
Wie laasteLugg. • •

Volledige onder
hood op bladsy 4.

Elsabe Wessels

ASdie Demokratiese Party
dee!wil wees van die proses
van onderhandelingspoli
tiek in Suid- ika moet
hy nou sy h-~ . die buite
parlement~ '; politiek in
orde \c:.... ~ ,. rederik van

r- met. . d diZyJ:n i.~ ...ooert, me e- -
re ves van Idasa.

In 'n wydlopende onder
houd met Vrye Weekblad
het Slabbert gese die DP
het nie tyd om te verspeel
nie. Die land se verswakte
ekonomie is besig om FW
de Klerk en die Nasionale
Party in 'n onderhande
lingsituasie te dwing. Die
proseskan so vinnig gebeur
dat volwaardige onderhan
delingspolitiek op hande
kan wees voordat die DP
homself as 'n linkse parle
mentere opposisie kan ves
tig,

"Sodra De Klerk homself
verbind tot onderhande
lingspolitiek, loop Nelson
Mandela en Govan Mbeki
vry rond ," se Slabbert

"Die DP loop die gevaar
om deur die NP ver
bygesteek te word. As hulle
nie oppas nie, kan hulle

. hulself in 'n situasie bevind
waarDe KIerk met die ANC
gaan praat voordathulle dit
doen."

storm om die kop van staatsaanklaer
Frans Roets losgebars weens sy
kruisondervraging van die beskul
digde se ouers. Hy wou onder meer
van Susan Donelly se ouers weet of
hul dogter ooit 'n swart vryer gehad
het of in die verlede 'n aborsie onder
gaan het. Hy het haar rna, Margaret
Westcott, onder skoot geneem weens
haar lae akademiese kwalifikasies.

"Is ek dan die een in die beskul
digdebank?'" wou Westcott tydens
kruisondervraging weet,

Donelly, 24, Damien de Lange,
31, en Ian Robertson. 36, is verlede
week skuldig bevind op tien aan
klagte van terrorisme, Die twee mans
is op n6g 'n aanklag van terrorisme
skuldig bevind, terwyl De Lange op
twee aanklagte van brandstigting en
een van poging tot brandstigting
skuldig bevind is.

Vandeesweek het 'n senior dosent
in sosiologie aan Unisa, Stella Welz.
getuig dat De Lange 'n Rooms-Ka
tolieke priester wou word. Die
beskuldigdes, wat al drie geriel1ike

vervolg op bladsy 2
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Jacques Pauw
HUGH WGG, dievermiste kameTaad
in die Broederstroom-verhoor, was
toe nooit 'n polisie-spioen nie. Sy
senuwees konditdoodeenvoudig net
nie hou toe hy sy ANC-sending in
Suid-Afrika moes volbring nie. Dis
tlX wathybesluithetom symakkers
te verraai.

.. S6 se 'n woordvoerder van die
ANC vandeesweek uit Lusakanadat
daar sedert die aanvang van die
Broederstroom-verhoor groot on
sekerheid oor Lugg ontstaan het, Hy
was een van die vier ANC-guerrillas
wat in Mei verlede jaar in hegtenis
geneem is, maar is nie saam met die
ander drie aangekla nie.

Intussen het 'n woordvoerder van
die afdeling openbare betrekkinge
van die polisie in Pretoria bevestig
dat Lugg as staatsgetuie ingevolge
artikel 31 van die Wet op Binne
landse Veiligheid aangehou word.
Naafhandeling van die saak sal hy
waarskynlik vrygelaat word.

Daar betvandeesweekook 'n ligte
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Diege~eente meen dat Artikel
ill in sy huidige vorm 'n aantasting
is van .Artikel 32 van die Neder

, landse Geloofsbelydenis en 'n aan
stoot vir en belediging van rnede

, christene is.
'n Mosie van die gemeente sal

voordiesinodedienwaarindieNHK
, gevra word om Artikel Ill te skrap.

. " . 6e:5O€k:
l-IeiNRic.H' JOHRNHES

6RQSkoPF.

WEET Jydalk van 'n man'met dlk lippe, geen vet en wat
boonop regop en fllnk stap?

Indlen wei, gaan staan 'n oomblik stll en kyk weer, want dlt
mag dalk net Heinrich Johannes Grosskopf wees • daardle
long man met 'n losprys van R50 000 op sy kop nadat hy
deur die minister van Wet en orde, Adrlaan Vlok, In die

openbaar as ANC·terroris skuldlg bevlnd en gekrulslg Is.
Ole plakkaat met van sy foto's en 'n beskrywlng Is In die
Johannesburgse landdroshof teen die mure opgeplak.
Benewens die absurde beskrywlng van Grosskopf se

ulterllke, Is sy van ook verkeerd gespel.

Drie bomme ineen week by,
ANC:'kantore in Zambie "

<' - ~ ,i;'), '<. .' ; " "'.' _, -

'LUSAKA - 'n Kragtige born het hier in die African National Congress se
kantore ontplof en drie mense beseer. Een is in on ernstige toestand. ", .

Dit is die derde boniontploffmg hierdie week wat gemik is teen die ANC
se kantore in Zambie. ' ,

Maandaghet on bombuitedie karitore 'n oInstander aanstukkies geblaas, '
en later die dag het nog On born kwaai skade aan on ANC-kantoor in een'van
Lusaka se voorstede aangerig.

'Ben van gister se beseerdes het alber sy bene verloor.,
°nWoordvoerdervan die ANC het gister gese daar is by die- ANC geen

twyfel nie dat dit die werk van agente van die Suid·Afrikaanse regering was.
AFP. • '

. . - . . . ' : . ., .

Hy sal homselfook van die sowat
'2 000 bruin lidmate vandie NHK '
van Suidelike Afrika vervreem, ~een
waarnemers.

Lidmate van die kerk se enigste
Nederlandsprekende gemeente het
hul kommer oordie verskerping van

, regse politieke sentimente in die kerk ,
, ,uitgespreek. '

, .

'Elsab~ Wessels

Hervormersvreesver-regse kaping

geval nie die bree steun van hulle eie
gemeenskap geniet nie.

"Met deelname aan die ander twee
huise, selfs die stel van net een kan
didaat, sal die DPniks anders as 'nou
uitgediende liberaleparty wees nie."

Mabuza het 'n waarskuwende noot
aan die DP gerig en gese indien die
DP sy bona fides onder buite-parle
mentereen anti-apartheidsgroepe wil
behou hulle geen kandidate in die

. ander twee moet stel nie.
Deur toe te gee aan die drukvan .

enkeles war wil deelneem in die ander
twee huise,loop die DP die gevaar
om die samewerking van die buite
parlementere groepe te verloor,

Die DP bet geen politieke toekoms
sender die samewerlcing van die buite- '
parlementere groepenie,bet Mabusa
gese.. "

Dhlomo het opnavraag am Vrye
Weekblad gese dat Inkatha uit
"beginsel" die driekamerparlement
in sy geheel verwerp en dus teen
deelname in enige van die drie huise

, is.. .~ " , .
""Indien dit die'Demokratiese Party

.se onrniddellike en korttermyn-doel
stelling is om die huidige bewind te
beeindig, het hulle net die steun van
witkiesers nodig enniedie van bruin
en Indierkiesersnie., ,

Die mag Ie in die wit Volksraad.
Die ander twee huise kan niks meer

, doen as om die regering te irriteer en
. ongemaklik te maak nie,"se Dhlomo.

is nog neergele nie.
Leiers en lede-organisasies van

die United Democratic Front (UDF)
en die Congress of South African .
Trade Unions (Cosatu) waarsku die
DP geruime tyd reeds dat deelname
in die ander twee huise homself in
konflik met buite-parlernentae groepe
sal plaas.'

Die Arbeidersparty, die leidende
party in die Huis van Verteenwoor
digers, is ook sterk gekant teen DP
deelname buite die wit huis, Vol
gens die ANC behoort die OF. slegs
die wit Volksraad te gebruik as 'n
platform om verandering te bewerk
stellig, . , ' '

Die president van die Transvaal
, Indian Congress, Cassim Saloojee,
het die DP gemaan om nie "n histo
riese geleentheid van samewerking
met buite-parlementere magte op te
offer ter wille van die goedkeuring
van enkele bruin- en Indierlede wat
uitgesproke teen die brei: demokra
tiese beweging gekant is en in elk'

NUUS

Los ander huise, se
swart leiers vir DP

Eisabe Wessels
DIE Demokratiese Party stuur afop
'n konfrontasiepad met swart poli
tieke leiers oor die stel van DP
kandidate in die bruin- en Indierhuise
in die driekamerparlementverkiesing ,

, van 6 September.
, 'Swart leiers buite die "bree de
mokratiese beweging" het van
deesweek ooksterk teenkanting teen
die moontlike stap uitgespreek.

Die sekretaris-generaal van',
.Inkatha, dr Oscar Dhlomo, en die
hoofminister van Kangwane, Enos
Mabusa, het die DP,sterk afgeraai
om buite die wit Volksraad aan die

,driekamerparlement deel te neem. •
Die dilemma oordeelname of nie

in die Huise van Verteenwoordigers '
en Afgevaardiges is tans 'n ernstige
bron van konflik bin ie DP.

