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Gees van
protes

Apartheid op die Randse Af
rikaanse Universiteit; Nusas
op Stellenbosch; Concerned
Students op die Universiteit
van Port Elizabeth; en die
Transformation Action Group
aan die Vrystaatse Universiteit.
Al die organisasies het ook
swart lede.

Boonop is die Demokra
tiese Party oak besi g om 'n
"16smaak-rol" op die kampusse
te speel . Daar is volgens alle
aanduidinge groat geesdrif op
die meeste Afrikaanse kam 
pusse , en DP-organiseerders
glo Afrikaanse studente gaan
in baie groter getalle as ooi t
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Dit broei op
Afrikaanse
kampusse

teen De Vries se outoritere
verbod op Vrye Weekblad se
Voelvry-konseruoer, Net meer
as 'n maand gelede het 'n groep
Stell enbosse studenteleiers
teen die wense van die ower
hede in met ANC- en Afrika-

. leiers in Lusaka en Harare
gaan gesels.

Op die kampus van die
Pretoriase Universiteit he t 'n
regse aanslag op die anti
apartheidsorganisasie Studente
vir 'n Demokratiese Samele
wing (SDS) verlede week
misluk.

Op byna elke Afrikaanse
kampus is daar nou 'n orga
nisasie wat aktie f teen rege
ringsbeleid propag eer: SDS
op Pretoria; die Afrikane Anti-

Max du Preez
DIE politieke houdinge
op Afrikaanse kam
pusse is sterk aan die
swaai weg van die ja
relange dienstigheid
aan die Nasionale
Party.

Die jongste getuienis hier
van is die dramatiese geb eure
die week op Stellenbosch toe
honderde Maries ondanks 'n
univ ersiteitsverbod op prote
saksie, wat sedert 1985 op die
kampus geld, met baniere en
plakkate op die kampus ge
protest eer het teen koshuise
wat steeds net blanke studente
toe laat.

Eergisteraand het 'n paar
honderd studente uit 'n ver
gadering gestap wat die rek
tor, Mike De Vries , oar die
protesaksie s toegespreek het,
Die protesteerders is herhaal
delik deur regse studente en
selfs administratiewe perso
neel van die universiteit
aangeval.

Twee weke geledehet sowat
1 500 Mariesin opstand gekom

DIE NUWE STEM VIR 'N NUWE SUID-AFRIKA



Peter Auf Der Hyde

24, en Madoda Tiki, 20. terug te
trek.

Ntaka het aan die hof gese dat
hy net ses weke opleiding ontvang
het voor hy in die townships inge
stuur is. Hoewelnet ses maande 'n
kitskonstabel, washydiemeessenior
lid en daar was niemand wat die
leiding geneem het nie,

.In die ses maande het hy net
wag gestaanen wasnooit in 'nkon
taksituasie betrokke nie. Hy was

, altyd dronk as sy diensbeurt begin
het, enhetverdergedrinkterwylhy
wagdienste by 'n skool moes ver
rig.

Terwyl hy by die skool diens
, gedoen het, het hy skote gehooren
.gedink dit is in syrigting afgevuur.
Hy en twee ander konstabels het

,gaan ondersoek instel.
Hyhet'nkamerbinnegegaanen

.aan die inwoners gevra wie die
skote gevuur het. Hy het hulle nie
geglo toe hulle gesehet hulle weet
nie,enbetskatenadiehuis afgevuur.
Vier mense is in die voorval dood
en sewe ander gewond. .

Ntakahet gesehyis oorvaldeur
. 'n kombinasievanvrees en woede.
het hulle "rotte" genoem.

Die saak duur voort. - ANA

SKRIK:WEKKENDE besonder-.
hede oar die gebrek aan behoor
likeopleiding .en toesig van die
sogenaamde kiiskonstabelshet in
'n hofsaak in die Grahamstadse
Hooggeregshofaandie liggekom. -

Drie kitskonstabels van Gra
hamstad staan tereg op vier aan
klagte van moord en sewe van
poging tot moord na 'n beweerde
skietvoorval in Februarie 1987.

Die hofsaakvolgkort nadatdie
ministervanWet en Orde, Adriaan
Vlok, die week aangekondig het
dat die sowat tienduisendkitskon
stabels na die Suid-Afrikaanse
Polisieoorgedragaanwordomdie
SAP se taak in veral die swart en
bruin woongebiedete verbeter,

Diekitskonstabelshet ontstaan
uitdie onlustevan 1984.Nadatdie
noodtoestand inJunie1986afgekon
dig is; is kitskonstabels aangestel
om die.SAP by te staan.

Hulle is van die begin af as
tweedeklas-lede van die polisie
beskou. Hulle opleiding duur net
ses weke, hoewel hulle dieselfde
magte as gewonepolisiemanne het
en met vuurwapens toegerusword.

MzamoNtaka, 31,het Dinsdag
skulderkenop dieviermooolklagtes
en twee klagtes van paging tot,
moord, terwyldie staat besluit het ,
om dieklagtes teenVuyo Habana,

Ailepolitleke kommentaar Inhi~rdle uitgawe van Vrye Weekblad Is
deur Maxdu Preez, en opskrifte deurRyk Hattingh. Albai Isvan

BreAstraat 153. Newtown, Johannesburg.
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Vandalisrne
Adams het gese die pilire van

apartheid "staan nog stewig OIl Stellen
bosch terwylSuid-Afrika veronder
stel is oms besig te wees met her-

o .. I

vormmg. . •
Gagianoen Rob Gaylard,'vandie

Departement Engels, watook die
vergadering bygewoon het, se mo
torwiele isSondagnag snlkkend gesny.
'n Groot sementblok is ook Sondag
nag deur ds Adams se sitkamerven
ster gegooi.Hulle het almalgese dat
die voorvalleverband hou met die
protesvergadering waaraanhulledeel-'
geneemhet.

Na afloop van die vergadering
het studentenadie Administrasiege~

bou gemarsjeer' en daarop aange
dring datdierektor onmiddellik moet
se wanneer koshuise vir alle rasse
oopgestel sal word. Die rektor het
egter 'n versoek van die voorsitter
van Nusas, Leslee Durr; die prima- '
rius vanGoldFields, TheaAdamsen
die voorsitter van Kononia, Dennis

, Die studentewatdie vergadering
verlaathet, het daarnahul eiebeplan

; ningsvergadering gehou.:Hulle het
weshallmarchto apeople'svarsity", Beukes,geweieromuitsykantoorte ,'; die Aksiekomitee Teen Rassisme
gesing. . kom en metdie studente te praat. , ,: gestig omdat hulle gevoel het dit is

. Tydensdiemiddaguurhetonge- ,Hyhetklaarb\yklikgesehypraat, tyd dat daar konstruktief aan nie-
veer 1500studente op die trappevan nie met "emosioneel opgesweepte ;fassigheid gebou word. " ."\
die biblioteekvergader waar onder betogers" nie en sal Dinsdagaand in. f Terwylstudente'opgestaan hetom \
andere prof MHeyns, hoof van die syopenbare vergadering vrae die saal te verlaat, het die rek,tor

J
1

departement ,Engels. Anne-Hielga beantwoord,Die studente het toeop a tema es dat die uitstappery
Gagianovandieselfde departement, dietrappevandie AdministrasieNkosi, • persoonlikebeleQiginj:" is., .
ds SimonAdamsvan die Volkskerk Sikelel 'i Afrika gesing en verdaag. Iif'ii verldaring wat daarnade~
en eerw Louis Baks van die An- Diegroepkoshuisstudentehetop die studente uitgereik is, se hulle
glikaanse kerk die studente toe- die trappe van die Administrasie 'n "die uitstappery (was) nie 'n per- ,
gespreek het, : kordon voordie deur gevorm om te : -sconlike belediging teen die rektor ,

Studente van die manskoshuise,' verhoeddatledevandie vergadering nie, behalwe as hy homself ver-
'n groep van nagenoeg 30, het : diegeboubinnegaan.Personeelvan twoordelikhouvirdie rassismeop
gedurende die vergadering beledi- die Administrasie het vanuit die ie Stellenbosch-kampus."
gings en skelwoorde aan Nusas en boonste verdiepings-studente met :
lede van die vergadering geskree. .water gegooi. In 'n voorval op die . Sink \
Die sprekerswas skaars hoorbaarbo trappe is 'n student wat die protes , ' , Op die vergaderinghet De Vries\
die'geraas en1llOC$ in die luidsprekers . deelgeneemhet, indieribbes geskop gese die "apartheidskip sal 'n lang \
skree om gehoor te word. deur 'n inwonervan Dagbreek. tyd neemom te draai", ,,' \

Terwyl eiers en waterbommeop " " , Die studentewatdie vergadering I
Gagiano reen, het sy gese "studente "/, Verfilm . . verlaathet.hetindieverklaringgese !
wat nie alle universiteitsfasiliteite If Gedurende die protesoptog het ' hulle."wilnie die skip sien omdraai ;
met swartstudentewil deelnie,hoort ~'twee onbekende persone die hele nie, maar sien sink". r

nie op 'n universiteit nie. Hulleis optog en vergadering met 'n video- AntonSchoon, 'nbestuurslidvan'
, duidelikniebeskaafd genoegomdie . kamera verfilm. Hulle is by drie dle-stiilfeiii-e-:vrr In Demokratiese
voorregvantersiereonderrig te geniet eleenthededeur Nusas-lede gekon- SamelewingaanTuks,het gister aan
nie," Ifronteer, maar het gese hulle doen CHARLES LEONARDgesediedae

vryslcutwerk 'vir die SAUK. By, dat regses die politieke pas op die
\ navraag het die SAUK egter gese kampus dikteer, vir goed yerby is.

hulle weetniks van liie mense nie. Op die onlangse massavergade-
Die rektorhet op Dinsdagaand se ring waarhonderdeTukkies teendie

vergaderinggesedaar sal gewis teen voorgestelde verbodop die SDS
, die protesteerders opgetree word.Hy ) gestern het, is die inisieerders. dieIhet ge~e: "Ekhe;§.ondag~agmll:aL 9 KonserwatieweParty, gei'soleer.

na 'n Video van die hele protes gekyk , 'T t d .
• en weet wiebetrokke was." eens an
~ , Op 'n vraag waar'hy die video Meersektorevandiestudentege-
I gekry het, het hy gese "iemand het ' meenskap as ooit tevore het opge-
\ dit by my huis afgelaai." , staan vir vryheid van spraak. Die

Tydensdie rektor se vergadering Demokratiese Party en die bestuur
wat op 'n Leierskapsontwikkeling- van die NasionaleParty het die ver-
platform plaasgevind het, het· die bod sterk teengestaan.Selfs van die
SR-voorsilter, Pierre van der Spuy, 'manskoshuise, wat tradisioneel
'n dringende versook aan studente, .konserwatief is,hetblokstemme teen
gerig om nie die saal voor die e~de die verboduitgebring.
van die vergadering te verlaat nie. "Onshet baie sterker cit diestryd
Hyhet ookgesedatgeen verklarings" getree.DieSDSisnougoedgevestig

1gelees mag word nie en die rektorop kampus," se hy.
I moot formeel as "prof De Vries" "Hullesal ons nou nie meer ver-
t aangespreek word. . bied kry nie." .

kan nie net in veilige en grerssetels
staan nie. Onsmoot ook op Potchef
stroom,Klerksdrop en Vanderbiljpark ,
kandidate stel. Ek dink nie FW de
Klerk hetdiecharisma omNat-steun
te behou nie.

"EkgaaninNatalstaan.Diepovin~
sie gaan 'nslagveld tussendieDPen
die NP wees," se Worrall.

"InJohannesburgisonsgeweldig
positief," se DP-stadsraadslid Hans
Strydom. "Onsdoen al geruimetyd
reeds werwingswerk, en ek het nog
nie so iets gesien soos die mense
aankomom aante sluitnie. InJohan
nesburg-Wes het ons ons ledetal en
ons aftrekorders verdubbel. Onder
die publiek is daar 'n duidelik draai
in ons guns," se hy.

Volgens Strydom sal die steun
wat die DPbesig is om te werf,op 6

. Junie in die munisipale tussenverki
esing in Linden, Johannesburg ge
meet kan word.

. Die verkiesingstryd tussendie NP
en die DP in die wyk, wat vakant
gewordhetnadie doodvandieDanie
Van Zyl, voorsiner van die Johan
nesburgse bestuurskomitee, word

. beskou as 'n voorspel tot die alge
mene verkiesing op 6 September.

. "Ons gaanLinden vat," se Strydom.

as, 200 nuwe lede gewerf na die
openbare vergadering wat verlede
week deur sowat 1300Pretorianers
bygewoon is.In Hillbrow hetlidmaat
skap sedert24 Aprilmet meeras 5.0
persent gestyg, berig DP-werkers.

"Ek sou wou sien dat ons die
komende algernene verkiesing sowyd
asmoontlikbeveg,"se Worrall,wat
homself indie Durban-setel vanBerea
verkiesbaargaan stel,

"Ons moot die risiko neem..Ons :

in sy tienjaar as rektordat DeVries
studenteop 'n openbarevergadering
toespreek.Diestudentehetkortvoor ,
dieeindevandievergaderingbesluit
om uit te stap omdathulle gevoelhet
'dat' De Vries nie die brandendste .

, , kwessieop kampus, rasse-diskrimi-,
nasie, aangespreekhet nie,

De Vries se die betoging vroeer
die week op kampus het die hele .

, proses van onderhandeling vir die
oopstellingvan koshuise, waarmee '
hy reeds sedert die begin van sy'
termyn as rektor besig is, moontIik
met tweejaar vertraag.

Die ''uitstappery'' houverband met
die protesoptognadat die rektoraan
die protesteerdersgesehet dathy op
sy openbarevergaderinghulvraesal
beantwoord.

Aangesien hy nie rassisme aan- ,
gespreek het nie, het lede van die
vergadering gese die rektor se ver
gadering is irrelevant.

Diekwessievanoop-koshuise loop
ook al reeds 'n lang pad op kampus.
Al die politieke verenigings wat
koerante op kampus versprei, het
reeds van die begin van die jaar 'n

_beroepop die Administrasiegedoen',
om koshuise oop te stel. DieSR het
QOk in die emste kwartaal 'n mosie
aanvaarwaarinhullevir dieonvoor
waardelikeoopstellingvan koshuise
vir alle rasse vra.

"Chaos
Dievreedsameprotesvergadering

wat verlede Donderdag op kampus
plaasgevindhet,het in 'chaos veran
Q.er toe,studente van die manskos
huiseDagbreek, Wilgenhofen Huis
Maraisledevan dievergaderingmet
eiers,melk,modderen waterbomme
bestook het. '

Lektoreenpredikantewataandie
protesvergadering deelgeneem hel,
het ook deurgeloop.
, Ongeveer 65 singende studente

het 'n uur voor die middaguurvei-- '
gader en met plakkateen baniereop
kampus gestapo Dieplakkatebetonder'
andere gese: "be·Vriesrassisme" en
"Is Adminrassisties? - hul koshuise

'. is". Diestudentehet lustig "Forward

Geesdrif'vir die
, , . -

Demokrate neem toe
Elsabe Wessels

"GEESDRIF vir die Dernokra
tiese Party is landwyd besig om
toete neem. Waarek ookalpar
tyvergaderings toespreek, is dit
vir myduidelik dat onslidmaat
skap vinnig besigisomtegroei,"
hetdiemedeleier van dieDP, dr
Denis Worrall, die week vanuit
PortElizabeth gese.

Waral1betgereageer op83IlSJI'lIke
vanDP-werlcms landwyddat dieparty
tans 'n golf van openbare belang
stelling beleef. Loodsingsvergade
rings in die hoofstede het groot en
geesdriftige gehoregeloken landwyd
hetsowat 17,OOOmensereeds sedert
8 April partyvergaderings bygewoon.
Landwyd word ook nuwe takkege
stig.

Die aansprakeword gestaafdeur
diejongsteMarken Meningsopname
waarvolgens die steun van ,die
DemokratieseParty onder'wit kie- ,
sers van22,S tot24,2 persentgestyg .
het,

Vanuit Stellenbosch word berig
dat die DP tot veertig lede 'n dag op
diekampuswerf.In Pretoriaismeer

Dit broei oorpolitiek opAfrikaanse kampusse
tevore teen die regering stem op 6
September.

,AndreZaaiman,kampus-koordi
neerdervan Idasa, se sy ervaring.is
dat daar beslis 'n nuwe gees onder

, Afrikaansestudente is.
"Daar is 'nnuweverdraagsaamheid

bydiestudente, soos bewysdeurdie
groat aantalNP-gesindestudente wat
teendie uitsluiting van die SDS op
Tuksgestemhet.Diehegemonievan
Afrikaner-nasionalisme isbeslis besig
omte verkrummel..

"Opdie oornblikis dienuwegees'
nie soseer een van "ons weet waar-'
heen ons gaan nie' as een van '0I1S'

- weetwatverkeerdis, maar onsweet
, nie waarheenons op pad is nie',

~ Werklikhede
"Die meeste studente is baie

, ,onseker. Apartheid het altyd sulke .
netjies gekompartementaliseerde
antwoorde gehad, maar nou word
studente -toenemend gekonfronteer '
met die werldikhede van vandag 
ookomdat daar meer en meerswart
studenteop die kampusse is. ,

"Die blote feit dat die Vol!lvry- .
toer - wat eintlik_baie skerp sosiale .
elipolitiekekommentaarlewer-drie
keerby Tuks moes optree en soveel
belangste1ling OIl Stellenbosch gaande
'gemaak het, is 'n 'bewys van_hoe
studentenou begin voel. ,

"Die organisasies soos Nusasop
Siellenbosch en SDS op Tuks is
miskien nog klein in getalle, maar
die impak wat,hulleop diepolitieke
gesprekke op die kampusse het, is,
grooten belangrik.Die DPselfspeel
ook 'n verpolitiseringsrol OIl Afri
kaansekampusse," se Zaaiman.

Geweld·..;·...•·· ,-.
Dieweekseprotesaksie OIl Stellen~

. bosch is gereel deur Nilsas, Gold
Fields(dieenigste swart lcoshuis'op
die kampus) en BSOS (die swart
studC!lte vereniging), en het aanlei
ding gegee tot die eerste politieke
geweld op die kampus sedert die
sewentigerjare, berlg PEARUE
JOUBERT.

Woensdagaandhet ongeveer250
studente uitgestap by 'n openbare
vergaderingwatdeur die rektortoe
ge~kis. Dit was die tweedekeer

I
'I
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DIE STRYDOM·VERHOOR ,

die hofsaal binnegekom her, het
Strydom oudergewoonte met pers
mense geskertsengrappies gemaak.
. Die gewese polisieman se
voorlcoms het in agt dae 'n gedaan
teverwisseling ondergaan.Hy het die
hofsaak begin met lapelwapens van
Aquila endie AWBop sy bors en 'n
Vierlclcur-das om sy nek.

'Gister was hy uitgevat in 'n
roornkleurige pak met 'n gestreepte
das endaarwas geenkentekensopsy
lapel nie.

Harmshet Strydom beskryf as 'n
vriendelike, saggeaarde k&elwatwyd
belese is en 'n bo-gemiddelde in
tellekhet.

Die hof het die bewering dat
Strydombuitengewoondeursypase
regse politiekbei'nvloed is. verwerp.
Sy dade kan beslis nie aan sy pa
toegedig word nie, het Harms be
vind.

"Strydomwasbereidomsy sterk
godsdienstigeoortuigings te verraai
om sypolitiekesienings tebevorder.
Hy was genadeloos met vroue en
gewondesen het net genade getoon
as hy so gevoel het.

"Dis swaar om iemand met jou
potensiaal te straf, maar jy het ver
kies om jou eie potensiaal self te
vernietig," het Harms gese.

,
Jacques Pauw

ges, maatskaplike werkers en
psigiaters getuig het, deur Harms as
'n genadelose moordemaar beskryf
wat 'n volksheld wou word.

Strydomis onrehabiliteerbaar,en
moet vir ewig uit die gemeenskap
verwyder word. nadat hyself getuig
het dathy weerswartrnensesal skiet,
het Harms gese.

Tydens die uitspraak het dit be
kend geword dat Strydom 72 iden
tiesebriewe oar die "militere suksesse"
van die Wit Wolwe in die tronk
geskryf het, Een van 'die briewe is
verlede week deur Vrye Weekblad
gepubliseer en is gister deur Harms
in die hof voorgelees.

Die 23-jarige selferkende leier
van die Wit Wolwe wou volgens
Harms die agt moorde wathy op 15
November verlede jaar 'in Pretoria
gepleeg het, gebruik om sy ideaal

- van 'n Boerestaat vinniger te bereik
en vreesby swartmensein te boesem,

"Diemoordegetuigvan 'n gevoel
loosheid waarvan ek nog nie gehoor
hetnie. Jykonjou lag niehou terwyl
jy mense geskiet het nie. Iy was
selftevrede en het jou daad goed
beplan," het Harms gese,

Strydom is 'n erger terroris as
enige ander, het Harms gese, want
hy het gelag terwy1hy sy slagoffers
afgemaai het. '

Diehofwas 'nuur v60C dieuitspaak
reeds volgepak, Voor regter Harms

"BAREND STRYDOM, jou
optrede was berekend, koelbloedig
en barbaars. Dit is my plig om
jou vir good uitdie gemeenskap
te verwyder. Daar is geen ver
sagtende omstandighede nie."

Dft was die woorde van regter
Louis Harms voordat hy en twee
assessoregisteroggend om elfuurdie
rassemoordenaar Strydom in die
Pretoriase Hooggeregshof agt keer
ter dood veroordeel en tot 30 jaar
tronkstraf gevonnis het.

Die uitspreek van die vonnis is
vir hom 'n baie moeilike taak, het
Harms gese voordathy met 'n strak
gesig vir Strydom tot een van die
swaarste strawwe in Suid-Afrikase
misdaadgeskiedenis gevonnishet.

Strydom het die regter' in die oe
gekyk, 'n sluk water geneem en is
onmiddellik deur 'n polisieman die
seltrappe afgelei. Sowat 15 minute
later is hy met loeiende sirenes na
die dodeselle in die Sentrale
Gevangenis in Pretoriageneem.

Sypa.Nic Strydom,ensystiefma
Daphne het na die vonnis
uitdrukkingloos voor hulle gekyk"
terwyl talle simpatiseerders 'n be
moedigende woord in hul oor ge
fluister het.

"Toe maar, daar's hoop," het
prokureur Wim Cornelius aan
Strydom se pa geseen sy handop sy
skouer gesit.

Strydomisnaagtdrama-belaaide
hofdae waarin hy self, oorlewendes
van sy moordorgie,sypa, sielkundi-

Koelbloedig,
berekend,
barbaars.

Die helle vir hom voorJacques Pauw
STAATSDIENSVORM I 221A lui
kort en kragtig: LASBRIEF: ',
OOODSVONNIS. Dit is die vorm
met die dik, swart raam wat regter
Louis Harms gister onderteken het
wargelas het datfiarend Strydomna-

'die dodeselle van die Sentrale
Gevangenisin Pretoria geneemmeet
word om sytereggestelling af te
wag.

Sttydan sitvardagsaammetsowat
250 terdoodveroordeeldes in die
dodesellein Pretoria.Ditishierwaar
die wreedheid vandiedoodstrafbegin
en waarStrydom dievolgende maarde
gaan wagomtehoorofdie Appelhof
of Staatspresident gaan besluit om
hom te begenadig.

Dit is hierwaarregters vertelvan
die hande van veroordeeldes wat
krampagtig aan die tralies vasklou
terwyl hulle wag op die slegte of
goeienuus.

Strydomkanversekerweesdat 'n
organisasiesoos Regsluivir Mense
regte net sohardsalveg omhomvan
die galgtou te red as enige ander
veroordeelde. 'n Afskrif van die
hofrekord word binnekort vir her
siening aandie Staatspresident, elke
lid van die kabinet en regsadviseurs
van die Departement van Justisie
gestuur,

Die dodeselleis 'n plek waardie
ligte altydbranden dieskaduvan die
dood alomteenwoordig is.

DiedodeselwaarinStrydom hom
nou heel moontlik bevind, bestaan
uit 'n bed, vyf komberse en 'n klein
tafeltjie wat aan die muur vasge
maak is. Daar is 'n klein venstertjie
waardeurbietjie lig skyn.

Om te keer dat Strydomhomself
of ander gevangenes beseer, sal hy
nie toegelaat word om 'n belt te dra
nieenmetplastieseeetgereiuitgerus
word.

Strydom se eerste dag in die
dodeselle het vanoggend om sesuur
begin toe 'n klok gelui het om die
begin van die nuwe dag aan te kon-
dig. -

Sy ontbythetheelmoontlikbestaan
uit pap en melk met suiker, twee
snye brood en bitter. swart koffie.

Na ontbyt mag hy vir sowat 'n
halfuurstapen oefeningdoen waama
rniddagete,gewoonlik sopen brood,
om elfuur bedien word. Aandete in
die dodeselle word reeds om drie
uur bedien en bestaan uit vleis of
soja met groente en rys, Die dag
eindig om agtuur wanneer die ligte
afgeskakel word.

Strydom, wat 'n ywerige brief
skrywer is. mag soveel briewe skryf
en ontvang as wat hy wil en 'n onbe
perkte aantalbesoeke ontvang.

Wat se soortmense gaanStrydom
in die dodeselle aantrefl

Eerstenssouhy verligweesom te
weet dat "gekleurdes" en blankes
apart aangehouword. Minder as een
uit elke tien veroordeeldes is wit.

o Soos die geval met Strydom, het
75 persentvan die veroordeeldeshul
misdade gepleeg toe hulle jonger as
25jaar was.Daarhou dieooreenkom-
ste opt '

Die oorgrote meerderheid van
Strydomsemede-veroordeeldes kom
uit haglike sosio-ekonomiese om
standighede en 65 persent het 'n
akaderniese kwaliflkasie van stan
derd seweof laer.Sowat 40 persent
sit al vir langer as 'n jaar in die
dodeselle en wagop begenadiging.

Staatsadvokaat Paul Fick het in
sy betoogverwysnadieooreenkom
ste tussen Strydom en die veroor
deelde ANC-guerrilla Robert
McBride, wat ook in die dodeselle
sit weens 'n motorbomontploffmg
waarin drie mense dood is.

Albei was 23 jaar oud toe die
misdade gepleeg is, wou 'n oorlog
ontketen, is deur hul pa's bemvloed
en het mense van ander rasse gem
inag.

McBride het in sy verhoor gese
dat hy dit haat om as "Kleurling" .
geklassifiseerte weesendat dit eint
lik 'n vloekwoord is. Hy wou ras
sisme vernietigen het die afkondig
ing van die noodtoestand as 'n oor
logsverklaringbeskou. -

Strydom gaan terloops nie die
enigste wit.regse moordenaar indie
dodeselle wees nie.

HenryBurthet in 1987die eerste
blanke gewordwat ter dood veroor
deel is weens 'n halssnoermoord op
'n swartman.

Hy was'n stigterslidvan diever
regse Civil Defence League in Pre
toria en het die pos van brandweer-

hoof beklee, Op die nag van die
moordhetdieLeague dievoorgenome
totstandkoming van die swart
woonbuurtNorwetobespreekwaar
teen hulle sterk gekant was.

Burt het dwarsdeur sy hofsaak
volgehou dat hy onskuldig was en
ontken dat hy anti-swartis. Hy het
egter ook noue bandemetver-regse
aktiviste gehad.

VoordatStrydomsedoodsvonnis
voltrek gaan word. sal die regsad
viseurs van die departement van
Justisie weer sy saak nagaan om
versagtende omstandighedetesoek.
Hierna sal die Staatspresident op
advies van die kabinet moet besluit
of Strydom begenadigsal word.

Die prosessegaanveroorsaakdat
hy onvermydelik maande of seld
jare in die dodesel moet wag.

En as al sy uitwee misluk het?
Dan sal die gevangenisowerhede

gelas dat Strydom oorgeplaas rnoet
word na 'n afdelingmet aparte selle
- bekend as die "pot"onder veroor
deeldes. Die selle is gereserveervir
veroordeeldeswatinkennisgestelis
van die teregstelling • gewoonlik
sewe dae voor die tyd.

'n Paar dae voor teregstelling sal
bewaarders Strydom se mates kom
neem, Diediktevansynek,sy lengte
en gewlg - alles nodig vir die laks
man om sy tou voor te berei.

Diemiddagvoordieteregstelling
sal sy pa, Nic, sy stiefmaDaphneen

ander familielede van hom afskeid
mag neem.

Die aand voorsy teregstelling sal
hy 'n ontbeendehoender vir aandete
enR4kry om virhomself iets by die
tronkse snoepwinkel te gaan koop.

Uiteindelik, gewoonlik teen
dagbreekdie volgendeoggend, sal 'n
bewaarderdie dodesel inkom en vir
Strydomse: "Dit is tyd om te gaan,"

In die galgkamer sal die tou oor
sykop gesitendieknoopnetagtersy
oor vasgetrek word. Hiema sal die
laksman 'n masker oar sy gesig trek
en die hefboom trek. Alles is binne
sekondesoar. '

Sy mede-veroordeeldessal net 'n
dowwe "doer' hoor as die valdeur
onder sy voete oopswaai.

Nadatsyliggaamlien minute aan
die tou gehang het, sal 'n dokter
vasstelof daar nogenige hartklop is.
Indiendaarnog'npolsslag is - en dit
gebeurdikwels - sal Strydorn se lig
gaam vir nog 'n paar minute aandie
tou meet hang.

Die teregstellingis voltooi en vir
baie Suid-Afrikaners sal dierras
semoordenaar Barend Strydom se
dade vergeld wees.
• Dit is interressant dat die Black
Sash tydens 'n ondersoek na die
doodstraf vroeer vanjaarvirdie familie
van terdoodveroordeeldesgevra het
of Strydom vir sy dade moet hang.

Nie een het ja geantwoord nie.
Eenhetgese: "BkkannleseStrydom
moet doodgemaak word nie omdat
hyook 'n mens is.Ekhaat die dood
straf.Ekvoel nie enigiemandhet die
reg om opdrag te gee dat iemand
doodgemaak magwordnie. Ditmaak
nie saak wat gebeur het nie,"
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'. hoofman, se Mangope.
. HyseverderdatSebogodi gekant

was teen inlywing orndat hy nie as
hoofman aangewys is nie.

die Appelhof betwis word. Daar bestaan geen moontlikheid
President Lucas Mangope het dat 'n referendum gehou kan word

Woensdagaandaan VWgesePutseyom die inwoners van Braklaagte en
. Sebogodi se paen Edwin Moilwahet Leeufontein se mening oar inlywing

in 1975 reeds gevra dat die- ge- te toots nie, se hy .
meenskappe van Brak1aagteen Leeu- Bophutatswana se minister van
fontein nie van hul grond verwyder Staatkundige Aangeleenthede, Rowan
moot word nie, ".',Cronje, het bygevoeg dat die teen
, In terme van die tradisie van die stand teen inlywing waarskynlik van .
stam . is Moilwa die regmatige f . • ' ,buitegeorkestreer is.

_Anton Steenkamp·

borgtog vrygelaat,
Hulle sal op 1 Junie in die hof '

. verskyn op aanklagte van openbare
geweld. •

. Die prokureurs is van plan om
skadevergoeding van die Motswedi
polisie te eis vir beweerde aanranding
van die skoliere in aanhouding.

. Die inlywing van Braklaagte by
BOphuthatswana salop 27 Julie in

'n Grysaardvan Braklaagtemaakbeswaar teen die Inlywlng van Braklaagteby Bophuthatswana'
Foto: Gill de VlieglAfrapix

geslaan word.
Volgens hom het een polisieman

gese: "Kom.Iaat ons hulle moer," en
'n ander het geantwoord: "Ja, dik
donder."

Verlede Donderdag is 125 vari
die 131 aangehoudenes vrygelaat
sonder dat klagtes teen hulle gele is.

Ses ander, wie se ouderdomme
. wissel tussen 16 en 20 jaar, is op

'Ofjulie wil of nie, in Bop sal
~ , , "',

julie bly'
PRESIDENT Lucas Mangope seboodskap aandie
inwoners van Braklaagte enLeeufontein is korten.
duidelik: Julie is nou deelvan Bophuthatswana, of
julie daarvan hou of nie.

Ondanks protesdeur die inwoners van die twee gebiede
riabyZeerustindie Wes-Transvaal, watop31 Desember
verlede jaar by Bophuthatswana ingelyf is, is die reger~

ings van Suid-Afrika en Bophuthatswana vasbeslote om
die inlywing van krag te laat bly. .

Mangope bet verlede Vrydag die inwoners toegespreek
en het nie doekies omgedraai nie: "Julie kan maar na .
prokureurs in Fngeland ook gaan, dit sal julle niks help
~~ .

Na beweezde gevalIevan aanranding oor die Paasnaweek
deur die Bophuthatswana-polisie en -weermag, het leer
linge van Leeuwfontein 'n skoolboikot uitgeroep.
. Die polisie het die boikotleiers gesoek, en volgens

ooggetuies met sambokke geslaan. 'n Groep van 3 842
inwoners hetna die naburige plaas Kleinfontein op Suid
Afrikaanse grondgebied gevlug. Hulle is later terug
Leeufontein toe om op 10 Mei 'n vergadering metdr WD
Kotze, die Suid-Afrikaanse ambassadeur, by te woon.
Volgens die prokureurs van die gemeenskappe hei Kotze

. virongeveer tien minute gepraat en hulle bloot in kennis
gestel dat hulle nou "kinders van Bophuthatswana" is.

Op 12 Mei het Mangope Braklaagte besoek en die
verkose leier van die gemeenskap, Pupsey Sebogodi, se
pa in kennis gestel dat Edwin Moilwa, 'n ondersteuner 
van Bophuthatswana, aangestel is as die nuwe hoofman.

Volgens die prokureurs is skoliere wat klasse boikot
verledeMaandag (15 Mei) weer deur , --------------------.-.---------
die polisie met sambokke aangerand.
Hulle het weer Kleinfontein too ge- .
vlug, maar is verlede Dinsdag deur
die Suid-Afrikaanse Polisie terug
geneem.

Na bewering is die leerlinge in
polisiewaens gelaai waarin traangas
gevuur is, en 131 vanhulle is inheg-.
tenis geneem en na die Motswedi
polisiekantoor geneem. ..

Hulle prokureur is nie toogelaat
om hulle te spreek nie, maar hy het
gehoor hoe mense met sambokke

Weerstand teen regermgse
'rasistiese' .welsynsbeleid

JacquesPauw

HONDERDEmaatskaplike werkers
landwydhet vandeesweek in opstand
gekom .teen die regering· se wel
synsbeleid wat volgenshulle op grond
van ras diskrimineer teen die IOOe
van die gemeenskap wat hulp en
dienste die nodigste het.

Intussen het dit bekend geword
dat 'n maatskaplike werker en lektrise
van Unisa vandeesweek voor die
dissiplinere komitee van die Raad
vir Maatskaplike Werlcers verskyn
het omdat sy onder meer aantygings
teen die polisie gemaak het oor die
behandeling van kinders in aanhoud-
ing. ,

Terselfdertyd het maatskaplike
werk-studente van ses universiteite
'n verklaring uitgereik waarin hulle
protes aanteken teen hul verpligte en
gedwonge registrasie by die Raad.
Hulle beskou die Raad as 'n onwet
tige en rassistiese liggaam.

Sowat 400 maatskaplike werkers
het verlede naweek in Johannesburg
vergader om die onderdrukking en

viktimisering van progressiewe
werkers te bespreek en aan 'n alter
natiewe en nie-rassige welsynsbeleid
te begin werk.

ProfBrainMcKendrick,hoofvan
maatskaplike werk by Wits, se
maatskaplike werkers funksioneer in
'n konflik-geteisterde gemeenskap
waar hulle nooit apartheid en sy
vernietigende uitwerking op die
gemeenskap kan goedkeur of onder
steunnie.

