Ken Wahl, Rip

TVl
6.00 Goeiemore SA
3.00 Teleschool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Sanla Barbara
4.30 Webster
5.00 Quaq Quoa
5.10 The Trap Door
5. I5 Pumpkin Patch
5.30 Lion Series Bible
Stories
5.35 The Valley Children
6.00 News
6.15 Graffiti
7-00 The Highwayman
8.00 Netwerk
9.00 Skoppensboer
9.35 Op eie Stoom
10.00 Topspon
11.00 St Eligius
11.50 Oordenking

ANTHONY QUINN specl die rol van 'n pa wat brandarm
maar eerl ik gaan geld dobbel om sy invalide-seun
Griekeland toe te neem in A Dreamof Kings wat Maandag
aand op M· Nel wys. Hy word deur omstandighede gedwing
om oneerlik te wees met baie onaangename gevolge. Ook .
met Irene Papas en Inger Stevens.

TVl
6.00 Goeiemore SA

M-NET
7.30 Indian lier open
7.31 Geet
10.00 Ramayan
10.30 Portugese tier open
10.32 Sunday Meditation
10.36 0 Romance da
Raposa
10.50 Duane E Ca
11.20 Os Amigos de
Gaspar
11.55 Fim de Semana
12.00 Programa Musical
12.25 Os Anarchislas
Intekenare
1.30 Golf
2.30 Boks
3.30 Garbo Talks
5.10 Telebugs
5.25 The Adventure s of
Teddy Ruxpin
5.50 Heathcliff
OopTyd
6.15 Trapper John
7.05 Carte Blanche
Intekenare
8.00 Wildlife on One:
Kuiseb · The Vanishing
River
8.30 The Man with One
Red Shoe
10.00 Newsnight : East-

TV4
6.03 Treasure Hunt
9.04 Highway to Heaven
9.57 Kate and Allie
10.25 Sing Country
11.00 Topspon

TV4
6.03 Eisenhower and Lutz
6.30 Mr Belvedere
9.04 Miss South Africa
Pageant - kyk onder
hoogtepunte
10.13 Hooperman
10.39 The Tracy Ullman
Show
11.04 Man sonder naam

M-NET
1.00 Hoosiers
3.00 Sokker
4.00 Sokker
OopTyd
6.15 Hot Hits
7.00 Beauty and the Beast
Intekenare
8.00 Fame, Fonune and
Romance
8.30 Mercy or Murder 
kyk onder hoogtepunte
10.05 Sokker

TVl
1.30 Pinocchio
1.55 ZETI
2.05 Storybook
International
2.30 Ourselves and Other
Anirnais
3.00 I am·Joc's ...
3.30 Die Vialhe-sage
4.30 Collage
5.20 The Wonderful World
of Disney
6.10 SO/50
6.50 Kruis en Kroniek
8.00 Network
9.00 Carmen - kyk onder
hoogtepunte
12.10 Insight

TV4
6.03 Topspon
9.03 Gallipoli - kyk onder
hoogtepunte
10.57 It's Garry
Shandling's Show
11.18 TV4 Rock 'n Roll
Party (deel l )

MEL GIBSON is Vrydag-aand te sien op TV4 in die
klassieke oorlogsprenl Gallipoli. Twee Australiese
plaasseuns, Archy en Frank, ontmoet en word
boesernvriende, Archy besluit om by die Australiese
kavallerie aan te sluit en hy oonuig Frank om dieselfde te
doen. 'n Misverstand veroorsaak uiteindelik 'n katastrofe.
Ook mel Mark Lee.

THE CURSE OF FRANKENSTEIN wys Donderdag-aand
op M-Net en in die klassieke gruwelfilm ontvang
Frankenstein (peter Cushing) die doodstraf vir 'n reeks
koelbloedige moorde. Hy probeer tevergeefs sy bewaarders
oon uig dat die misdade deur 'n monster (Christopher Lee)
wat hy in sy laboratorium aanhou, gepleeg is.

M-NET
10.30 Lost and Found
12.10 West 57th: Dr Death
3.00 Telygames
3.30 The Woman of my
Life
5.10 Videofashion
5.25 Transformers
5.50 Care Bears
OopTyd
6.15 Loving
6.50 Amen
7.15 Annie McGuire
7.45 MOlorsport en sokker
Intekenare
8.00 Superspon vervolg
8.30 Jinxed - kyk onder
hoogtepunte
10.10 The Ultimate Con
Man
10.30 Enemy Mine
12.15 HOI Hits

DIS lekker om mooi wees, vrs maar vir die finaliste van die
Mej Suid Afrika-wedstryd. Die prestige lyfwys-beoordeling
van die moo iste (breins tel glo ook) meisie in die land vind
Saierdag-aand piaas en die wat gretig is om te kyk, kan om
9-uur inskakel op TV4. Eon de Vos is weer die gasheer en
Pierre de Charmoy sal ook daar wees, seker om te sing en
dalk om die gelukkige wennertjie 'n dans in sy arms te gee
(dis nie deel van die prys nie). Soos Chris Prior eenkeer
gese het : "Shake your moneymaker, baby..."

TVl
5.57 Oggendboodskap
6.00 Opvoedkundige TV
6.30 Agriforurn'88
7.00 Goeiemore SA
9.00 Opvoedkundige TV
11.00 Beyond2000 (13)
I1.50 Beyond2000 (14)
li.50 The Pink Panther
and Sons (6)
1.00 Sakkie en Thomas
1.05 Amigo
1.10Skane-eiland
1.35Spoelgoud
2.00 Topspon
5.57 Kompas
6.00 Nuus
6.15 Debuut
7,05 Spiocn-Spioen
8.00 News
8.35 LA Law III
9.30 Betrayedby
Innocence- kyk onder
hoogtepunte
11.10 Late Night Live
12.00 Epilogue

TVl
6.00 Goeiemdre SA
3.30 Take a Break
4.00 Santa Barbara
4.30 Fast Forward
5.00 Adventures of the
Gummi Bears
5.25 Lion Series Bible
Stories
5.30 Topspon
6.00 News
6.15 Sundowner
7.00 MacGyver
8.00 Nelwerk
8.45 Police File
9.00 Derrick
10.00 Spies en PIessie
11.00 Neon en Beton
I 1.50 Oordenking
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