Volgens DP-bra ar ook
emstige verdeeldheid in~ oika- '
leierskapoardie saak. 'nFmll. luit
word nou geruime tyd reeds uitgestel .
en geen vaste datwn virbesluitneming

Mynwerkersen
.mynbase intwis

Anton Steenkamp, sienlik meer verdien.. ' : '

ON VERSOENINGSRAAD is NUMmaakbeswaarteendiebeleid
aangewys om die loondispuut tussen ' om dieselfde kategorie mynwerkers '
die Kamer van Mynwese en die op verskillende myne verskillende ,
National' Union of Mineworkers lone te betaal,en probeer die gaping ,
(NOM) te probeer oplos. tussen hoog- en laagbesoldigde

On Dispuut is verlede Vrydag:, werkers vernon.
.verklaar nadat die jaarlikse loonsa- ,'n Woordvoerder van NOM het
mesprekings tussen die twee partye ,' "daarop gewys dat Anglo American <,

, 'n dooiepunt bereik het.. , ' "byvoorbeeld 'n graad4 ondergrondse '
, Die Kamerhet oorspronklik 'nl l ' " werker R599 betaal, terwyl Gencor " VREES dat die Nederduitsch Her

, persent verhoging inrninimumlone R382 betaal;, NUM eis dieselfde vonnde Kerk deur ver-regses gekaap
vir mynwerkers aangebied, wat' minimumloon vail R832 deurgaans gaan word, is op die vooraand van
neerkom op 'n gemiddelde verhog- vir die kategorie.,.' 'die kerk se algemene.sinodesitting
ing van R38 per maand. NOM vra Die NUM-woOrdvoerder het die' uitgespreek. Die sinodesitting begin
dat minimumlone in reele terme, en , Kamer se aanbod as "belaglik laag" Sondag in Pretoria.
nie persentasiegewys nie, verhoog , 'beskryf:, "Dit is nog ver van 'n " Daar heerskominer dat die be-
.word.: ' )'" , bestaansloon af," het hy gese, ," ",' ': rugte Artikel m wat op die sinode

'n Alternatiewe aanbod van die ' ' 'Volgens NUM het lone op die van 1986 aanvaar is, waarvolgens
Kamer vir loonverhogings (wisse- ' Kamer se myne nie werklik verhoog apartheid in die kerkbeleid ingegrawe
lend van graad 1 tot graad 8) tussen in terinevan koopkrag sedert 1975 ," is deur swartlidmaatskap teverbied,
R35 en, R105 .vir oppervlaktewer- ., nie, ondanks die myne se groat winste' op aanstaande week se sinodesitting
kers en tussen R38 en Rl17 vir on- in die periode, ' uitgebrei sal word om "nie-blankes"
dergrondsewerkers,is ook deur NUM , "Ons eise is heeltemal redelik as ,van enige bywoning te verbied. " ,
verwerp., ' die hoer lone in die nywerheidsektor ' Daar word ook gevrees dat die

Die vakbond eis 'n maandelikse 'en die gevaarlike werk in die myne kerk met sy "volkskerk"-gedagte
minimumloon van R543 vir op- in ag geneem word," se NOM se ' ,;' homself tot Konserwatiewe Party en .
pervlaktewerkersenR600vironder- woordvoerder. ' ,Afrikaner Weerstandsbeweging~

, grondse werkers. Dit sal neerkom op Die Kamer van MynweSe het gese 'Politiek sal verbind. '" " ' "
'n gemiddelde .verboging ,van 118hulle kan nie aan NUM se eise ge- ' Die NHK mel sy sowat 225 000 '
persent. • hoor gee nie,aangesien dit die huidige wit lidmate sal met die stap homself
. Die huidige ,'minimumloon op' loonpakket sal verdribbel., Die lae verder van die Nederduits Gerefor-

goOOmyneis R278permaand,hoewel,,' goudprys en die,feit dat baie myne " meerde Kerk vervreem,wat in 1986
mynwerkers volgens Peter Blundell op die randjie staan om toegemaak te juis die eerste stap geneem het om '
van die Kamer ~an M~wese aan• .' word, maak dit onmoontlik. kerkapartheid ongedaan te maak. ,0
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Ailepol~leke kommentaar Inhlerdleu~gaW8 I.
deurMaxduPreez en opskriltedeurRyk

HaIllngh. Alball. van Br998lraal153.
Johannesburg

biankes en vyf Indiers.
Die Gevangenisdiens se nie een

van die veroordeeldes se sake is
afgehandel nie. In,die meeste gevaUe

isappel nog hangende, en in ander
word petisies vir begenadiging aan
die staatspresident nog voorberei.
, ' Die owerbede is verlede week

skeq) deur Currin gekritiseer nadat
,Vyftien mense binne dertien dae
gehang is ,- ,om plek te maak vir
inkomende' veroordeeldes na die
,uitspraak in die Upington 25-ver-
.hoor. ,

Sedert Regslui vir Menseregte met '
'n inonitorstelsel,begin het, het ter·
egstellings in Suid-Afrikadramaties
afgeneem. ,

'D'eurbraak teen'doodstraf'
, ,. Jacques Pauw ',' ,
NIB "n enkele van die 274 veroor: "
deeldes in die dodeselle in die Sen-

, trale Gevangenis in Pretoria mag
'gehang word voordat alle wetlike
wee vir begenadiging nie ondersoek

" is nie, het die Gevangenisdiens van
deesweek aandie organisasie Regslui
vir Menseregte (RMR) gese:

Die nasionale direkteur van RMR,
Brain, Currin, se, die Gevangeru's":
diens se versekering is 'n groot

,'deurbraak in die erkenning van die
regte van veroordeeldes en 'n groot

.' deurbraak omdie doodstrafafgeskaf
te kry. Hy hoop dat dit eindelik mag

'lei tot 'n kommissie van ondersoek "
na die doodstrafen 'n moratorium op
teregstellings.

Volgens Currin se inligting isdaar .
, : tans274menseindiedodeselle-223

sWarlmense, 35 bruinmense, elf

'Justisie,JF Scheepers, het gese daar
bestaan 'n kode vir staatsamptenare

',. bykruisondervraging. Enige kruison
deivra'ging is toelaatbaar, mits dit

, relevant tot die saak is. '
In die geval van Roets' se vme oor

Donelly se verhouding met 'n swart~

man en 'n beweerde aborsie kon dit
wees dat' hy wou vasstel wat die

" invloed van haar opvoeding op haar
latere dade was. '

, Scheepersseditisdiepligvandie
landdros, om tussenbeide te. tree
wanneer kruisondervraging billike
perkeoorskry.Ditisonbetaarrtlikvir
'n staatsaanklaer om 'n beskuldigde
am 'n tergende kruisverhoor te on
derwerp. Volgens 'n Hooggeregshof
uitspraak is dit maklik vir 'nstaatsaan.:
klaer om'n getuie wat nie baie slim,
taalvaardig of 'n sterk persoonlikheid'
het nie, te intimideeren te boelie. Dit
druis in teen alle vorme van mens
likheid en goeie rnaniere.

'Lugg '0 iafaa~,d'

ve;"olg vanbladsy}"
middelklaslewens gelei het, het ver- . W v~ dCnBergh weet w~tdier~le~
kies om die lewenstyl op te offer vir vansie van die kruisondervraging is.,
wathulle gemeen het on strewe na 'n ' :n Johannesburgse prokureur het
beter wereld was. , 'vandeesweek die staat se kruison-

Die staat het vand~sweek' oak 'dervraging van. veral' Margaret
die gerespekteerde Kaapstadse his-, Westcott skerp gekritiseer en gese
torikus, prof Colin Bundy, onder dit strook nie met voorskrifte oor ,
kruisverhoor geneem en on verkla- hoe staatsaanklaers moet optreC nie ....
ring te voorskyn gebring wat hy 23 Die prokureur se met kruison
jaar gelede gemaak het waarin hy' dervraging by versagtende getuienis
homself met 'n verbode'organisasie, gaan dit veral oarkiirakter-getuienis
die Natal Liberation Front, ver- en kim die aanklaer bykans enigiets '
eenselwig het. doen om s6 'n persoon in diskrediet

Bundy is ook lank kruisondervra te bring;' . '
oor 'n stuk wat hy oor die steen- In die geval van die Westcott
tydperk in Suidelike Afrika geskryf egpaarhet Roets egter aUeperke van'
het. Die advokaat vir die verdedi~ aanvaarbaarheid oorskry.
ging,David Soggott,woo bylanddros 'n Lektor by die departement van ,
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Tronkstraf vir '6bjektiewe' berig

"
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bevinding geappelleer gaan word.
Batelsmann het in sybetoogvoot

skuldigbevinding gese 'n verbod op
die bespreking van standpunte van
gelyste persone kan tot so 'n absurde
situasie lei dat indien Oliver Tambo
van dieANC m6remet 'n vredesaan
bod sou kom, niemand dit sal weet
nie want dit mag nie gepubliseer.
wordnie.· .

Minstens vyftien ander berigte
uit publikasies soos Beeld, Rapport,
Sunday Tunes, Leadership en die
Fmancial Mail is as bewysstukke
ingedien waar argumente van ge
lyste persone weergegee is sander
dat stappe teen die koerant of sy
redakteur geneem is. .

, BerteIsrnann het gese daar was
geen gemienis voor die hof dat die
betrokke artikel in Vrye Weekblad
aJigepasoon opgeSweep ofstaatsvcl- .
ligheidbenadeelhetnie.Dithetgeen
inligting bevat wat nie in ander ar~

tikels geskryf is nie en is skadeloos
vergeleke met die wat by die hof
ingedien is. .