"Die Raad vir Maatskaplike
Werkers kan nie normale maatskap
like werk-praktyke in 'n abnonnale
gemeenskap verwag nie, Daarom vra
ons die Raad om nie maatskaplike
werkers te viktirniseer vir hulle poli
tieke bedrywighede nie," se McKen
drick.

Die Aksiegroep oor Maatskap- .
like Dienste het tot stand gekom
nadat die regering in April verlede
jaar 'n nuwe welsynsbeleid aanvaar
het ondanks wye protes van 'n groot
gedeelte van die welsynsgemeenskap.
. McKendrick se die huidige beleid

.maak steeds daarvoor voorsiening
dat welsynsdienste as "eie sake"
behandel word, met ander woorde .
die onderskeie rassegroepe word
verskillend behandel.

Daarby geniet die privatisering
vanwelsynsdienste 'n hoe prioriteit,
wat volgens McKendrick daarop gaan
neerkom dat dit duurder gaan word
en behoeftiges dit al hoe minder kim'
bekostig.

Die probleem word vererger.
deurdat die staat by verre die groot-

ste finansierder van welsynsdienste
en indiensnemer van maatskaplike
werkers is.

Daar hangdus 'n swaard oor or: .
ganisasies om die huidige beleid na
te kom uit vrees dat hul geldelike
ondersteuning gestaak mag word.

Die Aksiegroep wil graag maat
skaplike werkers, diensorganisasies
en vakbonde landwyd in 'n eenheid
mobiliseer om die regering se wel
synsbeleid te verwerp en 'n veren
igde welsynsbeweging tot stand te
bring.

McKendrick se hulle wil graag 'n
debat oor 'n nuwe welsynsbeleid
stimuleer waaraan alIebelangegroepe,

- insluitende die regering, moot
deelneem.

Leila Patel,lid van die Koordiner-,

ende Kornitee oor die Welsynsbeleid,
se dat maatskaplike werkers dit al

. hoe moeiliker vind om by politieke
sake betrokke te raak weens die dis
siplinere kode van die Raad wat

.voorsiening maak vir tugmaatreels
vir enige werlcerwat hom/haar skuldig
maak aan "onbetaamlike optrede",

. Margaret O'Neill, maatskaplike
werker van Unisa, het voor die raad
verskyn weens onder meer haar be- .
trokkenheid by die behandeling en
rehabilitasie van kinders in aanhoud
ing.

O'Neill het 'n ruk gelede swaarde
'met die veiligheidspolisie en Adriaan
Vlok, minister van Wet en Orde,
gekruis oor haar uitlatings oor kin
ders in aanhouding.. Vlok het haar
daarvan beskuldig dat haar inligting
en feite oor aanhoudingsomstan-
dighede verkeerd is. .

O'Neill het in haar professionele
hoedanigheid betrokkegeraak py die
kinders.

Dit is in sulke ornstandighede baie
moeilik om politiek en welsyn.vari
mekaar te skei, se Patel.

Politieke konflik pootjie behuisingsbeleid

AntonSteenkamp.
HUlSWERKERS gaan op 1Junie aan die rninistervanMannekrag 'n memo
randum stuuroorhul werksomstandighedeen gebrek aan beskerming onder
arbeidswetgewing.

Die besluit is geneem op 'n vergadering van die Wes-Transvaalse streek
van die Domestic Workers Union (Sadwu), waar huiswerkers beswaar ge
maak het -teen die lang werksure, lae lone, seksuele uitbuiting en swak
werksomstandighede wat sommige van hulle ondervind. .

Hulle vra dat huiswerkers, plasswerkers en werkers in die openbare
sektor onder die Wet op Arbeidsverhoudinge ingesluit moet word,

Hulle eis ook basiese diensvoorwaardes soos siekte- en kraamverlof,.
werlc1oosheidsversekering, 'nagt uur-werksdag, en 'n dienskontrak wat
voorsiening maak vir 'n maand kennisgewing en 'n bestaansloon van R450
permaand. .

ONDANKS die regering se pogings
om huiseienaarskap vir swartniense
uit te brei, het politieke konflik oor
die kwessie die afgelope jaar
toegeneem,

Stabiliteit kan net verseker word
as swart gemeenskappe selfbetrokke
is by behuisingsbeplanning, se Paul
Chandler in .Politics on the Home
Front, 'n publikasie wat pas deur die
Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasse
aangeleenthede uitgereik is.:

Op grond van navorsing oor die
behuisingsbeleid in diePWV-gebied,
se Chandler die regering se beleid

Anton Steenkamp

om swarthuiseienaars en bouersaan
te moedig, kom voorheelwatprobleme .
te staan,

Die meeste inwoners van swart
woonbuurte kan nie leningsfinan-

. siering bekostig nie, met die gevolg
dat die private sektor nie 'n groat
impak op die behuisingstekort het .
nie,

Swart entrepreneurs het ook nie

genoeg kapitaal om met gevestigde
blanke ontwikkelaars mee te ding
nie, en sellhelpskemas kan deurmin 
mense bekostig word, selfs met le
nings teen lae rentekoerse.

Omdat swart woongebiede jare
. lank weens· die regering se

apartheidsbeleid ver van stadsentra
af gevestig is, moethuiseienaars nog
steeds baie betaal vir vervoer.

Chandler beveel aan dat die rege
ring met groepe buite die amptelike
strukture onderhandel om 'n aan
vaaroare behnisingsbeleid uit te werle. __
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'Transltions' as it pertainsto
South Africansociety. Over
1 000 Fringeevents. Andnow
for the firsttime - the Festival
Craft Fair, the Grahamstown
Expo '89, a River Boat Jazz
Tent and a comer for buskers.

by Zakes Mda . CAPAB's
production of Shakespeare's
Macbeth · PACOF's 'n
Brommer indie Boord,
WomenofAfrica: a premiere
fromThe Market Music
Platform directed by Barney
Simon· Festivalof Student
Drama - 12plays from South
African universitiesand
lechnikons. The Cape
TownSymphony
Orchestragives two
concertsconducted by
woodfamous guest
conductorWilfried
Boettcher- Piano
recitalby
intemational
pianist

A TrinityofTwo by Ulick
O'Connor frorn PieterToerien
Productions· Just Uke Home
by Pieter-Dirk Uys . Stille Nag
by DeanOpperman .
Smallholding by Paul
Slabolepszy- PACT's
production of Shakespeare's
As YouUke It . DankieAuntie

Highlights of the
1989
Standard Bank
National Arts
Festival

Standard Bank
National Arts Festival
6-14 July 1989

Address: .

Name: .

To: Festival Officer, 1820 Foundation,
PO Box 304 Grahams town 6140 or
1820 Foundation, 1st Floor, The Mews,
Rosebank 2196.

Now is the timetoplan yourvisit toour
greatest annual artsevent. Fornine
exhilarating days immerse yourself in a
cultural diversity thatoffers the latest and
best talents in South Africa.

From drama,comedy, cabaret and revue,
through to mime,dance, classical music,
poetry, fine art, craft, filmandrock music.
Therange isaswideasthediverse
audience. There is something tostimulate
and excite everyone.

Make sure youdon'tmissoutonsomething
special. The explosion ofofferings makes it
vital for you to choose from thousands of
performances and events. So besureto
plan your visit inadvance.

A comprehensiveguideonwhat to see
with thumbnailsketches of individual
events- where tostayand howtogetthere,
including all thebookingforms you need,
enables you to getmaximum enjoyment
from our owncultural kaleidoscope.

The official opening takes place at1Oh30
onSaturdayJuly 8.

Join in this feast of culture. Send foryour
Standard Bank BookingKittoday.

Please send me copylies of Festival
Booking Kit at ASeach. I,
Ienclosecheque/postalorderforA .... :
Cheques payable to 1820Foundation. :

I TheKit is free to members of the Foundation. :
I ,
L J
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kruiptrekker verwyder om die dia-
" mantdraende gruis bloot te Ie voor 'n

masjien dit volgens grootte sorteer.
Sowat 120 ton gruis word daagliks
gepan vir diamante. .

Na raming is daar sow at 220 ge
lisensieerde delwers in Suid-Afrika
oor.

Beduiwel

· Oom Hendrlk op soek na grates

Van dlilirdiedag af is Hendrik van
Rooyen alleen. Die gemeenskap het
sy rug op hom gekeer, Die ander

, ' delwers het gesweer hy sal nooit
weer 'n grote uithaal nie, En'n erger ,
straf kon daar nie wees nie.

Hy is kort daama weg Wol
maransstad toe en het vir hom 'n
sinkhuisie aan die noordoostekant
van diedorp langs Makwassiespruit
opgeslaan.

Die grootste diamant wat hy in
die laaste veertig, vyftig jaar gevind
het, was 'n witte van dertien karaat,

En ciieis deur 'n inol uitgestoot,
Onssit insystowwcrige sinkgd1Ug~

gie. Dit staan onder'nklanp bloekom
borne ver van die ander delwers af.

Tant Alewiek skinkdie koffie. $y
, praat nie eintlik nie. Op die tafeltjie

staan 'n lee blompot, twee vuil kof
fiebekers en 'n halwe bottel Klipdrif.

Die afgelope tien jaar pan hy in
dieselfde gruisgat Soms last die groter
delwers hom toe om hul deurge
werkte hope weer te sif.

Oom Hendrik het nooit die twin
tigsteeeubetreeenvirhommasjiene

· gekoop nie. Maar elke keer wanneer
hy die glinster van 'n diamant sien,
weet hy dat ware liefde steeds op die

· harde manier verdien word.

MENSE

, ,~""

nie inhou nie, en kort voor lank het
Bloernhof net oor een ding gepraat:
"Matroos se knewel in sy broek!

AsMatroos in die straat afgestap
het, het die vroue na hom toe gekom
en gese: "Matrosie, ons weet jy het
nou drie. Wys vir ons daai blink ene,
toe!"

Oom Hendrik van
Rooyenls'nlewende

legende van 'n
sterwende geslag

delwer-pioniers. Hy Is .
iewers tussen die'
twee Bcere-ocrloe

gebore met, soos hy,
, dit stel: "'n '
Delwerspan in die

hand." Sy taaste groot
diamant het hy vyftig

, jaar gelede uitgehaal,
want erens in sy

verlede le'n vreeslike
vloek, Maar hy delf
steeds. JACQUES

PAUW het met hom. .:
gaan gesels ,,"

Hendrik se
blondines

skoenbbks
en 'n hele

vol grotes
OM 'n diamant te kry, se die ou
delwer met sy stoppelbaard en blink
kraalogies, is soos om 'n pragtige
blondine tussenduisendebruinkoppe
raak te sien.

Enwag maar, se die strydos van
sewentig jaar se delf,more-oormore
Ie 'n blondine so groot soos 'nhoen
dereier weer in die palm van my ,
hand., .'

Oom Hendrik van Rooyenis "al
baie ouer as taggentagjaar". Hydink
hy is gebore iewers tussen die twee
Boere-oorloe, maar "bietjie nader. .
aan die laaste een." .

Hy is 'n lewende legende van 'n
sterwende geslag pioniers: daardie
delwers wittmet hul kaalhande groot
gedeeltes van die land man-aileen
getem en oopgemaak her, .

Die mense wat met niks. anders
nie as 'n groot droom en 'n hart vol
hoop na die delwersvelde gekomhet.,
en waarvandiemeesteweermetniks ,
daar weg is.

Sommige het gebly, enkeles het
grotes gekry en skatryk geword.

Die meeste van die wat bly soek
het, het net kleintjies gekry wathulle
inn kenfruit-bottel gegooi en een
keer 'nrnaand vir drankgeld verkoop
het.

Maar nooithet hulle ophou droorn
oor die skat onder die grond nie.

Soos Hendrik van Rooyen...
Hy is in 'n delwershut met 'n

sinkdak en 'n moddervloer gebore.
En dit is waar hy grootgeword het,
waar die delwerslus van vroeg af
deur sy are gebruis het. Selfs sy rna
het gedelf,

"Ek onthou Pelgrimsrus asof ek
gister daar was. Ek was nog net 'n
kind, maar ek onthou nog hoemy pa
my met die kleimloop laat hardloop
het om vir hom 'n kleim net bokant
die spruit af te steek.
, "Ek het leer part en sorteer waar
ander kinders leer lees en skryf het.
My pa, 'n groot man wat 'n bottel
whisky 'n dag uitgedrink het, het
geglo die rykdom onder die grand
salnooitopraaknieengeleerdheid is
nie nodig nie, Hy het diamante
rykmaaklippies gcli(jem.

Hy het in Bloernhof uitgekorn,
waarheen taIle rnislukte delwers uit
Kimberley en Pelgrimsrus gestroom
het. 

Hierhetdiesoutvandieaardehul 
rue krom gewerk om diamante uit te
grawe.Oom Hendriksedieplek was

,'n sendeling se droom, en kort voor

lank het 'die Blourokke ook daar. Diamantkoors
uitgeslaan! Besluite

"Daar was volop diamante, volop Ditwas indie daewatHendrik op Wolmaransstad,wat aan die einde
drank en volop meisies. Moedelose die wal van die Vaalrivier gestaanen . van die vorige eeu as halfwegstasie
delwers is oomag bekeer om net na 'n' groot moddergat staan en kyk tussenKimberleyendie Rand opgerig
weer so vinnig na hul ou wee terug te ' het, Daar het hy besluit, gaan hy die is, is die afgelope jare kort-kort deur
keer sodra hulle 'n groot diamant grotes kry. . diamantkoors beetgepak wanneer
ontdek het. Dit was die beginvan groot geluk nuwe ontdekkings gemaak is.

"Daar was twee hotelle met sa- en ewige rykdom. Indie dorpself hetverskeie mense
loons waar die manne deumag ge- , Tot die vloek gekom het.:. al hul dorpserwe omgedolwe op soek
drinkenbakleihet.Onshetbaiekeer" Hendrik van Rooyen het eers 'n nadie rykmaakklippies.
in die oggend met die gebreekte 28-karateruitdie gatgehaal. Die het _ Dieselfdehet gebeurindienabyge-
meubelstukke in ons hande terug- hy verkoop vir 250 pond. Daarna 'n lee Makwassie, waar die dorp se
gesukkel na die kleims om weer te 6Q-karaterwat hom 500 pond indie gruishoofstraat al gesluit is Om in-
begirrpik. sak gebring het. _ ' wooers die kans te geeom in die rooi

"Bloemhof was 'n delwersdorp. En toe, 'n werklike knewel. Oom ' grond ria diamante te soek, '
Dit was die dae van donkiekarre en Hendrik se ogies blink."As ek hom - ' "Hierdie mensedinkmos jy krap-
ossewaensen 'nswerwende tentlewe in my mond gesit het, het my kies krap bietjie in die grond rond en kry
tussen plekke met name soos Win- met 'n knop na buite gewys. Ek was 'n diamant, Nee, ou kerel.-hierdie is
ter's Cold, MacGrady's Hope, Good , 'n ryk man. , harde en fyn werk, Daar is ook nie

D Hope, Bad HOpeen No Hope. "Jy moet onthou, in daai dae was iets soos 'n eerlike man wanneer dit
rankgeld "Een keerper week het die kopers 'n 100 pond baie geld.'n Sak meel het by diamante kom nie. i , '

"Ek onthou die dae toe daar so uit Johannesburg gekom. _Meesal .. vyftig sent gekos en 'n sak suiker 60 "In my dae is ek seker deur n
baie diamante in Pelgrims was datek Ingelse, Groot manne het soos kin- sent. _ skoenboks diamante. En elke keer
en my padiekleintjies in 'itkmfruitbot- .ders gehuil omdat hulle nie die regte -"Ek was 'gerespekteer. Ek het het my hand gebewe as ek hom so
tel gegooi het. Dit was sy drankgeld pryse' gekry het nie. Gelukkig is diedrankies in die saloon op die huis ' ' \, nssen my duim en voorvinger vasknyp
vir die maand. sorge gou weggesuip,", gekry.: Die mans het my gehaat en "Hierdie manne met hulle groot en na die son toe wys." '

. "Ek sal nooit vergeet nie hoe die OomHeidrik vertel van die paniek die vroue was almallief vir my." masjiene het alles kom beduiwel. Oom Hendrik sa hy was die
"Blourokke kort-kort by my pa as iemand'n werklike grote gekry En verder wit oom Hendrik rile Die wereld hier rond is uitgewerk afgelope<le~maar'net~g~g ",.
aangedoen het om met hom oOT die het, Hy vertel van iemand met die .graag praat nie, Veral, nie oor die, van die diamante met aldie cattepil-, . om nie weer n grote op te pit me. In
dr8nIc te raas. 0, Pelgrims was 'n . naam Matroos Niernand wat 'n 150- "nuwe kroegmeisie wat syoog gevang lars en bulldozers wat die manne : 5Y grui5g.tskuil groot rykdom, glo
sondige plek," vertel oom Hendrik. 'karater uitgepik bet. " , ,het en waarmee hy ,'n paar maande deesdae gebruik." . hy. ", '" ' ,.' , ' ,

In 1916, toe al 'nbedrewedelwer, Diekopers was nog vyfdae veren' 'later getroud is nie. Enbelaas, un die nomlooste bilt" Daarom, is die, gesondheid dit _..
, het 5Y pa hom van die kleim af Matroos het nie die bank "getrust" ,'/ Die egpaai: het 'n dogtertjie ge~:. van.Wolmaransstad lyk dit ofalwat,' toelaat,skWfelhynogelkedag afna

weggejaag en die jong Hendrik se, me. Hy besfuit toe om die diamant in , had.' Maar BY bet horrelvoctjies ge- ',' mol is saamgespanltd om die w&eld ," sy grWsglt met 5Y kierie in sy een,' ,
kop het we5Waarts gestaan - na ~e> in sakkie in 5Y onderbroek tebSre.had. Die skande vir Bloemhofse' bier om te dolwe~ .'.., ~, hand en sy pan in die ander.·, "
W~-Transvaalwaar'J)'kdiamanivelde Vroulief is aangese om soos die graf<voorste delwer wu baie groot. ' . Vandagkosditsowiueenmiljoert· 'Oor die vlock praat hy nie. ' ,
tussm die mielielandeen wmelwinde '. te swyg. Ma en kind is summier uit die rand om 'n moderne delwery op Ie "Laat ek jou liewer verteFvan
ontdekis.Maarhelaas,sykonhaargrootse delwerskampweggejaag. rig. Die bogrond WOId em met 'n daaidaeopBloemhof...~
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Myriam Chaplain-Riou
CHERNOBYL, Sowjet-Unie -

. Radio-aktiewe bestraling wat in
1986 deur die kemkragramp
vrygelaat is, het tot eienaardige
vervormings van die plaaslike
plantegroei gelei, Dit bied aan
wetenskaplikes'n unieke geleent
heid om genetiese eksperlmente
te doen.

Toe reaktor nommer vier by
die Chemobyl-kiagsentrale op
26 April ontplof het, is die lug
vir 'n radius van 30 km met 'n
dodelikedik stofwolk gevul, Die
inwoners moes hulle huise on
truim.,

Volgens berigte is daar nou,
drie jaar later, dennebome met
reusagtige bolle en vervormde
tarnaties met eienaardige vorms.

By 'n eksperimentele
kweekhuis in Pripiat, 8 kilome
tervanChemobyl, doen 'n groep
wetenskaplikes onder leiding van
Prof Nikolai Arkipov eksperi
mente om vas te stel hoe die
plantorganismes Oil die, radio
aktiewe bestraling reageer.

"Ons wil weet hoe plante
kernliggaampies uit die grond
opneern," se Arkipov,

Dit wilvoorkom of die plante
die radio-aktiwiteit letterlik uit
die grond opsuig, en die
wetenskaplikes dink nou daaraan
om die grondte "ontsmet" deur
plante rondom die kemsentrale
te plant. ,

Plante reageer nie almal die
selfde op radio-aktiwiteit nie.
Dennebome is sensitieweplante
en gaan dood as hulle meer as
600 rems bestraling kry, maar
berkebome kan meer as 10000
rems weerstaan en dit neemmeer
as 30 000 rems om tamaties te
laat vrek,

Deurdie groei van Jose, arons
kelke, framboosbosse, vlas- en
naaldbome binne en buite die
kweekhuis te vergelyk,kanhulle
inligting oor genetiese ver
vorming bekom.

"Dit is 'n langterrnynprojek.
Sommige van die vervormings
is sigbaar, ander gebeur in die
selle en kan eers in die sesde of
sewende generasie ontdek word,"
se Arkipov.

Hy se dit is nog nie duidelik
wat se vrugte of groentedie beste
sal wees om te plant indien 'n
kemramp weer gebeur nie.Maar
hulle het voergewasse gekweek
wat eetbaar is, en die kweek van
aartappels en komkomrners "is
baie suksesvol".

Teeh 'n muur in die laborato
riurn hang 'n kaart wat die graad
van besmetting in die gebied
rondom Chemobyl aandui.

In die buitekanste blou sirkel·
kan oeste nog geeet word. In die
middelste oranje sirkelis die lug"
besoedel, maar voedsel wat onder
glas gekweck wad, kanweIge&:t
word. .

Dit salegta oog dekadesneem
om eetbare groente te kweek in
die binneste rooi sirkel· wat oor
'n radius van 10 km rondom die
reaktor strek.

In die kweekhuis is daar egter
geen verVorrndeplante nie, maar
volgens berigte is daar borne
met blare so groot soos tafelblaaie
en reusagtige grassoorte. Dit is
egter nie moontlik om uit te
gaan en vas te stel of dit weI so
is nie.· AFP

,"n Suid-Afrikaanse soldaat in Namibia - 'n gesig wat blnnekort
nle meer te sien sal wees nle

, hulle eie probleme oplos. In elk geval,
die Botswana-regering sal eers na
hulle eie mense kyk v60rdat hulle

afgelope dekade gevestig het. ' grond aan Namibicrs sal gee." " '. ' ,
'DiemensevandieGhanzi-distrik Baie van die mense watinGoba·
behou nog noue bande met Namibia" bis en ander dorpe in Oos·Namibia
en baie van die kinders gaan na woon, se hulle bekyk die kat nog uit
Afrikaanse skole op Gobabis, die . die boom en sal nie die gebied tot na
grootste en naaste Narnibiese dorp. onafhanklikheid verlaat nie - tensy

Op Vrydae' is.' motors met hulle lewertstandaarde afneem.
Botswana-registrasienommers. 'n Karl Roesener, 'n bestuurder van
algemene gesig warin~r ouers hul, 'n plaastoerustingwinkel op Goba·
kinders vir die naweek by die skool ", bis,se hQ6wel'Namibia "baie leeg
kom oplaai, ofom inkopies te doen. sal wees" as Swapo oomeem, sal hy

"Ons, is' almal baie gelukkig in nogtans daar bly.
Botswana," het Carla' Kotze, 'n "Waarheen kan onS gaan? Ek het
boervrou van Ghanzi, gese. "Daar is !lerens elders nie. My familie en my
nie probleme nie. Almal gaan. aan besittings is hier," se hy.
met hulle lewens en bly in vrede 'n Bejaaide eienaar'van 'n,wa-
saam." . penwinkel op Gobabis, sehy dink dit

Maar Kotze het haar bedenkinge is onwaarskynlik dat die blartkes na,__
omtrent ander Afrikaners wat Nil"'<' ander lande sal gaan na die verkie-
mibia ,verlaat om in Botswana te', sing.' ,
gaan woon. "AI die mense wat aan Botswana

"Ekdink weI dat sommige mense en sulke dinge dink, het rrioontlik al '
Narnibia sal verlaat om in Botswana jare gelede hul tasse gepak en moes
te kom bly, maar ek dink hulle moet • t6C al weg gegaan het," se hy. - AFp,

>. .~

Eerw OnesirnusSha'nyengangevan .saam met die ander. bannelinge
die Engela-sendingstasie se sy ge- terugkeer, ' '. .
meenskap is gretig om die vlugte- . Thornberry se die Ouerkornitee
linge terug te verwelkom. Hy ver- van Namibia het verlede week lank
wag dat sy eie broer en swaer, wat ,metdie VV se spesialeverteenwoor
lankgelede weg is "om virdiebevry~' diger, Martti Ahtisaari, beraadslaag
'ding van Namibia te veg",'onder en ook 'n brief aan die sekretaris-
hulle gaan wees. . ' , generaal van die VV, Javier Perez de

Intussen het familielede van mense Cuellar, gestuur. Hulle het die name
wat glo deur Swapo in kampe in van 46 mense gegee wat glo deur
Angola en Zambie aangehou word, Swapodoodgemaakis,54watsteedS
vandeesweek 'n beroep op die W , aangehou word en 144 wat spoor
gedoen om te verseker dat hulle ook "loos verdwynhet. ·AFP"

Sue Pleming

••

Sue Pleming

ingesamel en aan Untag oorhandig.
VV-amptenare het ook gese dat

hulle aanklagte van beweerde in-
, tirnidasie deur Swapo-ondersteuners
ontvang het,

Louise Jacobs van die HRC se sy
het gedurende die afgelopetwee weke
80 aanklagte van -"intimidasie" .
ontvang.

Ben van die. aanklagte wat sy
· ontvang het, is die van 'nswart mei

sie van l7wat deur 'nKoevoet-lid
gedwing is om haarklere uit te trek
en daama 3 km huis toe moes loop.'

, N a beweringis sy toegelaat om haar
onderklere aan tehou omdat dit nie
in die kleurevan Swapo was nie.

By die dorpie Ornbalantu beweer
inwoners datmense in Swapo-klere,
wat hulle as Koevoet-Iede herken
het, daar opgedaag het om inligting
oar Swapo-ondersteuners;tekry.

, Thornberry se die V\f' beskou
Koevoet as 'n paramilitere mag wat
nie veronderstel is om saam met die
N amibiese polisiemagop te tree nie.

Terwyl die politici en diplomate
nog onderhandel oor d~'.voorwaardes
vir die terugkeer vail'b'annelinge, is
werkers inderhaa.s' besig om

, ontvangsentra in O\\iambo vir hulle
voor te berei,

Sow at 70 persent van die bykans
, ' 40000 vlugtelinge wat in Angola en

Zambie geregistreer het, gaan hulle '
· waarskynlik in die noorde vestig, se
Ilunga Ngandu, die noordelikekoOrdi
neerder van die VV se Hoekomrnis
sariaat vir Vlugtelinge.

, "Ons werk is moeilik, maar ons
hoop dit gaan glad verloop. Ons wil '
he hul terugkeer moot veilig en met'
waardigheid geskied,' se Ngandu.
'- Die vlugtelingemoes al twee weke
gelede.begin terugkeer het, maar dit ,.
is vertraag omdat diskriminerende
wetgewing soos aanhouding sonder
verhoor nie betyds geskrap en am
nestie gefinaliseer is nie,

Volgens W·woordvoerders is die
program ook deur wye berigte van

· intimidasie in die noorde vertraag.
Al vyf die ontvangsentra inge

volge die vlugtelingskema van 50

wat R80 miljoen is op kerkgrond.

Die groot
terug begintrek

Namibia

OSHAKA11 Terwyl Suid-Afri- '
kaanseen Gebiedsmagsoldate in lang
konvooie besig is om suidwaarts te
onttrek, maak die noorde van Na
mibia homgereed vir 'ngroot gebeur
tenis: die terugkeervan tienduisende

, familielede uit ballingskap in An
gola en Zambie na 'n bosoorIog van
23jaar. ,

'n Swapo-woordvoerderhet gis
ter gese die repatrlasie sal volgende
week begin en 2 000vlugtelinge sal
daagliks met sewe vlugte na hul
vaderIand teruggeneem word.

Vir die soldate van die SAW en
die Gebiedsmag is dit ook 'n groot
verligting na die bloedige konflik,
verledemaand. As die vrede hou, sal
die laaste 1500 soldate aan die einde
van November uit Namibia wees. ' ,

Maar alles gaan me heeltemal
voor die wind nie, Blankes het ver
lede naweek 'n Untag-amptenaar uit
dieIvoorkuSin 'n restaerant in Gobabis
met die vuiste aangeval- "onder die
indruk dat die restaurant vir blankes '
alleenlikis," se VV-woordvoerder
Cedric Thornberry. ,

Envolgens menseregtegroepe en
kerklikes hier het voormalige lede
van die ontbinde polisie-eenheid,
Koevoet, inwoners tydens soektogte
na guerrillas geiiltimideer en mishan
del. '

Die polisie ontk~n die aanklagte,
maar erken datsommige IOOe vim
Koevoet wel in die gebied onder die
leiding van Suid-Afrikaanse vei
ligheidsmagtebedrywig was;

Die Koevoet-lede se optrede het .
nou gelei tot. 'n . skoolboikot in·
Owambo. Die kantoor van die ad
ministrateur-generaal .praat van_
20 000 leerlinge wat daaraan
deelneem, maar die Namibia Na
tional Students Organisation se dis
nader aan40 000. -

Koevoet word daarvan aangekla
,dat hulle inwoners geterroriseer lI.et
, terwyl hulle besig was om Swapo

vegters, wat nie na Angola terug
gekeer het na die irnplementering
van die VV sevredesplan op 1 April
nie, agtervolg het,

Die hewerings,wat van aanranding
totdie beskadigingvan eiendomstrek,
is deurdie Menseregtesentrum (FIRC)
en die Evangeliese Lutherse Kerk

Witboere verkies Botswanabo Swapo
, WITVLEl, Namibia - Carl van Bosch,

die eienaar van die Witvlei-hotel,
gaan net nadat hy gestem het in die
onafhanklikheidsverkiesing, ,Bot- iikheidsplan na Namibia terugkeer·
swanatoe1;rekom'nnuwelewesaam "anti-blank" sal wees. Hy verkies
met sy gesin daar te begin. ' "om eerder self 'n vlugteling te wohi"

Soos baie ander blankes in Na- as om deur Sw.aporegeer te wot<!;
mibia, noem hy homself 'n "Suid- Op Witvlei, 'n klein dorpie'oos

,wester". Hy is bang vir die tOekoms, van Windhoek, is Van Bosch se
in 'n onafhanklike Namibia want na hotelletjie die grootSe bron van ver-
die verkiesing - wat vir November maak vir die wit boere'wat daagliks

, beplan word - sal die .~~l.~!!!,;.v " da~ .yergader om die komende
, skynlik in Swapo se hande val. onafhanklikheid te bespreek.

"As Swapo inkom, g'am ek die Die gtens met Botswana is 'sowat
bleddie hotel afbrand en my familie 100 krn daarvandaan, wat die land
na Botswana neem," se hy. 'die aangewese keuse maak vir on-

"Hulle is nou dem al hierdie tevrede konserwatiewe blankes.
onafhanklikheidsnert en kan hulself Vraecr die jaar, toe dit duidelik
nOll vestig en aangaanmet hulle eie word dat die onafhanklikheidsplan
lewens. . voortgaan, het Van Bosch en een van

"Ek wil nie deur SWAp:o-mense sy ,bure by die Botswana-regering
geterrorlseer word nie," se hy met aansoek gedoen om daar te gaan bly
die geblervan countty-milsiek in die en te boer. " '
agtergrond. . "' Net anderkant die grens is die,
" Soos baie blankes, is Van Bosch Ghanzi·landhqudistrik waar omtrent
bang dat vlugtelinge en uitgewekenes ,60 Afrikaner-families, wat ,eers in
• wat volgens die VV se onafh~- Namibia gewoon het, hulle oor die

r:I
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LESERSOPNAME

28. Wasr woon Jy?

Stad

Dorp
Plaas

JOUBEROEP'

JOU LEES-,,<
GEWOONTES '

Lumaaaa Court 5
Malnstraat 14

Melville

33.LeesJy gereeld 'n dagbIad.

]a

Nee '

34. Watter dagblad lees Jy ,
die gereeldste? "

36. Watter van die volgende
pubiikasles lees Jy gereeld?

.neKat'

" Insig

Die Suid-Afrikaan •

Weekly Mail

Huisgenoot.

New Nation " '

South

... ~ : ~ .

29. ISJy 'n
Werknemer

Huisvrou

Student

Skolier

Werk vir jouself?

30. Verdienste per maand

Minder as RlOOO

RIOOO - RI999

R2000- R2999

R3000- R3999

R4000• R4999

R5000- R5999

R6000 of meer

31. Jou hoogste akademiese
kwalitikasie '

'Matriek

Diploma

Universiteitsgraad

Na-graadse studies,

32. Indlen Vrye Weekblad
, aandele aan sy lesers besklk
.baar stel, sal Jy belang stel
om daarvan te bekom,'

]a

Nee'

, + ~ ,.......................; .

,. '.,

, 35. Watter Sondagkoerantl
e leesJy?

27. Hulstaal

Afrikaans.

Engels

~Ander

OMTRENT
JOUSELF

21. Stel Jy In sportpolltlek
belang?

Ja

Nee

22" Stel Jy 'In Sacos-sport
belang?

Ja

Nee '

Jy In Vrye Weekblad gedek
slen? .

Rugby

Sokker

Tennis

Boks

Gholf

Atletiek

Marathons

Ander (spesifiseer)

23. Is jy

Manlik

Vroulik

24. Hoe oud is jy? ,

Jonger as 16 ,

, 16· 19 /'

20,- 29

30- 39

40-49

50 - 59
6Oofouer'

25. Huwelikstatus

Getroud

,Blysaam

Enkel

26. Hoeveel mense,Jouself
. Ingeslult, ,is In die hulsgesin

n

n

n

n

n '

n

o
* 12 MHZAT
R3800,00
101 Sleutelbord
640RAM
1.2 MEGS1apskyf
Multi 1/0 Kaart
14'Dubbelfrekwensle
MONITOR
20 MBSeagafe,
Hardeskyf
IntydseHorlosle
Seriepoort .
Parallelpoort
8 Ultbreldings

s

5

o

a

2

a

Die week In die nuus

a

a

a

Redaksioneel

a

Brlewe

BrolIoks

TheoHeffer- Arbeidsrubriek ,

a s n

LospraatJles

a ,s ,n

Makliker gese

a s n'

Haakvas

,a s n

Boekeblad

a Is n

Ete en drlnke

'a s n

Afrika en Internasionaal

Egbertus Klaagvoort: Hoe
rym dltdan

18.Watter soort artikelsl
onderwerpe behoort.na JOIl

mening meer aandag te
geniet? ,

Natuurbewaring en

ekologie

Ekonomie

Politieke debatte oor '

die toekoms

, Buurstate

Humor

Ander (spesifiseer)

,19.MaakJy gebrulk van die
vermaakllkheldsgldse , In
.VryDag?

Gereeld

Soms

Nooit

20~ Watter sportsoorte wll

c

KOM SIEN ONSTERWYL DAAR NOG VOORRADE IS
. , (011) 7265885/5919 .
Praat met PaUl, Boet of Arrte

* 10 MHZXT
R2645,00
101 Sleutelbord
640k RAM
360k Siapskyf
12'Dubbelfrekwensle
Skerm eGA & Hercules
20 MBSeagate '
Hardeskyf
1Parallelpoort
8 Uitbreldlng

a 5 n

Menlngsartlkels

a n

Middelblads~-fok'us

a 5 n

Sport

a s n

Musiek

a s n

Film

a s n

TV

a s n

Teater

a '" ,. s n

Kuns

a .. s -n

Onderhoude

a s n

Protiele

a s n

,17~ Doen asseblief dleselfde
vir ons gereelde rubrleke en
blaale ..

Ilk bekombaar lnjou omge
wing?

]a

Nee

, 14. Dink jy Vrye Weekblad
Is:

Te konserwatief

Te links

Te radikaal

Net reg

IS. DinkJy Vrye Weekblad
" help Afrikaners om hul be

ter 'voor te berel op die
toekoms?

]a

Nee

Weetnie

16. Trek asseblief 'n slrkel
onder elke vraag om aan te :.
dul of Jy die afdeling altyd
(a), soms (s) ofnooit (n) lees:

Nuusblaale8. Waarvan hou Jy die mln- ,
ste van Vrye Weekblad?