"Vrye WeekbIad is 'n redelike
'beperktepublikasie en is gerig ~t 'n
marksegment wat nie maklik
beinvloed word nie. Niemand hoef 
teen die koerant beskerm te word
nie," het BerteIsmann gese:

Bredenkampbetgesedit is so dat
die betrokke oortreding 'n hoe
voorkoms het, maar dat min gevalle
uiteindelik in die hofbeland. Nogtans
moes Du Preez as redakteur stappe .
gedoen het om die oortrCdmgte
verhoed, ietswathy versuim hetom .
tedoen. ". .

"In die kX:k~ 'meet jy beie,
baie versigtig wees vir die soort
omreding.Dis 'n baie emstigemisdryf
wat'~opgeskortevonnis vereis," bet .
die landdros geSe. . .- .
. Du Preez is ook daaraan skuldig .

bevinddathyvieruitgawesvanVtye .
Weekblad gepubliseerhet sander dat
die koerant wetlik geregistreer was.
Bredenkainp het egter aanvaar dat .
dit 'nmindereen tegniese oortreding
wasomdatdaar'naansoekhangende

. was. Hy het Du Preezgewaarsku en .
ontslaan. -
*Bertelsmmmen advKarelTipphet

.in opdrag van Bell, Dewar en Hall
virDu Preezen Wending PublikaSies
opgetree.DiestaatsaanklaawasAmO

. vanWyk. ..

/itf'dPremier .
iiI~IndUStries

Met'n keuse tussenvooraanstaande handels
namesoos: Snowflake meelblom, lwisa en Impala.

. mielieprodukte, Epicolie,Blossom margarien,Krafi -
. margarien en slaaisouse, Epol troeteldierkos en .
veevoer, Peck'sAnchovette en Redro VJSSIneer,
Mama's pasteie, Nice'n Easy geriefskos en Blue
Ribbon brood., sal u winkeImandjie beslis propwl
prima-gehalte Premier-produkte gelaai wees. .

. Nogtans isditvirons bierby Premiernie genoeg .
om blootdie hoogste standaarde te handhaafnie.Deur
middelvanverskeie vindingryke programme, streef
onsvoortdurend daarnaom hierdie standaarde te

. verhoog, sodatonsu selfs beterwaarde kanhied.'
En selfs wt isnievir onsvoldoende·me. Oris, .

verbintenis totdieverhoging van standaarde strek . .
verder as onsprodukte. ByPremier isonsroegewy aan .
die verbetering van die lewensgehalte vanons
personeeJ"en die gemeenskap as:ngeheel

. Wantslegs eendingisvir'ons sobe/angrik soos '
Voedselgehalte - en dit.is lewensgehalte.

Jacques Pauw
van 'n gelyste persoon, in: die geval
die sekretaris-generaal van die SA
Kommunistiese- Party, Joe Slovo,

. gepubliseer het,
In 'n vorige saak van die aard is .

die CapeTimes skuldig bevindnadat
hulle 'n onderhoud met ANC-leier
Oliver Tambo woorddiks gepubliseer .
het. In daardie geval is slegs die
koerant skuldig bevind.

Vrye Wedcblad sehofsaak is alla
wee beskou as 'n toetssaak vir
persvryheid wat gedraai het random
die leserspubliek se reg om oor alIe
standpunte ingelig te word. Die
kernvraag was: mag die argumente
ensienswyses van gelystepersone in
koerante weergegee word?

Bredenkamp se uitspraak het geen
twyfel gelaat nie: "Dit is. uit die .
betrokke artikel duidelik dat die

. wetgewer sekere persone se kom-'
munikasie na buite heeltemal wit
verhoed. Enige vonn van publikasie
van enige argument van 'n gelyste
persoon word verbied."

Adv Eberhard Bertelsmann, SC,
vir die verdediging, betreedste kame'
gegee dat daar teen die skuldig-

VRYE WEEKBLAD het eintlik 'n
tegnieseoortreding begaan. Dit is 'n
objektiewe berig wat nie opruiend is
nie en ook nie die staat se veiligheid
in gevaar stel nie, Boonop is daar
ander berigte met voorbeelde by die
hof ingedien waar Joe Slovo direk
aangehaal is.

S6 het 'n Johannesburgse
streeklarKldros vmv:leesweekgese VOIr

hy die redakteur van Vrye Weekblad,
Maxdu Preez,ses maande tronk toe
gestuur het nadat hy skuldig bevind
is aan die Wet op Binnelandse Veilig
heid. Die vonnis is vir vyf jaar
opgeskort Die uitgewer van Vrye
Weekblad, Wending Publikasies, is
met Rl 000 beboet wat vir vyf jaar
opgeskort is.

Landdros PieterBredenkamp het
in sy uitspraak gese die hof is ten
gunste van die vryheidvan die pers,
maar dit moet verantwoordelik ge
doenword. Die wet eis gehoorsaam- .
heid van die media aan die wet- :
gewer,

Vandeesweek se uitspraak bring
. mee dat Vrye Weekblad en sy re
dakteur dieeerste koerant die afgelope
vier jaar word wat skuldig bevind is
omdat hy 'n aanhaling ofverklaring

Vrye Weeklad 58 regsverteenwoordlger, adv Eberhard
Bertelsmann, Sc, (regs) verlaat die hot saam met prot Nina
Overton van die RAU, wat speslalltellsgetulenls In die saak

, gelewer het, en Vrye Weekblad se redakteur, Max du Preez
. Foro: GavinSinclair

Anton Steenkamp

LESLEE DURR, Stellenbosse NusaS-v~it
ter, gaan steeds hof toe, al bet die universiteits
owerhede haar skorsing en die tydelike verbod
OIl Nusas endie swart stude:nte-uganisasie BSOS

. opgehef met die oog op 'n herverhoor. ' _
Durr het aan Vrye Weekblad gese hulle bet

besluit om voort te gaan met 'n hofsaak teen die
universiteit omdat hulle die geldigheid van die
universiteitsreCl wat protesoptogte op die kam
pus verbied, bevraagteken.

Die universiteitsowabede het in 'n verldaring
gese die opheffmg van die tugmaatreels en die ..
herverhoorbeinvloed nie die geldigheid van die.
reel teen protesoptogte en demonstrasies wat in .
1985 ingestel is nic.

Durr se prokureur het bevesrlg dat hulle
.vandag namensDurr ,NusasenBSOS 'n aansoek
sal bring om die geldigheid van die 1985-reel te
hersien.

Die universiteit se prokureurs het gese die
herVerhoor waarop die universiteit besluit het,
sal so gou as moontlik na 15 Julie plaasvind. ;

Durr se prokureurs gaan hulle egter vra om
dit uit te stel totdat die hof beslis het oor die
geldigheid van die reel. Aangesiendiehofopdie
oomblik in reses is,sal ditnievoorAugustuskan
gebeurnie..

Durrhoftoe
ondanks

'Iherverhoor
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MENINGS

'SA op die drumpel van
'n nuwe geskiedenis'

Dr Frederik Van Zyl slabbert, mede-direkteur
van Idasa, praat met ELSABE WESSELS oor

huidige strominge in die Suid-Afrikaanse
politiek asook sy eie posisie as skakel in die

polttteke proses.

Hoekom het Jybeslult om nle vir
die Demokratlese Party In die al
gemeneverkleslngop Stellenbosch
te staan nle?
Siabbert: Vandie begin af toe die
studentetak gestig is. was my
standpuntdateknie beskikbaarwas
omtestaannie,Toehet vandie DP
mense my komspreeken gevra om
dit te heroorweeg. Maar die feit dat
ditnadiepersuitgelekhet,hetditvir
mygeweldigmoeilikgemaakom te
konsulteer, wantdisnie net'nbesluit
watek op my eie kan neemnie. Ek
moetgesels met mense binne Idasa
en mense wat ons wil betrek deur
middelvan Idasa,
Maar Jy bet tog 'n nomlnasievorm
Ingevul? .
Slabbert: Netvoorek Duitslandtoe
is,hetdie DPmy gevraom 'n nomi
nasievorm in te vul. Hulle het gese
hulleweetekhetnag nie besluitnie,
maar omdatekin Duitsland sou wees
asdienorninasies sluit,moetek maar
'n vorm invul.Toe teken ek. Dit het
ook toe bene in die pers gekry. Toe
dit lyk of die dinggaan handuitruk,
moesekmaarseekis nie beskikbaar
nie,
WIIJy~ datjy dlt sou aangeneem
het Indlenjy diekans gehad hetom
te konsulteer en jy die groen lIg

. gegeeIs?
Slabbert: Ek sou dit sterker oor
weeg het. Maar 'n mens se besluit
wordgeneemopgrondvanhoe jydit
beding.Disnie'n kwessievanek wat
verlof lay by ander nie. Ek het my
eieanalisegedoenvandiemoontlike
skade wat berokkenkan word.

EenvandiedilemmasvandieDP
is oor hoe om deel te word van 'n
breerdemokratiese alliansie. Met die
steun van die buite-parlementere
groepekandieDPbaie sterkerstaan.
Maarnou worstel hulleocrdeelname
in die ander twee huise. Kan jy jou
voorstel as hullevoluit sougaan vir
die twee huise en ek gaan staan op
Stellenboschhoe dit my buiteparle
menter gaan raak en hoe dit Idasa
gaanraak?Danis dit mos 'ngemors.
Isjy Inbeginsel teen die Demokra-
tiese Party? I
Slabbert: Nee,hoegenaamd nie.Ek
is ook nie in beginsel teen die ge
dagtevanstaannie.Myheleuittrede
uit die parlementdink ek is van die
beginafverkeerd verstaan. Deelname
is vii- my 'n strategieseoorweging
nie'n beginselsaaknie. Ekkan mos
nie vir 12 jaar my gewetestaan en ,
verkrag het in die parlementnie,

Ekis daaruitomdat ekgedinkhet
dis vir my persoonlik 'n mors van

,tyd. Die parlement het 'n slagoffer
gewordvandiepolarisering van die
land. In die PFP het ek in 'n party
gesitwat homvoorgehouhet as deel
vandiebree demokratiese stryd, maar
hy kon nie geselsmet diemensenie

en hy kon nie by hulle uitkornnie.
Afgesiendaarvan het·PW Botha

toenemend die parlement begin ig
noreer. Soos ek destyds gese het,
was dit 'n buiteparlementere reger
ing wat deur 'n buite-parlementere
opposisie gekonfronteer word - en
die parlement was die toeskouer 
soos by 'n Wirnbledon-fmaal.

Jyhetgoeiekaartjiesenjykandie
spel mooidophou, maarjy isniedeel
daarvan nie.'
Wat sou jou kon laat besluit het
om terug te gaan?
Siabbert: As daar nie meer 'n drie
kamer-parlement is nie, as beper
kings opverbode organisasiesopge
hef en politiekegevangeners vryge
laat word en as daar 'n werklike
pogingaangewend wordom'n proses
van bedinging aan die gang te lay.
Dit sal die optimale omstandighede
wees. As ek gedink het dat daar
genoegsame strategiese konsensus
in die buite-parlernentere veldbestaan

.en genoegsame duidelikheid binne
die DemokratiesePartyoorsyeierol
sou ek deelnameoorweeg het.Maar
ek dink daar moet nog aan albei
kante gewerkword oor watterroldie
parlement binne 'n bree demokra-

, tiese opsetkan speel.
Sal jy vir die Demokratlese Party
stem op 6 September?
Siabbert: Dit hang af van wie die
kandidaat is. Daar is mense in die
Demokratiese Party wat ek onder
geen omstandighede sal steun nie.
Ek salnounie name noem nie,Maar
hulle weet wie hulle is. Hulle hoort
eintlik tuis in die regtervleuel van
die Nasionale Party. Maar daar is

sonder twyfelbaie knapmense indie
DP wat wei steunbaar is en wat 'n
belangrikerol kan speel.
Kan die DPdie teenstrydlge vleuels
akkommodeer?
Siabbert: Die dilemma van die DP
is die dilemmavandieNP. Albeidra
teenstrydigeelemente in die boesem
rond. As die DP wil gaan vir wit
steuntenkoste van 'n duidelike buite
parlementere rol - dan het hy geen
rol om te speel nie. Dan kan jy net
sowel by die NP aansluit.

,Sou die DP wei 'n rol kan speelln
die wit Volksraad?
Slabbert: Ja, as 'n skakel tussen die
parlementendie buite-parlementere
bewegings,wat die regering selfnie
by magte is om te doen nie. Hy sou
dankon praatmet steunvan rniljoene
Suid-Afrikanersas deel van 'n breer
demokratiese alliansie. Maar neem
hy deel in die ander twee huise,
verloor hy die posisie.
Is onderhandellngspolitiek moont
Ilk?
Siabbert: Onsis op diedrurnpelvan
die negentigs en die FW de Klerk
era.Bendingis virmy baie duidelik;
die NasionaleParty kan nie soos hy
nou daar uitsien, oorleef nie. Kyk 'n
mens na die land se politiek is daar
op intemasionale, streeks- en na
sionale vlak 'n onderhandelingsfor
mule besig om uit te kristalliseer.

Die fonnule is baie eenvoudig:
ontban politiekeorganisasies,bevry
politieke gevangenes, breek
apartheidstrukture af,hef die noodtoe
stand op en onderhandel.

Die vraag wat 'n mens moet vra,
is hoekomThateheren Kohl vir FW'
sien. Dissy laastekans en hullegaan
dit vir hom se. Hiema is dit verby,
Maar as hy die kans aangryp, is ons
binne-in 'n nuwe politieke spel.Dan
is 6 September die laaste algemene
verkiesing van die aard. En die vol
gendestapisnie 'nverligte opposisie
nie.. Die volgende stap is 'n nuwe
politiek -.onderhandelingspolitiek.
Wat Is die tydsfaktor van so 'n
proses?

Siabbert: Dit gebeur baie vinnig.
Dan gaan dit nie meer oor die wit
politiek en die parlementnie.. Danis
jy in 'n onderhandelingspolitiek.
Daarom isdit juis sonoodsaaklikvir
die DP om sy huis met die buite
parlementere politiek in orde te lay.
Pasop hulle nie, kan hulle hulself in
'n situasie bevind waar FW met die
ANC gaan praat voorhulle dit doen.
Hoe oordeel jy De Klerk se poll.
tleke persoonlikheid?
Slabbert: Ekdinkhyis instinktief'n
konserwatiewe mens.As dit vanhom
afhang sal hy duimpie vir duimpie
vorentoe strompel.Maardie druken
veral ekonomiese druk sal hom
aanhelp. Hy is rasioneel en gena
diglik meer intelligent as sy voor
ganger. Hy kan dus die tekens geed
lees. As hy in die rigtingvan onder-'
handelingspolitiek beweeg,dan loop'
Mandela en Mbeki en die ander vry
rond - en hulle beginonderhandelen
gesels.
Voorsien jy 'n internaslonale
gesklkte 435, of Lancaster
oplossing? '
Siabbert: Geensins,mense maak 'n
foutomSuid-AfrikametNamibiaof
Zimbabwe te vergelyk.Nie een van
die twee kan as 'n oefenloop vir
Suid-Afrika beskou word nie. Brit
tanje, Arnerika en Ruslandis ingestel
op die formule van 'n binnelandse
proses. Die formule isnie deur hulle
geskep nie, Dit is deur die body
politic hier geskep: die ANC. UDF
enCosatu.
Watter rol sal die vrylating van
Mandela speel?
Siabbert: Sy vrylating sal onder
handelingspolitiek begin. Tot dan is
alma! lamgele. Dit is Buthelezi se
grootste dilemma.Hykanniebeding
solank Mandela in die tronk is nie.
Maar 'n vry Mandela sal 'n Buthe
lezi, 'n EnosMabuzaen die ouens in

.dievakbondelosmaakom tekonkur
reer. Dan het jy 'n debat. Jy kan
blanke vrese nooit besweer solank
daar 'n noodtoestand is nie.
Jy het al baie kontak met die ANC

gehad. Is hulle politieke program
vlr Jou aanvaarbaar?
Slabbert: Flc aanvaarhulle standpunt
van Oktober 1987 dat hulle geweld
sal afswec:r indien die regering voldoen
aan die onderhandelingsformulevan
ophef, ontbanen loslaat. Ek dinkdie
regering is mal om nie die kans aan
te gryp nie. Ek aanvaar ook hulle
grondwetlike riglyne as 'n basis vir
onderhandeling hoewel ek kriewel
rig is oor sekere aspekte soos hulle
ekonomiese beleid.
Jy word voorgehou as 'n lnstru-,
ment van die ANC In regerlngsme
dla?
Siabbert: Ek is so min 'n instrument
van dieANC aswat ek 'n instrument
vandieNPis.Maarasonsonderhan
delingspolitiek wil he, kan ek nie
sien hoe ons dit sonder die ANC
gaan doen nie. Die ANC kan 'n baie
konstruktiewerol speel inonderhan
delingspolitiek. Trouens in 'n situa
sie van vrye assosiasie en ontban
ning gaan ons uitvind hoe gematig
hulle is.
Wat is die rol van die velllghelds
establishment in die proses?
Slabbert: Ditis een van die grootste
dilemmas wat FW in die gesig staM
as hy oorvat, Hoe gaan hy sy eie
regering se progaganda ongedaan
maak. Jy weet tog wat die Nasiona
liste nou geword het. Hulle is 'n
klomp lapelvreters. Hulle gryp jou
aan die lapel envra: wathetdie boys
gese, sal hulle onderhandel?

Maar dan gaan staan hulle op die
openbare verhoog en praat teen die
ANC. Die ANChet nou veertig sen
dings in die buiteland. Dis wanneer
ek mense soosFW jamrnerkry in die
buiteland.

Daardie mense is honderd maal
beter ingeligcor die Suid-Afrikaanse
situasie as hy. Dit is waar die rege
ring die foutmaak. Hullegaan steeds
voort om die indruk te skep dat die
ANC 'n klein terreurorganisasie is.
Wat Is die noodsaak non?
Slab bert: Kry die grootste alliansie
van anti-apartheidsbeweings saam
en kyk watgedoen kan word. En dit
moet binnelands gedoen word.
Sou jy weer aktief in die politiek
wil wees?
Slabbert: Ek sal graag aktief in die
politiekwilweesas ek gloditbeweeg
in die rigting van die ideale waarin

. ek glo: 'n nie-rassige demokrasie en
onderhandelingspolitiek.

Die afgelope 15 jaar het ek poli
tiekgeeet, gedrink,gedroomen asem
gehaal.Maarditkan nie gemeetword
aan die soort ervarings wat ek die
laaste drie jaar gehad het nie. Die
kragte van bedingingspolitiek vind
ek geweldig opwindend.

E.k dinkonsis op die drumpelvan
die mees opwindende tydperkin ens
land se geskiedenis. .