WATDINKJY
VAN VRYE

,WEEKBLAD

9. Watteronderwerp souJy
graag ingeslult wou sien In
Vrye We~kblad?

Watwiljy van
Vrye Weekblad he?

..................: ' .

6. In vergelyklng met die
eerste uitgawes, dinkJy Vrye
Weekblad Is nou:

Beter

Omtrent dieselfde

Swakker

7.Waarvan hooJy die meeste
van Vrye Weekblad?

Meer as twee uur

5. Hoeveel mense, Jouself
Ingeslult, leesJou kople van
Vrye Weekblad?

(Vul in die aantal) ~ .

11. Op watter dag lees Jy
Vrye Weekblad? .

Vrydag

Saterdag

Sondag ,

Maandag oflater

12.Watter 500rtberiggewing
verkles Jy? ,

Hardenuus

Agtergrond/Vertolkend

13. Is Vrye Weekblad mak-

10. Watterdeel van die Vrye·,
Weekblad leesjy gewoonlik

, eerste?
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Vir 'n getekende kopie deurRobin McGregorvan die
onlangs-gepubliseerde boek teen die redelikeprys
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onderstaandevorm inen stuurdit tesams rnet'n tjek
of posorder aan: . , , ..
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2146

Vir die leek endieakademikus. Hier is 'n boek wat Iig
werp op die geheime van die effektebeurs.
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VRYE WEEKBLAD is
nouaIampersewe maande
oud. Dit het tyd geword
omons lesers te raadpleeg
oor hoe hulle wil he die
koerant moet Iyk.

Ons kan dit net regkry as
jy die onderstaande vrae in
vul en aan ons terugstuur.Ons
weet dit IS 'n bietjie moeite,
maar vir ons is dit baie be
langrik om te weet waarvanjy
hou en waarvan nie, en waar
ons dalk te kort skiet.

Ons het soveel moontlik
'van die ingevulde vraelyste
nodig om van Vrye Weekblad
'n beter koerant te maak. Maak
afskrifte en gee dit aan jou
vriende of ander lede van die
gesin.

Die vraelys kan anoniem
teruggestuur word - ons be
nodig nie jou naam nie, maar
jou menings. Jy hoef nie 'n
posseel op die koevert te plak
nie. Ons het met die poskan
toor gereel dat ons daarvoor
betaal, maar dan moet jy dit

.stuur aan:
VRYE WEEKBLAD
VRYPOSm2297
NEWTOWN
2113

Tensy anders gespesifiseer,
, merk asseblief jou antwoord '

met 'n sirkel.

JYENVRYE
WEEKBLAD

1. Hoe gereeld lees jy Vrye
Weekblad?

Elke week

, Amper elke week

Afen toe

2. Hoe bekom Jy Vrye
Weekblad?

Posintekenaar

Koopdit

, Lees iemand anders s'n

3. Wanneer het Jy Vrye
Weekblad begin lees?

Vanaf die eerste uitgawe

Die afgelope 2-3 maande

Die afgelope maand

',' 4. Hoe lank lees Jy aan Vrye
Weekblad?

'n Halfuur

'n Uur

Tweeuur ,

~-- \
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In Transvaal, byvoorbeeld, is die
, enigste monwnente wat die geskie
, denis van die swint groepe herdellk,

twee argeologiese opgraafplekke.
Bruin Suid-Afrikanershetooknet

enkele monumente ter ere van hul
geskiedenis soos die Slarnse Buurt in
Kaapstad, die sendings18sie Mamre,
vissershuisies in Wes-Kaapland en
drie monumente uit die Griekwa
geskiedenis.

Die Raad vir Nasionale
Gedenkwaardighede(RNG), Wa! mda
die Departement van Nasionale
Opvoeding sorteer, besluit watter
gedenkwaardighede tot nasionale
monumente verklaar word.

Intussen word 'nmonument beplan
terere van die ware argitekvan apart
heid: Hendrik Verwoerd.

as gevolg van historiese verloop
gerespekteer word en kan nie onteer
word nie, Ek is ten gunste van 'n

oorkoepelende simbole moet in die soeke ria 'n nuwe vlag. Omte se hoe
voomitsig gestel word. dit moet lyk, gaan voorbarig wees.

"Vir 'n nuwe Suid-Afrika sal 'n Dieselfde geld vir die volkslied.
nuwe vlag 'n nuwe voIksliedontwikkel "Daar moet na nuwe simbole
moetwordomdielotsgebondenheid beweeg word.' Vakansiedae wat
van alle Suid-Afrikaners aan te dui, werklik nasionaal is, moet gesoek

"Terwyl die nuwe simbole nog word. Tog moet daar gekyk word na
nie tot stand gebring is nie, sal ons - die vakansiedae wat vir een deel van
nie in aggressie teen ander nie, maar die volk belangrik is. Die Afrikaner
in verdraagsaamheid - erkenning gee sal byvoorbeeld nooit so sterk voel
aan die bestaande nasionale sirnbole. oor 16 Junie soos swartmense nie.

"Ons het tans twee voIksliedere. "Eksalnie sleg voelas 16Junieas
Ek beskou Nkosi Sikelel'i Afrika as vakansiedag bygevoeg word nie.
een van die' nasionale volksliedere Geloftedagmoo danegter behouword.
van die land. Die Stem is die wettige Dit is belangrik dat al die dae almal
volkslied en Nkosi die organiese patrioties laat voel."
volkslied." CORNIS VAN DER LUGT, re-
KOOS VAN DER ,MERWE, Kp· dakteur van Die Matle:
LP: "Die vlag herinner 'n groot deel

"Die Stem is virons absoluat heilig. van die bevolking -aan . die
Dit vertolk die werklike innerlike apartheidsbeleidenindieskepvan'n
volkstrots en begeertes van die Afri- nuwe Suid-Afrikanerskap sal 'n nuwe
kaner en sy blanke bondgenote. Ditis ylag saamgestel moet word. Die Stem
geskryf deur 'n Afrikaner en word is 'n mooi lied, maar ons soek na
gesing deur ons. Dit is deur die suid- nuwe simbole. Nkosi Sikelel'i Afrika
erson in ons harte ingebrand. . sou heel moontlik die rol kan vervul.

"Watdielandsvlagbetref-disons "Dievakansiedaeissimptomaties
vlag. Ditbehoort tot die Afrikaner en van 'nregering watnetnadie belange
sy blanke landgenote. Die drie vlag- van die wit publiek omsien. In 'n
gies in die middel simboliseer die ' post-apartheid gemeenskap sal al-
absolute eenheid in die hartklop van mal moet besluit watter vakansiedae
ons vlag. behouemoet bly ofbygevoeg word.

"Nasionale simbole simboliseer Ons nekke is al seer van terugkyk na
ons volkskap. Dit is 'n samebindende die verlede," ' .

,faktor. Dit simboliseer ons nasiona- MARTIN DmODU, skakelbeampte
lisme en liefde vir die eie.. 'van die Methodist Episcopal

"Swart Suid-Afrikanersrnoet vir Church: . ~
hulself besluit. As hulle 'n eie vlag " "Die Stem en die landsvlag be-
wil he, is dit hulle reg. Onthou, ons teken vir my niks, Ek voel nie trots
simbole is nie op nasieskapnie, m8!U' _ daarop nie en erken dit ook nie. ,
op volkskap gegrond.' . , "Vir my is Nkosi Sikelel'i Afrika
MARTHINUS VAN ' SCHALK-'" 'n simbool van ware eenheid wat se
WYK, president van Jeugkrag: ' dat: ons almal aan God behoort en

"Die Suid-Afrikaanse vlag moet almal na sy !>eeldgeskape is.",' '

,Charles Leonard

'N MONUMENT is 'nsimbool van 'n
nasie se trots op sy verlede en sy'
drang om sy erfenis te bewaar.

Suid-Afrika wemel van monu
mente. Daar is monumente vir die
bewaringvan ons natuUrskoon en
plekke van historiese belang.' ,

Laasgenoemde'is tekenend van
waar die klem in ons geskiedenis Ie.

, Van die nagenoeg400monumente
in Suid-At'rikl1 herdenk omtrent 80
p6rsent wit- en vera! Afrikanergeskie- '
denis. Monumente met oorblyfsels

, . enplekke van geologiese, antropolo
giese, paleontologiese, etnologiese
en argeologiese belang maak omtrent
12 persent uit., " ,

Net sowat 8 perSent herde'nk die
geskiedenis van die ander rasse in
Suid-Afrlka.

Die ironie is dat die meeste van
'laasgenoemde 'plekke die slawebe
trokkenheid in die Kaap of slagvelde
van starnoorloe "herdenk". Baie
weerspieel 'n kuriowinkel-mentaliteit
wat oorsese toeriste met bont hemde
waars1cyI;lik sal,beiitdruk., .

CharlesLeonard en Elsabe Wessels

boer. ~

Simbole sal aanklank vind by al
mal. As nasionale simbole nie deur
alma1 beleef word nie, is dit net tekens
en nie meer simbole nie."
MOHAMMED VALU MOOSA,
bekende aktivi<> en een van die "Kine
3":

"My herinneringe aan die vlag
dateer terug na 1971 met die tiende
herdenking van die Republiek. Ek

. was op hoerskool in Lenasia en dit
was my eerste ervaring van boikotte.

"Op 31 Mei moes al die skole die
vlag hys, maar met die sterk teen
stand van die skoliere kon hulle dit
nie doen nie,

"Die vlag staan vir wit begunsti
ging, gee uitdrukking aan die koloni
ale erfenis en simboliseer ons eie
onderdrukking.

"n Altematief? Dit is nie so duide
lik nie, maar die feit is dat op al die '
belangrike geleenthede - belangrik
vir die grootste deel, van die bevol
king- worddieANC-vlaggehys.Dit
kan nie geignoreer word nie.

"Die grootste deel van die bevol- ,
king verkies Nkosi Sikelel'i Afrika.'
,Vakansiedae moet ook verander. Dae
soosdie herdenkingvan die Vryheids
manifes, Meidag en Sowetodag moet
amptelik ingestel word.

In dieproses het die stryd de facto,
nuwe vakansiedae geskep."
WYNAND MALAN, mede-leler van
die Demokratiese Party:

"Ek het in 'n huis grootgeword
waar daar groot ongelukkigheid was
oor die Union Jack. In die stryd tussen ,
die Unie-vlag en die Union Jack is 'n
kompromie aangegaan om albei saam
tevoeg.'

"Verdraagsaamheid is nodig, maar '

Elsabe Wessels

saamgev~t is, ~aamlik Stig~gsdag.
Kenmerlcend van die Afrikaner

,aard van feesdae is 6 April behou om
die "vestiging van die Europese
beskawing aan die strand van Suid
Afrika", te gede'nk.

Maar wit Suid-Afrikaners is lank
nie meer die enigste wat nasionale
dae viernie. Die lys van dae wat deur
die brei: versetbewegingin Suid-Afrika
herde'nk word, is vinnig besig om te
groei.

Bers was daarnet Sharpeville-dag
wat die massasterftes van 21 Maart
1960 gede'nkhet. Vir talle het dit die
simbool vanswartcinderdrukking in .
Suid-Afrika geword.·

Die bloedvergieting tydens die
, Soweto-opstande van 16 Junie 1976
. is die daaropvolgende jaarreeds as 'n
, nasionaledag gevier. Amptelik gedenk
'ditdiedood van die 15-jarigeHector
Peterson, die eerste' slagoffer in die
onluste, en dit s18an nou bekend as
Jeugdag.

, " Die dag van di~ aanvaarding van.
die Freedom Charter, 26 Junie, is tot
Vtyheidsdag verklaar. • - ,

Vrouedag word op_9 Augustus
gevier ter herde'nkirig aan die opmars

.van 20 000vrouenadie Uniegebouin
,1956 uit protes teen die paswette.,

ProfCAREL BOSHOFF, leler van
die Afrlk:anervolkswag:

"Nie die stem ofdie landsvlagpas
meerby die huidigerepublieknie. 31
Mei is in elk geval nie meer repub
liekdag nie. 'n Nuwe republiek is in
September 1983 gebore met die aan
vaarding van die driekamerparlement
Met die referendum is die ou repu
bliek, wat op 31 Mei 1961 tot stand
gekom het, verouderd verklaar en
vervang.

"Die stem en die landsvlag be
hoort tot die ou republiek. Die nuwe
republiek sal sy eie simbole tot stand
moet bring. Die nuwe republiek is .
nog nie uit die doeke nie. Die grond
wetgaannog baieveranderen dan sal
nuwe simbole gevind moetword.

"Vir my as Afrikaner is Die Stem
die uitdrukking van my liefde vir my
land en vertroue in GOd.

"Ek verwag nie dat Die Stem in
die nuwe republiek nog aanvaarbaar
sal wees nie. Swartes, kleurlinge en.
Indiers het nog nooit Die Stem aan- 
vaarnie.

"Ekis ook ten gunste van 'n skoon
vlag - vera! sonder die Union Jack."
ETIENNE LEROUX, bekroonde
Afrlkaanse skrywer:

"In'n post-apartheid Suid-Afrika
sal almal moet saamwerk om nuwe
simbole te kry. Dit moet van die
mense af kom en spontaan wees. In .
die vlag is daar nog 'n bietjie Enge
land en as hulle dit wi! verander, is
hulle welkom. I am easy.

"As volkslied is Die Stem virdie
Afrikaner belangrik, terwyl Nkosi
Sikelel'i Afrika vir die swartmense
belangrik is: Miskien moetdaar selfs
na iets anders gekyk word. Dit is
egter te vroeg om te praat voordat
daar nie 'n nuwe Suid-Afrika is nie.

"As plaasboer is ek teen vakan
. siedae. Jy sien, dit ontwrig my ,as

Hoe voel Suid-Afrikaners
oor nasionalesimbole?

WAT is dithier '
Wat is dit hier
Waarom word hier feesgevier?

S6 vradieboodskapper in 'n gedig
van die volksdigter AD Keet.

'n Mens kan ampervandag in Suid
Afrika dieselfde vraag vra, waar die,
eksklusiewe karakter van nasionale
feesdae net vir wit Suid-Afrikaners
sin maak, en dan ook nie altyd vir
alger van hulle nie.

In Suid-Afrika het amptelike fees- .
dae 'n kenmerkende Afrikaner-kleur

,en -geur,swanger aan inhrnxi en belaai
met emosie. Hetsy dit Republiekdag,
Geloftedag,Krugerdag of Stigtingsdag' '
is: die, vier amptelike "nasionale
feesdae".

In'nou amptelike dokurnent skryf
oud-staatspresident CR Swart s6 in
sy v~WI:¢ ~31 Mei versinnebeeld' ,
die grootste verskeurdheid en diep
ste vemedering van die Afrikaner, sy
herrysenis en sy triomf.

"Op 31 Mei 1902 het die Vrede
. van Vereeniging diedoodsklok oor
, die twee Boere-republieke' gelui; op •.
dieselfde dag in 1910 is die daeraad

'van 'n ilUwe Suid-Afrika uitgeskal. :
Republiekdag was die triomf." . "':'

'nInteressarite "ooreenkoms" is'n
paar jaar gelede bereik, toe die,
:vplksplanting van Afrikaners en
,Engelssprekende Suid-Afrikaners 
wat met Van Riebeeckdag en Set-

, litarsdag gevier, is -: in '~ .aag ,

',Swart feesdae is, 
: ,

wit vreesdae

~ J VryeWeekblad, 26 MeiVryeWeekblad,26Mei 1989

FOKUS OP NASIONALE SIMBOLE

Krugerdag-vlerlnge bySilkaatsnek
, ,- .,~ ' Foro: PaulWeinberglAfrap~

Die president' van die Akadelnie, van sogenaamde Kleurlinge en In-
Michael O'Dowd, hetook beswaar di&s verwag word om Die Stem ·te
aangeteken teendie vierde strofe'van sing nie," het hy gese.
Die Stem waar '''n suiwer nasiona- Vandag word die standpunt wyd
listiese verklaring" geheg is. ';; gehuldig. Nie net die ANC nie, maar

O'Dowd het na Nkosi Sikelel'i die brei! spektrum van anti-
Afrika verwys-as 'n gewilde volkslied apartheidsgroepe in Suid-Afrika,erlcen
onder swart Suid-Afrikaners. "In 'n NKosi Sikelel'i ,Afrika as enigste
nuwe bedeling kan daar sekerlik nie volkslied.

'.~.- OJ;f._,,., ......
'j... :" .."

"

lied. Terwylkul
tuurliggame van

,die Afrikaner
, reeds in die derti
, gerjare Die Stem

as volkslied aan- '
vaar het, het dit
heelwat oortui
gingswerk gekos
'om.dh van staats
wee af as 'ri
volkslied erken te
kry, Eers in Mei
1957 is dit as
enigste amptelikevolksliedverklaar.
Maar Engelssprekendes het dit as non
seksionele Afrikaner-volkslied" afge-

. maak en die amptelike Engelse ver
'. taling as "on-Engels" bestempel.

In1984 hetdieEngelseAkademie
van Suid-Afrika 'n ander debat
aangeroer toe hulle Die Stem ~'as die
wit man se volkslied", beskryf het:

Eenvou'dige gebed word l11i1joene se volkslied
, ' ,...;

NOOIT sou die jong onderwyser Enoch Son- -' ;:;~VolgensJabavu Isdie lied egter eers In 1899
tonga kon glo dat die gebedswoorde Nkosl <idle eerste keer In die openbaar geslng - met
Slkelel'l Afrika, wat by in 1897 sommer so ',] die intreepreek van 'n Metodlste-predikant,
op 'n los stukkle papler neergepen het, die . - eerw M Bowenl.
volkslied van mUjoene mense in Afrika Die lied is as dankgebed geslng. Die
SOU word nle. ',. :.," .' ' , ,. gewildheld het vlnnlg toegeneem, veral

Hy kon ook nle voorslen dat die lied ' In skole.
'n politleke strydpunt in Suld-Afrlka Volgens Jabavu het Sontonga met
sou word nle. die hartseer en weemoedlge toon van

Dit was met die stlgtlng vim die Afrl- die lled die" ontevredenheld en swaar.
can National Congress in 1912 dat die moedlgheld wat onder swartmense

.lied egter vir ale eerste keer as volkslied' geheers het, weergegee."
geslng Is. Die lled het vlnnlg • blnne en Son tonga het egter nle al agt die ver.
bulte'dle grense van die land - Inslag sles selfgeskryfnle. DieXhosa-volksdlgter
gevlnd as lofsang van 'n bevryde Afrika. Smuel Mqayl het die laaste sewe versles

,Varidag Is dlt die amptellke volkslied geskryf. VandagwordSontongaseeerste
van onder meer die Transkel, Botswana, versle en koor In Xhosa gesing en die res In'
Zimbabwe 'en Zambie. Daar bestaan on-' Sotho.
gelukklg min inUgtlng oor die oorspong van ':'\, Die Konserwatlewe Party het vr~eer die
die lied ofsy outeur.. _, , maand skerp te velde getrek teen die sing van

Die swart leler en redakteur DDT Jabavu het In . Nkosl Sikelel'l Afrika by 'n amptellke geleentheld
.1934In 'n pamflet virLovedale Press geskryfSontonga , wat deurdle minister van Bultelandse Sake, Plk Botha,
was 'n talentvolle en begeesterde liedjleskrywer wat gereel Is en deur Kubaanse, Angolese, Russlese en
gedurlg stukkles gekomponeer het vir sy leerlinge om Amerlkaanse diplomate bygewoon Is.
op te voer. Nkosl Sikelel'j Afrika was een van die vele In antwoord op KP-LPFanle Jacobsse klagtehetdr

, liedjles wat hy op stukkles'los papler neergeskryf het. Sample Golden van die NPge~ hy Is verbaasoorJacobs
Hoewel hy die lledere later in 'n boek saamgevat het,· , se ultbarsting. ','" ,'- "

Is hy dood v06r hydlt kon publlseer. Die boek het Hyhetdaarop gewys dat die lied jngebedlsengevra

Jylore ~e~{a~ e,~.~~~~~I~~S!_~~:_;~ .' ,.':'-J.'_ ~ of gle p te,engebe~e gekant is. , ".', , .
- '-=9':....:J i"-:,!,# J=J=-F-=;-~~::-=8#-t=i';Ei:?--~='~'---'--·r-l ' · -~" .i,·u~i~~,

=,,::_:::,-'*.J=r:=~~3:,::.-:~:I:~:::::Y'-4,-L=!~:::::'~==-'~-i=. '-:::--I=:=:=s:::1,
, I. I. I. I.. I I ; ~ ' -:"~.- -, --;-._-\~ '~;"-' - .'. i ..'-.r- 'I ---, --!~-:

.,'
, :-.. ......•.

S6 ook die land se wapen, al is die
leuse "Eenheid maak mag", wat 'n.
versinnebeelding is van Nederlandse

, en Britse kultuurverbintenisse.
Die Stem het ook nie veel beter

gevaarnie.
"Van al die nasionale simbole is

die volkslied die intiemste met die' ,
wese van 'n volk verbind en leen dit
hom daarom tot die spontane'
ontboeseming van die volksgevoe-

, lens," word aangevoer in 'n ampte
like dokument oor Suid-Afrika se
nasionale simbole.

Die Stem, geskryfdeur CJLangen
hoven in 1920, is spontaan deur die, ..
Afrikaner as volkslied aanvaar. Maar
dit is ook van die begin af sterk .
bevraagteken as 'n paslike volkslied

, , vir die land.
Engelssprekendes het dit vroeg

reeds verwerp. Vir die Afrikanerwas
ditmidde-inkrisisjare 'nverheffende

.nuwe••

Elke land In die w6reld het sy ele naslonale slmbole soos 'n vlag
en 'n volkslied wat dlen as 'nfokuspunt vir naslonale eenheld.

Dien Suid-Afrika se nasionale simbole ook die doel? Of staan dit
meestalln dlens van Afrikaner

Naslonallsme? Hoekom Is die meeste
naslonale monumente

"wit"? Is dlt nle die
huidige regerlng self
wat verklaar het dat ,
Suld-Afrlkaners van
aile kleure en rasse

nou weer lede van een
nasle Is nle?

@
n nuwevlag,'~nuwevolksliedasook
ander nasionale simbole moet,
ontwikkel." ; .

- Gaan kyk 'n mens na die geskie
denis van die republiekvlag, kom jy
af op een van die onsmaaklikste en,
bitterstestryde in dieSuid-Afrikaaanse
politieke geskiedenis. Die verbete en '
venynige stryd om 'n eie vlag het ,
,dekades lank 'n wigtussen Afrikaner , ,
en Engelsman ingedryf. '

Kyk'n mens na die vlag versin
nebeeld dit wit eksklusiwiteit: Wat
as 'n simbool van nasionale eenheid ,
en nasieskap en riasionaletrots moes
dien, weerspieel uitsluiting. Die same.
stellingvandie Iarxlsvlag uitdie PrirJse.r

,vlag van die Verenigde Nederlandse
Republiek - die Oranje Blanje Bloil; 
met die Union Jack en die viae van'
die twee,Boere-republieke in die'
middel, dill uitsluitlik op die land se
wit geskiedenis. '~ -

Voortrekkers ve~oon dl,e vlag by 'n FAK-byeenkoms ..' . :
. . . Foto:AnnaZieminskilAJrapix

. .
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Gesoek

ouwe SA
simbole vir '0

Eisabe Wessels
VAN die Afrikaner Volkswag tot
die African National Congress is i

Suid-Afrikaners dit eens: nasio
nale simbole m~t verenig.

Maar Die Stem word vandag net
in Afrikaans gesing en draai in sy
sentiment om Afrikaner-Nasiona
Iisme, terwyl die vlag 'n sarnestelling
van ons Hollandse en Britse koloni
aleverlede en die tweeBoererepu- - -

lieke is.' I

"Die huidige vlag en volkslied _,
behoort tot die verlede,"sa die Stellen
bosse filosoof ohan De enaar. "Die
Stem en die vlag het boot storiese

aardes.- , ,
, "AIbei is historiese verskynsels

wat 'n verenigende rol in 'n bepaalde '
konteks gespeel het, Maar die geskie
denis het nou ingehaal. Ons sal na
nuwe simbole moet kyk, sonder om
die konsep te mistifiseer.

"In Suid-Afrika het ons nog nie _
,aanvaarde nasionale simbole nie. Ons

het nog nie 'n nasie nie,' se hy.
Wynand Malan en sy mede-leiers

, vari die Demokratiese Party het die
weerstand teen die vlag as nasionale '
simbool aan eie bas ervaar op 'n
massa-vergadering in Reigerpark in
Maart vanjaar. Die afkeer waarmee
die arnptelike nasionale simbole deur
die stemlose massa in Suid-Afrika

, bejeen word, is deur bruin aktiviste 
uitgespel. Hulle het die vlag bestem- , __
pel as 'n simbool van onderdrukking

. en aangedring daarop dat die vlag ,

~
erwyder word. "

Malanneem momwonde standpunt
in: "Vir 'n nuwe Suid-Afrika sid ons

I
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MENINGS

Terug in die staat van
piesangs, en stilte

'Vryheid begin die oo~~lik

wanneer jy jon voetop :die
oranje tapyt in 'nBoein'g -met 'die

naam Hantam 'sit'

" .. ,.,,"

Boontoeommyeerstebierop
tuisgrond te drink. 'n Paar swart
mense sit om 'n tafel en geseis
lekker hard, en ek wens ek kon
Sothopraat, D~e kelneris 'nIndier,
Joseph, envooreknogHareKrishna
kon se, staanmy bierop die tafel,
Partykeer isdit tognog 'n doeltref
fende land.

Uitdiehoekvanmyoogsienek
twee tangerigekerels - ek weer
hulleislangedeurnahullejeansen
tekkies en effenseolierigehare en
witterige binnenshuise voorkoms
te kyk.Ekvrahullewat hulle doen.
"Ag,onspraatmaarkak enkykna
die vliegtuie;" Hullewordminder
senuagtig enonspraal oorNamibia,..
"nognie, myvriend, dis nogSuid
wes." HulleseSuid-Afrika isbesig
om dingeop te foeter in Namibia.
Die een se hy hetgehoorPikse as
daar te veelmoeilikheid is,salons
net teruggaan en dinge skoonmaak,
Netso, se hy,enhyklik syvingers
asof hy 'n lastige vliegweg jaag.
Die tydsprong.

Di~ge is m~nel soosallyd .
inSuid-Afrika·diestillevanIemin
kommunikasie: die gewere en die
sk.ietery -endiehoekige, gepoleecde,
ongeskeerde, dikweis oorgewig,
meestal verwilderde Suid-Afrika
ners wat mel mingeesdrifen baie
kommer deIll' sy werle en lewe gaan.

Ensy loekoms?

Salons op die Brasiliaanse ma
nier inflasie moetbekamp? Al wat
mensdoen,is omelkeanderjaar 'n
paar nulleaan die einde af te kap.
Dit werksoos 'n born.

· L~ler, bYdieklec~arner.Die
swart opsieneris duidelikverbaas
toe ek hom groet. Hy is werklik
senuaglig.SynaamismnrMesoen
hy is 'n predikervan die Sionisle-

.kerk. '

Hynoemsykerksenaamentoe,'
asof hy seker is 'n wil mansal nie .

· die naarn van die kerk ken nie, .
~hyasofhy'nkleedaantreken

se "OllS is die blouen wittes";

Vandag dra hy 'n groenoorpak
en hyhou aan om rond Ie kykof
iemandonsnie siennie. Hyse dil

, eerste:"Niemandpraalmelmekaar
in die landnie." .

MysambainJanSmutskom101
'n einde. Ek groel mej Avis, mej

· Budgel, mejImperial. Ekpraatmel
.'n poIisieman bydiedeur.Hyis so
· jorlkekwonderofhynie nelvirdie
dag instaan virsy panie. Hyisvan
Duitseafkoms.

Ek vra hom of hy al ooil sy
geweer moes gebruik. Hyantwoord:
"Onsheldiegoednodig,laasweek
iseenvanonsindieparkeergebied .
geskiet."

Moenie vir samesweerders soek
nie, moenie senuagtig wees nie.
Maarhoekom isdaar hierdieaparte .
groepe, hoekom praat mense so
saggies, hoekcm isdaar hierdie helse,
onrusbarende stilte?

Omdatekbyna'n jaarin Brasilie,
eenvandiegrootsteen lawaaierig
ste lande ter wereld,' deurgebring
het. Ek is bewusdat ons miskien
stillerisasdie spraaksarne Brasili
ane.Maarekwilgraagmel iemand
gesels.

Op die aanloopbaan begin ek
gesels mel 'n tipies plattelandse
tannie, behalwe dat syvan Chile af
kom ennetSpaans praat.Saammel
haaris haarseun,'n jongerigeman'
in'nbruinpak wathierisom bydie
Suid-Afrikaanse Lugmag aan tesluit,
Diernapraat met n hakkelrige Cas-.
tilleaanse stemtoon oor hulle be
stemming, Ellisras- sy se dit is 'n
mislieke woord, vol hoop en be
loftevan'nnuweland.Toe ekhaar
seunvra wal hy vlieg,wys hyna 'n
wapen van'n Amerikaanse Tiger
vegvliegluig op sy bors. Ek wens .
hulleallesvan die besle loe;

.Dieaankomssaallaat my dink
aan die uildrukking "stil soos 'n
graf' .Ek probeereksperimenteer 
ek maakasofek nog in Brasilil:! is,
asof ek 'n Brasilianer is. Ek groel
almal en beginspontaan geselsies

. aanknoop. .

Ek is vriendelik meldiedoeane
beample. maarek kan sien dal my
opgeruimdheid hom senuagtig
maak. Hy bcduiedal ek maar kan
deurgaan.· .

Ek ruildollarsbydiebank.Voor
my in die tou StaaJl lwee swart- .
mans wal kleingeld soek vir ons
groot, inflasic-gekoude nole. Ek
praal meldie kassier oardieruilkoers
en ek besef- en niedie eerSle keer

. nie - hoe bekommerd mense isoor
die locSland van die ekonomie en
dalende waardevandie Rand.'

niehelp omgeskokte weesnie.Ek
leun oor na 'n passasier aari die
anderkant vandie gangetjie,

"Hetjyditgesien?"vraek,enhy
haal sy skouers op. Oil is op di~

oomblik dat ek die eerste gevoel
vanonrustigheid ervaar, vanvrees
om na my geboorteland terug te
keer.Waar'nmensvir woedesoek,
vindjy net tevredenheid. .Co

Iemand anders is buite, besig
om, in die vroee oggend die vuil
werk te doen en die partytjie hou
net aan en aan en aan. Onskuld is
hemels!

Selfs toe ek Tafelberg vir die
eerste keer sien, is dil nie·genoeg
om my onrusugheid te taat bedaar
nie. Die draai van die maag. Die
vr~s.

Gelukkig I~ vlu~kelner v<in
derSpuymyloeom 'n paarrriinule
indie slUurkajuit deur Iebring. Die
navigalor-ekkan my voorstel hoe
hysygrasperkinKemplonparksny
'en sonder enige kwade gevoele05

. metsy bediende praal- verduidelik
hoewindspoed en koordinate werk.
Hulle is besige me05e, maar die
vlieenier kniktogsy kopuitwaarde- 
ring vir my belangslelling en die
navigator geeintelligente antwoorde
opmy vrae.

Ek is trots op my Iandgenote,
trotsdat hullesovol selfvenroue is
en waardering hel vir die legnolo
giewal onsnie meer k~ kry nie.

".Jan Smuts-Iughawe. Die vaal
grasvandiewinteropdieHoeveld,

.en skielik die gedemptheid. Aan
die een kanl staan 'n paar blanke
polisiemanne. 'n paar meterverder

. ,Staarl 'n{XlM swartes inblou oOlpakke
in 'n groepie..

wat se dieuitlanders van ons.Ons
moet nooit vertrou word nie-moenie
eers praat van om van gehou te
wordnie.Onsisstroefen sonder 'n
intelligente sinvirhumor. Onskan
net praat oor Suid-Afrika, Ons is
.dekadent en baleryk..

En dan het hulle ons nog nie
eensrassiste genoem nie. Maar dft
word deesdae as vanselfsprekend
aanvaar. Rassisme? -ekhetgehoor
hoc iemand se "die Suid-Afrika
nershetdiebockgeskryf" .

Onsvliegtulg verlaat die Brasi
Iiaanse kus.Die vlugkelners kom
klingelend mel die gangetjie af.
Daar is 'n oomblik wat raak aan
goddeIikheid toe my mede-passa-:
siershulleeersteCastle drink- dit
wordgenietenlogvinnig afgesluk.
Toeeel ons, stil enemsiig - kosis
mos ook byna bo aan die Iys van
Suid-Afrikaanse afgode,

PATRICK BULGER is 'n seniorSuid-Afrikaanse'
joernalis wat pasna 'n jaar in Brasilia na Suid
Afrikateruggekeer het. Hy het sy notabcek op

Vlug SA 206 saamgevat.

Ekk;krood. Na SUi~-Amerika
· - 'nkontinenl van lesers van komiese

verhale" - Iyk my medeburgers
ontsettend verfynd lerwyl hulledie
of daai artikel ernstig lees.So,'die
verkrarnptese leeslog-dus isalles .
nie verlore nie. .

Miskien isonsrielselfvoldaan 
vasgevang in ~n lydsprong van Af-

· rikawalonsniekanverstaannie.'n
Blik op die hoofopskifte van die

· kocrante neig omditte bewys: Bceld
se .hoofarlikel handel steedsoor
Krygkor.~ dit is die Citizen
walonsgunomagter diedeure van
suburbia inSuid-Afrika IeIocr-len
minste een opskrif kry dil reg om
lweebiemame Iebcvaten 'nander
handel oor 'n aktrise wal aan 'n
landdros gese het: "Ek rook nie
dagganie - ekeel dil." .

Business Dayhel'n van-die-os
bp-die-jas berigoordie moordop .
DavidWebster... wag...ek kan die
inligling nie glo nie. Dil gebeur
oral in die wereld -.veral in lande
soos Brasilie en Uganda - ek kan

DAR is 'n gevoel van
eestelikheid aan boord

Vlug SA 206 van die
Suid-Afrikaanse .Lug.

diens vanaf Rio de Janeiro,
Brasilie, na Johannesburg,
Republiek van Suid-Afrika. Daar
is nie 'n enkelebedrukte gesig
nie, netryemense wat lykasof
hulle in hul noppies is om na
Suid-Afrika terug te keer. 'n
Mens se huis is seker sy huis 
maar kan ons bestemrning
werklik die Nomrner Een Inter
nasionale Muishondstaat wees?

Die gelukkigheid Iyk nou weI
eg, maardie sinikussal sekeroplet
dat die vonkelwyn wat voor die.
vlugbedienis,opis;en wonder wat
dieverhouding tussen 'nSuid-Afri
kaner se tevredenheid en die vlak
van sy bouet is.

"Dis alsop, myvriend," verklaar
die man mel die groot Boksburg
rooi das. Sy aksent is grof;al die
gladheidisdeurbaiebrandewynen "
geroosterde sigareue daannee heen
- en die stof van die harde, droe
suide, stel 'n mensjou voor.

.Niks kan di~ mensese opge·
wondenheid om huis loe Ie gaan,
demp nie. As dit nie' was vir die
veiligheidsmaatreels walnouaail
gekondig wordnie, sou almal nog
op en af in hulle sloele gespring .
hel.Maarom inslTUksies Ielqy oor
hoe om van 29 ()()() voel af in die
koueAtlantiese oseaanIespring en
dille oorleef, is 'n ernstigesaak 
vera! vir 'n Suid-Afrikaner.

Toglewedie SUid-Afrikaner in
moeilike en gevaarlike lye. Stel
jouself homof haaf oorseevoor •
niks beter as 'n melaatse in 80m
migegevalle rue,die uitgewekene
watslegges! worddeurdielaagste
van loo immigrasieklerke. Luisler'".