4

THE US INFORMATION
SERVICE

is seeking a
switchboard operator/ .

receptionist,

available to work 8 a.m. thru 5
p.m., Mondays thru Fridays.

. High school, fluency in English
.ls required, any second or third
, languages helpful.

.'~:-i Typing andfamiliarity with
standard office equipment

preferred. ,
. The successful applicant must

enjoy dealing with the public
(both in person and by phone),

~: be flexible and able to work
i under pressure..

Contact theadministrative assistant
at (011) 293451, for an application

form.

,

FIVE
FREEDOMS
FORUM

Nooi u utt na die,
bekendstelling van 'n boek

met die titel

101 Ways
To End

Apartheid
Maandag 26 Junie 1989

6nm tot 8nm
Bozzolli-paviljoen, Wits Universite~

(ingang in Empirelaan, net na Jan
Smutslaan)

Gassprekers en kunstenaars: Pieter-Dirk Uys
Jennifer Ferguson
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Shell ondersteun
. •die reg van aBe . .
mense om te woon ..
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, 'OnswerkomnOll 'nverskil temaak. '

---------------------...... "

VryeWeekblad, 23 Junie1989 . 5



FOKUS'OF AWB
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Ses maande gelede het
Eugene Terre'Blanche vier

van sy getrouste volge llnge
geskors omdat hulle onder '

mear aan die komende
verkleslng wou dealneem.

Nou gaan die ekstremls self
aan die verkleslng deelneem
as onafhankllke kandldaat vir
Rustenburg. Kenners mean

dlt Is duldelik dat hy lets aan
sy dalende steun probeer

doen en verlore aanslen wll
herwln. Waar Terre'Blanche 'n

[aar gelede nog kon
aanspraak maak op lelerskap
van die regses, sukkel hy nou
om sy beweglng van verdere
skeurlng te red. JACQUES

PAUW doen verslag.

der Westhuizen , 'n oud-pred ikan t,
Prof Hennie Kotze, hoof van

politieke wetenskappeaandie Univer
siieit van Stellenb osch, meen Ter
re'Blanche het 'n b aie gewaagde Slap
geneem,

"Dit is duidel ik dat hy isolasie
binne die regse politiek wil verhoed .
As hy egt er d ie setel verloor, is sy
po litieke lig uit," se Kotze.

Hy sa die mens Eugene Terre'Blan
che het homsel f vernietig, Hy het
aile "gematigdes" en crdentlikes binne
die AWB m et sy gedrag van hom af
weggestoot. In d ie proses het hy ook
die KP vervreem en homself in die
regs e po litick geisoleer,

"Ek dink boonop is die KP ver 
heug hieroor. Die KP het n ie Ter
re'Blanche nodig n ie , wan t AWB
lede stem in e lk geval vir die KP," se
Kotz e.

Eie gewin
"Die AWB en T erre'Blanche is

besig om te verkrummel. Sy leier se
deelname aan die verkiesing is bloot
net 'n poging om verlore aansien te
probeer herwin. Hy gaan nadie verlcie
sing geen faktor meer in die regse
poli tiek wees nie."

56 meen Dries Alberts, gewese
publisiteitshoof van die AW'B en 'n
man wat eens baie na aan Terre'Blan
che bew eeg het.

"Terre'Blanche se steun daal
daagliks en hy en die AWB het fi
nansiele probleme. Hulle skuld
byvoorbeeld hul drukker tie n dui 
sende rande wat hulle nie kan betaal
nie. Ek dink die man doen dit vir eie
finansiele gewin. Ois ·mos baie
makliker as die staat in die toekorns
sy salaris betaal," se Alberts.

Hy se hy kry nog daagliks oproepe
van ont evrede AWB -lede wat uitdi e
beweging wegbreek. Hy meen hul
steun kan nou die helfte wees wat d it
voorheen was .

"Na Paardekraal is die el ite van
die AWB weg. Dit was oakdie mense
war geld gegee het. Terre'Blanche
weet as hy nie nou iets ingrypends

doen nie, is dit verby met
hom. v

"Hy dink hy kan werklik
Rustenburg wen omdat baie

KP's vir hom sal stem. Al wat
hy gaan doen, is om die regse

stem te verdeel. In die proses kan
die AWB weer skeur, hy gam 'n nog
grater verloorder wees as die KP
klaar is met hom.

"Daar is nug net 'n paar kreupeles
in sy beweging oor. Dis 'n siek
situasie waar die leier en on
derleier van 'n beweging em-
stige probleme het," se
Alberts, verwysende na
die nuwe onder
le ier, Ernie van

m aar bloat om Rustenburg in d ie
parlement te gaan verteenwoordig.

Of hy vir die parlement magstaan,
is natuurlik 'n heeltemal ander saak.
Prof Marinus Wiechers, kenner van
die kon stitusionele reg aan Unisa,
rneenTerre'Blanche se kriminele oor
treding - hy in 1983 agtien maande
tronkstr af opgele weens die onwet
tige besit van vuurwapens - diskwali
fiseer ho m. Die vonnis is vir vyf j aar
opgeskort,

Die grondw et bepaal dat iemand
onbevoeg is om as lid van die parle
rnent verkies of benoe m te word as
hy tronks traf vir 'n tydperk van m in 
stens tw aalf maand e op gele is, tensy
die tronks traf minstens vyf jaar voor
sy verkiesing verstryk het,

Die dispuutdraai roodorn die vraag
wanneer die vyf jaar rehabilitasie
tydperk in wor king tree: die oom bli k
toe hy gevonnis is, o f fili die ver
stryking van die agtien maande tronk
straf.

'n Revolus ie in die kleine broei al
weer in die binnekringe van die AWB
oor Terr e'Blan che se verki e
singsdeelnarne. Twee van sy groot
ste vertrouelinge in die leierstruktuur,
Willie Olivier en Chris Beyers,
bes~ldig hom van persoonlike
arnbisie wat hy met geld van
die AWB en ten koste
van Afrikaner-een
he id wil be
mng.

nie
mrll
hy die
AWBby
diepolitiek
wil be
t 're k
nie,

het omdat hulle onder meer daarop
aangedring het dat die AWB aan die
komende verkiesing moet deelneern.

Hy het gese: "Vroeg in Novem
ber verlede jaar het prof Alkmaar
Swart na my toe gekom en gese: gee
virmy die Blanke Volkstaatparty dat
ek met hom kan loop. Ek gaan hom
aktiveer,

"Ekdraai om en se: Teen Treur
nicht, en hy se ja. Ek se ek pleit vir
eenheid en julie wil my party ge
bruik om in die groen parle
mentskussings te gaan staan. Nee!
Enek loop. Hy wil party maak van
dieAWB."

Die opkoms en
ondergang van ft
Eugene Terre'Blanche

Rustenburg
Dit is die einste ver-regse leier

wat verlede w eek aangekondig het
dat hy voornemens is om as onafhank
like kandidaat in die kornende verki 
esing in Rustenburg te staan. Dit
nadat hy d ie KP herhaaldelik belowe
het die AWB sal n ie by die partypo
litiek betrokke raak nie .

By die einste vergadering het
Terre'Blanche gese hy hetonderleier .
Jan Groenewald en Alkmaar Swan
uit dieparty geskop omdat hy geweier
het om aan hul verkiesingseise toe Ie
gee.

Terre'Blanche het by die verga 
dering in Pretoria gese die "grootste
skok" vir hom was toe Groenewald
wou gehad het hulle moet met An- '
dries Tremnicht gaan praat oor setels
virdieAWB.

"Ek se vir hom ek het nie geweet
jy wil parlement toe gaan nie. Hoe
kan ek vir Treumicht gaan setels
vra? En toe vind Donkerhoek plaas
en ek pleit vir eenheid. Toe moes
hulle beser het dat ek nie van plan is
om die AWB te gebruik om setels af
te eis nie.My pleidooi was vir een
heid; u weet mos."

Vandag, ses maande later, het
Terre'Blanche sy deuntjie heeltemal
verander. Nou pleit hy by Treur
nichtom nie 'n KP-kandi-

S:=g~~~
En

Hartland
Drie en 'n half jaar later. Die

hoofleier spreek 'n vergadering toe
op Krugersdorp, hartland van die
AWB. Oaar is tientalle lee silplekke
in die Eeufeessaal. Op die verhoog
sit 'n ry nuwe leiersgesigte.

Die GrootOratoris aan die woord:
''Vlokkie, jou klokkie het gelui. Suster
Agnes Malan: jou ou papbroek!"

Hy steek 'n oomblik vas. 'n Man
in kakieklere reg voor die verhoog
spring op, begin hande klap, en kyk
vir die gehoor. Klap, klap, klap val
die res in. Hy se iets van as 'n mens
al die stories oor hom moes glo, hy 'n .
harem en 'n drankkelder moes besit.
Die mense giggel.

Die veggeneraallyk oorlogsmoeg.
5y vemaamste adjudante het im

men; die arkverlaat Oaar was gerugte
van drank, vroue en vuisslanery. Die
staat het hom in 'n hofsaak probeer
vas trek .

Lede verlaat die AWB glo in hul
duisendtalle en daar is emstige gelde
like probleme.

En nou dreig 'n hemieude skeu
ring met sy begeerte om ook in die
groen kussings van die parlement te
gaan sit.

Kortweg: Die regsestuurrnan wat
die saak van die ware Afrikaner
drywend moes kry, se ark het opdie
rotse geloop.