Na'njaar in Brasilie, 'n jaar
vanmelodieuse Ponugees, isaIwat
ek hoorplat Engels enAfrikaans en
dit laatmy dink aankratersopdie
maanen npg stof. Brasilie is agter
my-niksmeerLaiynseangsenpo
Iisiemanne mel donkeroenie,

Diekontras. Vir'n witSuid-Af
rikaner woon ons in een van die
vryste larxle indiewereld, envryheid
begindie oomblik wanneerjy jou
voet opdie oranjetapyt in 'n Boe-

: ing metdie naarn Hantam sit.

Maar ek dink ons het meerge
.meen meldiedenle wercldse Brasilie
as neldiefeildat005 albeipiesangs
kweek;'

'n Kort pou~ vergun·my om
mede Suid-Afrikaners na hul jaar
lange afwesigheid uit my Iewe Ie
ontmoet. Daar is' 'n beSluurskon

.sultanl vanSaridlon metdie"lweed-
look"; daar is 'nChappies-kougom
verteenwoordlger watterogkeerna

. 'n spysenieringskonferensie inRio
(dilhetiets Ie doen met die ootwikke
ling .van'n verbelerde piesang
gegeurde kougom); daar is 'nJood.
wal Brasilie loe is om sy seun Ie
relp 001 'nboerew<rsfabriek tebegin;
en 'nArgentyn mel'n plastiekleer
baadjieen sonbriJIe walaskomedi
ant in Windhoek werk. Laas
genoemde mompcl die hele vlug'
lank saggies:"paises tropicals" "".
tropiese lande ~ 'n heririnering dal
onseintlik maarnel sewe UTe lank·
vaneenslreck waarpiesangs groei
na 'nandervlieg.

,;
<,
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Vakbond sander politiek bestaan nie

"i

C(.
of

Dit het te doen met die wisseling
Van idees. gedagtes en sienswyses.
In die sin is ditnie net wesenlik maar
noodsaaklik, dat die werkplek meer
polities word. .

Toenemende getalle blankes in
bestuursposte vereenselwighulle van
dag met die vakbonde se strewe na 'n
nie-rassige, demokratiese Suid-Afri
ka. Hulle hoef natuurlik nie by die
werkersklas ian te sluitnie. Onskan
almal help om ons eie toekorns te
skep.' - .' ..

Dit kan bulle doen deur te onder-'
handel met verteenwoordigende
vakbonde, en te luister na die menings

. van hul werkers. '
Die perspektief v.an georgeniseerde

arbeid kan onder geen omstandighede
gei'gnoreer word as daar na 'n de-,
mokratiese, nie-rassige Suid-Afrika
gestrewe word nie.

roer hom nie. Dis net as dinge begin
verkeerd loop in die land en die
houtkappers en waterdraers oog-in
moerig raak, dat die blok skielik

_begin bewe en skud en al hoe meer
'" stukkies begin afskilferen weg:1#eek

- simpatiekes na die een kantjoe, en
ontstokenes na die ander. Diesimpa- '
tiekes begin praat met die hputkap
pers en waterdraers, terwyl dj~(ontsto- "
kenes besluit tot hier toe erinie ver
der nie, hulle kamoefleerdrag aan- '
trek en begin doodskiet

, Daar is drie soorte Afrikaners in
die land: Aan die een kant die praters
wat vir die regering probeer se: "Ons
is jou ware kinders.' Erken ons en

.saarn salons die land heel maak."
'Dan is daar die stille aanvaarders,
wat al hoe meer begin bewe en wat
desperaat die regering probeer
aaninekaar hou met Bostik en Pritt.
En laastens is daar die skieters - in

.woord en:daad die ware kinders van
die regeringl

Wie se kind is Strydom nou eint-
tile? Stydom is Strydom sekindj..en ~-"

Verwoerd se kind. en Vorster se
kind... ! Kom ons hou daar op, want
Pa PW sal sekerlik se Barendjie is
me SY kind nie, dis die AWB se

. kind, of hoe? . .
En die Konserwatiewe Party is

die Nattese kind! Die Konserwaliewe
party en die AWBse vandag presies
wat die Natte en die Ossewa Brand
wag vroeer self gese het, '

Jy kan mos nie 'n kind grootmaak
en dan se jy het hom verkeerd groot
gemaak, hy is nie meerjoune nie. Jy
kannie vandag jou lyfkom Prog hou
en se omstandighede het verander,
nie. As-jy 'n wyse en vooruitdenk
ende regerlng is. moes jy mos lankal
gesien het Omstandighede sal veran
der.

'n Mens het die reg om jou idees
te verander. Maar dan moet jy erken "
datjyvoorheenverkeerd was.Jykan ! :!:.'.
nie se jy is vandag reg. maar jy was
ook reg in die jare vyftig en sestig.
toe jy 'n rassis was nie! ,

Dis een of die anderl Fn die mense
wat jy daai tyd uitgekryt het - toe .
hulle gese het wat jy nou se ~ mo.et .
om verskoning gevra word; afen toe
kanjy selfs luisterwathulle n6use-

, oor 'n paar jaar se jy miskien die-
selfde. . '

En bowenal moet jy besluit:
Waarheen gaan jy nou en wie is jou
kinders. .

Die praters (en saam met hulle
die houtkappers en waterdram); die'

, met die Swastikas en die outoma-
, tiese pistole; of die skilferende. krim-·

pende bl~k stille aanvaarders.· Die
tyd het gekom! Is daar iemand wat .
ons sal lei?

. Arbelds-.
rubrlek deur

THEO
HEFFER,

'n -,
konsultant

in
nywerheids
verhoudinge

SIDNEY'
MEYER

soek
Strydom

se pa

Werkcn van die stede wat
verenig het in magtige
vakunies..." Die lede van
Cornelius sevakbond, baie
van hulle Afrikanervroue,
kon natuurlik die stem
bus gebruik om hul be
lange te help bevorder,
Ons kan geensins beweer
dat hulle altyd strengeko-
nomies opgetree het nie.

'n Derde manier om te kyk na die
politiese optrede van vakbonde, is
om dit vanuit verskillende oogpunte
te beskou. "

Die National Unionof Mineworkers. '
(NUM). 'n Cosatu-filiaal met mees
tal swart lede,en:die slegs-vir-blankes
Mynwerkersunie, is albei teen rege
ringsbeleid gekant. Hoekom word
NUM dan as rneer polities beskou as
die Mynwerkersunie?

, Nactu- en Cosatu-vakbonde wil
wegbeweeg van die Suid-Afrikaanse
weergawe van die vryemarkstelsel.
Dit word as polities beskou. Inkatha
skepping Uwusa kry egter nie die
etiket as hy die vryemarkstelsel wil

,beskerm enpropageernie.
Miskien is dit nodig om terug te '

keer na die betekenis van die woord
"polities". ,

stille aanvaarder wees nie, hy wil
integriteit he enkonsekwent weest

Dan doen by een van twee dinge:
ofhy besluit ALLE mensemoet goed
behandel worden begin sirnpatiseer
met die lot van die wat by geleer is
maarnet houtkappers en waterdraers
is; qf hy raak.verskriklik ontstoke as
hulle enige tekens toondathulle dink
hulle is mense net soos by.

. Onder normale omstandigbede is . '
daarnet 'n paarvan die "ekstremiste"
en niemandsteur hulle veel aan hulle
gebler en gebulk nie. Die stille aan
vaardersvorm 'nsoliede bloken niks

abnormaliteit van wit wet"en veror
dening begin posvat. 'n,Mikro-kos-,
.mosvan 'nnuwe Suid-Afrika. 'n KIem
bietjie menslikheid in die staalhart
van die stad.

Weg van die politiek is Hillbrow
, ook -nie so 'n spoetniek soos. ons
volksvaders dit wi! uitmaak nie. High
density urban living is 'n verskynsel
wereldwyd. Elke menslike probleem
kom hier in versterkte vorm voor, en .
die eise wat dit aan die sosiale, maat
skaplike en morele strukture stel, is
swanger aan intensiteit. . '

Daarom het jy skeppende denke.
visie, 'n oopkop. inisiatief en bowenal'
vreesloosheid nodig. Nie kenmerke
wat 'nm~ aandie NP·regering toedig
nie. Die Jobannesburgse stadsraad
waag oak nie juis veel nie. Hulle is

, . bang vir die pappies wat 001' hul
. skouers loer. '

So, waarmee sit ons? 'n Polse'nde
'mikro-kosmos wllt"worstel om asem
te haal. ' "
. In, Johannesburg is 'n een-stad/
ciop-stad veldtog afgekondig - 'n
massiewe versetveldtog teen apart
heid om Johannesburg se sowat 70
000 swart en bruiit inwoners 'n plek
indieson te gee. (IliakanOIlS sonuna
onseie Civic uitroep.)

teenkanting met ondermyning te
vergelyk, is 'nongelukkige verdraai
ing van die waarheid, wat 'nonnodig
negatiewe konnotasie aan die woord
"polities" verleen,

My eieondervinding by die onder
handelingstafel is dat daar geen nuwe
neiging om onnodig politieste word.
aan die kant van vakbonde bespeur

,kan word nie, Inteendeel, argumente
word beter gemotiveer as ooit tevore,
en onderhandeling dra by tot eko
nomiese stabiliteit en sekerheid.

In die tweede plek kanons rni
skien kyk na 'n geskiedkundige ver
gelyking tussen vandag se vakbonde
en die van vroeer jare. Cosatu se
beroep verlede jaar op 'n groot aan
tal organisasies om "apartheidson
derdmkking" te bespreek,is welpoli
ties. So ook hul president. Elijah
Barayi, se bewering dat die vrye on
dernemingstelsel op die uitbuiting
van swart werkers gebou is. en dat
"groot besighede en die Botha-re-

· gime" daardeur gebaat het,
Maar meer as vyftig jaar gelede

het Hester Cornelius. Afrikanerleier
van die kleremakersunie, ook sterk

· woorde indieverband gebruik. "Die
moeder eri die seun is die slagoffer
van die wrede kapitalistiese stelsel,...'

.'gevreetenskynheilig - nes ons ouers!
, Maar dis mos hoe dit gaan. Ons

aanvaar alles net sak en pak. .
Die stille aanvaarders. As dinge .

goed gaan in die land, aanvaar hulle
en bly stil. Die afgelope veertig jaar
ondersteunhulle die NasionaleParty
getrou. Die stille aanvaarders sal.
solank hulle eie gemak en bevoor-

·regting nie bedreig word nie, staan
en toekyk hoe die regering in hulle .
naam oor lyke loop. Maar self raak '
hulle nie betrokke nie,

Hulle sal swartes goed behandel
- solank hulle hulle "gedra". .

Maar so af en toe kry jy 'n ruste
lose outjie wat rondkykense dinge
lyknie vir hom reg nie. Hy wilnie 'n

KP begin Klu Klux Klan-geluide
maak terwyl die linkse opposisie'
met suiwer argumente 'n spreekbeuri
in die emosionele debakel probeer
kry. Almal vryfhul hande., Hul druk

,mekaar uit die pad uit om aank1aer. '
te spec!. Hillbrow,staan tereg.

So begin ons dan die wit sirkus
gade slaan. Terwyl uitbuiting ge
rieflik sy gang voorsit.

Ter verdediging van my klein
gesang, wil ek net se: Nee. ek is nie
bisteries nie. Ook nie ooremosio-

· neel of blind nie. Ek is bloot 'n in
wooer van Hillbrow. Enja. die strate
is soms vuil, dronklappe Ie in ste-

· gies. kinders snuifgom en prostitUte
vul hier hul beursies (mevrou. weet
jy waar jou man is?) -

Oardie "toestande" hoef rnemand
vir my of enige van my Hilbrow
genote te preek nie. Ons leef in die
gemors.

Maar sommige Van ons verkies
om SODS liglampkUikens in 'n beton
oerwoud saam te woon. Waar an-

·ders kan jy drie-uur soggeris melk
en broodkoop? Maar ander het nie

. . 'n keuse nie. Die suburbs is mos net
vir wittes. . .

Maar bier is die greDse verskuif ~
het 'nklein bietjie normaliteit in die

geleer om goeie maniere te he; om
vriendelik te wees; om ander rnense
goedtebehandel; 001 me opswakkeres
te pik nie.i. En aan dieanderkant leer
hulle ook (deur hul"ooersse voorbeeld)
'dat hulle die dinge nie hoef toe te pas·
waar dit swartes aangaan nie.

Die meeste van ons word groat
met die teenstrydigheid aan .ons
boesem en konfronteer of
bevraagteken dit nooit Lekker twee-

Wie se kind is
Baren~·Strydom?

. Eerstenswil ek vra of dit regis
dat vakbonde polities moet optree,

. In anderWesterse lande vind ons dit
word as normaal en regverdig beskou
dat vakbonde politieke standpunt
inneem en hul invloed laat geld.

Dit is 'n oorvereenvoudiging om
tebeweer dat Suid-Afrikaanse vak
bonde slegs polities optree omdat
die meerderheid van hullede nie die
stemreg genietnie, Ondervinding uit '
Europese en ander lande dui op die
teenoorgestelde. Maragaret Thatcher "
of George Bush kan byvoorbeeld
kwalik bekostig om die siening van
die werkersklas te ignoreer.

Maar in Suid-Afrika is ArriePaulus
en baie blanke vakbondleiers nie
minder Polities as Jay Naidoo of
Cyril Ramapbosa nie.

Onder enige ekonomiese stelsel
bestaandaar 'n gedurige stryd tussen
die ekonomiese benodigdhede van
die watregeer word. en die politieke
keuses van die wat regeer. Vrye

'vakbonde kan bydra tot die ordelike
reeling van die verskille.

Sommige Westerse lande praat .
nie slegs van 'nreg om by 'n vakbond
aan te sluitnie, maar van 'n demokra-
tiese plig. ,

Die neiging om enige verskil of

'n Oop kop
vir die stad se hart

t&..1(iJ~~
)9ESE.../ ..
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DIT het deesdae taamlik algemeen
gewordom te beweerdatSuid-Afri
kaanse vakbonde te polities begin
optree, Dikwels - word die
"vanselfsprekende" verduidelikings
bygevoeg dat dit verwagkan word in
'n regeringstelsel waar die oorgrote
meerderheid van vakbondlede - swart
werkers- geen politieke regte geniet
nie.

Sakemanne wat verantwoorde
likheid dra vir baie van die belang
rikste besluite in ons dinamiese
samelewing, behoort egter dieper
ondersoek in te stel voordat hulle
optree op grond van sulke veralge
menings. Dit geld veral wanneer 'n
belangrike instelling soos die vak
bondwese op die spel is. 'n Onafhank
like vakbondbeweging word in enige
vrye, demokrasie as noodsaaklik
beskou.

Ongeag die heel aanvaarbare
amptelike.beleid van die Departe
ment van Mannekrag, word' daar
ongelukkig in sommige rege
ringskringe daadwerklik gepoog om
die onathanklike vakbonde te be
swadder. Die kruiperige dienswil
ligheid van die SAUK en die meeste ..
dagblaaie dra ook by tot die mislei- '
dende prentjie.

WIE se kind is Barend Strydorn?
Wie het hom grootgemaak? '

Ons is almal Afii\caners uit baie
dieselfde soort huise-en behoort die
vrae dus te kan beantwoord.

Ons weet tog.l'ivat gebeur daar.
Onsis nie liberaa\grootgemaak nie.
Jy vind nie ding~'vir jouself uit nie.
Hulle se vir jo~,;wat reg en verkeerd
is, wat gedo~rtword en wat nie.
Kinders word' gesien en nie gehoor '
nie. Hulle moet luister en respek he..

Alles goed en wel, maar daar is'n
klein probleempie! As jy vir 'n kind
se: "Doen wat ek se, want alles wat
ek se, is reg", dan moet jy mos seker
wees alles wat jy se rym, Maar ek
onthou 'n helepaar vals note.

Aan die eenkant word diekinders

PW bet 'n wit verkiesing uitgeroep, Tuis,voor hul TV-stelleen agter
Enek bly in Hillbrow: midde-indie ' alarms en ses voet hoe vibracrete-
volmaakte nagmerrie van wit wet en mure. knik die Yolk instemmend -
orde. dieSodom en Ganorramoet uitgeroei

. Diebloteideelaatmysidder. Vir word. (Weet bul waar hul kinders
die volgende vier maande gaan'die is?)
sondebok van die Goudstad omskep • Met Hillbrow kan elke wit vrees
word in 'n sirkustent vir ywerige ;bloots gery word. Noem net die woord.
party-politici. _ en in jou kop weergalm die wolfs-

Vooraan, natuurlik. is .die Na- klanke: grys gebied, verswarting.
siooale Party. Ministers.~ adjunk- dwelmmidclels en prostitusie.
ministers en ander hoe(idraende Dit ondanks die feit dat dieselfde
regeringsamptenare doen graag ter in Sandtoo en Rosebank plaasvind.
plaatse ondersoeke na die "kritieke Die prys (in aIle gevalle) natuurlik
toestand" wat in die stad se nagbuurt net soveel hoer.
heers. . Maar voordat die weerberig nog

Hulle daag op met 'n helc-gevolg....."klaar is, breek die politieke herrie
- sommige maak dan sommer 'n los. Dieregte stem. die regte looks of
gesinsuitstappie daarvari en bring hulle die regte crooks kan maklik 'n setel
vrouens en kinders saam, (Mevrou hier inpalm. After all, die helfte van
raak gewoonlik bewoe oor die "toe- die inwoners kan nie 'n stem uitbring
stande" en pink 'n traan weg vir die nie. Dit kan hulle mos in hulle "eie
tienderjarige sub·kultuur 'wat bier gebiede" doen.
die verderf in gel~i word;) . Dus vir sowatvyftig persent van

Soo~ skoothondjies draf die stad· die kiesafdeling se inworters is die
se volkskoerante, kameramanne en verkiesing netnog 'n wit gril. Of net.
staatsnetwerke agterna om skouspel . so sinneloos as omby jou landlord te
aan die geleentheid te verleen. gaan kla. Die illegals 'sit hier soos

Met Hillbrow kan die Yolk se mossies op 'n .draad ~ hul wit bure
vrese aangeblaas word...(swart.in- maak selfs video's van hulle wat
dringing en wit verdringing fluister ", hulle aan die SAUKgee. . '
hulle.) Ditsem. Diehaatislosgelaat.Die .
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Red ODS

ekonomie!

Maar gepraat van vet in die ore. Die
andermiddag luisterekna AfrikaanseTref
fersop RadioSuid-Afrlka en laterna Debuut
opTVl.

Al die liedjies se lirieke handel net oor
blommeendie diepblou seeenek en jy wat
eendag gaan trou.Alles is net s6 mooi, s6
blink, dit herinnersterk aan mensewat leef
in ivoortoringsen groot huise, groot gras-

, perke en blink motorsen baiehoe mure en
dit strek van Boksburgtot Belville.

Dit lyk vir myek en JohanSternmet en
kie bly nie in dieselfdeSuid-Afrikanie.

En dit maak my mal. Ja, ek weet die
liefdeismooienODS land ook,baie. Maar is
dit al wat daar is am oor te sing? Miskien

. weetdie mannetjies inhullevaal pakkiesby
die SAUKnie dat dit nie so goed gaan met ,
ons almalnie, datonsalmalniedie hele tyd

, verlief is nie.
Endiemanier waaropdit aangebied word.

Sostyf en formeel, Wat het geword van
spontaniteit?

Daar is 'n tydvir rus en 'n tyd vir werk....
Het die tyd vir werk maakvan spontane '

welwillendheid nie lankal vir ODS aange
breeknie?

..,
",

',EK,WIL NOG HE!

,.. MENlNGS·.~

'0.Vierdeveldslag?
---.--�����10-----

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

.skullnaam gebruik word. Die redakteur behou die
reg voor om briewe te verkort. Skryf aan: Die

Redakteur, Vrye Weekblad, Posbus 42637,
, Fordsburg2033.

Vet in die ore

, Mauritz Moolman van Troyevllle skryf:'
. As 'n boorlingvan Bloem stem ek saam

met Andre Zaaiman se idee van 'n Afri-
'Jcaanse Congress Movement(VWB 28/4/

89),maar as 'ninwonervan Suid-Afrikase
gevaarlikste woonbuurt (vir dieS met 'n
"aktivistiese" streepinelk geval) verskilek
erg.

Terloops,ek sien FW staan nie weervir
.ODSe pailemintnie, Beteken dit hy het nou
sy aktivisme afgesweerof net uitgesweetj
Onswyk af..

Vanuit Troyeville lyk Andre se Afri
kaanseMovementvir my na 'n nuwe Afri
kaanse veelrassigeTaalbeweging, 'n stryd

-waarin die eerste veldslag in 1910, die
tweede deurHendrik die veldheervanapart
heidVerwoerden die derde in 1976in die-
SouthWesternTownshipsverloor is. '

Daar is nie 'n vierde nie - maar hopelik
kanVryeWeekbladenanderVoelvryes tog
iets regkry. Maardisn groot maybe.

Die kwessie is of daar sin in 'n Xhosa,
;Zoeloe, Tswana, Portugese, Afrikaanse(ens.)
CongressMovementis. InBloem,opPotch
en op Valhallamiskien.Maar nie waarek '
blynie, Hier is Afrikaner-"aktiviste" en' .
dissidente meestal uitgeboender (probeer 
weer adverteerin Beeld) en lankal Ingels..

• • •So se hulle

NYWERAAR of arbeider; entrepreneur of klerk;
dokterofsekretaresse - aile Suid-Afrikanersisbesig
om viJinig baie armerte word.

Om ekonomie was weliswaar lank laas in 'n
gesondetoestand, maar die laaste.paar maande en
wekehetdit ingrypendversleg. Disnie net werkers
wathulvleisverbruik moot inkortnie, nou is dit die
middelklas-gesin se vakansie watingeboet word.En
almeerklnders wathonger gaan slaap.

&gernog: duisende Suid-Afrikaners, wit en swart,
is besigom s6 agter te raak met hul paaiemente dat
hulle binnekorthul huise gaan verloor~

Boonop is die prys van goud - die cen pilaar
waaropdieekonomiegebouis - aandie gly. Ditgaan
ODS n6g armer maak en nag tienduisende mense
werklooslaat. 0

Ons geldword by die dag minderwerd.
Onsinflasiekoers staanop diepuntom die sielkun

dige weghol-peilte bereik.
Petrol is'besigom 'nluukse-artikel te word, en 'n

mandjielcruidenierswaremaak 'nernstige duikinjou
bankbalans. '

En terwyldie gewone burger die rieme aIfyner
. moetsny.stapdie PWBothas, ChrisHeunisse, Pietie
du Plessis', Danie Steyns, Greyling Wentzels en
anderNasionale "fatcats" wegmetmiljoeneasgoue
handdrukke. '

, 'n Menshoef nie 'n ekonoornte wees om te weet
.wat diebelangriksteoorsake vandie ernstige krisis
in ons ekonomie is nie: die koste van apartheid;'
kolossalestaatsbestedingen wanbestuur;korrupsie.;
weermagbesteding; swak beleggersvertroueweens
die politieke onstabiliteit; sanksies en disinvestering.
,Met Suid-Afrikase militere betrokkenheid in sy
buurstatenou op 'nenden dieoorlog in Narnibiaoak

,iets vandieverlede, is daar eenmaklikemanier om
die ekonomie'n sterk inspuitingte gee: besnoei die
verdedigingsbegroting met meer as, die helfte en
bestee al die miljoene rande meer produktief, en
wenddieduisendejongseunswatelkejaardiensplig,
mootdoenekonomiesaktief aan. '

'n Afname in die,verdedigingsbegroting sal 'n
anderwelkomegevolghe: ODS gemeenskap'salgelei
delik gedemilitariseer word. Besluite sal weer deur .
die Parlement en plaaslike besture pleks van die
Staatsveiligheidsraaden syGesamentlike Bestuurs-

" komiteesgeneem word.
En taUe jong Suid-Afrikaners sal nie meer die

land hoefte verlaat of in die tronk te gaan sit omdat
hulle nie bereid is om diensplig te doen nie.

o Suid-Afrikaners het die regomin die middel van '
1989aandie regeringte se: Julleideologie, magsug
en hebsughet ODS gebring waarons nou is.

Dit is Suid-Afrika se kinders wat die wrange
vrugte gaan pluk as julie nie nM tot jul sinne kom
nie.

.-
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seuntji~ sy pa een kyk gegee en Ius
tig saamgeskree.
... Nog 'n Strydom-in-the-making?

Tant Marie

Brolloks gee die week gratis .
'fliekkaartjies weg •. en sommer 'n
prys boonop. . '

Die eerste kompetisle is vir die
fliek Mississippi Burning, wat gaan
oc:r die Ku Klux Klansegewelddadige
veldtogte teen swartmense in die suide

.van Amerika. Enige ingeskrewe
AWB-lid kan 'n gratis kaartjie kom .
haat .,

Die tweedekompetisie isvirNight
of the Pencils, die storie van jeugdi
ges in Argentinie wat in hul hon
derde deur die polisie aangehou,
gemartel en daamaspoorloosvadwyn .
het, AIle lede van die polisiemag is

. geregtig op 'n gratis kaartjie.
... Die kompetisie? In albei gevalle is
daarnet eenvraag wat die fliek:gangers
moet invul na die fliek: Wie was die
bad guys? Die eersteprys is 'njaarse .
intekening op Vrye Weekblad.

Brolloks salnooitweer 51dogtertjie
toelaat om 'n Voortrekkerrok aan te
trek as sy gaanvolkspele doen by die
skool nie, .
... Die stroewe gesig van Marie van
Zyl van die Kappiekommando in

. haar Voortrekkerrok by die Strydom
verhoor in Pretoria verlede week was
die finale strooi,

Waar is Bittergal?
. Soos Brolloks verlede week be

.. lowe het, is Bittergal toe in die pad
gesteek... '

••
Eugene die
Misrabele

Nog Barends•..

. Brolloks het vandeesweek die
Groot Karwats se vergadering op Fliek saam met
Krugersdorp bygewoon, en wat 'n .
vervelige, misrabele afIere was dit . Brolloks
nie hier in die hartland van AWB
kontrei nie.

Weg is die kleurryke fanfare en
gelynde AWB-krygers wat die ver

. gaderings v66r Paardekraal geken
merkhet. .

Boonop was die Eeufeessaal maar
sow at tweederdes vol. Vroeer was
die saal met elke AWB-vergadering
stampvol gepak.
• Ditlyk tog ofdit waar leanwees dat .
taUe AWB-ondersteuners na ET en
Jani se gerinkink uit die beweging
padgegee het,

Ontstellend vandeesweek was die
baie kinders wat ook by die verga- .
dering was. So skuins voor Brolloks
het 'n seuntjie van so sewe,agtjaar .. Skel hom 4 ..

saam met sy pa na ET sit en kyle. .
Tipies van 'n kind op daardie .-. 'n Laaste wysheid van Elbert

ouderdom het hy sy pa slaafs nage- Hubbard uit Brolloks se boek. van
volg in all!s wat hy gedoen het. . aanhalings: "If you can't answer a

Elke keer as as pa opgespring het ... man's argument, all is not lost; you
om Terre'Blanche toe te juig, het·· can still call himvile names."

. jongeling dit ook gedoen en saam
gejuig... . .

Toepain 'n stadiumskree "Nooit,
Nooitll" nadat Terre'Blanche iets

. kwytgeraak het oor die Afrikaners
wat nooit sal kapituleer nie, het die

flits was stukkend.: .
Die partytjie is toe gehou deurdie

ATKV se boofbestuurslede en hul
gades (ATKV-mense bet nog
"gades"), drie van die beoordelaars,
'n verteenwoordigervanSensal (wat
dieprys administreer) en die wenner
en syvrou.
... Is die prys dalk in die donker

.oorhandig omdat Van Heerden ver
lede jaar - toe hy ook die prys gekry
het - 'n toespraak oor die noodtoe-
stand gemaak het? . . .

Of het dit te doen met Meyerton'
· se Waaksaamheidskomitee wat, so

hoor Brolloks, baie graag Llegfa-,
brick uit onsopenbare biblioteke wil
hou?

Soveel boeke,
soveel pryse

Miskien wasso 'n stemmigeaandjie
'n welkome afwisseling vir Van
Heerden, wat al sewe skrywerspryse .
gekry het, ... .

Hy kan spog .met die Perskor-
· prys in 1980 (Matoli), Eugene Ma

rais in 1984 (My Kubaan), CNA en
ATKV in 1986 (Toorberg), WA
Hofmeyer in 1987 (Toorberg) en
vanjaar Hertzog (Toorberg) en A1KV
(Liegfabriek). .

· ... Hy sou nog die Rapportprys oak
kon wen, as dit nie afgeskaf was
nadat Die Hemel die verkeerde mense
Gehelp het nie.

As jy hullenie kan oorreed
. ,- ~

nie, verwar hulle.

Liegfabriek in die
donker ..

Blasserige Sam
. Ofmiskienis skoenwaks nie eens
nodig nie. Luister na die storietjie:

Sam de Beer, die kortbroek
minister, is in sy eer gekrenk,en die
redakteur van 'n voorste saketydskrif .
se gesig is rooier as gewoonlik. Dit
het alles op die vyfjaarlikse dinee
wat die politieke korrespondente vir
die kabinet gee plaasgevind, hoor
Brolloks.

. Die redakteur het aan die die
selfde tafel as Sam gesit. Voor Sam
was 'n bordjie metsy naam en "LP", .
wat natuurlik staan vir Lid van die

. Parlement.
Die redakteur het hom glad nie:

herken nie, nie geweet waarvoor LP
staan nie, en siendedat Sam effe bIas
is vir hom gevra: "So are you a
member of the Labour Party?"
... En dan is daar natuurlik heelwat
mense wat dink LP staan vir Ledige
Persoon. Dit is bekend dat daar ook
die is watdink Pstaan viriets anders.

Brolloks vemeem die ATKV-prys
vir "goeie gewilde. prosa" aan die

-', veel-bekroonde Etienne van Heer- ;
den is so half in die donkeroorhan
dig. Die pers was.nie welkom nie,
nie eens SAUK-TV nie. Daar was
glo 'n fotograaf, maar sy kamera se

Skoenwaks

EN daarvaldiejongste"drama
tiesedeurbraakvirdieNasionale
Partyse onderhandeling metge
matigdeswartleiers" toeookplat.
metTom Boyavan die United
Municipalities (UMSA) se dis
tansiering van die nuutgestigte
Nasionale Forum.

Dit het Brolloks laat dink aan al
die kerc wat Chris Heunis met groot
gebaar te vertelle gehad het met
hoeveel"verteenwoordigende" swart
leiers hy al gepraat het, en daarnooit
iets van gekom het nie.
... Ten minste het Heunis heelwat
welsIae gehad met die strategic wat
hy van Harry S Truman geerfhet; If
you can't convince them, confuse
them.

Selfs die Spieeffieeld van Ver
ligtheid is al ge-confuseoordie saak.
Die koerant spreek vandeesweek sy
ontevredenheid uit omdat die rege
ring so swak vorder met onderhan
deling. Maar, voeg die blad by, dis
daremnie net die regering wat sukkel
nie - "...vandag nog kan die DP
geensins aanspraak maak op goeie ..
betrekkinge met organisasies soos
die UDP nie,' ..

Wag nou, kerels. Dis danjuis om
die DP se gereelde skakeling met die
UDP en soms ookdie ANC dat julle
hulle so aftakell Of het julie net 'n
bietjie vergeet?

Maar die pikantste is dat Beeld
dan 'n aanval loods op Boya omdat
hy hom onnrek het!
... Miskic:n is da8r 'nmakliker oplossing
vir die regering: maak 'n paar van
julIe eie LP's se gesigte swart met
skoenwaks en onderhandel sommer
met hulle. Meer "geloofwaardige"
swart leiers as dit gaan julIe nie
maklik kry as julIe nie jul deuntjie .
verander nie,

't ,j I

(.. q:
. ,
..

Bypass die
waarheid

feldinges, minister van TV, na 'n
Cliff Barnes laat lyk.

.. ,Geslepenes, waarom kykStoffel
die kamera nie in die oog nie? Kan
dit wees dat hy nie werklik die
draaiboek glo nie? Moetse, dis maar
moeilikom teslukdatGesamentlike

- Bestuurstelselnet daar is vir die sosiale
welvaart van die volk. Probeer 'n

. ander een, toe?

...'

Ruiter van
.Skimnielperdpan

'.',

Is peng ping in Peking?
'nkoei.

Speaking of which, Spider Heunis
, se grondwetlike web raak by die dag ,

meer kompleks.. .
. Daar sit Sy Onverstaanbaarheid Ewe kompleks raak die

. op wag, heimlik vertrouend dat 'n swartgevaar/rooigevaar-verkie-

. enkeIe ou swartmensie dalk sal kom singsrefrein..
· aanklop om so die ewige lewe te· . Geliefde stemvee, die i>robleem
beerwe. is dit: die hoge siele dineer nou met

Nou span die liewe siel nie net gewelddadige Marxistevan Rusland,.. . . "
spinnerakke nie; hy span ook die wa hulle konfereer met gewelddadige Eg berms en Miesies Klaagvoort·
voor die ossies in. Die jongste ge- . Marxiste van Mosambiek, hulle se persoonlike wense vergesel sy
dagte is mos dat die kabinet met kontrakteer met gewelddadige Marx- OOele A Ragsbanjo wanneer hy aan-
swartmense volgestop word. . . . iste van Namibia, hulle konkel met sterk na 'n hartbypass. Hoewel die

JulIe sien mos hoe vol gate die. gewelddadgige Marxiste van Kuba - voormalige Koning van Konkel bloot
arme ding raak en ons leer mos onS op welke grondslag gaan hulle die .maar 'n groot goudvis in 'n steeds
swartmense al h66 lank om gate te· ANC laat aanhou spook? krimpende dammetjie geword het,
grou en te vul. Soos die Ruiter van Skimmel- sal die politieke landskap sonder sy

Ook hier is die Iogika wonder- perdpan maak die stomrne Hadria- skeppende bydrae maar valerig daar
baarlik, luister na Egbertus, profete nus; Ministerv~ Vlok-all, nog re- uitsien. (Sa nou maar ons politieke

h . d hi 'tsl fleksbewegingsoorontwrigtingvan· A • l' lik be lkVrinde, dis nie net in China waar gaan van em e en ver er w aan . wereld was Ults wte vo met
b di & t lk h 'dhul die verkiesing. Maar U Edele, die au ulk • d d . 1 Madhulle 'n Chinese probleem het nie. om y elon vansu ewys el s eopwm en eSle esoos am

1· Ons 1 .perd is al in 1987 so holrug gery dat .. v,...._ S H _.1· Hier het ons ons eie, hoewel nie van lppe te nat. ste nou mense aan de nJell\, scman en y OOgc!raWtiN-
'loods di h f· selfs Pik Both, unrelated to die be- th?)·.. dieselfde pedigree as die Real om wette te en aan e 00 te heid M Bu elezi '

, . di . t . kende, digteres, hom nie weer kan •McCoyp·ing nie. staan van e wtvoer van wette, me . Maar beteken dit nou dat met die
d· k' . hull····· ·regbuig nie. Dan buig 'n mens seker'.. DrTreurmaere se breintrust het . Ie s .eppmg waarvan ons . e me .' bypass gedoente ons nooit gaan

·ria 'n verple.tterende dinkslaum., vertrou nie. ,.' .. ,'.. , maar die reels... agtcrkom watter goelarytjies in Sy
Disdi . dent·okra· Diebekende ruiter, Leon Wessels,

. Plegtiglik tot die slotsom gekom dat.,. e mees wtwaanse - . Edele sc hartverskuille nie? Side-
.... kyns I' k b'·' h . . ·het nou die aand .vir Maeder so .Chinese restaurante wat, Chinese. . bese vers e : JOu a met et me step die' kommissie, bypass die, . . '.. '- ' berndruk met sy Engels. Die knaap ,

Egbert~sKlaagVoort· ,. ::~C:'~;:~~~~::=mc:soos ,':'~ ~t~;k:'meerwilvr~?,.:~:' - . '.lietse1fsdie~cream.gladdeStof- ~:::dcli~,::;:::.velerope-

great insrcutable typewriter in the
sky wat jou waarsku dat jy die einde
.van jou reel nader. The end of your
.rule, peng, dit hou, ping. Selfs die .
magtigste IDscrutable word deur
nederigheid gedwing wlinneerhy aan,

· sulke petite geluidjies geidentifiseer
word;So lyk die maneuvres: .