Kc:nnc:rs meen syskielike begeerte
om parlement toe te gaan, is 'n aan
duiding van sy dalende steun en sy
gebrekkige finansiele posisie. Die
kanse is goed dat hy na die verkie
sing in die vergetelheid sal verdwYn'

Op 21 Januarie vanjaar het Ter
re'Blanche by 'n geslote hoofraadsver
gaderlng nidie Paardekraal-voorval
in Pretoriagese dathyvan sy belang-

rikste adjudante uitdi~ep;arty;~g;e;sk;ors~~!1111

'.

DIE bebaard e man mel die kortmou
safari pak het o p die ysterwiel van
die wa gaan si t, trane uit sy oe gevee
en gese : "Ek is eintlik maar net 'n
seun van die veld wal my vad erland
innig liefhet, Ek is soos 'n Noag van
ouds wat 'n ark moet bou • 'n ark vir
my eie Boerevolk."

Dit is Fetruarie 1986by die Voor
trekker-gedenkmonument by Bloed
rivier. Op die wa sit Eugene Ney
Terre'Blanche, hoofleier van die AI
rikaner-Wecrstandsbeweging (AWB).

Hy is veertig jaar oud en op die
kruin van sukses. Hy spreek twaalf
vergaderings en sowat tienduisend
mense per maand toe. Die ledetal
van die AWB klim tot meer as hon
derdduisend. Die buitelandse pers
hang aan sy Iippeen die binnelandse
media skreeuhisteries oar diebedrei
ging wat hy inhou.

Hy breek NP-vergaderings op en
maak van Pik Botha 'n gek. Hy bele
dig die Staatspresident as 'n "rugmurg
ontwaterde smurfie" en 'n "dowe
hond". Hy word die groot vrede
maker onder die regse groepe.

Op die verhoog is hy die groot
orator - regterhand len hemele en
opreg bekommerd oar die graf waar
voorsy Boervolk testaan gekom het,
Hy dreig met revo lusie , geweld en
bloedvergieting, En die mense juig,
gil en swaai die swastika-vlag,

In gedigte word die gewes e poli
sieman - wat die AWB in 1973 in 'n
garage op Heidelberg gestig het 
besing as Godsman, Volksman,
Vaderlander.

Dit is die Eugene Terre'Blanche
van Februarie 1986wat oar die BIoed
rivier-Iaer kyk en bewoe mymer:
"Hierdie plek is grater as ons almal.
Vir die grond sterf ek."

6 Vrye Weekblad, 15 Junie 1989
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Richtersveldse boere kan bly

FOIO'S: Andrea Vjnass~
. .' i

lewe net gekompliseer. It left you
moeg."

Hy was 'n man wat 'n gesellige
dop kon maak. Nou verkies hy dit
om alleen te wees. "Wie anders wit
in elk geval koppies rooibostee die
nag in drink?" : .

Fugard is uitgesproke oor die Suid
Afrikaanse teater. Hy geriiet die
energie war uitgestraal word, maar
hy staan krities oor dieinvloed wat
hy gMtelevisieop dramattirge se
skryfwerk het. Bowenal is hy geraak
deur die moed warhy bespeur in die
werk 'van' jong Afrikaanse drama
turge soos Dean Opperman, Charles
Fourie en Reza de Wet.

Afrikaanse teater
Hy vind Afrikaanse teater meer

opwindend. "Agman, it goes back to
the question of roots, commitment
and passion. Afrikaners.have never
been' weak in those regards," se die
skrywer wat hornself as 'n "old style
liberal in die Alan Paton-tradisie"
beskou.

"Liberalisme leer 'n mens ver
draagsaarnheid."
, Maar die verdraagsaamheid is

, gebou op die fondamente van 'n
ontevredenheid en 'n woede met 'n
gemeenskap waarin hy soos 'n ver
worpene gestaan het toe sy eerste
toneelstukke deur die Suid-Afrikaanse
politieke taboes begin my het.

Beledigings, polisie-intimidasie
en wit roe het die reel geword. Per
soonlikevooroordele moes oorgesteek
wOrd.In sy lewe het Fugard aanhou
beitel bm die gx-ense tussen wit en
swart nietig te verklaar. "'n Mens
betaal 'nprys;" se hy. Maar wat hy
ontdek het, was 'n rykdom in 'Ie-
wenservaring. ,
, "Onthou net a5 jy die kleurgrens

oorsteek, gee jy 'n sprongvanuit 'n
wereld van vier of vyf riilljoen mense .
in 'n wereld van 35 miljoen. Dis 'n
hele nuwe lewe wat wag om ontdek

" te word."

het om dit eerste met onbekendes te
deel. Dit is uit my hart uit geskryf. "

Maar dit was al drawwend deur
New York se strate datdie idee vir sy
nuwe werk ontkiem het.

'Die'drawwery is deel vandie
nuwe lewe, toe hy die Oude Meester
enJack Daniels uit syheupvles gehaal
en die sigarette en'pypskoonmakers
uit sy baadjiesakke gekeer het,

Rooibostee
. Vandag isdinge :virhom. baie

helderder. En Fugard het ook groter
vrede gemaak met die wereld rond
Om hom. Soberheid het 'n pt. soon
likheidsverandering meegebring.

"Nou geniet ek my kop op 'n
manier wat ek nooit kon terwyl ek
gedririk het nie. Dit is wonderlikom
vry te weesvan die goed. Dit het die

nomadiese Khoi-khoi wat sowat I
500 jaar lank in die gebied gewoon
het. Die grond word nou as "Kleurlin
greserwes". intrust gehou vir die
inwoners.> ' .

InMaartvanjaarhet die inwoners
van Koeboes en Dryfsand 'n interdik
aangevra '~ri1 te verhoed dat die

<Noordelike . '. Richtersveld
'Bestuurskomitee, die Nasionale
, Parkeraad en die minister van Omge
, ~ings8.ke .'n kontrak onderteken om
. 16244~hektaariIi.diegebiedopsyte
'sitvir 'n Nasionale'Park vir 'n tydperk
van '99 jaar.,Dit sou beteken dat die
inwoners die gebied moes verlaat .'

. Qie saak is uitgestel om verdere
sarriesprekings te ,.voei, en dit Iyk
asof 'nooreerikoms nou bereik is wat
vir altJeikante amvaarbaar.is. '

Geloofsdaad

.\'·t ','

is opgewonde oor die dinamiek van
die karakters in sy nuwe stuk: "Dit is
'n dubbele geloofsdaad. Geloof in
jong Suid-Afrikaners: swart, bruin
en wit. En ook geloof in my ambag 
die mag van die geskrewe en gesproke
woord."

Hy vind 'n renons in geweld.
Die ontdekkingstog van die dub

bele geloofsdaad het in die re
petisielokaal 'n ontdekkingtog vir sy .
jong akteurs geword. In die stuk
ontdek twee hoerskoolleerlinge (een
swarten een wit) mekaar se werelde.
Die tog het vir sy jong akteurs ook 'n
pesoonlike reis geword. Dit is die
22-jarige swart akteur, Rapulana Sci
phemo,se eerste "intieme" ervaring
met sy wit landgenote. En Fugard
spee1 vroedvrou,

produk van Suid-Afrika. Ditkanook .In sy teks gee hy gestalte aan sy
nie anders nie. Hy is die 57-jarige afsku aan geweld. Hy haal die on-
maaksel van die "unieke maafskap- derwyser, gespeel deur John Kani,
like faktore"van 'nspesifiekelandskap se woorde aan 'n jong radikale aan:
. waar 'n doringdraadheining swart "If the struggle needs weapons, give
en wit apart hou. it words. Petrol bombs and stones

In die titel van sy jongste drama . can't get inside those Casspirs. But
weergalm sy passie vir sy geboorte- words can. Words are more danger-
.land. Sy woorde is die spieelbeeld , OUS. They can get inside the heads
van die spanning, konflikte en para- inside those Casspirs."· .
dokse van die maatskaplike kontoere -r,

waarbinnehy grootgeword het. . " .
In sy werk en insy wese weei~,"~; New York

spieel Fugard 'n gebondenheid aan :'. ,'Me~die,ge~e"rd~temawOrstel hy
'sy mense'.'· .,' ',. reeds'lank;dekades.al.Daaromskryf
. Wie issy mens!l?' 'hy;,,:"Dieg:eskrewe woord het

,. Ditis, soos die titel van sy jongste ,s.'voortgeleef terwyl die wat bomme
stuk getuig My children! MyAf- : gemaakhetlankreedsvergeteis,"se
rica!, die kinders van sy Afrika. Dit . "hy selfversekerd.
is duidelik dat die titel vir Fugard ',Fugard geniet die laaste twee
veel weier as die emosie-belaaide dekadesreeds ongekende sukses in
woordestrek. Vasgevangdaarin is 'n Amerika. "Ek verdien my geld daar
visie,'n gebed virdiekinders van sy en ekgenier dit daar." Sy dogter
land. . . , woon ook -daar, Sy skryftuiste is

egter syfamiliehuise in Port Eliza
beth en Nieu Bethesda, En hy wou _
die stuk op Suid~Afrikaanse grond

, O.; In gesprek verwoord Fugard 'n die Jig laat sien.:,
.gel~fin die land se jong bloed. Hy , ._ "Ek sou baie ongelukkig gevoel

Anton 5teenkamp i~rsv~ld beskerm teen, toeriste in~ Swartbooi" gevra voordat die
vierwielaangedrewe voertu:le,eri ooreenkoms bereik is.