In Peking·
f peng en ping.

Peng is king,
. ping is kong.

Gou ping-pong;
nou's king kong -,
en peng ping?

HOE·RYM Dll'DA'N? 0'·' ..... . ' .

. ~ './~~'.."";" ... ~."',s.:~'~ Spider Heunis se
", tl . I , .,...~ .

':;,~ '\ 'It·· .- web
. -< ·N

UGWOPburgers, 'nintemasionale
komplot is om ons aan 't ontvou. 'n
Oorverblindery kan jy maarse, want
jare al assosieer ons staatsgreep en
burgeroorlog en jagtogte na com
rades en ander wild met dawerende
lawaai, Tsjaikowski, Sanna, Buffel
en mortier. "\

Maar nie die inscrutable Chinese
nie. Mei 'n sluheid wat selfs ons .
geliefde volksleiers sal beny, word ..
die revolusie so stil-stil in die Ooste
gepleeg. .

. Al wat jy hoor is hier en daar 'n
ping of 'n peng soos die klokkie op 'n
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BOEKE,

'Liegfabriekmoes···
nie prys gekry het'

, Nuut van ..-Uter6r

Onder redaksle van
VICTOR MUNNIK

, "'n Me,ns moet besluit of gewild
iets is wat tedoen het met die teg
nieke van die teks, of met die hoe
veelheid mense wat dit koop.

"Ekdink'nmensmoeteerderkyk
-na die lesendepubliek,"

Van Heerdense hy weet nie wat
, sy verkoopsyfersis nie, '

'n Mens kan egter aflei dat byna
6 000Liegfabrieke al verkoop is (die
dade drok isoppad)en sowat15000 :.
Toorberge(dievyfdedruk isop pad).
• Lees in Brolloks oar hoe stil-stil
die prys oorhandigis; -

Regs: Etienne van H88rden..,
sewende keer bekroon,

Victor Munnik '",

gewilde prosabeskw word nie. Walt1:r
gewone Afrikaanse leser sal Die
Wederopstanding van Olive lees?"

• 'n Bekende skrywcr wat nie sy
naam genoemwau he nie (u salnou
sien hoekom) soek die fout by die
beoordelaars. "EleanorBaker (met
bur DieKwart-voor-Sewe-Lelie) bet
nie die prys gewennie, omdat drie
uit die vyf bcoordelaars vroue was
watditnooitvir'nandcrvrousaugee
nie,

Veral Elsabe Steenberg sou dit
,nie ocr haarhart kry nie,"

"Etienne moetontspan," sa Jeanne '
~ "Hymoetniemeerwroegings

,he ocr die Hertzogprys nie.
"Hykry wat hy verdien.Hy ver

dien die Hertzogprys en hy verdien
'n prysvirgoeiegewildeprosa. Daar

. is tog nie 'nverskil tussendie twee
nie,

"Hyhet noudie goedkeuringvan
die NPendieBroederbond,en hulle
het blykbaarbaie vir mekaar te se."

, Van Heerden self se die katego-:
•De! waarvan sykrilici JDal, is outyds. '
"In .Amerika verkoop goeie
letterkundesoos soetkoek," se hy.

SKRYF Etienne van Heerden
goeiegewilde prosa?

Disdievraagnadatdie ATKVsy
prys vir "goeie gewilde prosa" aan
Van Heerden toegeken het vir sy
kortverhaalbundel, Liegfabriek,Dit
is sy sewendeskrywersprys.

Van Heerden het vroe& vanjaar
dieHertzog-Jll)'S ontvang vir syroman
Toorberg. Die romanis ook deurdie
CNAendie ATKV bekroon.
• ProfJohn Kannemeyervan Sen

sal het gese hoewel Liegfabriek 'n
belangrikebock is. moes dit nie vir

, die prys nie in aanmerking gekom
1 bet."Die toekcming maak dieATKY-

'_, ::;;a prys virgewilde prosa inhoudloos."
Hy beveel aan dat 'n duidelike

onderskeid gemaakmoetwool tussen
werke "vanuitsluitlik bellettristiese

, belang en werke met literere ver
dienste wat terselfdertydby die al·
gemeneleser gewild is". ,

Hy se ook die begrip "gewild
heid" moetvir die'beoordelaarsbe
tcromskryfwotd,endieadministra. '
sic - tins ondcrbeheer van Sensal
moet "deeglikhanteer word".,.-----

~ ~'" .. ~ Slaywer en akademikus Fanic
, OlivicrhetgesehyiSveIbaasocrdie
toekenning. "Liegfabriek kan met
die beste wil ter wereld nie as goeie '

,'Raka is vrot
city for whlchhas beenSOamplydemonstrated
byeveryliberated blacknationonourcontinent,
or to bringit abjectly to itsknees byejectl,ng it,in

, everyaspect,from humanerecognition, sothat it
caves in internally, through the strategiesof its
embatteld majority. Whatever the choice, this
human affront cannot be allowed to pursue our
twentieth-century conscience into the twenty
first, that symboliccoming ofagewhichpeoples
of all cultures appear to celebratewith ritesof
passage."

Sedertdie\'roeejar~e'Stjg-prodlJseerSoyinka
toneelstukke, gedigte, twee romans, 'n
tronkdagboeken 'n outobiografie, opstelle, rot-
prente en plate. '

Soyinka se werke is 'n deurlopende ~rden
king van Afrika se mitesen letterkunde.

Laat indiejare sestighet hytweejaar inaan
houding deurgebring. Intemasionale druk het .
homvan 'n vuurpeloton gered, '

- Sonder toegangtot boeke of papier,het hysy
ervaringe in die tronk geskryf tussen die reels
van dieBybel. Dit het later verskyn as TheMan
Died. ' . ,

Wole Soyinka is die eerste skrywer
wat bespreek word in STAN
FRIELICK se nuwe, gereelde

rubriek oor Iiterere figure van ons
. ' kontinent. Soyinka verdedig en

herskep die geesteswereld van
Afrika in sy werk. Die Nigerier is 'n
skerp kritikus van apartheid. Hy _;
bedryf sy politiek ook nie ult 'n

ivoortoring nie, en het na twee jaar
in aanhouding amper voor 'n

.vuurpelotcn beland ...

IN 1965 hetdie Nigeriese skrywerWoleSoyinka
• gewapen met 'n rewolwer • 'n radiostasie oer
geneem 'om te kan uitsaal dat die verkiesing
gemanipuleeris. '

Hyisnle-soossobaieskrywers•'n kritikusuit
'n ivoortoringnie.Hywyssybetrokkenheidbysy
onmiddellike gemeenskap, die Yeruba-kultuur, .
die oopvlekking van korrupsiein Nlgerie endie
stryd om 'n gedeelde menslikheid altyd deur
persoonlike optrede,

Saammet ChinuaAchebe (ook 'n Nigerler) en
die Keniaan Ngugiwa Thiongo is Soyinka (ge
bore1934) eenvanAfrika sebelangrikste skrywers,
hoewel sy werk feitlik onbekend is in Suld-Af
rlka.

Disverstaanbaar, maardisookjammer,want
hy is 'n welsprekende kritikusvanapartheid en
inderdaad van enige pseudo-fllosfle wat die
werklikheid ontken en die bestaan bedreigvan
wat Soyinka die Afrika-wereld noem,

Sy aanvaardingstoespraak vir die Nobelprys
in 1986het hy so afgesluit:

"On that testing grOund which, forus, isSouth
ern Africa, that medieval camp of biblical ter
rors, primitivesuspicions, a choice mustbemade
by all loversof peace: either to bring it intothe
modern world, into a rational state of being
withinthat spirit ofhumanpartnership, a capa-

John Kannemeyer... 'toekenning maak prys
Inhoudloos'

Prys : R19,95 plus AVe

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

Beskikbaar by aile HAUM- en goeie
boekhandelaars, of bestel by: ','

!f/!!JJ ·Iltera, VERNUWlNG MET GEHALTE

Kredletkaarte kan gedeblteer word

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

'n Roman vir SUid
Afrika ~andag.

SUIDPUNT·
JAZZ"

Boekplan
Posbus 12635
Clubvlew

,0014
Tel (012) 666-9033
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BOEKE

Joernaal van 'n trek·
ult die dagboek van

Erasmus 8mlt
Geredlgeer deur Gustav

Preller, Ingelel en versorg
deur Merwe SCholtz.

Ultgegee deur Tafelberg
teen R39,95 plus AVB

Erasmus Smit: predikant
saamop 'sondige'GrootTrek

Pelgrimstog in die politiekvan·liefde

Geskiet
.Smit Ie 'n nag lank wakker nadat

van sulke mense wat wou
weghardloop, summierdoodgeskiet

hongerde vlugtelinge wat die sende
linge sienverbytreJc. Want diedifaqane
was 'n tydperk van ongeewenaarde ,
oorlog en ellende in ons land.

Tsjaka se veldtogte het stam na
stam tot niet.gemaak, Die vlugte
linge het uitgegolf tot aan die suidpunt
van die Xhosa-gebied en ver in
Zimbabwe. En die emigrante uit die

.Kaapkolonie, wat self weer ver
antwoordelik was vir verdere ver- '
huisings (van byvoorbeelddie Nde
bele en die, Griekwa) was nie
geisoleerd nie, maar 'n besondere '
deel van die algemene beroering in '
die land.

Herhaaldelik beskryf Smit die
verwoeste statte waar hulleverbytrek,
met hope wit geraamtes. Die lug is
vol vrees en gerugte van verraad en
dreigende aanvalle. Ni Relief se dood
en die aanvalle by Blaauwkrans word
swartmense wat rondom die leers
dwaal, maklik as spioene aangekeer
vir ondervraging.

, deur sy eie twyfel, bekommemis en
soeke. Daarom glo 'nrnens die on
derhoude met gemarteldes en die
minister vanWet en Orde - en die
tragiek van Suid-Afrika word duide
lik.

., Cassidy slaag daarin om 'n byna
pietistiese besorgdheid vir sending
suksesvol te kombineer en rigting te
gee met 'n sterk klern op politieke
geregtigheid. Versoening en liefde
moet byvoorbeeld in strukture, soos
'n konstitusionele skikking, "inge
bou"word. Enjuisdaarom ishygeen

, pietis nie, maar 'n Christen met sy
, voete op die aarde. '

, Die hoekstraalliefde virat~
bekommernis oor die land en al sy

-mense (ware patrlotisme!).uit en is
werd om deur alle Suid~Afrikaners

gelees te word.
, Oit kan indtirdaad 'n "pelgrirns

tog" in die politiek van liefde word
vir elkeen wat dit lees. Mag 'n Afri:
kaanse vertaling vinnig verskynl .

die Trekkers saamreis nie, hulle het
die Trek as 'n sondige verset teen die
owerheid beskou. Smit moet gedurig
worstel om erkenning deur sy "reis
ende gemeente". Hy word deur baie
verwerp vanwee sy moeilike geaard
heid en ook omdat hy as sendeling
vir die heidene georden was. maar
nie as volwaardige predikant nie, 'n
onderskeid wat te lank in die NG
Kerke voortbestaan het.

Bekoor
Smitse dagboek isderd~ ook 'n

outobiografiese geskrif.
,Dis die deug van Merwe Scholtz

se uitgawe dat hy bekoor geraak het
deur die persoonlike styl van die
dagboekskrywer wat ondanks alles
so "enduit deurgebyt" het, Sy "stil
istiese analise',' vol mooi aanhalings
loop uit. op 'n beoordeling van die
dagboekskrywer as mens.

En daar Ie dit juis: Ondanks die
teenstrydighede in Smit se persoon
Iikheid, sy situasie en uitsprake, is
dit sy menslikheid wit dit vir ons na
150 jaardiemoeite werdmaakom te
oordink wat hy geskryf het.

(Resensieingrypend verkortt

Die "reisende kerk in die woe
styn" vereenselwig hom sterk met
die nuutgevormde staatsorganisasie,
en Smit se voorbidding gaan veral,
soos in die Psalms. om die bewaring
van die eie starn teenoor "die vijand",

Kortom: dieselfde teenstrydighede
wat Suid-Afrikanersvandag nag binne
elke volksgroep konfronteer,

Tog skuil daar erens in die
dagboekskryweriets van die diepgang
van die geloof: 'n wil om die tog
tussen die bitterste teenstrydighede '
deur te maak na die uiteindelike
Jerusalem. "stad van vrede",

Toewyding
Hy doen sywerk van gebed,pre

diking en sielesorg met toewyding,
Buite die laer soek hy vir hom 'n
eensame plek waar hy in stilte kan
gaan bid onder 'n boom of by 'n
fontein.

Joemaal van 'n Trek· belig nie
alleen die uiterlike historiese toe
stande van die Trekkers met nuwe
direktheid nie, Dis ook godsdi
enskroniek, kerklik sowel as per
soonlik.

Geen ander predikant wou met

verstaan, eerder as veroordeel. Sy
doel is om met begrip van die geskie-

, denisen 'n beslcrywing van die huidige
krisis,Christelike riglyne vir die soek
van 'n oplossing te trek. Hierin steun
hy sterk op die feit dat so baieSuid
Afrikaners hulself Christene noem.
, Die beginsels wat hy as riglyne

'stel en die toekomsopsies wat hy
'bespreek. is egter vir meer as Chris
tene belangrik: sake soos gelykheid,

, menslike waarde, sonde (boosheid)
en versoening raak alle Suid-Afri-
kaners. '

. Andermoeilike (soms teologiese)
sake wat hy gebalanseerd hanteer, is

.die Kairos-dokument, burgerlike
ongehoorsaamheid, geweld, ver
antwoordelikheid teenoor die staat,

. sanksies en kommunisme. In sy
politieke' analise is sy keusevir 'n
onderhandelde toekoms. deur alle
Suid-Afrikaners uitgewerk.

Die skrywer kry dit reg om vir
homself 'n integriteit te vestig. juis

is: die eerste keer dat hy gesien het
hoe swartmense geskiet word. .

As vroeere sendeling van die
Londense Sendinggenootskap staan
hy nie onverskillig teenoor die in
heemse bevolking nie, By die aan
hoor van wreedhede deur Silkaats,
onthou hy ookdie Fransesoldate wat
hy in 1795 Amsterdam sien binne
marsjeer het. ,

Idillies
Sy beskrywing van die stat van

Marok is idillies. 'n 'Bruin jonkman
- van Beaufort word. omdat hy talent
het, gevraom in die kerk voor te lees
en tesing: "Hijvoldeed mij zeer wei.
zijn naarn is Jan Bantjes."

En naas die beskrywing van die
sterfbed van GerritMaritz isdaardie
laaste gesprekke met twee ter dood
veroordeelde swartmense.

Tog is daar 'n skokkende streep
van die burgerlike Protestantisme se
selftevredenheid in sy dank aan die
Voorsienigheid vir die wavragte
mieliesen pampoene wat ingezyword
uit verlate landerye - sender gevoel
vir die verdIyfdes wat die oesgeplant
het,

van 'n persoonlike geskiedenis, 'n
analisevan die Suid-Afrikaanse situa
sie en 'n eie (Christelike) siening van
waar en hoe die oplossings gevind
kan word.

Cassidy. 'n gebore Suid-Afrikaner,
is 'n nie-teoloog (en dit tel in die
boekse guns) maarhanteerrnoeilike
teologiese sake op 'n uiters bedrewe
manier, Die boek lees maklik, byna
soos nie-fiksie, In SA bly dit waar:
"Reality is stranger than fiction!"

Die skrywer kombineer sy per
. soonlike ervarings - veral sy stryd
om tussen sendinge en sosiale ger

., , egtigheid te "kies" - met Suid-Afri
kaansegebeure soos die atkondiging

. ' van die noodtoestand (1986) en per
. soonlike onderhoude (met mense soos '
KennethKaunda. Louis IeGrangeen
PWBotha).

Veral waardevol. is sy beskry
wing van en begrip vir die Afrikaner
en sy geskiedenis. Hy doen dit kri
ties en tog sirilpatiek. Hy probeer

THEUNS'ELOFF, '

The Passing Summer
• A South African ..
Pilgrimage in the Politics
of Love.
Deur Michael Cassidy;
Hodder en Stoughton,
1989. (Binnekort is die
tweede druk beskikbaar by
die CNA en Christelike
boekwinkels teen R34.95, .
AVa uitgesluit, en
intussen op bestelllng teen
R35· AVB,posgeld en 'n
groepswerkboekie
Ingeslult • van Africa
Enterprise, Posbus 647,
Pietermarltzburg 3200)

DIE boek. waarvan die eersteoplaag
in Suid-Afrikauitverkoop is voordat .
ditbekendgestel is (I). is 'n mengsel

HELENE DE VILLIERS

ERASMUS SMiT se oorspronklike
dagboek (waarvan die eerstehelfte
heeltemal verlore gegaan het) is
gedurende die Anglo-Boereoorlogvir
bewaring begrawe, en die rysmiere
het dit verniel.

"Had die rysmiere dit maar totaal
opgevreet," se 'n radikale Afrikaanse
predikant vandag, wat voel dat die
fetisjistiese en afgodelike verering
vir Bloedrivier en Geloftedag wat
later in sekere kringe posgevat het,
grootliks toe te skryf is aan Erasmus '
Smit se invloed.

Omstrede soos die predikant van
die Voortrekkers in sy lewe was. so
omstredebly sy bock ook, '

Breer blik
'n Mens voel dat bier 'n geleen

theid verbygegaan is omjuis in die
Trekjaar 1988 'n breer blik opdie
Trek te bied deur dit te sien as deel
van die groot volksverhuisinge van
die vroee 1ge eeu in Suid-Afrika.

Die romanskrywer Elsa Joubert
plaas haar Missionaris teen s6 'n
agtergrond. Onvergeetlik is haar
beskrywing van die lang stoet uitge-

Met die hand
Die dagboek is met die hand

oorgeskryf deur ds HF Schoon van
, Ladysmith. en in 1897 gepubliseer.

In 1920 publiseer Gustav Preller 'n
heruitgawe met kort aantekeninge
en 'n klem op die historiese,in Na- .
sionale Persse reeks: Voortrekker
mense.

'n Engelse vertaling is in 1972
deur Stroik gepubliseer.

Joemaal van 'n Trekis 'n herpub
likasie van Tafelberg vir die Groot
Trek-herdenkingsjaar. 'n Literere
figuur is tot redakteur gekies, die
keernie 'n historikus of'n geestelike
nie,

Prof Merwe Scholtz leun in.sy
toeligting swaarop 'nproefskrif van
dr PS de Jongh oor die lewe van

, Erasmus Smit, en Preller se aan- ,.
tekeninge.

Selfs vir 'n lekeleser is dit duide
lik dat dit vir die nuwe tydperkwaarin
ons leef, nie toereikend is nie. Hoe
kan Mosjoesjoe nog steeds net met
Preller se beskrywing as "die opvol- .
ger van Marok" beskryf word?

vanrassisme'
In 1976het hy Ogun Abibman geskryf, 'n epOs

oor die Tsjaka-mite wat opgedra is aan' die
gesneuweldes van Soweto. Onlan~het hy 'n ge
digt~siklusgeskryf, The Mandela Cycle, gedeel
telik ingegee deur die SA regering se belaglike
vergelyking tussen Nelson Mandela en Rudolf
Hess.

Soyinka se teikens in die kultuurStryd Ie breed.

Westerse kultuurhelde wat, volgens Soyinka,
die Afrika-werklikheid bel aster het, is Descartes,
Hegel, Hume, Locke, Voltaire, Gobineau en Leo
Frobenius - "unabashed theorists of racial supe
riority and denigl'ators·ofAfrican history and
being" .Jungwordaangevaloorsy "racist dis tor
tions of the structure of the human psyche" en
WB Yeats se gedigte is "dotty excursions into a
private never-never land" •

Soyinka noem Marxisme "'n intellektuele dWal
Ing" (wat egter 'n bietjie verglfnis verdien omdat
dit 'n einde voorsien aan menslike uitbulting).

En Afrikane is ook nle sonder skuld nie 
,Soyinka se kritiek van die "Negritude"-bewe
ging lui: "A tiger doesn't have to proclaim his ti.·
gritude - he just pounces."

Maar Soyinka hou syskerpste prosa vir Suid
Afrika en die"desperate last-ditch guardians of
the theory of racial superiority"•

Sy Nobel-toesp~aak This Past Must Address
Its Present is opgedra aan Nelson Mandela. Dis'

. 'n indringende oproep van die Afrika-wereld en
'n kliniese oopvlekking van die rass~ en teolo
giese mites in die ltart van apartheid.

Soyinka sien Suid-Afrika as die laaste institu
sionele produk van argaise Euro-Judaise denke
wat rus op die skeiding tussen die afstammelinge
van Gam en die seuns van Sem. Soyinka haal die
"dark,lethal mythopoeia" van Van Wyk Louw
se Raka aan as die vergestalting van die idee in
die letterkunde - "guaranteed to chum up the
white cesspools of these primordial fears".

Soyinka is dwarsdeur sy loopbaan deur
Westerse en Afrika-kritici uit verskeie kampe
aangeval omdat hy elitisties, irrelevant en o~kuur
sou wees.

Sy werk is inderdaad veeleisend, en soms
esoteries in die subjektiewe bewerking van Af
rika- en Christelike mitologie.

Maar sy boodskap aan Suid-Afrika is helder:
"Let it wither like an aborted fetus of the human
family if it persists in smothering the minds and
sinews that constitute its authentic being"•

Staat moet kultuurwerkers
ophou teister, se Cosaw ,"

DIE staat moet ophou om prOgressiewe kultuurwerkers te teister. eis die
Congress of South African Writers (Cosaw) in een van.die resolusies wat by
hul algemene jaarvergadering aanvaar is. . ,
, Die vrylating van Mandela. soldate uit die townships en skole. SA se

onttrekking uit Namibia. ,'n verwerping van alle vorme van sensuur en die
afskaffmgvan diedoodstraf en artikel 29 van die Wet op Binnelandse
Veiligheid. kom onder meer ter sprake in die twaalf resolusies.

Cosaw het sy kommei uitgespreek oor die "gebrek aan steun vir pro
gressiewe sportbewegings". en sy eie steun belowe "in 'n poging om apartheid
se sportstrukture te ondermyn". .

Cosaw beloof ook sy steun en deelname in die skepping van 'n "nasionale
kultuur-organisasie".

Achmat Dangor. Transvaalse verteenwoordiger op Cosaw se nasionale
bestuur. se Cosaw het ook begin om sy strukture te hersien in 'n poging om
"aktiwiteite en gesag tedesentraliseer" en "om te versekerdat ons effektiefkan
uitreik naons ondersteuners op grondvlak. veral in die plattelandse gebiede en
die townships".

Plaaslike skrywerskringe sal gestig word.
Volgens Dangor reflekteer die nuwe bestuur die beweging se "grassroots"

benadering duideliker as tevore.
Die voorsitter bly prof Njabulo Ndebele (wat in Lesotho woon).
Die nuwe onder-voorsitters is Mzwakhe Mbule (Transvaal). Nisa Malange

(Natal) en Buyisele Jonas (Vrystaat).
Die twee sekretarisse is Donald parenzee (Weskaap) en Jenny Carlson

(Natal). Die publisiteitsekretaris is Mewa Ramgobin (Natal).

VryeWeekblad. 26 Mei 1989 17
'"' ,..~': , -" , ~ ••• " lI' ••• , .. "· "II .. ·~.·o;T". ··-



~~

KLEINADVERTENSIES·

Address : ; ; .

Tel: :; ; : ~ ; , ..

1111
SJaywfr
iodie
duister
Theo Zeedykvan Krug
ersdorp skryf:
Rushdie Iewe nog, ek is
(mond)dood (on)ver
klaar, Soos Rushdie het
ek 'n - in sommige oe 
kontroversiele boek
geskryfwat(SA)-taboes
raak.

Waar ek iets inbring .
leen die geheiligde in
stelling van die huwelik
en fokus op rnensever
houdinge, rneen onaan
tasbarernedia-majesteite
duiwelse verse waar te
neem. Hulle sensureer iets
waarteengeen anderland,
uitgesonder Khorneini se
Iran, besware souopper 
me.

Die keurversiag se:
"me dat die manuskrip
goed is 6f sleg is, Of
(on)moontlikof moeds
willig of wat ook al is
me".· Nee, benewens
asosiale(?) skryfgedrag
wat getuig van skryf
talentword my "'ngoeie
skoothumor,slimwoord
spelinge,ironie.parodie,
satire en veraldiepe eer
Iikheid"toegedig.Watis
dan die vreeslike dood
sonde wat noodsaak dat
ek na die buitenstewoe
stynduistemisverban en .
rnonddood verklaarmoet
word?

(Brief verkort. Nog
Iwee briewe onder 'n
skuilnaam deur dieselfde
skrywer ontvang)

SteuD idee
MJ Botha van Moffat·
viewskryf:

Fk ondersteun dieidee
.dat nie-blankes in die
parlement opgeneem
word.

Oit sa! egtCr diskrimi
nasiebIy,tensy abna!pro
po....sioneelverteenwoor
dig word.

.Kortste
rubriek?

Gedlgle - Geloofs
belydenls van On Klulse
naar- Clinton V du Ples
sis, Hardeband A5 (alles
Ingesluil).
Slegs 100 eksemplare.
Beslel by:
Clinlon du Plessls-ullga
wers· BK. Posbus 547,
Cradock 5880.
Tel(0481) 4113

WERK

Tweedehandse wetsult
vir grolerlge seunvan 14 .
gesoek. Skakel Max du
Preez by 836 7236

Doen reklamewerk In u
vrye tydvir 'n besigheids
ontwikkellngskorporasie.
Verdien 'n bykomstige
inkomsle. (U doen geen
verkope niel)
Skakel Preloria34108151
0820 of Kaapstad 930
1958.
(Verw: 4202)

ultgawes van leadership
SA:Vol 1No 1(1982); Vol
2 No " 2 en 4 (1983); Vol
3 No 1,2 en 3 (1984); Vol
7No2 tol7 (1988). Skakel
Anthonl by (011)339 2021
(w)

Vir Mikro-rekenaars leen
diebeslepryse asookdie
beste opvolgdlens, bel
Paul, Boet of Arrieby PC
2000 (011) 7265885/.
5919

1970 VW BeetleConvert·
able (Karmann) Good
original condition, in regu
laruse.No RWC. Willde
liver anywhere In Tvl.
seller hates doing busl·
ness. so: no offers; no
chancers: A12 000 (+
GST) cash and klaar.
Herwig (012) 429 2532
(w)

. Die Leonard Rayne
Laataandvertoonkas se
mikpunl is om aan jong
kunslenaars en skrywers
diegeleentheid tegeeom
hultalente ten toonteslel.
Enige aspirant-kunsle
naars, skrywers en mu:
slkanle wal van die
geleentheid wil gebruik
maak. moet Debbie Bal
zotin skakel by (011)805
2805/6

ritzburg-kampus van die
Unlversileil van Natal

MARK

Ek soek die volgende

ZONA In Norwood
verkoop ekskluslewe in
heemse handwerk en
kuns

Vrye Weekblad se tele
loonnommer gaan eers
daagsverander. Ole m.IWe
nommer Is836 2151

Yeoville Books. caven-.
dlshstraat 36. Bellevue.
Tel: 648 2002.: Die vol- .
gende boeke is nou
beskikbaar: Feminisliese
Iiteraluur. Faber enFaber
loneelslukke. Suid-Afrl
kaanse ~Ie en Afri
kaanse skrywers' leen
baieredelike pryse

KASHGAR
Handgeweefde
dhurrles (ge·
streepte katoen·
sakke) en silwer
Juwellersware
van Nepal, Indlll
en ,Thailand te
koop. Winkel 68,
The Firs, Rose
bank. Tel: (011)
8803566

Third World Specta'lDr In .
Melville verkoop dieprag- .
Ilgsle handgemaakte.'
vroue"en mansklere in die
helew(lreld.
Skakel Murray by (011)
7266615

. Ole Annesu de Vos-klub
vergader Dinsdagaand
om7.00nmIndiegeelper·
skeboord Ope Kakamas. .
.Ole opstandlrig sal van
naderbekyk word

. Ole nuweSTET 5-4 ver
skyn elndeMel.
Bestel nou by STET,
Posbus 39400, Bramley
2018.
Ole prysIsR3,50

Woordverwerklng: Tik,
edll, kwaliteil drukwerk.
Tel:(021) 472919

Speslale Aanbod:
Sloomskoonmaak van
Tapyte en SlofleerseJ.
Laal [ou drle slaap
kamers, sitkamer, eel
kameren gangofsesstuk
sllkamerslel professio
neeldiep stoomskoonge
maak word vir net RSS.
Plus gratis vlekverwy
deraar en reukverwear
der. Bel tel: (011) 724
0784

Bondbulter. II
Jouverbandbellg
om [eu dood te
maak? Betsal JOu
grootsle Ikuld af
In die helfte van
die tyd. Jou ver·
band kin afbelaal
word • gOller al
wat Jy dink. Vir
verdere Inllgtlng
bel Rhyl Bridger
by tel (011) 792
2693 (w) of (011)
7922136(h)

Superleer: Leer 8 keer
vinniger. Nuwe legnieke
vir lotale konsentrasle,
geheue, doelwilreali
sering. Vir toetse, eksa
mens, skoliere, studente.
aile vakke. Effektlewe
lerugvoer en opvolg
klasse. Cok korrespon
densle. Skakel (011) 643
4659

SoekvertaaJwerk. Engels
na . Afrikaans. Redelike
tarlewe. BelAnnemarle by
tel (011) 836 7236 (w) of
7262285 (h)

Om 'n advertensle In hlerdle kolomme te plaas,
belvir Gwynneof Karlen(011)836-7236, fax(011)
836-7230, of skryfaan Posbus42637, Fordsburg
2033. Ole spertyd vir klelnadvertensles Is 5 nm
op die Olnsdag voor pUbllkasle,

GEBEURE

Vir 'n allernatiewe Iran
saksie 'op 'n a1tematiewe
mOlor deur 'nallernatiewe
verkoopsman.· Konlak
Nick Wildeboer Ie Bill
Troskie BMW,' Welkom .
(0171) 52591.

Ole V~lvry-konsert is
vanaand om 9.00 nm in
Durban' by die MelOdiste
Kerksaal, . en mOre om
9.00nm by die Students
Union Hall op Pieterma-.

POWA'(PeopleOpposing .'.
Women Abuse) is on on
dersleuning- en Inllg
Iingsdiens vir mishan·
deldeenverkragle vroue.
Vir meer Inligting skakel
(011)6424345

Kry jy gereeld jou Vrye
Weekblad? Indien nie,
skakel Jan van den Bos
(011)8367236

DIENSTE

InMelville, Berea, Mayfalr.
ASOO totR600 permaand.
Page393 1020kode 2546

Probleme mel rumaliek
(artritis)? Skryf aan Rael
Simanowitz. Delkloof
Mansions 1. Kloofnek·
straat, Tamboerskloof,
Kaapstad 8001

Studenl seek goedkoop
b1yplek in Johannesburg
(vanaf 15 Junle vir so 'n
maand) BelvirGwynneby
VryeWeekblad (011)836
7236 om 'n boodskap te
faal

Diensplig Adviesdiens.
Vir gratis en onafhanklike
advies openigediensplig
navrae. Skakel Durban
(031) 301 5663 Richard
(w), Plelermarllzburg
(0331) 944079 Mark (h).
Kaapstad (021)689 1194
(5.30 nm 101 7.30 nm),
Grahamslad (0461)
26067Rudi (h),Oos-Lon
den (0431) 27713, Port
Elizabeth (041) 56 1483,
Pretoria (012) 322 7670
Jackia(w). Johannesburg
(011)6148106Neil(h)of
gaan na die Metodisle
kerk,. Pritchardslraal 79

.op Dinsdae van 4.30 nm
tot 7.oonm

Jacob Regop-kapsules:
Help om verlore energie
lerug te plaas deur die
voedingsvitamines wat vir
normate IIggaamJike
funksles verels word, te
verskaf.
StuurR20 (AVBingeslull)
vir 'n maand sevoorraad
aan: Emcor, Posbus 582.
Milnerton 7435. TeJ: (021)
'551 4360. Ook ver
krygbaar by jou naasle

.apleek

ENKELPAME
IS JY AVON
TUURLUSTlG? IS
JY INTELLEK
TUEEL? HOU JY
VAN ESTETIESE
OINGE SOOS
SPORT, DIE
TEATER EN DIE
NATUUR? WIS·
SEL JOU MU· •
SIEKSMAAK VAN
MOZART TOT
KERKORREL?
WISSEL JOU
HUMOR VANPRI· .
VATE EYE TOT
BOEREGRAP- .
PIES? IS JY
TUSSEN 25EN4S
JAAR OUD? (EK
IS 35)HETJY MIN
HANG·UPS?
JA? DAN IS OIT

TYD OAT ONS
MEKAAR LEER
KEN •••
Skryf 'aan:
Siellgenoot,
Wynand Mouton
Itraat 52, Unlver·
sltas 9322(Dames
met afhanklikes
welkom)

Ek soek dringend 'n
tweeslaapkamerwoonstel

. WOONPLEK

- .""., -................................................, ~ .

VryeWeekblad 'plaas di6
week 'n vraelys vir
marknavorslngdoeleln
des. Kyk asseblief uil
daarvoor. vuidil In. maak
asbaldrukke viralmalwal .
jou kopie rees en stuurdil
aanons

YouwillreceiVe 4issues ofStaflrlderVolume 8for1989.

Super M- Eksal jou kem
haaImet 'n witperd. maar
eers nadieJuly- Super C

Staffrider'Magazine
'Stalfrider MagazinehasInaverycrucial andinteresting
waybeen Involved Inthera-emergence oftheresistance
movement In the seventies as well asthedevelopmenl
of theworker's movement morerecently. This is to say
thatStaffrider has been partand parcelof thespread of
a democralic cullure."- Njabulo Ndebele. Participale In .
shaping thecultureofSouth AfricabySUbscribing 10this
exciting andvaluable magazine. Complele theenclosed
form andsend R17,95 10Staffrider S.ubscriptions, Ra
vanPress, PO Box31134, Braamfonlein,2017..

. Name:

OleTakhare vir Vrede sA
moenle moord metmoord
vergeld nle

, . . ,
•••••••••: ••••4 4 u ~ .

.PoStal Code: .::..; :: : ,

'Spirltual values are your
foundation stones for
peace.'-Uriel: Descenlof
the Dove. Van die ander
Takhare

Tarlef: R10 vir 25
woordeof 'n
gedeelte daarvan

PERSOONLIK

Dkte: :..Signature: :: ~ .

Man soek vrlendln.
Tussen 30en 45 metter
s~re opleldlng. Afrikaans
of Nederlands wat tennis
of ander sport genlet en
chrlstelik Is. Gevestigde
geskelde man sonder
hang-ups. Skakel Fred
(011)8498675

Tot en met
die algemene

verkiesing
op 6

September
maggeen

briewe met 'n
,politieke

inhoud
sander 'n
naam en

volle adres
geplaas word

nie,

Adres: .

...................................".....
TjekIposwislel ingesluit vir
A6OIR30

\be~

Moeni.e jou.gewilde
strokieskarakters mjsloop nie!

Vir AGO (AVBingesluit) key
jy Vrye Weekblad 12
maande lank, en vir R30
(AVB ingesluit) 6 maande .
lank. StuurannPosbus
42637 Fordsburg 2033.