DIE,veeboere van die Richtersveld- vetplant-versamelaars wat oar die';,;_ "Geldk~ oils nie eet nie bokke
kan h~l bo~ke laat wei.. ,''/:'" .. laaste paarjaar die besonderse plan-,' dood maar daar bly altyd ie~ agter
di In nboeurueked~rNee~omls, ptussken tegroei en ekologie van: die gebied . om te gebruik, ",

levee reen ie asiona e ,ar e-; begin vemietig het.: . "D' . I k ' :, '. t d
raad het di tw party i-zekcrn : 0 "·,t.. ·. re p e waar ons groo gewor

. e. ee e~-~ ,em;' -, "Vanaf 1944 herek die huis met, ,liet kan oPsriie afstaan vir 'n onbe-
dat die gebied wei tot n N~~o~~eveeonderhou..watsaIvanmyme~e"kende plek nie.Dorsland toe gaan
Park verklaar gaan word, maar.die word as ekmy vee rnoetverloor? Dis ," '-'tr k .. Ek:k d' d

b k blv.. :.:', . .. . d ," J 0 , ons me e me. en Ie gron se
vee oere a~, y.. <, Po aarthulle. ~aLe~ ~,' het A oet. geaardheiddaarolnwCEetekwaarviUl
Bestuursplankomltee, met verteen-, . .swartboolm Apnl vanJaar gesectoe';· k t" .. '. .',: , .;
woordigers van die Parkeraadendie . die vee~ere <lie gevaar geloop het: e PEn

raa
';d' ..' '0'; ':':,.' I'·, .'

hoe I di b'ed ' 'Iik '. . , ' '. . ". as leooreeUAomss aag,gaan
re, sa e ge I gesament , " omvan hU1 tradislonelegroOO afgegooJ d't' . .'~..: . 0'. S artbooibe '. " '. . ,... I me,meernuwg wees VIr w
s~ur.~· ; ... ,';\';" t~wordomplektemaakvirdiepark. en sy mede-boere om te trek nie, se
Dlt sal beteken dat die mW01'1ers:, '.I Nou sal dit hopelik nie meer vir' Lal St d' S· I . P '1'

d' b'ed k oort t " , ,,' a eyn van Ie urp us eop e s
vhan

l
boele dge I ank kV bgaanb m

d.
~:;; .hulle nodigwe~s om met 'n hofsaakProject in Kaapstad. ' '

u r ery en 00 an aat y Ie.:. voort te;gaan me het hul prokureur D' . d' R' h Id
rd I 'N' al P k ' ",' ," . 'A' . '. . '" Ie mense van Ie IC tersve ,

voo eevann aslon e ar ,SOOS ",dlcweekgese ' . ' d' 'N 'ak al d .
tlik ks I th d · .:' , . , '. .' ·op Iegrens tussen am w an en .

moon ewer ge een e e. .' '"-:,, !'Wat die geld van die park betref 'N 'b" hOe lil I lank d
Terselfdertyd word die Rich" 's;U ~ris bok van die geld kry?" he; Hamill I~, af'r gesl~gte ad~'

, " ' '. '., , ., .'. u e IS stamme mge van Ie

Bio~d Knot

oP sy gesig is dekades van hard leef
uitgekerf, en 'n beleenheidsyfer deur
sy gedagtes as Athol Fugard se: "I'm
an angry old man."

Hy Iyk ouer as sy 57 jaar. In die
laaste paar jaar het hy drank laat
staan, opgehou rook en begin draf,
Hy kuier nou om rooibostee. Sy
donkerbrui:n donderweersoe het ligter
geword, en in sy stem - met daardie
tipies ongeronde Oos-Kaapse klanke
• weerklink.n nuwe energie.

Onssit in die voorportaal van die
Mark-tester. Kan hy erens meer tuis
lyk.

Belee Fugard 'n
'angry oldman'

Athol Fugard het weer
huts toe gekom en 'n

toneelstuk, My
Children! My Africa!,

saamgebring. Sy
Iiefde vir sy

geboorteland en sy
gebondenheid aan "sy
mense" word duidelik
in sy werk weerspleel,

ELSABE WESSELS
het met hom gaan

gesels

.Die posters teen die mure getuig
van sy arbeid: Blood Knot, The Is
land, SizweB'wiis Dead, The Road
to Mecca, a Place with the Pigs en
nouMy childre~rMY,Africa!.Daar
is vele ander. Soalte~~8.,m19skathy,

'n Paar maande geledehet hy weer
huis toe gekom. En-as 'hY,c!lUistoe
kom, korn skryf hy. Sy nuwe stuk
open op 27 Junie by die Mar~:

Fugard is by uitnemendheid 'n

..

.!,',
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INTERNASIONAAL

Rooi Reuse

munistiese Party in Belgrado.
In die verband sal die eerlikheid

van die Westerse regerings eers op
die proef gestel word waneer die
logikavan perestroike en ekonomiese
verandering indie Oos-Europese lande
- soosJoego-Slawie - inkonflikkom
met die irnperatief van politieke
demokratisering.

Die skermutseling kan dalk bin
nekortplaasvind.DieBelgrado-leiers
wil weet wat sal gebeur as strenger
maatreels en groter industriele her
strukturering emstigeopposisie onder
werkers en die gemeenskap uitlok?
Metanderwoorde,asdiestaaltoeslaan
op dieontevrede protesteerders,aan
wie se kant sal die Weste wees? Sal
dieWeste 'n hoerpremieplaasopdie
beveiliging van ekonomiese her
strukturering, selfs alplaasdit sosiale
en politieke verandering in die
weegskaal?

Bo en behalwe Joego-Slawie se
ekonomiese benardheid, heers daar
'n plofbare situasie in die Kosovo
provinsieop die suidelike grens van
Albanie, Kosovo was in 1981 - 'n

. jaar na Tito se dood - in die nuus.
Gevegte het uitgebreek tussenJoego
Slaafse Albaniers - wat vier vyfdes
vandieprovinsiese bevolking uitmaak
- en die Serbiers, wat 14 persentvari
die bevolking uitmaak

Die Albaniers eis dat Kosovo, 'n
outonome provinsie binne die re
publiek van Serbie, republiekstatus
moet verkry. Die eis is venyerp.

Die Serbiese minderheid se daar
wordteenhulle gediskrimineer, hulle

. wordgeintimideeren aangerand deur
plaaslike Albaniers, Die aantygings
datdie AlbaniersdieSerbe terroriseer
het tot gevolg gehad dat duisende
Serbe die provinsie verlaat het. Dit
het ook gelei tot die grootste be"
toging in die Joego-Slaafse geskie
denis,

Die Albaniers dring aan op 'n
"etniese skoon" Kosovo wat baie
herinner aan die regsegroepe inSuid
Afrikase eise. Die situasie in Kosovo
dien asvoorbeeldvan dieonenigheid
watheersin dieresvanJoego-Slawie.

.Die ontevredenheid tussen die
provinsies is aan die toeneem,endit
wil voorkom of die leierskap in die
land besig is om teverbrokkel.Geen
wondernie dat diemeestevan Joego
Slawiese 24 miljoeninwonersbegin
vraofdielandsyprobleme saloorkom.
-ANO

•In

Diejongste ekonomiese aanwysers
het druk op dieJoego-Slaafseeerste
minister AnteMarkovicgeplaas om
'n anti-inflasieprogramaf te kondig.
Tot- dusver was sy mening dat 'n
spesiale programnie nodig is nie en
het hy eerder voortgegaan met sy
ambisieusederegulasieprogram.

DieIntemasionale Monerere Fonds
(IMP)dringaanop strenger rnaatreels
wat sal behels dat die werkers se
lewenstandaarde verlaagmoet word.
'n Stap wat die kruitvat rietdalk kan
laat ontplof. ,

Dieowerhedeoorweegditnieom
pryse of lone te bevries nie - waar
skynlik omdat hulle die politieke
gevolgedaarvanvrees.Markovicse
hy hoop die IMF aanvaardit so.

Dit wil egter voorkomof Joego
Slawie nog nie gereed is om die

. Weste se advies - "vertrou op eko
nomiese hervorming, politiekeher
vormingsalvolg<terharte teneem
nie. Dit is orndat die politieke ge
volge van ingrypende ekonomiese
maatreels te veel sal wees vir die
wankelende regerende Kom-

Die veranderings en opstande in die Sowjet
Unie en China geniet wye dekking in die media,

maar in die skadu van die twee reuse gaan
Joego-Slawie gebuk onder ekonomiese en

politieke probleme. Soos in Pole is die .
kommunistiese leierskap besig om te

verbrokkel en ontevredenheid onder dle
bevolking aan 't toeneem. JURIE VAN DER .

WALT.doen verslag uit Zagreb, Joego-Slawie.

en Voivodina.
Die Joego-Slaafse geldeenheid,'

die dinar, is waardeloos en 'n nuwe
100 000 dinarnoot is 'n paar weke
gelede uitgereik. Sekere on
dememings oorweegditomsalarisse
tweemaalperrnaanduittebetaal om
sodoende die effek van inflasie op
die geldwaarde te verminder.
. Die ekonomiesekrisishetsosiale
onrus tot gevolg gehad en verlede
jaar is Joego-Slawie geteister deur
meer as 1 200 stakings. Die stakers
het aangedring op hoer salarisse.
Ondanks 'n reeks van salarisverho
gings- endiedruk vanmeerwaarde
losegeld - IS ontevredenheidaan die

-toeneem,
Pryse van goedere het verlede

maandmet 23,4 persent toegeneem
endit draook by tot dieontevreden-
heid. .