Naam: .

.Jttf'r'J((,\\ 0 ® HELP OM VERLORE .
~ ~OJE .ENERGIE TERUG TE PLA.AS '
o ®~(Q)JP ,DEUR DIE VOEDING5- .

. . VITAMINES WAT VIR '.
NORMALE L1GGAAMLIKE .
FUNKSIES VEREIS WORD, TE
VERVANG

StuurR20(AVB Ingesluit) vir 30 kaPSUles, saam
mel diekoepon hieronder. aan:EMCOR,
Posbus 582. Milnorton 7435. Tel (021) 551-4360

r---------------------,
I:::·········:::::::::::::::::::':······:·::::·:::·::::::. i
I I

l;~:;:;.:::::::::::::::::::::::::::::.::::::. ~===.~.J.
OOK VERKRYGBAAR BY JOU NAASTE APTEEK

.Riaan Hofmeyr van
r--:--:--:--~----:~-....:....---,__~L__---,---,__-+_....:......:.......;-......:..._---,_L ..:- -L__......:-.....:... ---J Yeoviile skryf:

Ek genieldie Takhare
vir Vrede se weeklikse
inskrywing in die klein·
advertensiesbaie.

Oil moet die kortste
rnbriek nog wees.

Kan die Takhare nie
'n weeklikse vollengte ro
briek in die koerant kry
nie?
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Anton Koen en James Cohen word in die Pretoria Sentrale
Gevangenis .gehangvir die moord op twee bejaardes, ,

Die grootste vermaaksentrum in die land, Shareworld;
word gelikwideerna 'n skuldbedrag van R45 rniljoen..

- , "",

Twee Suld-Afrikaners, Sydney Baker en Heinz Glockel
word in die tronk in New York aangehou op aanklag van
wapensmokkelary.

Internasionaal '
In die' grootste
versetbeweging
sedertdie kulturele
revolusie van Mao
Tse Tung trotseer
honderdduisende

,Chinese die krygs
wetan indieTl8Il
men-plein in Bei
jing te betoog,

Hulle eis die
bedanking van die
Eerste minister. Li Pengoen die hoofleier, Deng Xiaoping
en die demokratisering van landswette. Tot 70000 soldate '
word ontplooi om die studente-betogings te onderdruk,
hoewel hulle nog nie opgetree het nie, In al die groot sentra
in China asook in die buiteland, veral Amerika en Frankryk,
bewys studente hul eensgesindheidmet die betogers,

Die Sowjet-regering beveel agt Britse diplomate en doe
joernaliste om die land binne twee weke te verlaat in
reaksie op die Britse uitsetting van Sowjet-diplomate wat
hulle beskuldig het van spioenasie.,

i~

Ole voormallge FilIppynse president, Ferdinand Marcos,
is in kritieke toestand in die hospitaal in Honululu, Hawai.

Meryl Streep word by die
Cannes-filrnfees aangewys
as die beste aktrise vir haar
rol in Cry in the Dark.

Die AjatoHah Kbomelnl
ondergaan 'n operasie vir
inwendige bloeding van die .
spysverteringskanaal.

President MlkaH Gor-.
batsjof word deur die Kom
munistiese Party aangewys

,as die nuwe uitvoerende
president.

Rugby- . '
ondersteuners

hoop op 'n
moontlike

internasionale
toer na SUid
Afrika later

vanjaar. Wat gaan
dit vir ons land se
sportbande met
die res van die
wereld - nie net

nou nie, maar ook
opdie lange duur
- beteken? In die
eerste van ons

weeklikse
sportrubriek,

OPSTOPPERS,
gee CHARLES
LEONARD sy

mening, ,

taire gespeel en judo-bewe
gings gedoen om oefening te .
kry.
, "Dit was pragtig om daar
te woon," het sy met behulp
van 'n vcrtaler gcse, "Maardit
vocl goed om buite te wces.
Ek voel piekfyn." ,

Dieeksperiment is deur
navorsers van Ancona in
samewerking met die National

, Aeronautics and Space Ad
'ministration (NASA) en ver
skeie Amerikaanse univer
siteite gedoen.

Follini moet nou verskeie
toetse ondergaan om' vas te
stel tot watter mate die isola
sie haar geestelike en fisiek
bei'nvloed het. - AFP

ALGEMEEN

Ebrahim Patel-hulle van die
Suid-Afrikaanse Rugbyunie
(Sam) in Harare gaan gesels
het, het my oe gegloei van
bewondering. Dit was 'n
dekselsbrawe slap,vaal cmdat
die "bose" ANC nogal in die Sy verduideliking: "Iden- .
voorste gestoelte was. titeite hoort bymekaar. Hulle

Die idee van een nie-ras- ' moet self in hulle ge-
sige rugbyunie in ons land het meenskappe werk."
'n boerehart laat fluks pomp. Dit sal elke~elfrespekte-
Jy weet, dit het so 'n voors- rende rugbyliefhebber in sy
makie gegeevan'n Suid-Afrika Castle laat stik. En dit in die

. waar die apartheidsmonster jaarwatCraven "Die Jaarvan
fmaal begrawe was. Rugby-integrasie" noem.

Endie beloftedatdaar geen Ditklink nes die driekamer-
intemasionaletoerenaons land parlement. Of liewer, die OOe-
sou wees -nie voordat julleen kleedkamer-parlement!
Sam in die eg verbind sou Uitlatings soos die kan 'n
word nie, het menigeoog laat mens van Broeder Fritz Eloff
glinster., , en sy "cronies" verwag, maar

Maar toe raak die ver- , darem nie van Dok nie.
, soeking darem te groot en lemami moet baie dringend

flankerings begin met die die begrip "nie-rassigheid" aan
Engelse, die Skotte, die Wal- hulleverduidelik .voor dit
liesers, die lere, die Franse, heeltemal te laat is..
en die Aussies ... ' Gaan steek gems kers op

AijaijaiDok,dieergsteis by die sokkermanne wat die
dat jy dit toelaat en dit nou afgelope naweek daadwerklik
nog goedpraatook. om: 'ntafel gaan sit het om

Al is die Rugbyraad 100 dinge uit te praat. Ondervoor- '
, jaar oud, hou 'n mens steeds sitterskap van die National

jou woord. Met al die korrup- ' SportsCongress lyk dit of daar
sie wat stink in die lug hang, .werklik eensokkerliggaam in
raak dit al hoe rnakliker vir: Suid-Afrika gaan wees.
die ander lot om te -skree- Die kans dat hulle interna- '
"boereverneukery!". Dit laat . sionale sokker kan speel met
'n kriewel in 'n ou se brock. . ". die goedkeuring van die inter- '.

En asof dit nie genoeg is', nasionale gemeenskap lyk
regverdig Doknog syRaadse stukke beter as julie s'n,
OOe afsooderlikerugbyliggame . Ons wil almal weer ons
in 'n onlangse onderhoud met kele hees skree vir die manne
Vrye Weekblad. Sien, hulle in groen en goud, Dole. maar
het eenvir die wittes, een vir daar is ongelukkig 'n prys wat
die ''kleurlinge'' en eenvirdie , OIlS eers moet betaal. Kom
swartes. ons doen dit,

Sonder begrip van dag of
nag. en sender 'n horlosie, het
sy begin om 24 tot, 25 uur
wakker te bly en dan vir 10
ure te slaap. Sy het ook opge-
hou menstrueer. ;

Haar enigste kontak met
die buitewereld was deur 'n
rekenaar wat gekoppel was
aan die van die navorsers s'n.

Sy kon niemand sien of
hoor nie en daar was .drie
videokameras en mikrofone
in die grot om haar te moni
tor.

Follini het haar besig ge
hou deur die mure .van die
grot met papieruitknipsels te
versier. ,

Fol1ini het oak gelees, soli-

"; ' .... ,;, "

Marshall beskou die rugby
uniesse hooding, dat hul spelers
self moet kom kyk wat hier
aan die gang is, as baie
"vreemd",

"Wat hulle sal sien, is 'n
land wat in 'n noodtoestand
verkeer," se hy.

Die Nieu-Seelandse Rugby
unie het geen uitnodiging van
die SARR na die feesvierings
ontvang nie, Hul houding·
verskil ookheeltemalmet die
van die Britserugbybase: "Baie
streng stappe sal teen ons
spelers geneem word as hulle
uitnodigings na Suid-Afrika
aanvaar," is die reaksie van
die voorsitter van dieNSRU,
Russ Thomas.

Hoe nou gemaak?wonder
Suid-Afrikaners seker.

Dit is immers rugby se lOOe
verjaardag en elke land is,
volgens die Intemasionale
Rugbyraad geregtig op 'n inter
nasionale toer..

Dit lyk al weer na 'n kwessie
van "ons is alleen teen die
hele bose buitewereld",

Rugby lykop die oog af'na .
een van die sportsoorte waar
alles denkbaar gedoen word
om dit ten volle geintegreer te
kry. Mense soos Paarwateren
Cupido draf dan uit vir die
Streeptruie, enDanieCraven,
die president van die SARR,
het vanjaar selfs uitgesonder
as die jaar waarin alles
denkbaar gedoen gaan word
om apartheidop die rugbyvelde
te plettervat.

En hier wil ek my nou tot
dok Craven rig.

, Toe jy verlede jaar met

, '

n
duurprys

r

te betaalO'ID

SArugby
het

DIE gedagte aan 'n Spring
bokspan wat op die veld draf
teen die wereld se beste vyf
tiental Iaat enige rugby-on
dersteuner se mond water.
Geesdriftiges wat in hul mas
sas oprokna Ellispark, Loftus,
NuwelandenBoet Erasmus is
egteriets wat al soeffens begin
vervaaghet.

Indien dit gebeur, sal OIlS

werklik weet hoe ons marine
in die trotse groen en goud
met die bestes vergelyk, en
menige argumente sal, ook
opgelosword, Die geliefkooSde
tydverdryf van Suid-Afrika
ners om hul eie Bokspan te
kies, sal dan sin he. En Zand
berg Jansen se nonsenssoe
kery sal ook relevant wees.

Die kans dat OIlS 'n inter
nasionale span om en by
Augustus gaan sien, lyk heel
good. Die Suid-Afrikaanse
Rugbyraad vier dan hulloo
jarige bestaan met feeswed
stryde regoor die land teen 'no
genooide intemasionale span.

Nieu-Seeland se minister
van Buitelandse Sake, Russell '
Marshall, het die week in
Wellington versoek dat die
Britse rugby-unies hul spe
lers weerhou om na Suid
Afrika te kom.

"Rugbyspelers sal nie veel
meer as 'n polisiestaat aantref
met rasse-diskriminasie as deel
van die landswette nie. Dit is
die klimaat waarin hulle gaan
speel," se hy.

Hy het duide1ik volgende
jaar se Statebondspele - wat
in sy land plaasvind - in ge
dagte as hy dft se.

Italiaanse vrou piekfyn
na 130 dae in grot ...
CARLSBAD, Nieu-Mexiko - Met die eksperiment het sy
'n Italiaanse vrou, wat 130 die wereldrekord vir 'n vrou
dae in 'n verseelde grot deur- in isolasie gebreek.
gebring het as deel van 'n "Ek voel goed," het sy in
wetenskaplike eksperiment, Engels aan joemaliste en
het gese die eerste ding watsy ondersteuners gese, Follini het
nou wil doen, is om te gaan Engelse taalboeke
stap, " .. ~~amgeneemtoesyindiegrot

Stefania Follini, 'n'27~ja- verseel is op 14 Januarie.
rige biimehuisversierder van "Ek dink ek sal vir 'n lang
Ancona in Italie, het as vry- ent gaan stap," het sy gese,
williger aan 'n eksperiment, "Ek sal later aan al die dinge
wat die uitwerking van lang . dink wat ek nog wil doen."
periodes in isolasie op die mens In die grot het Follini heel-
wou ondersoek, deelgeneem. .temal begrip van tyd verloor

Buite die grot, na vier en kon nie glo toe die navors-
maande sonder enige ersvirhaardeurrniddelvan'n
geselskap, het sy haar donker- rekenaar se die eksperiment
brille opgesit om haar <>is teen is byna voltooi nie, Sy het
die woestynson te beskerm.. gedink net 80 dae is verby,,

VryeWeel<bIad wordultgegeedeurWendingPubllkasles Beperk vanBrellstraat 153,Newtown, Johannesburg. Oleteleloonnommer Is8367236.Oleposadres Is Posbus 42637,Fordsburg 2033.
OlebIadWQ(d gedrukdeurExcelsior Orukkers (Edms) Bpkvanlautreweg 2,Stonnlll. Oltwordversprel deurAlliedUltgewers BpkvanWepenerstraat 32,Booysens, Joharinesburg.
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Vir die eerste maalln nege jaar gaan die blonde
Bruce Fordyce nie weer sy gebruikllke eerste
plek in die Comrades-marathon inneem nie.

Watter mansatleet gaan Woensdag eerste oor
die wenstreep in Durban drat? En, hoe ver gaan

Frith van der Merwe die vroue-a tdeling wen?
OCKIE DUPPER krap kop hieroor

Niks verkeerd

Mark Page, een van die gunstellnge, gllmlag oor die gedagte

hardloop. Dit is bier waar Nic die die Stellenbosch-ultra, en 'n sesde
ding kan doen." plek losgehardloop het in die Twee

'n Atleet wat nog nooit aan die Oseane.
Comrades deelgeneem het nie , en 'n Ander bekende is Hosea Tjale,
volgens baie mense die eerste oo r- wat baie het om te bewys na sy
sese wenner sedert 1972 kan wees, is tweede plek in 1985 en sy derde plek
die Hongaarse ster Att ila Kovacks. in 1987.

Na sy sewende plek in die Stan- 'nBuiteperd onder die mans is die
dard Bank- 100 km en sy negende jong Charl Mattheus. Na 'n 2 l e plek
plek in die Twee Oseane, het Kovacks in 1987, het die 22-jarige Matth eus
kenners verstom met sy dieet van die tongebehoorlik losgehadmetsy
langafstand-oefenweke (200 km plus) goeie sewende plek verlede jaar.
en deeln ame aan bykans elke moont- Die atleet wat verl ede jaar in die
like wed loop . sesde p lek geeindig het, Winkelhaak

Slegs 'n week nli die Twee Ose- se Jetrnan M sutu, staan ook 'n goeie
ane, op 2 April , eindig Kovacks vyfde kans om op die plek te verbeter.
in die Jackie Gibson-marathon me t In die vroue-afdeling is die vraag
'n vinnige 2:34:04, en op 9 April nie "wie gaan wen?" nie, m aar "hoe
teken hy 'n 1:51 in die Krug ersdorp ver gaan Frith van der Merwe wen?"
32 km aan. Dit volg hy op met 'n (dit is nou as die son nie gaan stil-
oorwinning in beide die Elite staan of iets onverwags gebeur n ie).
Sasolburg-ultra en die Ohlssons 56 'n Mens wonder ook of Frith nie
km op Potchefstroom. gaanregkrywatgeenandervrou nog

Om alles te kroon hard loop hy in die Comrades kon vennag he t nie
ook 'n vinnige 2:27:30 in die Lu - - om onder -die top -tien atlete te
cozade-mara thon - dit alles binne 'n eindig. -
kwessie van vyf weke! Dit mag da1k vergesog klink, maar

sy het maalvleis gern aak van haar
teenstandersdie jaar, en in dieproses
twee wereldrekords (in die 30 mylen
50 km) agter haar naam geslcryf.

Haar22e plek in die TweeOseane
en haar verstommende SA rekord
(2:30:35) in die SA rnarathonkam
pioenskappe plaas die vrou van Benoni
in 'n heel ander klas as haar mede
deelnemers.

Haar derde plek in die Clicks
Femina- lOkm wedloop in Durban 
nadat sy voor die tyd bekend gemaak
het dat sy slegs gaan "jog" in die
wedloop - het 'n bekende kommenta
tor laat opmerk dat Frith 'nmetamor
fose ondergaan sodra die skoot klap.

Vra maar vir Johnny Halberstadt,
Danny Biggs, Alan Robb en Nic
Bester, wie se name almal 'n paar
plekke onder Frith s'n op die uitslae
van die Twee Oseane verskyn het.

He len Lucre, wenn er van die
Comrades in 1985, 1986 en 1987,
Iyk na 'n waarskynlike naaswenner
die jaar,

Na haar teleurstellende derde plek
(7:07:50) verledejaar, het sy vanjaar
baie gesnoei aan haar oefenafstande
en dit lyk of dit die gewenste uit
werking het.-

Sy het verlede maand die Settlers
ultra-marathon (60km) op Graham
stad gewen, en 'n vinnige 57 minute
in 'n onlangse 15 km aangeteken.

Skakel Woensdagoggend die
kassie maar vroeg aan - hier korn 'n
grote.

Ooroefen ? Alan Robb, wat die
wedloop vier keer in die sewentiger
jare gew en het, dink nie so nie.

"Attila het nog niks verkeerd
gedoen nie en het baie tyd gehad om
uit te rus vir die Comrades." Ho u

- hierdie borselkop, wat in die klere
van Rocky Road Runners deelneem,
goeddop. '

Die tweede oorsese inskrywing
wat genoem moet word , is die van
die Franse 100 km kampioen, Jean
Marc Bellocq. Sy vierde plek in die
StandardBank-l00kmensytweede
plek in die wereld 100 km kampioen
skap verlede jaar, gee volgens Ber
nard Rose aanBellocq'n beta wenkans
as Kova cks.

Die huidige Suid-Afrikaanse
marathon-kampioen, Willie Mtolo,
is Fordyce se keuse vir die kroon.
Mtolo se uitstckcnde 2:08: 15 in die
standaardmarathon gee aan hom
daardie bykomstige voorsprong wat
afwesig is by die m ecste van sy
teenstanders . Kan hy eg ter sy staal
oor meer as dubbel die afstand toon?

Die beproefde teorie dat d ie
Comrades eers werklik na 70 km
begin, kan Mtolo dalk kniehalter 
ondanks die fe itdathy in 1983 reeds
die Comrades in 'n goeie 23e plek
voltooi het.

Dan is daar nog Phi lemon
Mogashane, wat na Fordyce en Deon
Holtzhausen dade geeindig het in
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vanjaar in sy ee rste "af" wedloop, en
die rnoontlikheid bestaan dat die druk
op hom dalk net te veel kan wees,

Page dink anders: "Ek
voe l baic goed. M y enig 
ste pro bleem is ek voel
so sterk da t ek myself
moet terughou en spaar
vir die wedloo p. "

Page lyk uitstekend
voorbereid. Op 6 Mei
voltoo i hy die Wal ly
Hayward-marathon in
2:41 om net die volgende
dag 'n vinnigc 76 minute
in 'n half-marathon aan
te teken. Verlede Saterdag
draf hy die Randburg half
marathon in 'n gernak
like 80 minute af.

Met sy spoed skeel
niks , Hy het onlangs agste
geeindig in 'n lOkm
wed1oop. Sy tyd - 'n blits
vinnige 30,47 m inute 
was die beste van sy
loopbaan.

Na sy vierde plek in
die Iron Man-kompetisie
in Februarie, is daar oo k
maar min van Nic Be ster
gehoor. Bester, wat ook
die eerste keer aan die
"af" wedloop deelneem,
se hy het die jaar in sy
voo rbere iding meer
gekonscntreer op die
Comr ades as die Ultra
man-kom petisie. Die
laas te ultr a-marathon
waaraan hy deelgeneem

~ . het, was die Twee Osc-
ane waar hy 'n gemak
like 3:40 gehardloop het.

Opgeestelike vlak kan
Bester vanjaar egter die
knoop deurhak. ''Nic is
'mentally' baie sterk," het
'n oefenmaat aan Vrye
Weekblad gese ,

"Die wedloop is die
jaar2 km langer , en asjy
uil is op jou bene, is dit
ver om op reserwes te

sal
,

nooit
Bruce

Standard Bank- l ookm wedloop in
Fcbruarie - wa ar hy moes tou opgoo i
- 'n lae profiel gehandhaaf. Hy hardloop

vergewe'Paniek?
Ek sal Bruce noo it ve rgewe nie ,

maar hier kom dit.
Kenn ers voorspel dat paniek kan

losbreek aan die begin van die wed
loop. In die verlede het bai e atlete vir
Fordyce dopgehou en toegelaat dat
hy die pas aangee.

Die jaar sal atletenie weet watom
te doen nie.

Sommiges sal 'n te harde pasaangee
in 'n poging om weg te breek, en dit
sal dan aan 'n handjievol atlete oor
gelaat word om te wys waartoe hulle
in staat is .

Mark Page en Nic Bester moet op
grond van hulle prestasies verlede
jaar (onderskeidelik tweede en derde)
as twee van die groot gunstel inge
beskou word.

Page het sedert sy rampspoedige

"OPER as die gesig van 'n
hoofseun."

'n Raker beskrywing van vanjaar
se Comrades-marathon kan daar nie
wees nie. Wat 'n sponslcrywer se
droomstorie kon wees, het in 'n nag
merri e ontaard.

Met sy onttrekking aan die spog
marathm hetBruce Fordyce dit skielik
moontlik gernaak vir 'n groot groep
atlete om as potensiele wenner van
diemansafdeling uitd ie s tryd te tree.

Ek is gewaars ku .
Fordyce was nog altyd van mening

dar hy nooit aan die Comrades sou
deelneem indien hy nie 100 persent
fiks is nie.

Maar as iernand wat reeds sy storie
uitgewerk her,het ek geweier om te
glo da t d ie oorw inning in die Stan
dard Bank- lookm wedloopop Stellen
bosch vee l uit Fordyce sou neem.

Dit het. Omnou nog te sanik oor
"waris 'nConredes sender'n F<rdyce"
gaan my nie ver bring nie. 'n Berig
oor 'n Comrades so nder die blonde
koningmoetgeskry f word(dreigmy
redakteur).

, I
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I
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Manie •nle meer stil

" .

Andrea Vinassa

REGISSEUR Manie van Rensburg
se naa m het van die SAUK·TV·
skerm verdwyn sedert hy Dakar
besoek het • maar die stilte word
nou verbreek.

Hy is besig met 'n paar interessante projekte.
Eendaarvan is dieverfilming van 'n televisie
reeks gegrond op HansStrydom se biografie
van Robey Leibbranclt, bokser en Nazi-saboteur
in Suid-Afrika.

'n Ander projek is die stigting van die
Rolprentteater-Instituut, wat vir Suid-Afrikaanse
rolprentmense van meerbelang is.

Die doel van die instituut is om die kultuur
wat deur Suid-Afrikaners vervaardig is, aan die
buitewereld te bring. Die instituut bernoei hom
met die verfilmingvan hoofsaaklik toneelstukke
en sal dien as 'n vertoonkas vir die ideesvan
Suid-Afrikaners wat hulle verset teen apartheld
en teen buitelanders (soos Richard Attenbor
ough) wat Suid-Afrika se beeld na buite beheer.

Die instituut is gegrond op die konsepvan
die American Film Theatre, die vervaardigers
vanprente soos The Glass Menagerie en A
Streetcar Named Desire.

Die eerste produksie, The NativeWho
CausedAll The Trouble, is geskryf deur
Vanessa Cooke, Danny Keogh en Fink Haysom
en is in 1986/87 bekroon met die AA Vita-prys

vir die Toneelskrywer
, van die Jaar. Die
prent handel oor een
van die hoekstene '
van apartheid - die
grondgebiedewet van
1913. .

"Ek is verveeld
metagitprop-teater.
Diepopulate
uitbeeldings van die
slagoffers van

Danny Keogh, &en apartheid het 'n cliche
van dIe skrywers geword," sA Van

vanThe Native Who Rensburg;
Caused All The' . Een vandie

Trouble ~I~ng~iskte take v~n
die tnstnuut, sll hy, IS

dieopleidingvan tegnicien skrywers.
"Teater is die medium vandie skrywer,

rolprente Is die regisseur se medium. Ole ideaal
is omdie twee te kombineer.

"Ekwil'n nuwegenre ontdek. Uiteindelik wil
ek regstreeksvir dill genreskryf."

Die regisseur is ook lidvan de uitvoerende
raad van die Filmand AlliedWorkers Union
(Fawo) en 'n sterkondersteuner van die
organisasie se beleld om 'n altematiewe
rolprentbedryf en -kultuurte bevorder. Hy het
dit teen die Amerikaanse en hoogskomersiele
orientering van die hUidige bedryf.

"Fawo bring vir die eerstekeer 'n klomp
kreatiewemensebymekaar, mensewat omgee
vir die bedryf en vir die landwaarin hulle leaf. .
Twee vyande van die bedryf is ego engeldgler
igheid en as dit afwesig is, kan interessante
rolprente gemaakword.

"Die instituut wil mense betrekwat teen
reallstiese salarisse wi! werk, omdatditvir hulle
lekker is."

En Leibbranclt?
Van Rensburgvertrekvandag Oudtshoorn

toe waar hy beginwerk aanOperation
Weissdorn waarinMai'lus Weyers die rol speel
vanJan Smuts sa baasspeurder, Jan Taillaro,
en die onbekendeKaapse akteurwat in Londen
woon, Paul Hertzberg, die rol van Leibbrandt
vertolk.

OperationWeissdorn is nle 'n Instituut-projek
nie.

-- .-

~lA -1\1 TEll"
o Milpark

(agter Holiday Inn)
(011) 726-3412/8609

Oop van middagete tot baie
laat sewe dae per week
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GUY WILLOUGHBY

Hard Times
Deur Charles Dickens.

, Bewerker en regisseur Janice'
, Honeyman. Van 22 Mel by

Wlndybrow

Stel teleur
Ongelukkig stel Honeyman

se weergawe ons teleur om
dieselfde rede as wat Dickens
boei: ons belangstelling in Hard
Times word gehou deur die
manier waarop die storie vertel

,word eerder as die ($ukkelende)
storielyn.: '

Om vir die verar.dering van
- medium te vergoed, moet
visuele gelykes vir Dickensse
sentr\lle \iterare beeIde op die
verhoog gevind word· by
voorbeeld die rook wat .
'eindeloos oar die fabrieKekrul.
Dit word net p!ek-plek
reggekry. , '

Maar al is die verwerking
dun, dievertolkings is van 'n

, baie hoe gehalte. Die gewildste
was Robert Whitehead Se

"oordadige Mr Bounderby, '
. Michael McCabe se "harde '
felte"-opvoedkundige, Thomas

, Gradgrind, en Carol-Ann
, Kelleher se Sissy Jupe, die

eenvoudige sirkusmeisie wat ..
ten spyte van Dickens se

, sentimentaliteit heeltemal
,oortuig.. .

Johan Pretorius se musiek', "
was slim:veelsydig en"vol
atmosfeer. Hierdie element kon:,
bater gebruik gewees het om
die stuk te bind."

JANICE, HONEYMANpak 'n
groot taak aan met hierdie

, uitvoerlge produksie: om die
, ' kaleidoskopiese w~reld van 'n
, < baiangrlke Dickensroman in die,

skraler taal van die verhoog te, '
, verwerk. Die poging slaag nie ';'j
, heeltemal nie ~ dalk is dit ;, ' ,
onmoontlik ~ maar wys tog
bawonderenswaardige moed.

.Die kwessies in Hard Times '
(geskryf In 1854) herinner baie : '''1'

,,' sterkaan die van Suid·Afrika :' 1,
nou, en dit verduidelik waar- 'il
skynlik hoekom 'n nuwe l~

verwerking nou opgevoer word. H
In die boek fokus Dickens op' f'
die uitbuiting van katoen- n
fabriekswerkers deur die I~

I'geldgierige base van noord-. !1
, Engeland, en die hardekop l:

ekonoms watdie uitbuiting b

. regverdig het. r
t
l'
I
l'
!
i

I
I,,

'i:; Amanda Strydo~,

,- ".;'

..-...,.;.",,...,..~'"'

< ,
" ''<.

Charles Leonard,

Plate word op 'n skaal van 0 tot 10, '
, beoordee,l, "" ' ..." '

Chris duPlessis.:;" :
AMANDA ST~y60M identi- :' ~

'fiseernie aldag met die,fe·
'ministiese nasleepsels in
,Orgasmo Adulto Escapes, ' Alcock(hy Is so gedoop)'"
From The Zoo wattans by , blykbaar misinoedig weer erken
die Black Sun opgevoer word"" ;hy weet glad nie hoe ~n vrou so '

, nie.· < ".' .' \ ~<' 'n ervaring beleef nle. ' ,,
·Belde mans en vrouens is.. "~Feminisme"en 'ake"-~:; ,

weerloos op seksuelegebied..··orgasmes op die verhooQ ten
verduidelik sy met 'n soort post- . spyte, het Amanda self Ole veel
feminlstiese poging. "Mans is ' seksusle "hangups" nie. Sy
nle meer noodwendigdie " erken egter dlt was nle maklik '
jagters en die vrou die prooi om daar te kom nie. "Afrikaanse
nie: vrouens is seksueel verskriklik

Sy deel die verhoog met 'n ' oppressed. Dit is hoe ons "
ander "comeback"·kunstenaar, 'grootgeword het. Christelike
Michelle Maxwell, wat nou al agt waardes ..;·
jaar in die buiteland werk; en ,~ Amanda se verlengde en ..
beslun het om haar vakansietyd redelik publieke rondevan swak '
hier met die stuk te aan vul.. geluk het 'n Christelike iden- . '
" Die stuk is geskryf deur die" tneitskrisIs ingeslun. Maarsy ,

Itallaner Dario Fo en sy aktrise-.. sien nlehaar "correback" in die '
vrou Franca Rama:van die teater verlede jaar met Pieter,' .'

, bekendste eksponente van" . Toerlen se·~lesbiese·stuk. ,1,
. post-fascistiese polnieke ~n > ~ ~ Bluefish Cove..as. '0_ amptelike. .. <

"werkersklas teater in Italie. '.'".<~. y.'egbreekvan haartydelike'
.; Orgasmo, wat draal om die Christelike blymoedigheldnie.
vrou en haar seksualitelt, word" Sy was hat Ius om weerte

, opgevOerIn ses monol06 met'n.·' 'werk. .'., . , ' .
gesamentllke proloog.< ' ,:", Om dlt te.doerrrnces sy 'n

,·Ons spreek nle net die mans,' '. miskraam, 'n egskeiding, die "',
In die gehoor aan of maak,'~ , gepaardgaande skuldgevoe-
gekke van hulle nie. Ons praat ,: lens, akute depressie - en die ',""
net soveelmet die vrouens." ~', ,~: reik na strooihalms (5005 ,"

Sy beset egter.dat cia to<?n'f<~,:'" Christendom indiegeval).. " ",
van die stuk en sornrnlqe ' \ : 'oorkom. En Orgasmo en "
verwysings as neerbuigend ' 'Bluetlsh is,seker nie die.
teenoor mans gesien kan word' swakste keuses vir 'n akteur wat
(penisseword as "klein wonder- . 'n terugkeer van haar libido" ;
werkies" beskryf). Ou Freu- probeer bewerkstellig nie.. '
diaan~e cliches soos "penis·, '1---:''-'--"7'""-T-~--:--'~~-'---::::;-----::--:,_-__-":;,;,;---:~:,-:",::"-",,,:--:,,,---::,,_---::"_;'-:"_---::"_-.,.,..-.:.-j
envy". hoe satiries ook ai, steek . t, ,", kk ',", · ", " .,,' "
~~:~t~~~t(~~I~~~).are~u~t"'.,eer\'V,",e,'rJa,ar,';',.'" en,'.rnag

En mans ell vrouens bly
steeds so onbewus van mekaar d " '" ' '" .
;~!!n~~~f.~n:~~~~;sse ... aar nog vele wees
blykbaar met 'n wil van sy eie ' ,,' " "
gebore - verstaan nie. Hulle tot en met Mike (Rutherford van Genesis)

, weet nle mooi hoe ongemaklik .. and the Mechanics se Alii Need is a
ereksies • ewe skielik op die " Miracle, doen die musiek die naam Classic
bus, of sommer in die wind - Rock gestand..
eintlik kanwees nie. ' ":' '. Lekker verjaar en ons slen uit na nog.

Dieselfde na'iwiteitgeld vir ," " ' vele meer. :" ' '
mans. Tydens een van die vele '
orgasme-similasies in die stuk
het debuut-regisseurDavid, ,,"

.. .:

'"

,. < ~ .,'

';'. "~.

. i,e.,·,

.!.-

."
c .

..,

, "
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Ongemaklik '
Aan die ander kant hat die ;~

verhoogstel heelwat bygedra tot
die los struktuur van die aand.
Die verhoog was ongemaklik en \:.
bekrompe, sodat die karakters
verskeie tonele in moeilike '
hoekies moes speel terwyl groot
ruimtes ongebruik gelaat is.

Hard Times is dikwels lekker .
. , om na te kyk, en laat soms 'n

ryk Dickensiaanse akkoord
, weerklink; maar wat ontbreek is '

'n organiese eenheid van dade,' ,"
w()orde en skbuspel wat 'n
dramatiese gelyke sou wees vir
die lees van die boek.

Hoewel Dickens lief was vir
.die teater, het hy besluit om"
hom in 'n roman Liit te druk.

" Hierdle prodyksie wys - onder'
,andere - dat dit 'n wyse keuse
was.David Crosby In 'n ontspanne lulm

:f

Nico Malan·teater·.,
18 Mei tot 3 Junie '

,Bespreek by Computicket

:, ~

. ln'n mO,deme Afrika·land'
is 'n spel tussen Koning
en Nar, ministers.. "'"
en Wewer,
onverbloemd komies,-"
totdat die Wewer '

, nie net weef, maar
ook rebellee'r, .
tot die Keiser'''
vergeefs wi! weet:
dit wat ek dra,
Is dit, of Is dit nie?,

'. :~
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B3

deur LIllian Hellman
regie: Terrence Shank

me' Doro'hy·Ann Gould,
acqul Singer &

Sean Taylor

(The Tempe.')
deurWilliam Shalcea"..
regie: Dieter Relble .

me' Loul. "an H/ekerk,

PeterSe-Puma

goaddaarln Indietweade
bedryfomdievertwyfellng wat

.sy byna-naaktheid - watdeur
almalontken word - oor te dra.

Ra€ll Mercur asdie hofnaris
die kommentator, die tra
disionele ondergeskikte wat
meerInslg hetassy soge- .
.naamde meerderes. Sy
vertolklng Isvanho~ standaard,
die skeldsiyn tussen onderda
nlgheld en uittartlng fyn getrek.

Virdlegene waaroor dit nou
allesgaan, Isdieeinde'n ryk
bronomte ontgin. Oleonder
druktevolk (watblykbaarmin .'
kleredraweens die hitte) .
aanbld 'n keiserwat nle net
swakIs nle maar nouook .
swakslnnig geword het.Die
onderbroek Isdiesimbool van
sy,solidarlteit met hulle
ongeklede staat. Miskien hetdie
Rocky HorrorShow dleseltde
boodskap: Madness takes its
toll. Aan die einde weerklink
Nkosi Sikel'l Afrika luldterwyl

. die Heilige Keiser vir sy onder
dane(dissipels?) waal.

Terloops, disdie tweede keer
binneeenweek dat ek 'n . .
opvoering bywoon wateindig
met hierdie lied. Salons
eersdaags die Engelse .
voorbeeld volg en dit aandie
eindevan aileopvoerings speel,
soosGodSave TheQueen? ....

Klm~1ery
Hk CIIvendfah. • Drama. StaatsteaterPta
FIIIr,cM Ittut . 24 Mel- 17 Jun/e .
......,., JohanneIburgl· Bespreek by Computlcket
TIIefoon 141110711204 l ..

Die Groen Tier
endle Keiser
se onderbroek
Ole Keiser
Deur Bartho Smlt onder regie
van Marthlnus Basson. In die
Nlco ""alan-tester tot 3 Junia.

CAnfERINE DU PLESSIS

VOLWASSENES hetooknodlg
om sprokles te hooren Ole
Kelser,deur BarthoSm~ is
speslaal vir hulle geskryf. Ons
betree'die kamma-kammaland
van Ekwator, waar dieprag en
praalvandie keiserensy hot ..
selts dievan dieglinsterende
Sonkonlng oorskadu. .

So~s al die bestesprokles
kan hierdle een ook opverskeie
vlakke !ge'fnterpreteer word. Met .
karakters soos die Ministers van
Kultuuf, Verdediging en .
Bultelandse Sake €In 'n terroris
telelerwat bekendstaan asdie '
Groen'Tier, Is dit nle moeilik om'
die vel')'lYslngsraamwerk elders
toe te pas nie. ' ..

Die Keiser is swak, maarhet.'
90ele bedoelings. Dieministers
Is oo~ swak maar krydit regom
na hulleeie belange omte sien...
Die Groen Tier din~ hykenen
verteenwoordig die onderdrukte
vOlk. Niemand siendie
werklikheid raaknie,almal .
verkeeronder 'n waanvaneen
of ander aard. Dieenigste een
wat dit'hoegenaamd besef is die
skerpslnnige nar. .

Oordadigheid .
Diekosiuums en stelskep

die atmosfeer van onwerklike
-oordadigheld watdeurgans
heers. John Caviggle se
kostuums Iseffektief - die
effektiefste miskiendie een
voudige wit onderbroek waarin
Neels Coetzee as diekeisersy

.verskyning maak.Dieonder-' .
broek-motief verskyn ookop die
rooigordyne van die hot - die X- ..
frontantwerp verdoesei In 'n
vredesimbool. Soosmetsoveel
anderdinge in hierdie toneel-
stuk,word dit omgekeer en "
agterstevoor ingespan sodatdie •
allegoriese verwyslngs mekaar
vinnig opvolgas mens jou
gedagtes daarvooroopstel.

Marthinus Basson se aanslag
is oordie algemeen 1ig, veral
wat betrefdie Ministers van
Verdediging (Casper de Vries)' .
en Kultuur (LouwVerwey). .
Neels Coetzee Is gepas
kelserlik aan die begin enslaag

Ondersteun
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Grantlun 64,
Norwood:

Tel: (011)728-4154

ZONA

VanQ die VOEUS in Natal
DIE VoelvrY-toer vang vanaand om nege gees in Durban se Metodlste Kerk
saalln Durban, enSaterdagaand, ook omnege, InPieterma~burg se ';
Students Union. Ole toer slun af met konserte op Vrydag 2 JUnie en Sater~ .
dag3 JunleInWindhoek bydie Wlndh,oek-teater om 9 nm.Vasbyt, k~rets.

Chris du Plessis

.Oleheld van die dag, Nteml PUlso
Foto: Andrea Vinassa

GLEN SWARTen .
L1da Meiring soos
hulle te slen sal

wees In 'n Brommer
In die Boord, 'n

satlriese stuk met
muslek, deur Hennie

Aucamp. Dlt word
opgevoer deur

Sukovs, en kom nou
. vir die eerste keer
op die planke. In die

Stadskouburg In
Bloemfontein tot 3

Junle, en dan van 23
. Junle tot 1 Julie.

.,Van7 tot 10 Junle In
Welkom,13 Junle In
Kroonstad,15 Junle
. In Sasolburg en 17

Junle In secunda. .
Bespreek by die

sand en sy agent&.

nisse vir 'n wyleby diedeur uit na 'nkulturele "blaaskans" van
geblaas methulleunieke meer as twee dekades.
mbaqanga-jazz-swing-marabi- Moeketsl is tussen toeen nou
kwela kombinasie. tragies, 'n armman, in 'n walm

Oat hierdie eg Suid·Afrl- . vanalkohol en rookdampe
kaanse muslekstyl tydloos en oorlede.·
universeel is, was duidelik. Klein Nadiegroep se eerste
kindertjies van aile rasse was "revival" opvoering in Alexandra
van dievoorste dansers. Townshiphet hullealln

Netvir 'n oomblik, indie rook; Botswana getoer (1986) en was
diegedruis en die gedeelde . hulle diegroep watdiemeeste
konsentrasie tussendiegehoor opslae gemaak het bydie 1987

, endie verhoog het dieWare- . CASA (Culture for an Alterna-
house - 'n potensleel tive South Africa) in Amster-
depressiewe plek teenenige . dam.
standaarde gemeet- terug- HUlle treeelkeSaterdag by
geflits in tyd. . die Roxy Rhythm Barin Mellville·

op enby AfterDarkin Pretoria .
Versoening op Woensdagaande voorhulle .

Na Dorkay Housein aandie bagin vanJunle na .
Eloffstraat, soos dlt moontlik Europa vertrek op 'n toerdeur
was so paardekades gelede. Frankryk, Duitsland, Britanje en
Toe mens op enige dag in . Holland.'
gesigte soosMiriamMakeba, . . Die Dorkay House Trust se
Dudu PUkwana,Jonas planne omdiegebou insy ou
Gwangwa, HughMasekela. . . glorie te herstel is Involle
Dollar Brand (Abdullah Ibrahim). . swang, en met die Pioneers se
Zakes Nkosi en Klppie Moeketsi terugkeer salhulleweer hulle '
kon vasloop. . regmatige plekin die SA

Almal basig om tradisionele musiekgeskiedenis inneem deur
enstedelike Suid·Afrikaanse Saterdag middagete jamsessies
musiek metAmerikaanse Big daarte hou. Hopelik geeSuid-
Band jazzt8 versoen ente Afrikaners hulle en hulle musiek
verwerk. dandieerkennfng wathulle

Sulke oomblikke is nou op . verdien.

viniel vasgevang metdieJazz --;============:;;::~~;:;:::;::::=::::::=~'-l::::::::JPioneers se langspelerwat I'
verlede weekdeur Gallo '
vrygestel is. Dit was passend
datdie vrystelllng by Kippies
gehou is.Ntemlen Klpple was
van die stigterslede vandie
groep toedaar In 1981 besluit is
omJazzMbabela te laatherleef

Ons
goue
vyftigs
begin
weer...
met die
Jazz
Pioneers
MISKIEN is dit 'n droom..
Maar verlede Saterdag by
die David Webster herden
kingskonsert in dieMark se
Warehouse hetditgelyk of
onsdalk 'n hertewing van ons .
eie"fifties" kan verwag. Vir
dieeerste keer.

DieAmerikaanse gewoonte
omeras soos die Rock en Roll
tydperk (en aile ander denkbare
eras)oor en oor te romantiseer,
is altyd bale merkbaar hier.
Maaromdie een of anderrede
word onsele kuhurele bloei
tydperke ge'fgnoreer.

Enwat muslek betret, was
die iaatveertiger-envroee '
vyftigjare in Suid-Afrika netso
kUltuurryk as enigeanderindie
wAreld (veral Madagaskar)
indien nie ryker nie. .

DieJazz Pioneers hetdn
saterdag weer bewys met'n
vertoning wat -In teorie - die
laaste spyker in Elvis ofenige

.ander·opgeblase oorsese
rockheld se doodskis gekap het.

Nie eers Johnnyen Sipho
(Clegg en Mchunu) sevroee .
kombinasies het so 'n oorweldi
gende spontanereaksie onder
'n gemengde gehoor uitgelok
soosNtemiPi,liso se sax·solo's
nie.

Mango Grooveseverering
van dieander grootmusiekstyl
vandievyftlgs - kwela - was
verfrissend. SiphoMabuse se
amper-emstige mbaqanga was
uitlokkend. Petose eiesoortige
township-sameflansings was
hoogs bevredigend.

. Maar die Jazz Pioneers het
deurailevormevanspanning
en vooroordela gebars en
polnleke en soslale bakommer- ,

I
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Skrophoender met
roosmaryn en seesout

~ ", .

ETEEN
DRINKE

metdie hoender.
Ek verkies hoendernog

plenk, maar as jy bang is
daarvoor kan jy die gaar
maaktyd 'n bietjie verleng.

Jy kan die hoender30-40
minute lank voor opdiening uit
die oond haal, Dit sal goed
warm bly in die dop. Verkort
dan egter die gaarmaaktyd met
'n kwartier. .

KOOSCOETZEE

net voordat die hoendergaar is
en maak'n gQeie slaaisous met
diewynasyn en 'nmengsel van
olyfolie en sonneblomolie. .
: Haaldie hoenderuit die oond .

en plaasdit op 'n kombuisplank.
Snydie kombersmet 'n groot
kombuismes af. Diedeegsal

. ,kliphardwees. Wees baie
versigtig. Verwyder die hoender
uit die deeg,plaasdit in 'n warm
opdlenbak en snydit op.
Verv-iyder die hoenderlewers uit
die binnekant, kapdit grof en
meng metdie slaal.

Die hoenderwat in stoom
binnedie kors gaargeraakhet, .
het al sy geur en sapbehouen
die heerlike geur van roosmaryn
en ongeraffineerde seesouthet
die hoenderdeurtrek. Wie het .
gese mens kan roosmaryn net
saammetskaapvleis gebruik?

Jy kan klein aartappeltjies
wat in die skil gekooken in
bottergerol is saammet die
hoender bedien.

Drinkvars jong roolwyn saam

ander blaarslaal.)
wynasyn, olyfolle en sonne
blomolle
Voorverhit die oondtot 150
grade Celsius(300grade
Fahrenheit). Mengdiesout en
meelin 'ngroot bak metgenoeg
kouewaterom 'n stewige deeg
tevorm. Knie totdatdit glad is
endruk nou plat op 'n werkvlak
wat liggies met meelbasprinkel
is. .

Sprinkel die binnekant van
die hoendermet souten peper
(geen soutbuitekant nie
asseblief!). Druk die lourier
blaar, roosmaryntakkie· en
afgewaste hoenderlewers in die'
hoender in. Moeniedie hoender.
kliphard stop met dieJewers nie.

Draaidie hoendernou in sy
deegkombersie toe sodat hy/sy
oraldeeglik geseel is. Plaas in
'nvlak oondskottel, en druk 'n
uuren 'n half in die oond.

Maak 'n slaal metdie andyvie
(houslaaibestanddele altyd in .
die yskas - warm slaai is sleg)

Koop ook 'n pakkie hoender
lewers, wat niebloedrool moet

.wees nie. Goeielewershet
gewoonlik 'n gelerige skynsel.

Gebruik noupleksvandie
opgesmukte resep wat ek
verlede weekbespreek hetdie
volgende bittereenvoudige
resep van die Franse meester
Roger Verge. Disbaiebelangrik
dat jy.vars roosmaryn gebruik.

1 vars plaashoender van 1,8
kg (vermlnder die gaar- .
maaktyd effens as jy klelner
hoenders gebruik)
3-4 hoenderlewers
1 kg growwe seesout .
1 kg meel
1 takkle vars roosmaryn (10
15cm lank)
1 lourlerblaar
sout, peper
andyvle-slaal (Olekrullerlge,

· bitter seert. Indlen jy nle
andyvle In die hande kan kry
nle gebrulk Chll')ese kool, of
baba-splnasle, en ears dan .

'n REGTE skrophoender is 'n
luukse watstadsbewoners
min te proekry. Hierdie
hoenders se vleis is stewiger
asdievanbatteryhoenders .
enhetookbaie meer smaak.

Hulle moetnie oudweesnle
.• hullekan ontsettend taai raak

en die enigste manieromhulle
dangaar te maak is om hul
rafeltjies te kook en hoender- .
pastel te maak.

Miskien hetjy een of ander
kontak wat joukan helpom 'n
skrophoender te kry, wantvir
die resepwatvolg het jy 'n ,
goele hoender nodig. Soms Is
daarin stedekleinmarkies waar •
boere hoenders en groente
verkoop. So nle, koopeenby .
Woolworths • hullehoenders is .
baiebater asdieanderwlnkels
s'n..

.gema'ak is, was ek nog op laer
skool.

'n Meer verloklike wyn is
skaars. Dis 'n vol, rykgekieurde
wyn met'n ryk, ampersoet c ,

cabernet neus en 'n komplekse,
. ryken vol soet smaak,

Met soet badoel ek nlesuiker
nle,omdatdie wyn kurkdroog
is, maar die rypheid van die wyn
wat 'n au cabernetso 'n
wonderlike srnaak gee. 17,5uit
20. ., .

Die laaste wyn was die 1945
ZonnebloemCabernet.

Daar is nie veel van hierdie
bottels oor nie, en 'n menskan
maklik oorweldig raak deurdie. .
ouderdom, en jou oordeelkan
wankel. '

'n Mens moet vergeetdat die
, Tweede Wereldoorlog nognie

verbywas toe die druiwegeoes
. _ is nie.

Die wyn het 'n goeiekleur
.gehad, geen tekensvan .
. ernstige verbruining nie en die '

neus was amper Bordeaux.
Nog'n vol soet rypcabernet; .
an... daar was iets wat normaal
wegkom met 'n bale goeieou
Bordeaux.

Ek bedoel die gevoelvan 'n
fyn, syerige lagieagter die
tande. Des te beter!

Die alkohol en suur was
. hoog,en ek het gewonderof die

tweedie wyn so lank lewendig
gehou het. In elk geval hetdit
gelyk asof die wyneffens .
opgedroog het wat 'n seker
teken is dat die wynsy piek
bereik het. .

My raad aan enigiemand wat
nog 'n bottel van hlerdlewyn
het, is om dit te drink.

En as daar minderas vier
mense is, nooi my oak! (18+ uit
20).

~
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THE COMPANY IS SO LEKKER

wynmakerspan gedrahet. Dit .
was 'n wonderlike wyn, nog
heeltemal tejonk, maarmet 'n
uitstekende toekoms voor. Dit
was waarskynlik betergemaak
as al die ander watons geproe
het.'n Hoogtepunt was die
gebruikvan nuwehoutwat die
wyn 'n aangename en korn-
pleksa struktuuren lang . .
nasmaakgegee het.15,5 uit 20..

Die tweedewas die 1978 .
Cabernet Sauvignon. Ditwas 'n
tipiesevoorbeeld vandie
rooiwyne wat in die tweede
helftevan die jare sewentig
gemaak is. Hulle is reg en ryp,

, net lekker, maar eerlikwaar nie
wonderliknie. Hulle is versny .
met anderdruiwe,en die
resultaat is middelmatig. 14 uit
20. .

Volgende was die 1969
. Zonnebloem Cabernet

Ek het baie vandie wyn
gehou orndat dit 'ngoeie,helder..
en skooncabernet neusen

, smaakgehad het. .
Destyds het hulle 'n bietjie

Ponracbygesit,maardeur die .
jare hetdie
cabernet sy
inbors
gewys.15+
uit 20.

Toe kom
die 1957
Zonne
bloem
Cabernet. .
Toe die
wyn

bydie Mark-Tearer

. Mark-Teater
Br~rciat, Newtown

.T818foon 838·6960 ..

hetsedertdien die Iiggesien.
, Nou vir 'n verslag van die

proewery: .:
Dieeerste wyn wasdie' 1986

Cabernet Sauvignon, wat 'n .
duidelike afdrukvandie nuwe
styl vanZonnebloem se

. .Onsis oop ' ..
Ornsdag tot Vrydag vir middag- an aandate

.Saterdae slegs aandate

BOTTLED t'OR

, ZON;)IEBLOEl\1 FAHM
. SIMONDIUM

8\' THESn:I.U:N80SCH .·AR~fF.RS WINERY LTU•• STHU:NBOS(H
PRODVCE.OF THE UNION OF SOUTH AI'RI'CA

GEKIES AS EEN VAN DIE TOP TIEN-RESTAURANTE
AAN DIE RAND

Cns wynskrywer, BJ LANKWARDEN, het gaan proe aan vyf dekades se Zonnebloem Cabernet .'

Wyn uit1945 smaak.vorentoe!

rool,
En omdat daartoe soveel wit

· druiwe was,lhetons mense
witwyn begi~ drink.' .

. Hier en daar het tynproewers
rooi wyn gedrink, en Stellen
bosch se Boerewynmakery het

. in 1932 die
eerste

· Chateau I ~I'... Libertas ZONNEBLOEM' '•.

vrygestel. 1========111111:'Hul eerste
. Zonnebloem

Cabernet
was in 1945~
net na die

'. ;.oorlog, op die
; mark.

Veertig
"goeie wyne

EEN van dietrotste wynreekse .
In ons land- indien niedieheel

. baste nle - is Zonnebloem. met
dievlagsklp ongetwyfeld die.
Zonnebloem Cabemet Sauvi·
gnon.
. Diewyn Isal 'n halepaar jaar

'n versamelaarsitem.
Zonnebloem het 'n interes- .,

sante geskiedanis, maardit sal .
moetwag. .. .
. Ekwil verslag doen oor 'n
wynproe wat onlanqs in
Stellenboschplaasgevind het.
Daarwas Zonnebloem uitvyf

. verskillende dakades! .
. Aooiwyne het eers in die

afgelope twintig jaar gewild
geraak: Tog maak rooiwyn net
10persent van die totale .
wynmark uit. (ln.dlemeeste
lande word mear rooi as wit .'
geproduseer.)

Ditkornglovan die eerste
Hollandse setfaars, waHvit
druiwe geplant het om mee te
stook. . _

Witdruiwestockbeteras die

84 VryDagl26Mel1989
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DIE LAAGER

-MARKGALERYE"

KIPPIES BY DIE MARK

WAREHOUSE BY DIE- MARK

'" Michelle Breedt (Suzuki) en Mlwako Matsurnoto (Clo-Cio·San) , '
sekerlik nie hulle
skuld dat enkele
VrystaatseJapanners
net nie daardie
skuifelstappiekon
regkry nie!

Martin Peiser se
beligting was
uitstekend - veral die

'subtlele dagbreek
was onverbeterlik.

Die ander sterre
van die opvoering
was Michelle Breedt
met 'n deurleefde en
musikale vertolking
van Suzuki, en
George Kok, wie se
vertolkingsoos
gewoonlikvan goeie
karakterspel en sang
getuig het. '

, Hansvan Heerden
'was 'n goeie Shar

pless, maar Con
stantin Nica se Pine'
kerton het nie germ
poneer nie. Hybeskik
oor 'n aangename
tenoorstem, maar die '
slotnoot in die eerSte
bedryf het gewys:
daar is 'n gebrek aan

" voldoende klank
fokus. Desnieteen
staande isdit 'n op
voering waarin
Matsumotose vertol-

'king lan'ger onthou
sal word as die' '
enkele swak ptekke...'

Madama
Butterfly
'n Opera In drle
bedrywe deur
Giacomo Puccini.
Opgevoer deur
sukevs-cpera in die
Sand du Plessis
teater;Bloem
fontein. Tot 27 Mel

LOUIS HEYNEMAN

'n GOEIE opvoerlnq
van Puccinise
Madama Butterfly
staanof val dikwels
by die vertolking van
die titelrol.

Gelukkig het
Sukovsse opvoering "
twee pluspunte: 'n
voortretlikesopraan
in die naamrolen 'n
reqlsseurwatdie
onderwerpendie
medium deeglik '
verstaan en benut.

DieJapanse
sopraan Miwako
Matsumoto beskik
oor al die kwaliteite
wat 'n mens in 'n Cio
Cio-San soek: 'n
musikaal beheerde,
Iiriese sterrkwalitejt
metgenoegfokusen
drakrag om
oomblikke van
teerheiden dramate
skep. Haar spel is
eweneens oortuigend
- haarvertolking van '
die bekendste aria uit
die opera, Un bel di,
vedremo, was 'n
musikale hoogtepunt, "
,hoewel die orkes ' '
haarnie deurgaans
simpatiek genoeg
bygestaan het nie.

Matsumoto se
oortulqende Cio-Cio
San is gekomplemen- ,

, teer deur Neels Han- ,
sen se intelligente '
regie: spelleiding wat
blootdie musiek en
teks logies by rnekaar

, uitbring en die
dramatiese gegewe
ten beste benut.

AnthonyFarmer
se dekor en Hansen

, se kostuums ronddie
produksie profession
eel at En d~ is

Ole Afrika~mse vertaling van The
Tempest word tot 17 Junle In

die Staatsteater en van 24 Junle
.tott Julie In die Alexanderteater

opgevoer, ANDREA VINASSA
het gesels met Andre Odendaal,

wat die rol van AriE~J vertolk

" die voor die hand Iiggendekeuse
maakvir die rei van Ariel.

SedertOdendaal as groentjie in
1986 by Truk aangesluit het, het
hy met talle imposante vertolkings
vorendag gekom en homself
gevestig as 'n akteurwat nie bang
is omte waag nie. Maar "Ariel is
die moeilikste rei wat ek nog
gespeel het. Dit is vokaal en fisiek
gesproke 'n groot uitdaging.
Orndathy 'n gees is, is hy andro
geen."

As enigste nie-menslike
karakter is Ariel "op'n intellektuele
vlak waaropdie menslike kar
katers nie is nie. Hy het meer
beheer oor sy keuses".

Arielwissel in Reiblese stuk
meervan gedaante as wat
gebruiklik is. Hy word meermin, 'n
groot voel, 'n vlarmuis en 'n dwerg,

Odendaal se Arielkorn na 'n
kort en kragtige loopbaan: Die
Laaste Sondag, Loot, Strider,
'Hamlet, Die Salem Verhoor, Vettie
iVettie, The Martian Chronicles,
'Aladdin, Die Prys, Keep Movin'Ma
Jack, Die Oe van hulle Wit, Die
Man in die Blou Maanen My
Father's House het hy al op sy
kerfstok.

Verledejaar is hy met die Vita- "
prys vir die BelowendsteNuweling
bekreonvir sy vertolking van'
Daantjiein Ryk Hattinghse Sing jy
van Somme.
, Daar is baie geheinne oor Die,
Stormwat Odendaal nie gaan
verklap nie. Hy sa net: "Akteurs
dink soms Shakespeare is
moeilikerof 'sacred'. Maar dis
blootoor die ongewonedia
loogstyl.Jy moet die 'happy
medium'tussen sy dialoog en
naturalismevind. Die Afrikaans
help ons baie." 'Andre Odendaal

"MENSE gaan geskok wees,"
seAndre Odendaal.

Dis nou mense met
vooropgestelde ideesvan hoe ' ,
Ariel in Shakespearese Tempest
moetoptree. .

Odendaal vertolk die rolvan die
enigste nie-mensHke karakterin
die stuk en vir die geleentheid het
hy sy hare spierwitgebleik.

Dieter Reible,die regisseurvan
die stuk - die teks is deur Tjaart
Potgietervertaal met die titel Die
Storm- het skynbaarnie juis
gesukkelom The Tempestop
Suid-Afrikatoe te pas nie.

Sonder om enigsins metdie
teks te peuter, kan Prospero
vertolkword as 'n korrupte ou ,
koloniaal wat die oorspronklike
inboorling van die eiland, Caliban, '
lelikmishandel. Petersa-Puma
speel Caliban, 'n karakterwat
dikwels vertolk word as 'n mis
bakselvan 'n monster.

"Dieter se vertolking is verras
senden terselttertyd in die kot...

I SODS dit vir hom teatraalen'indie
plaaslike milieu sin maak."

Odendaal Iyk soos 'n jong
Noorse kryger - sonderdie gehor
ingdehelm - en daarorn speel hy ,
in 'n Nordika-advertensie. Maardit
is sy ervaring as danseren sy
"hemelse" aantreklikheid wat hom

'Nordiese'
kryger speel
'n spook in
DieStorm

Draalkolk vankllentse psige

:'. .. ......
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deurbraak-sindroom
en die Iiefdestema
(tussen Oldman en "'
die malman se vol
gende prool vertolk
deur.KarenYoung) 
word s6 verstrengel
dat hulle mekaar
arnper versmoor.
Maar as mens nie
meer as 'n "ernstige '
riller" verwag nie, is
Criminal Law 'n goeie
opkikker.

, Voor die finale/
krisisen die opvol
gende"deurbraak",
wordkykers in die
Freudiaanse reis
teruggelei tot 'n enke
Ietraumatiese arva
ring watglo die kind
se waansinveroor
saak het.

Dieverskillende
temas- die nuwerige
regskwessie, die ou
psigologiese

moordenaar. En hoe
dieperdie advokaat
in die moordenaar se
agtergrond delf, hoe
meer word hy vasge- '
yang in die ver-

, wronge draaikolk van
sy klient se psige.

Thiel het sy eie
idees oor ger
egtigheid, oor goed

,en kwaad. En voer dit
meedoenloos in die
praktyk uit...

.,>~ »r»: ';'
:l-1·..·'

vroue vermeor,
verrnink en dan var
brand. Diepolisie
slen 'n patroon daarin
dat die vroue almal
aborsiesgehad het.

ChasehetThiel
reeds naeen so 'n
moord suksesvol
verdedig.

Hoe meerChase
oortuig raak van Thiel
se skuld, hoeuitda
gender raakdie

Criminal Law,
Met Kevin Bacon,
Gary Oldman Tess
Harper, Karin ,
Young. Regie:
Martin Campbell

CHRIS DU PLESSIS

DIEvertrekpunt van
die fliek is dat die
geregen,geregtigheid
nie noodwendig
sinoniemis nie. Enige
aap weet DIT. Maar,
in Criminal Law laat
Martin Campbell jou
ril met die besel.

Gary Oldman,
(Iaas Sid Vicious in
Sidand Nancy)
advokaat Ben Chase.
Hy moet 'n jong man
wat van moord
aangeklaword
verdedig. Hy wee~

Martin Thiel (Kevin
Bacon - Footloose) Is '
skuldig maar hy moet
die verantwoorde
Iikheid wat sy
-lcopbaan vereis,
nakom.

Thiel word daarvan
beskuldigdat hy
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Iaserstrale. JohnTravolta
ena1les watmetdiskote
makebet, die groep
Collage gaangenieten
Saterdagaand is dit weer
Rumour. Sondagaand is
dit jazzmetJeffWeiner
en Mainstream.

oordiegroepjolige
nonne sluit27 Mel.

Two Singers Khuluma,
Dalro, Windybrow: Jazz
van!weew~relde. Met
Tsidii Leloko enGina
Masland.

Charles Dickensse Hard
TimesWys by
Windybrow, Nugget
straat, Doornfontein. Met
verskeie bekende
plaaslike akteurs. Blyk
baaramper vol be
spreek. '

Kaapstad

Baxter-teater, Mainstraat.
Rondebosch: Mark
Banks se A Roomwith
a Review wordbydie
Studio opgevoer lot
Saterdag. Dinnerat the
MonkeyHouse deur
Warrick Grierbegin
Dinsdag. Dis 'n satiriese
Polilieke komedie. 60rvyf
mense watsaam in 'n
huisin 'n grysbuurt
intrek. Indie Teater kan
Gulls metJoyceSle
wardgesienword. Indie
Concert Hall is 'n
poJitiese opvoering
genaamd FreedomNow
deufdie CapePlayers tot
27 Mel. Oinsdag om8.30
bleddieCollege of
Music cape Jazz
Orchestra 'n program
aan.

NiceMalan.
Strandgebied: Die
Keiser, 'n komedie deur
Bartho Smitoordiekaal
keiser wysIndieTealer
tot3 Junie. Diestukhel
die Perskorprys in 1979
gewen. Indie Arena is
My Sister In this House
tot 3 Junia aandiegang.
MetDiane Wilson. Fiona
Coyne, Belinda Koning
en Pauline O'Kelly.

Theatre on the Bay,
Kampsbaai: Legends.
James Kirkwood se
stoute komedie met
Shelagh Holliday: Wilna
Snyman en ShaJeen
SurtieRichards.. I

Idols, Loopstraat:
Verskeie musieksmake .
kan,soIykdlt,hier
bevredig word. Vanacid
house. funken old soul.
lot die nuutste trefters

. wordgespee!.

Artles Cellar Pub,
Riebeeckstraat 34:'
Verskeie jazz-groepe .
treeelk", Saterdagmid
dagtussen 2 en 6 hier .
op. '

Jennifer Ferguson by die Warehouse

Oisko-musiek, 1Iitsende
ligte.spleels,mense met
grimering... daaisoort
vanding.,

Kaapstad

The Base: Basil Coetzee .
en Sabenzatree
vanaand, Saterdag-'en
Sondagaand op.
Woensdagaand is
reggae.

Villa Revue: Workforce
speelhler. Saterdagmid
dae is daar 'npaar
ernstigejazz-sessles.

Tatler's, Silversands:
Oinsdae tot Donderdae
treediegroepRumour
op. Vrydagaand kandie
nefhebbers van

Score me the Ages (Tell
metheTIme).Laager.
Markteater. 'n Tragiese
komedie van diestrate,
deurBarneySimon.

Beyond Reasonable
Doubt, AndreHuguenet- .
teater, Hillbrow: 'n
Hofdrama gegrond opdie
bekende JeffreyArcher
verhaal. Met RexGarner.
JohnHusseyen
Vanessa Cooke.

A Midsummer Night's
Dreamdeur Fred .
Abrahamse. Hooftealer, •
Markteater. Newtown.
Shakespeare krylewein .
diekomedie.

Run Run Produksie met '
Jennifer Ferguson en
Skitsarefree in hereby
dieMarkteater se .
Warehouse.

Nunsense.Alhambra,
Doornfontein: Diestuk

A Trinity of Two.
Leonard Rayne-teater.
Ooornfontein: Michael

"Alkinson en Neville
Thomas spool indie
opvoering na dietOneel
stukoor Oscar Wlfde .
deurUlick0' Connor.

Hosh Gazielam
(Greetings Bloodbrolher)
elkeDinsdag. Oonderdag
enSaterdag-aand bydie
Black Sunin Orange
Grove. Woensdag.
Vrydag en Sondag-aand
om 10.30: Exiled from

, the Kingdom of Mad- .
ness metKurt Egelhof
en ElliotFranz. Twee
vertonlngs oor Kaapse

....~nde$..9!.aC\~"!1.q, Adulto
Escapes fromtheZoo
deurDarioFa en Franca
Rama is 'n feministiese
toneelstuk oor onder
drukleseksualiteil. Word
in diehoofteater om8.3b
opgevoer. Met Michele
Maxwell andAmanda
Strydom.

Dullse 111mfees bydie
Markteater sa Upsiairs
tol27Mei.

, I

Gorillas in
theMist

Club Status. FunValley:
Disko metbaiedansplek.
Syndicate melRonnie
Joyce speelgereeld.
Tel: 945-1001/2

Capone's, Louis
BothaJaan 440: Restau
rantmel orkes. Dinsdag:
Brynn. Woensdag: Alan
Gold. Donderdag: ,
Lar~sse. Vrydag: Alan
Gold. Saterdag: Tam
Minter. Sondag:
Larg~se. Tel:640-7582

EasyBy Night, Na
talsprult: H~inkomsle
groep jollers. Baie gewild .
onder Sowetane op .
Woensdagaande. Speel
saam as jy 'n BMW het.
Tel: 864-4748

Irrilerend mool. Tel:402·
7840 .

Blues,Marshallstraal
165: Wesens vandie
noordelike voorstede
(ouderdom tussen 25 en
35)seuithangplek,

A (ryin
The Darlf

Drama (2-14)
Meryl Streep,SamNeill

DAILY: 9.30,12.00,230.5.15.7.45, 10.15

AMERICAN NINJA 3
I=J!·'·)·'i'I''''ii

Non·stop Action (A)
DaVId Bradley,SteveJameS

DAilY: 9.45. 12.15,2.30. 515, 7.45,10.00

. Outdoor Action (2·10)
CharlieSheen,Kiefer Sutherland

DAilY. 9.45,12.15,2.30,5.15,7.45, 10.00

XCEPT MITCHELL'S PLAIN

Outdoor Action (2-10)
CharlieSheen,Kiefer Sutherland

DAILY: 945, 1215,2.30,515,7.45; 10.00

A trv tn .
The Darlf

Drama . (2~14)

MerylStreep.SamNelli
DAILY: 9.30, 12.00,2.30,515,745,10.15

HardRock Cafe.
Oxfordlaan 204.lIIovo:1
Baie gewilde tiener
uithangplek watso goed
doen dathulleselfs T
hemde (melhulle naam
op)metwelslae bemark.
Middag- enaandete op
diemaatvanbekende .
trefters, uitgevoer deur .
diegroepAlzec wat
Woensdae enSondae

. optree..

King of Clubs,hlv Mark
en Von Wiellighstraat: Hi'
NRG gemors opboonste
verdieping op Woensdae,
Oonderdae, Vrydae,
Saterdae en Sondae.
Oisko-mbC\qanga opdie
ondersle verdieping.
Toegang: R3. Tel: 331
6727 '

..

A (ryin
The Darls

TEQ1JJLASUNR!SE TEQYILA_SlJ~.~§~
An Erotic Thriller (2-18) An Erotic Thriller ~ (2-18)

Mel Gibson, Michelle Pfeiffer Mel Gibson, Michelle Pfeiffer
DAILY: 9 30, 12.00,2.30,5.15,745, 10.15 DAILY: 9.30,12.00.2.30.5.15.7.45. 1015

1-'
M ~~ ef KILLING TIME~f. \lj e Thriller (2-16)

/.itl~ ,~ ,eli Jeff Bridges, Joe Don Baker'

"Don1MI••~I'-!~h~! (Al Split D~~isIOnS
A Film by Jirl Menzel Drama (A)

DAllY: 9 45, 12.15,2.30,515,7.45,10.00 Gene Hackman, Jennifer Beales
'I I : 1 'I ,: ' MON·FRI 9.30,200,7.30. SAT: 11.00,3~0, 6.00

Rake's Wine Bar,
Ridgestraal20.
Parktown: Ouhuisrnet
grootlUin. Ugteetesop
grondvloer. steakop
boonste verdieping.
Woensdag lot Vrydag:
Martin Vee. Saterdag:
MikeAnderson.
Sondagmiddag: The
Waldorf String Band. Tel:
484-1714 .

Rumours, Rockeystrdat:
'n TipieseRockeystraat
laataand "joinr vir rnense
wal soms werkook.

Club Manzallan,
MOletsane, Soweto:
Hoor-inkomstegroep
disko. Oopvan 11 nm.
OpMaandae en DinSdae
is toegang gratis. Twee
gratis biereopaande .
wanneer toegang gevra
word. Ledegeld R10.Aile
soorte musiek. Tel: 930
1735

Idols, bokanlvan
Endstraal: Juppie
PARADYS! Lang toue
vanBAlEenloesiastiese
jollers buile.Lede almal .

· The Thunderdome, hIv
Claim- en Noordstraat:
"Mega"·disko, kroooen
groepe. BaiespiOOls en
hOO hakke. Oopvan
Oinsdae totSa1erdae.
Dienuwegereelde orkes
IsCinema. watmet
lasers; Iigleenvideo's·, .
vermaakverskaf aan die
tieners.

.~.------

Lete Nlte DUke's,
Melville: Laatnag
a1ternatief vir Rockey
straat, Oopvanvyfuur

· smiddags totbaie Iaat
· saansen Salerdae vir
middagete~ Etes word
sewedae vandieweek
tot laataand bedien.

A

: I

'j' 'I l j I'

OPENING'
2ndJUNE
OPENING
2ndJUNE
OPENING
2ndJUNE .
OPENING
2nd JUNE

No 58, Hillbrow: One
Moment inTimemel .'
AlidaWhile, Christine
Weiren Fiona Ramsay ,
en The Boys in the Band:.
Garth Victor, Reuben
Samuels enKal.

ACRY IN THE DARK
Meryl Streep, Sam Neill (2-14)

DAILY: 9.30.12.00,2.30,5.15,7.45,10;15

Saterdag: TheJive.
Maandag: Vinnie and the
Viscounts. Olnsdag: The
GregP101Z band.
Woensdag: UttleSisler.

.Oonderdag: MikeFaure.

The Junction, IW BreG
en Clalmstraat: "Cuer"
rockennewwave, beter
as diedisko-twak op
anderp1ekke. ChrisPrior
en NellJohnson is soms
op Saterdagaande die' .
pJatejoggies. Aanbeveel
vir denkende joIlers.

Klpples. Mark-teater,
Newtown: Township-jive
se,meer voorstedelike
gelyke: Jazzvertonlng ..
Werkswinkel.

I'

RAIN MAN
DustinHoffman,Tom Cruise (2-16)

DAILY: 9 30, 12.00,2.30.515. 7.45,10.15

~~miEEmd

YOUNG GUNS
CharlieSheen,KIeferSutherland (2-10)

DAILY: 9.45. 12.15, 2.30, 5.15, 7.45. 10.00 •
SAT. 9.45:Kiddies Show

YOUNG GUNS
Charlie Sheen,Kiefer Sutherland (2-10)
DAILY: 9.45, 12.15, 230,'5.15, 7.45.10.00

SAT. 9.45:Kiddies Show'

tein:Skemer jazz, blues'
en rockvan5 tot 7 nm.
Vrydag: Pennyand Jack,
Maandag: Pierrevan.
Staden, Oinsdag: Brian
Utvin, Woensdag tot
Oonderdag:Pennyen
Jack. '.

ACRY IN THE DARK
" MerylStreep,Sam Neill (2-14)

DAILY:'9.30.12.00,2.30, 5.15,7.45.10.15

'I I:' 'I

GOODBYE CHILDREN
A Film byLouis Malle (A)

DAILY: 2.15,5.30, 7.45, 10.00

Panaml Red, Cross;
. roads Sentrum,
.. Randburg. Die nuwe"in"

eetplek. Wonderlike "
Mexikaanse kos plus.
goeie lewendige musiek:
Vrydag: ShoUt. saterdag:
Larry Amos and The
Naughty Boys. Sondag:
ShiftyHenry. Dinsdag:;
Larry Amos and the
Naughty Boys. --"', .
Woensdag: Mac the Nite.
Donderdag: Neill
Solomon.

RoxyRhythm Bar, .
Mainstraat. Melville: .:
Luidrugtige bierperis·
studenteplek. Vanaand: .
African JazzPioneers.

A trv m
The Darli

A (ryin'
The Darlf

OutdoOr Action - (2-10)
CharUe Sheen,KieferSutherland

DAILY: 9.45, 12.15,2.30,5.15,7.45,10.00

. YOUNG
GUNS

.,.
DrImo (2-14)

MerylStreep.SamNelli
DAILY: 9.30,12.00.2.30,5.15,7.45,10.15

Jameson'. Blr,
Commlssionerstraat: 'n
Wyeverskeldenheid van
SAmusIek:van
mbaqanga totpseudo
samba. Jazzbydie
Saterdagmiddagete, ~

goon toegangsgeld.
Vrydag-, Saterdag- en
Sondagaand:Genulnes..
Olnsdag-, Woensdag- en
Donderdagaand Is dit
Simba Morrl. ,

Koala Blu, Melville. Jazz
elkeSondag Indie
blnnehof aangebled deur
dieTransvaaJse Jazz·
k1ub. !

Wlndybrow, ooornfon-

~f----------------------:':';":-~

An Etotk:rhrtll.; :. (2-18)
MelGibson,MichellePfeiffer

DAILY: 9.30, 12.00,230,5,15,7.45,10.15

Comody CA)
Arnold SChwarz.nagger, Danny OtVlto

MON-SAT: 6.00,8.30

. , .

AMERICAN NINJA 3
.=11-1-)-1:(. ,~~i j

. , '.

. Outdoor Action (2-10)
CharlieSheen,KieferSutherfand

pAILY: 9.45, 12.15,2.30,5.15.7.45.10.00

, II

THE ACCUSED
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(2·'1)
(2'''1

IAI 'l.,l

(2·111
(2·11)

"
J . ".

I,·

;
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'. I ;

81i1y:1••• U.15,2.:I.5.•• 7.U.tt.•,.

~==~~=irl,ZnlZl
J(IM BASINGER'

THEFLY2 (Z·"I
THE RESCUf ; \ . CA)

TWINS (AI

87

(A) THE NAllEOGUIl 1%-'11
DIRTY RDmNSCDUIlDRW . (A)

. (A) JlolJl'lI.N,I2.2I,231.UI.I.•,IUI",
(A) MISSISSIPPlBURNlNG' (Z''')

RAIIMAN 12-111
COMING AnRACTIONI

2,luI" - CHILD'S PLAY· .
11Jun.- LlCEMCE TO lIll •

MElAHl[GRlffITHSANDHARRISONfOROI

WORKING GiRl . '1·111
... ~~~~~:EET ... ···· (1·11,
lA, _LS.1WITQtSIGCJWUIEU·

..

MOVIESENo&E=~:~460
,EAST "WEST ' PRETORIA

COMINO ATTIIACTIOHI
2.h1M-HAWKS
9Jun._IAT2l

11June- LICENCE TO Kill

COMrNOATTAACTION
16Jun, - LICENCE TO Kill

CRIMI.AlU. 1z-,il
ATENSE PSYCHOLOGICAl. THRILLER!

THE FLY 2 . (2-111
........d ••
hweryafr81ct1t

THE RESCUE

DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS

~~t~~

Dally. 11.11, lUI, 2.91.1.21, 1.11. 11.31,_
MISSISSII'P1 BURIIING (2·111

0.11y.t.l5,12.• ,2.31,5.3UIO,11.,i",
FOREVER FRIENOS' (AI

-I<NJ«)R
, 28MAY-fJUNI '

AIlVANCI! _OOltlNG.ATCOIIPUTICKI!T
ENOUlRJESlOll)33.-llOt1-AUWELCOUE -

COMING ATTRACTION
2Jlln, - HAWKS

III.UNDERCOVER PARKING AVAILAILE AT
THE FRONT ENTRAIlCE TO ItIMfCENTRE

~N~~M~1CAl THRILlERI2'''1

THEFLY2 (2·11)

D"Iy.t.l5, 12N,2.9UN,I.•,1I.1I,m
FOREVER FRIENOS (AI

._=-~.J-::=il"
Olllr.lI.•. 12.'5. UI,5.N.l.~ 11•• II'

rcO==~~O=ONg:12I
WITH KIM BASINGER!

TWINS (AI

THE RESCUE {AI

DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS (A)

DANGEROUS LIAISONS (Z·1I1

=I~~i;s;~~ii~'~:i~:' l·i~:;; f----------'---{
=~o~am. (AI

mRILLINGOOUBLEfOAMELGI6S0NFANS'

TEQUILA SUNRISE (2·111
LETHAL WEAPON (2·111
2Jan,:THfNAlfDGUN!TWI!fS

KIMBASIN"GERIN I,.

rnmPMOTHERISIUUEI'(2:1Z1
NO MAN'S LANO 12·14)

1-=::::=:7.::::~=:-:=-~~~C::;';;'~,;...c~:,:::,r.::::::::-;;;:-;:::::-"'1 ~~:U,':~W=m:==O'S2Jwn•. KllUlTElPLATOl»l LEADER

" I' ·'1

Dailr10 oa,12.15,Z.3D,5.3G.7.45,10 80pm

r,&~~~H~~JlN~. CHARliE SHEEN. IWJ
ESTEVEZ,LOUDJAMONDPHILlPSI

~ft~Ml!f ~~T~~!~~ M;CHEllE(Z.,I) 1-"'===='-'------'''''-1
PFEIFFER. INTHIS ACTION SUSPENSE DRAMAI

~E~~~\~~ P~~~DRAMAI~2:'
AUSTRAlIAN OUTBACKI

SUPfRWISTERNACTIONAD~NTURE'

1!!!!!!!!~!!!!~!..,g~~~~~~=;;J-....;-----.,;.-I YOUNG GUNS (2,101AMERICAN NINJA ,,' (AI
.tDNIGHT SHOW TIl....30"':
SIN&tFRIGHTIfIGHT
2JuIll:THEFLYMMISSARY

THE ACCUSED . ,:,,:' <. (2·'1'

THE NAKED GUN (2·10)

THEEMISSARY (2·11)

WORKING GIRL (Z·161

Dilly: 1'.111, 12.21,2.30, UO,UB. 1D.30,m

M~~~t~WARIiWINNEROUST\t"6)[~~~~~::;~~~~~~!!!E::~,_,jlHOfFMANI _

'"

FRI· SAT: 2.D0, 4.15. &.30, 1.00,m
MON· THURS: 2.00. 4.15.1.30, 1.00,m

ATIME OF DESTINY
AIIOI'Y ollO'lt end revenge (P.O.2·10)

.. SATURDAYot10.m ONLY ..
RETURNOF THEJEDI

MISSISSIPPIBURNING
GENE HACKMAN, WlllIMDAFOE....It .... (Z.1,.'
COLORS .
SEAN'ENN.IlOIEflr DUYALl.IZ·",

:'. ~

Story,.aor twee '.' dat sy swaer(Timothy. iets...maar toe neem besigheid kom.Mel
maltrappe watcnmeet Hutton) verantwoordelik Martin sa insek·bloed Michelle Pfeiffe~(asdle .
enbesefdat eendorp nle . gehoumoetwordvir sy oor...en nou wag onsvir pragtige vrou),Met
groolgenoeg is vir !Wee pa se dood. Hy maakdit The Ay III,saker oor . GibsonenKurt Rllssel.
skelmsnie. sy persoonlike besigheid Martin sa seun.

. '''RAINMAN - Dustin
• om dieknaapsedraadjie 'FOREVERFRIENDS·

te knip,maarloophom " "CROSSING DE- B;ette Midleren Barbara
Hoffman en Tom Cruise vas teen diekragvan LANCEY- 'n Joodse' Hershey is twee
vertolkdie rollevan !Wee wareIiefde. Hutton is 'n oumabasluitdat dit tydis vriendinne met
broers wat weerontmoet verleentheid in dierol .. vir haarIiberaJe .uiteenlopende karakters
nAhutpa se dood. van dieAmerikaanse, . kJeindogter omte trouen wie sejare lange

. Charlie (Cruise)wil patriotiese soldaat met'n . sy huur iemand Om vir vrlendskap hulledeur lief
uitvind hoekomhynet 'n hartvangoud... ' haar 'n rnante vang. Met en leedneem.•.maardan
motoren 'n klomp Amie Irvingin die hoofrol.
roosbOme goorfhet en "THE FLYIIbegin

NabiadsyBwledie anderdriemiljoen vandag draaien gaan "TEQUILA SUNRISE·
dollarryker geword het. oordiemanwat in 'n on Polisieman, 'n

monsteragtige vlieg dWelmhandelaar- en 'n
Regs: Dan Aykroyd"A TIME OF DESTINY- veranderhetin TheFly, . pragtigevrou raak

William Hurl opsybaste sa seunMartin. Hyraak bymekaarbetrokkeen en Kim Basinger in
- as 'n geestelik verliefen virdie eersie die vonke beginspat toe My Stepmother Is
versteurde ou watbesluit . keerbeteken sy lewe emosles in die pad van an Allen

TrDlfVIII., CI.tre, B'"'III'TII.11-&110
DAll':1.45.12.00,1.30.5.30.'.00. 10.15
DAN AYKROYD • KIM BASINGER

MY STEPMOTHER
IS AN ALIEN

- WAY·OUT COMEDY ADVENTUIIE-
-OfCOSMICPIIO'OIiTIONS_ 2-12

"
>

Kaapstad
SK

Slnllm Centr., PorowTIl.92·5128
FRI: tD.30, 2.30. 5.30,a.oo,10.15 pm
SAT: 12.00. 2.30, 5.30.a.oo,10.15 pm. MY STEPMOTHERISAN ALIEN
MON: 10.30. 2.30. 5.30. ',3Dpm CDMEDYADVENTUIIEoFcDsMrcrlloroR,ro~J.!'1lJ

b'lfME3ME3~, :~~E' aFEoRo'S'UoT"H5 PRmUND DIRTY ROTTEN SCOUNDHWi
YOUNG GUNS' '"·"mod,,AnI °
auTHoRACTION (2·10' . • • ,

.. SATURDAYtI9.45Im • THE FLV II .
CROCODILEDUNDEE 1••,,,,,-....,,.1,,,, 1I•• ~m..II'...,.'2·1I)
FRI: 10.30. Z.30. 5.30.a.00.l0.15pm THE EMISSARY
SAT: 1.45:12.00, UO, 5.3o.a.oo, 10.15 pm TE. LEPLAl. TE'R' ODRTON. 5py,",,", 12·",
MON: 10.30, UO, 5.30.a.3lJ,m . • ° ,
lUES: 10.30, 2.311. 5.30.a.oo. ,9.15p"

BEAFRAID - BEVERYAFRAIDI

THE FLY II
lIKEFATHER-LiKESON (2.18) ..

DAIL': 1.30,12.00. 2.30, 5.15, 1.45. '0.15,m
GENE HACKMAN. WILLEM DAFOE MOO' 2 3D 5 3o.t DO . .

ANALAN PARKER FILM TUU. Z.15. 4.30.•. '5.I.OD... '

MISSISSIPPI BURNING TEQUILA SUNRISEiz.1l
•n':;~\'::;~:=~:;7:~~-:~~I~~Z.1'1 GFrEA¥~~~iVE
LADYANDTHETRAMP FRI.2.00, UO.T.DO, •.16g"
OAIL" 1 45 1200 2 30 530 aDo 1015 lAT. 'D.3D,2.0D. 4.30, 7.0 ,I.'. 'II, . , .•. , . , . , . pm MOH'30D 10D • 30pm •
BElTEMIDLER. BARBARA HERSHEY TUES.i.oo.'.30JOO.I.16,..
FOREVER FRIENDS • LhllENJELSEN •
DAILY: 1.45.12.00. 2.3D.5.3UOO, 10,15,m THENAKED GUN

• MERYL STRfEP • _. LJu 1I·I'mlnullcomlCl hit 2·10

e~g~X.L~u!ml1~12~~~ DRIVE-INS
*Rm~.~Jh!..ttrL?D.~e.rmll*

CITY. TEL2S-2720

MAIN ROAD,TEL761-0131 1lA1ll:~'J&~H'li:~iJ&rr
DAilY: US.1U-3O, 5.30.1.D0. 18.15,. MYSTEPMOTHER

_EAFRAID - BEVERYAFRAlDl IS AN AUEN .,
THE FLY II -WA'.OUltOMIDUDVENlUAl_
lIKEFA'tftll-lIItESON '-I -OFCOSMICP'1I0I'ORTIQHI_ '.11

FOR
FRJ:

tiiJmi:'rn~T!i",!;1i'1m==:-i~J~ '&~n:::
B EMIDLER. BARBARAHERSHEY

FOREVER FRIENDS,
FRIISAT; 5.30, 1.00, 10.15 III
MOM: S.301ndl.30pm w. •

TUJ~:~1~:~~~0~5J~E MANTEGNA

THINGS CHANGE
Humoroull Ttnder"MAFIAFABLE" All

MDN-TUES"D 3D,2.3D, 530.a00,1015pm ~:t~O;f,HU~::: =::·~:'5"
DAN AYKROYD • KIM BASINGER MDO.IO.30.2.3.,5.30.1.I0,.MY STEPMOTHER TUES. 11.30.2 30.5.30."'0.1015,..

IMAGINE - JOHN LENNONIS AN ALIEN •,. " (2-121
- WAY-OUTCO"EOYAOVENTUIIE _ 
_OFCOSMfCPIiOIOIiTlONS_ :"'2

CINEMAS NCE BOOKING AT COMPUTlCIlET
IENQUIRIES (021) 21"'715)

Die Afrikaanse weergawe van die filrngidse korn ongelukkig te laat om te plaas

CONCESSION PRICES STUDENTS AND
SCHOLARS AT ALL PERFORMANCES

• ~DQRA"HICII •

FRI: IUD, 2.30. 5.15. 7.45. 10.15pm
SAl: 12.00, UO. 5.15,7.45. 10.15p,. FAl&m.l230 1S3. ""
MOlHUES: 10.30. 2.30, 5.15. 7.45.18.15,.. MON.TNURI ~:'lo.;",r31'"

GENE HACKMAN. WILLEM DAAE BRIAN DENNEH' In •
AN ALAN PARKER FILM THE BELLY OF .,

MISSISSIPPI BURNING '?, •

..............."'b"....."'1'__11-111 AN ARCHITECTc2.1I)
.• SATUROAYaI10Im.· FRlISAT••Il.DOllIdlD.1S...

CACTUS .JACK rtl'E~.~\~:~':.tlo.'IPm
Fill: 1 .3D,2.3U3UOO,O 15,m A MAN IN LOVE
SAl: 1.45,12.00. UO. 5.30,8.00. 10.15,.. PEtER COYOTIOJAM'ElEE CURYlS(2.1l)
MON.T~ES: 10.30. UO, S.30. a.00.l0.15,m .. SATURDAYoI lD.30.mONLY ..
MICHAElCAINE,STEVEMARTIN•• 101DALMATIONS
DIRTY ROTTEN
SCOUNDRELS
'lie co.-cMef,llIhI ,til'. ("Itt

"'THE NIGHTOF THE
PENCILS - 'n Drama- .
tieseprentoor Argen:
tynse hoerskoolkinders
watin aanhouding
sonder verhoor beland 
onder 'n milit~re regering,
Gaan konfronteer jou .
nagmerries,

VryDag! 2~ Mel1989

····DANGEROUS
LIAISONS - 'n Briljante
rolprent Glenn Close,
Michelle Pfeiffer endie'
sjarmante John
Malkovich lewer
uitstekende vertonings in
dierolprent waarin
seksuele enemosionele
speleljies tot tragedies
lei.

'''THE ACCIDENTAL
TOURIST -'n Roman:
tiese komedie ocr 'n man
(William Hurt) wat'n baie
ongewone meisie
(Geena Davis) ontmoet,
en besefdat sy sy lewe
drasties kanverander..
Geena Davishet 'n
Oscarvir haarspel
losgeslaan endie fliek is
ookaangewys asdie - .
rolprent van die jaar. Ook
metKathleen Turner.

FILMS ~{\,', "

'''YOUNG GUNS- 'n
Nuwegenerasie
cowboys maakhul
verskyning in Young
Gunswat op die ware:
verhaalvan Billythe Kid
en sy bendedesperados,
TheRegulators; gegrond..
is, BynaaI die ledevan
die Hollywood Bratpack
speelin die rolprent, en
dit aileenbehoort'n

. ondervinding 1awoos.

"·THINGS CHANGE - 'n
Skoenpoetser genaamd .
Ginose leweverander.
oornag toe hy 'n
vriendelike boefJerry
ontrnoet en deurhom vir
'nnaweekin 'n duur hotel
genooi word. Daaris
natuurlik onderduims
hedeaandie gang, want
dieskoenmaker moet
tronktoegaanen die
boafmoetsyaansienin
die Mafiaherstel.Met
DonAmeche en Joe
Montegna.'

••• Sterkaanbevool ,
•• Slengerus
• Vermyas jy nugteris
Prentesondersterreljies
is nagnie beoordeel nle .

'''A CRY IN THE DARK
- MerylStroopis Undy .
Chamberlain in hierdie
Australiese dramaoor 'n
getroude paarwat
slagoffers van die media
word.Diegesinse
babadogter word tydens
'n naweekkamp deur 'n
dingoweggesleep en
hullewordvan moordop
hullekindaanqekla. Sam
Neillspeeldie rol van
Michael Chamberlain,
MerylStreepis vir 'n
Oscarin haar rol as
Undybenoem.

"'MISSISSIPPI
BURNING - Driejong
menseregte-aktiviste
word gedurende die .
'Freedom Summer' van
1964 in Neshoba
Country deurverregses
vermoor, William Dafoe
speel die rolvandie

. IiberaaJ Wardwatdie
moordondersoek lei.
Gene Hackman 'is
Anderson, Ward se
regterhand wat tra
disionele
sekuriteitstruuks gebruik
omdie Klan-lade wat die
moord gepleeg het, vas
te frek,

'''DIRTY ROTIEN
SCOUNDRELS· Steve
Martin en Michael Caine
speel die hoofrolle in dill
histeriese komedie,
losweg gegrood opdl8 '..

.swartkomedie Bedtime

""'~)
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Schwarzeneg ger
(Meneer Spiere) saam in
'n rolprenl sou optree?
Oil moos iewers in 1980
ongesiens plaasgevind
hel met die verfilming
van die rolprent The
Jayne Mansfield SIOry.
Jayne Mansfield was 'n
saai brunene wal haar
man verlaat om haar
loopbaan as aktrise in
Hollywood te gaan
voortsit. Sy doen dit op
die verkeerde tyd want...
Marilyn Monroe was toe
warm nuus. The Jayne
Mansfield Story wys
Vrydagaand op TV4.

6.30 Topsport
9.03 The Colbys
9.57 Misdaad in Miami
11.34 My Two Dads

M-NET
10.30 Shinbone Alley
12.00 Garfield in
Paradise
12.30 The Vital Element
1.30 One on One
3.00 Telygames
3.30 Look of the Year
1988
5.25 The Flintstone Kids
5.50 The Adventures of
the Galaxy Rangers
Oop Tyd
6.15 Loving
6.50 The Oldest Rookie
7.45 The Other 50 weeks
of Wimbledon - Hoe die
w~reld se grootste
lennistoernooi beplan
word
Intekenare
8.00 Tennis
8.30 Sheena - kyk onder
hoogtepunte
10.30 The Man with One
Red Shoe

TV4
6.03 TV4 Top 20
6.30 Muzik A La Carte
9.03 Life's Most
Embarrassing Moments
9.53 Cheers
10.21 Oubaas Koster
11.28 Ripley's Believe It
or Not

DONDERDAG 1

M-NET
10.30 Murphy's
Romance
12.12 They Call it
Manslaughter
3.00 Telygames
3.30 Enemy Mine
5:10 Videofashion
5.25 Dr Snuggles
5.50 Inspector Gadget
6.10 Telecat
Oop Tyd
6.15 Loving
6.50 Designing Women
7.20 Empty Nest
7.45 Revue Plus
Intekenare
8.00 Revue Plus
8.30 Le Distrait - 'n
Komedie oor 'n vergeet·
agtige jong man (Pierre
Richard) wat besluit om
die advertensi~reld te
betree - natuurlik met
ramPSPoedige gevolge.
Oak met Maria Pacome.
10.30 Platoon
12.30 Carte Blanche

TV1
6.00 Goeiem6re SA
3.00 Teleskool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Swartwoudkliniek
5.00 Niklaas
5.25 Tekkies
5.57 Kompas
6.00 Nuus
6.15 Uit en Tuis
7.05 Arende
8.00 Network

' 9.00 Hill Street Blues
10.00 Topsport
11.00 New Directions
Drama Season - Odd
man in
11.50 Face to Face

WIE sounou ooit kon
dink dat Loni Anderson
(die wulpse blondine van
WKRP) en Arnold

en kan telepatiesmel aile
wesens kommunikeer
(kon Tarzan nle ook
nie?). Sheena moet haar
idilliese koninkryk
beskerm teen 'n bose
prins (Trevor Thomas).
Gelukkig kry elke Tarzan
'n Jane. Wonder wie wag
vir Sheena.

TV4
6.03 Dayby Day

TV4
6.00 Fame
9.04 Latigo - Nag 'n man

. hardloop weg toe hy die
woord trou hoor. Mel
James Garner en
Suzanne Pleshene in die
hoofrolle. .
10.40 The Hit Squad
11.04 Hondo

TV1
6.00 Goeiem6reSA
9.00 Comrades
5.10 Quaq Quao
5.15 The Trap Door
5.20 ZAP MAG
5.30 Uon Series Bible
Stories
5.35 Sea Hunt
6.00 News
6.15 No Jacket Required
7.00 The Cavanaughs
7.30 Louis Motors
8.00 Network
9.05 Orkney Snork Nie
9.35 Diagonal Street 
10.00 Topsport
11.00 Die Barok en sy
w~reld

12.00 Oordenking

Armstrong, oor 'n seun
en sy hondoMet Cecily
Tyson, Paul Winfield en
Kevin Hooks.
10.10 Wesl 57th: Doctor
10.30 Cross of the Iron

OlNSDAG30

TV1
6.00 GoeiemOre SA
3.00 Teleskool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 DieSwar\Woud
kliniek
5.00 Fanjan, die
towenaar van Draken
stein
5.10 Wielie Walie
5.30 Saarqie
5.57 Kompas
6.00 Die Nuus •
6.15 Potpourri
7.05 Die ander Holly-
wood .
8.00 Network
8.30 Dallas
10.00 Topsport
11.00 Open University
11.55 Evening' Prayer

WOENSDAG31

M-NET
10.30 Mercy or Murder
12.07 Videofa-shion
Monthly
3.00 Telygames
3.30 Flic ou Voyou
5.25 Children's Island
5.50 GI Joe
Oop Tyd
6.15 Loving
6.50 Falcon Crest - Die

• saga van die ryk
wynlandgoedbaronne
gaan voort. MetJane

. Wyman, Robert
Foxworth en Lorenzo
Lamas.
7.45 Hoogtepunte
Intekenare
8.00 HollywoodSquares
8.30 The Great Georgia
Bank Hoax
10.00 Sokker

amper tot sy ondergang.
Sondag-aand op M-Net.
Met Ray Sharkey, Tovah
Feldshuh en Peter '
Gallagher.

SHEENA wys
Woensdag-aand op M·
net en in die Afrika
avontuur oor die
Iegendariese koningin
van die woud (Tarzan tel
nie) speel Tanya Roberts
die hoofrol. Sy is groot
gemaak deur 'n edelstam

TV4
6.03 BunerHy Island
6.30 Topsport
9.00 Family Ties
9.30 Dynasty
10.2221 Jump Street
11 .24 Uve at the Forum

M-NET
10.30 Hibernalus
12.00 Foreign Ageni
3.00 Telygames" ~" '- ' ..
3.30 Jinxed
5.25 The Spiral Zone
5.50 The Smurfs
Oop Tyd
6.15 Loving
6.50 Murphy'sLaw
7.45 Rugby
Intekenare ~

8.00 Rugby
8.30 Sounder - 'n
Gesinsdrama, gegrond
op die roman van William

MAANDAG29

TV1
6.00 Goeiem6re SA
3.00 Teleschool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Santa Barbara
4.30 Webster
5.00 Quaq Quoa
5.10 The Trap Door
5.15 Pumpkin Patch
5.30 Uon 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 Topsport
11.00 SI Eligius
11.50 Oordenking

12.00 Programa Musical
12.25 Os Anarchistas
Intekenare
1.30 Tennis
3.30 Mercy or Murder
5.05 The Adventures of a
Mouse
5.10 Telebugs
5.25 The Adventures of
Teddy Ruxpin
5.50 Heathcliff
Oop Tyd
6.15 Trapper John

. 7.05 Carte Blanche
Intekenare
8.00 Wildlife on One:
Kuiseb - Gently Smiling
Jaws
8.30 The Idolmaker - kyk
onder hoogtepunte
10.30 The Vietnam War
Story

~::::::::·:::::·;:I::;.~Sf9·~!.~B~t~!~ ·~:;::: : ·j:: :i;·:~)-----------

St Helena se storie

THE IDOLMAKER is 'n
musiekdramaoor 'n
talentvollekomponis wat
van onbekendesangers
sterre maak, in die jare
vyltig. Sy sukses lei

man wat die eiland
bewoon het, Fernando
Lopez. Ditwas ook op
die stukkieland waar
sowat 5500 Boere
krygsgevangenes tyd&ns
die Anglo-Boereoorlog
aangehouis.

Susan Ruttan as Roxanne
Melman In LA Law.

TV4
6.03 Treasure Hunt
9.04 Highway to Heaven
9.57 Kate and Allie
10.26 Sing Country
10.59 Topsport

M-NET
7.30 Indian tier open
7.31 Romance
10.00 Ramayan
10.30 Portugese tier
open
10.32 Sunday Meditation
10.36 0 Romance da
Raposa
10.50 Duarte E Ca
11.20 Os Amigosde
Gaspar
11.55 Flm de Semana

- SONOAG28

M-NET
1.30 Lostand Found
4.00 Sokker
Oop Tyd
6.15 Hot Hits
7.00 Beauty and the
Beast
Intekenare
8.00 Fame, Fortune and
Romance
8.30 Boks- die geveg
lussen Sakkie Horn en
Leonard Friedman
regstreeks uit Sun City
10.30 One on One

9.30 Hooperman
9.56 Thars Hollywood
10.22 TheTracy Ullman
Show
10.47 Mansonder naam

TV1
1.30 Pinocchio
1.55 ZET!
2.05 Storybook
International
2.30 St Helena - kyk
onder hoogtepunte

. 3.00 I am Joe's liver
3.30 Die Vialhe-sage
4.30 Collage
5.20 The Wonderful
World of Disney
6.10 50150
6.50 Buill for Ufe
7.05 ure Style
7.30 Thy Kingdom Come
8.00 Network .
9.00 Die terugkeer van
Martin Guerre - 'n
Enkeldrama wal hom
tydens die 16deeeu
afspeel oar 'n mens wat
na 8 jaar lerugkeer - 'n
ander mens. Met Gerard
Depardieuen Bernard
Pierre Donnadieu.
10.45 Perspektief

VRVDAG26

M-NET
10.30 The Star Chamber
12.10 West 571h : Fire
Next Door
3.00 Telygames
3.30 Murphy'SRomance
5.10 Videofashion
5.25 Transformers
5.50 Care Bears
OopTyd
6.15 Loving
6.50 Amen
7.15 Annie McGuire
7A5 Motorsport en
aUetiek
Intekenare
8.00 Supersport vervolg
8.30 Platoon - kyk onder
hoogtepunte
10.30 A Dream of Kings
12.15 Hot Hits

TV1
6.00 GoeiemOreSA
3.30 Take a Break
4.00 Santa Barbara
4.30 Fast Forward
5.00 Adventures of the
Gummi Bears
5.25 Uon Series Bible
Stories
5.30 Topsport
6.00 News
6.15 Sundowner
7.00 MacGyver
8.00 Netwerk
8.45 Police File
9.00 Derrick
10.00 Spies en Plessie
11.00 Neon en Beton
11.50 Oordenking

'n OOKUMENT~R oor
die eiland Sl Helena is
Sondagmiddag op TV1 te
sien en verwys onder
andere na die eerste

TV1
5.57 Oggendboodskap
6.00 Opvoedkundige TV
6.30 Agriforum '88
7.00 GoeiemOre SA
9.00 Opvoedkundige TV
11.00 Beyond 2000(15)
11.50 Beyond 2000 (16)
12.50 The Pink Panther
and Sons (6)
1.00 Sakkie en Thomas
1..05 Amigo
1.10 Skane-eiland
1.35 Spoelgoud
2.00 Topsport
5.57 Kompas
6.00 Nuus
6.15 Debuut
7.05 'Spioen-Spioen
8.00 News
8.35 LA Law III
9.30 Funny People II 
Jamie Uys vang die
publiek in ongemaklike
oomblikke op film vas.
11.10 Late Night Live
12.00 Epilogue

VryDagl26 Met 1989

M·N ET se Hiek van die
maand is 'n Vil!tnam
oorlogsprent , Platoon.
Dis gegrond op die .
skrywer Oliver Stone se
ondervindinge tydens die
oorlog en die ideesvan 'n
jong man op die Kam
badja-grens. Mel Willem
Dafoe (tans te Sifll in die
drama Mississippi
Burning), Charlie Sheen
en Tom Berenger.

TV4
6.03 Eisenhower and
Lutz .
6.30 Mr Belvedere
9.03 Benson

TV4
6.03 Topsport
9.04 The Jayne
Mansfield Story - kyk
onder hoogtepunle
10.44 It's Garry
Shandling's Show

. 11 .10 Olivia Newton
John

S6 maak mens met 'n hoender - 4

Kaapstad

Baxter-kunsgalery:
Inner Ufe - kunsen
handwerk deur verskeie
kunstenaars.

Artscene, St An
drewslaan, Seepunt:
Skilderye en tekeninge
deur Abram de Clerq.

Gallery In ternational, St
Georges-sentrum: Works
on Paper deur tien
plaaslike kunstenaars.

wEllke van vier Kaapse
kunslenaars: Eris Silke,
Robert Slingsby, Simon
Jones en Gaan Doyle.

Kunskam er, Bergstraat
14: Suid-Afrikaanse
kunstenaars soos
Pierneef, Maud Sumner
Maggie Laubser, Irma '
Stern, Preller, Welz,
Kibei, Caldecott en
Boonzaaier.

Zona. Nai'ewe Afrika
kuns en -appliek:
inheemse handwerk en
kuns. GranUaan 64,
Norwood, Johannesburg.

Afr ican Magic: Inheem
se handwerk en kuns.
Ongewoonen outentiek.
Rockeystraal 20, Belle
vue, Johannesburg , en
Milkwoodsentrum 9a,
Plenenbergbaai..'

Gallery 709, Adderley
straat - Robin Mann,
Pieter van der West
huizen, Naama Noth
mann,Ann Unsell
Stewarten andere.
Beeldhouwerke deur

.Eduardo Villa.

Cape Gallery, Kerkstraat
60: Galeryversameling
van onder andere Ruth
Squibb, Nico Verboom
en Douglas Treasure.

~aapstad

LABIA - Oranjestraat 68
Vanaand : 6.00 The Companyof Wolves. 8.00 Le Grand
Chemin 10.00 Rocky Horror Picture Show
Saterdag: 6.00 The Big Chill 8.00 A Time of Destiny
10.15 Kiss of the Spider Woman

Natalie Knight-gale ry:
Ver jaardag-herden
kingsuitstalling van
skilde rye en beeldhou-

Johannesbl:lrg

4AD FILM SOCIETY - Corlett City, Louis Botha.
Sondagaand : Alter Hours, met Grillin Dunne en
Rosanna Arquette. Een nag in'New York' moet 'n
do9dgewone man 'n reeks bisarre ondervindinge
deurmaak. 'n Komedie.

Barend de Wet (hler met sy vrou Kate
Gotkens) stal staal·"spotprente" by die US

kunssaalln Stellenbosch tot 6 Junle ult

FILMS

Johannesburgse Kuns
museum, Joubertpark,
Kleinstraat: Vita Art Now
uitstall ing deur verskeie
Suid Afrikaanse
kunstenaars.Renaissance
afd ruk-etse.

B8

Onafhanklike bioskope

Kim 5acks-galery,
Cavendishstraal,
Bellevue: klere, krale- en
handwo rk uit Botswana.
Kuns van die San
Herero en Mbuku~hu .

Cassirer-galery, Mutual
plein, Rosebank:
Skilderye en tekeninge
deur Nel Erasmus.

Goodman-galery :
Impressionistiese en
Pas t-impressionistiese
werke van die 19de en
20ste eeue.

Everard Read-galer y:
Groepuitstalling
genaamd Women tot
einde Mel. Michael Petit

.stal tot 13 Junie uil.

GALERVE
Les Art Intematlonal:
Kunswerke van 20ste
eeuse meesters.

Markteater·fotogalery,
Newtown: Huldeblyk aan
fotograaf en kunstenaar
Mike McCann. Op die
eksperimentele muur is
stelon\Werp en verken
ning van die mens,
musiek en ruimte deur
Roland Watermeyer vir
die opera The Magic

, Flute te sien.

Galery 21: Groep-
uits tailing, insluitende vyf
skilderye van 'n private'
versameling van werke
deu r Maurice Van
Essche.

"van bladsy 7

. duik iets baie leliks op.

·TWI~S - Arnold Schwarzenegger en Danny DeVito is
\Wee identiese tweelingbroerswat nie van mekaar se
bestaan weet nie. Julius (Schwarzenegger)se soektog
na sy tweelingbroer is skreeusnaaks.

MINI CINE - Pretoriastraat49, Hillbrow.
V~~ Saterdagaand: The Exorcist.~dEllnag·

. vertorung Dlnsdag: The Untouchablesmel Robertde
Niro en AI Pad.no. Woensdag en Donderdag: Mephisto.

,f .
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