Joego-Slawie se buitelandse skuld
beloop21biljoen Amerikaansedol
lar,en terugbetaling aankrediteurs,
wat meer as 600 banke in twaalf
landeinsluit,isbesig omagterstallig
te raak.

Joego-Slawie:
die skadu van die

van die aktiewe opposisiepartye.
DieJoego-Slaafse persgenietnou

ook groter vryheid en lewer verslag
oar die politieke en ekonomiese
kwelpunte in die land.

Die vinnige veranderings in
buurstate soos PoleenHongaryehet

.• ook die Joego-Slaafse bevolking
belnvloed in hulstrewe na 'nWesterse
demokrasie.

Die buitelandse pers berig dat
Solidariteit se oorweldigende oar
winning oor die regerende Korn
muniste "die gesig van Europa ver
anderhet" - 'n effek wat die Joego
Slaafse werkers een of ander tyd
gaanbereik. .

Ten grondslag van die Joego
Slaafseintemekrisis is'nheleklomp
ekonomiese probleme.Met 'n infla
siekoersvan 600 persent, en watna
verwagtingsal styg tot 1000persent
voor die einde van die jaar is dit
duidelik dat die owerhede met 'n
probleem sit wat maklik kan lei tot
gewelddadige .opstand onder die
algemenepubliek - veral in die baie
armsuidelikeprovinsies van Kosovo

TERWYL die tweekommunistiese
magsblokke - die Sowjet-Unie en
China -gebukgaan mdcrekonomiese
en politieke veranderings, en fyn
dopgehouworddeurdie intemasio
nale gerneenskap, isdaar gebeurein
klein Joego-Slawil! wat ongesiens
verbygaan.

Tog is die veranderings in die
sosialistiese Balkanstaat ewe be-.·
langrik omdat dit op 'n heel ander
maniergeskied,

OnderpresMikhail Gorbatsjofse
perestroika-beleid is politieke en
ekonomiese veranderings in die
Sowjet-Uniete dankeaan staatsini
siatief. Ook in China is die eko
nomiese verandering aan die leier
skap van die Kommunistiese Party
te danke.

. Maar in Joego-Slawie word ver
andering geinisieer deur intellektu
ele en openbare mening - ondanks
die Sowjet-leierskap, Daar word na
die situasie verwys as "Revolusie

, van onder". .
Seder! diedood vanJoego-Slawie

se eerste president,Josip Broz Tito
in 1980, hetdieKommunistiese Party
se houvas op die land verslap. Die
.ses federale republieke en twee
selfstandige provinsies het meer
onafhanklikgerm van diefederale
regering in Belgrade - nie net wat
politiekebesluite en standpuntebe
tref nie, maar ook op ekonomiese
gebied.Diegevolgisdatdie federale

. regering indie Joego-Slaafse hoofstad
so te s8 lamgel8is en dat die repu
blieke en provinsies rneer.vryheid
geniet. .

Al hoe meer lede van die Kom-
.munistieseParty bedank - 'n teken
dat ondersteuning vir die party aan
die afneem is. Die "drosters" - die
meeste van hulle intellektuele en .
ontnugterde jongmense - s8 dit is
sinloosom as partylede aan te bly,
want die Party is magteloos en nie

. meerindieposisie omdieeko-nomiese
problemevan die land sinryk aan te
spreeknie.

Die verswakking van die Kom
munistiese Partyin Joego-Slawie het
daartoegelei dat baieopposisiepar
tye inverskillende dele van die land
totstandgekomhetom 'naltematief
te vonn vir die "ondoeltreffende"
regerende Kornmunistiese Party.Die
Sosialistiese Party,die Sosialistiese
LiberaleParty en die Joego-Slaafse
Demokratiese Inisiatief is ondermeer
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D/E MENSE SAL
REGEER- keuses

vir tn regering in 'n
post-apartheid

same/ewing

Spreker: Firoz Cachalia
Publieke sekretaris TIC

Almal is welkom.
Versnaperings sal na die tyd

bedien word
Datum: . Maandag26 Junie

. Tyd: 7.30nm
Plek: Congregational

Church
De Kortestraat 75,.

, Braamfontein

UNIVERSITEIT RHODES

PHD IN·
.PSIGOTERAPIE:

Die Departement SieIkunde hied
'n voltydse tweejarige doktorale

kursus in Psigoterapie aan.
Hierdie kursus is die enigste van
sy soort in Suid-Afrika en is oop

vir gekwalifiseerde kliniese
Sielkundiges.

Die doel is om studente se
kennis te verdiep deur praktyk

en teorie te integreer en dit
behels intensiewe onderrig

asook 'n tesis .
, Tot dusver het twee studente
gegradueer en drie het in 1989

geregistreer.

Verdere inligting kan van
Professor Dreyer Kruger van
die Departement SieIkunde,

Universiteit Rhodes,
Grahamstad by telefoon (0461)

22023 verkry word.
Aansoeke vir die 199~inname

sluit op
15 Julie 1989
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Namibia
wankelrig op
padna
onafhanklikheid

SWapo
c:nterstel.mrs

staan en
wag vir hul
lelers, wat

ult
,: balllngskap

teruggekeer
het,op

Windhoek
selughawe

Foto:1ohn
Uebenberg

Oom Paul se donker,Rnstenbrirg-vriend

, '

"

:1,
;

Pierre du Plessis
WINDHOEK - Die verkiesingstryd

. in Namibia is veronderstel om op 1
Julie te begin en die duidelikste teken
daarvan tot dusver was seker die
meer as 6000 Swapo-ondersteuners
wat verlede Sondag by Windhoek
lughawe saamgedrom het om hul
party se verkiesingsorganiseerders
te verwelkom.

En wat 'n toneel was dit nie 
uitgevat in die blou, rooi en groen
klere van die bevrydingsbeweging
het die mense gekom, gesing,
slagspreuke geskree - en is later ewe
gedwee terug stad toe. Want die
Zambiese vliegtuie was drie ure laat
en dit was al donker toe die forma
liteite uiteindelik afgehandel is.

Die byeenkoms is afgelas omdat
daar vroeerdie dag 'n paar voorvalle
van geweld voorgekom het - 'n blanke
man in 'n verbygaande motor het 'n

. skoot deur die venster van 'n bus
geskiet, 'n man in die skare is met 'n
mes in die been gesteek, En in die
donker is daar meer geleentheid vir
kwaad doen,

Nogtans het 'n paar honderd mense..
.die donkeren kouege trotseer om hul
leiers te verwelkorn, en plakkate met
"From Orngulurnbashe to Cuito, from
Cuito to Windhoek, Welcome Plan
freedom fighters" was oral te sien.

Swapo se verkiesingspan staan
onder leiding van Hage Geingob,

. voorrnalige direkteur van die VV se
Namibia-instituut in Lusaka.

"Ekkanditnie glonie, Dis soos 'n
droom wat waar geword het," het hy
gese nadat hy van die vliegtuig afge
klirn en die aanloopbaan twee keer
gesoen het. Vir die eerste keer in 27
jaar is hy terug in sy geboort~land.

die keerom deel teneemaan dievrye
en regverdige verkiesing waarvoor
Swapo so lank geveg het.

By sy eerste perskonferensie het
Geingob belowe Swapo sal'n skoon
verkiesing veg: "Onsbelowe 'n skoon
stryd, maar 'n helse stryd."

Swapo het nie teen' die binne
landse partye soos Swanu of DTA,
ofenige bevolkingsgroep geveg nie,
maar teen Suid-Afrikaanse koloni
alisme en daarom gun hulle alle partye
die danokratiese reg om hul standpunt
openlik te stel sodat Namibiane self
oor hulle toekoms kan besluit, se .
Geingob.

Hy was vaag oorSwapo se beleid
en manifesto - die sal op 1 Julie
formeel aangekondig word as eerste
salvo in die aanloop na stemdag..

Maar hy het tog aangedui dat
indien Swapo wen die ekonomie
gemeng sal wees, met sowel sosia
listiese as vrye mark-kenrnerke,

Etniese partye sal nie verdra word
nie - "Onshet gesien wat burger- en
stamoorloe in ander dele van Afrika
beteken het en ons sal dit nie hier
toelaat nie."

Hoewel Swapo Engels as ampte
like taal voorstaan om nasionale
eenheid te bou, sal ander tale be-'
skermen uitgebou word as "'n belan
grike en fundamentele kultuurreg",
solank 'n taal net nie gebruik word as,
rassistiese organisasiemiddel nie.

Swapo is egter nie die enigste
.faktor in die verkiesing nie.

Die Demokratiese Turnhalle AI
liansie (DTA), wat 12etniese partye
verenig, het volgens berigte sowat
60 rniljoen dollar uit die buiteland 
hoofsaaklik Duitsland - ontvang om
die verkiesing rnee aan te durf en dit
word deeglik gebruik.

Elke naweek hou die DTAver
gaderings regoor die land.lndien
nodig word die skares met busse
aangery, Joemaliste -word met
vliegtuie saamgery om maksirnurn
dekking te verseker en belangstellen
des ontvang 'n gratis ete wat bestaan

, uit 'n broodrollejjie, 'n blikkie boe-
liebief en 'n koeldrank. .

Verder word daar letterlik dui-
. sende T-hempies uitgedeel en kom

'n mens reg oor die land gerugte tee
vanduisendenuwevoortuiewataan- .
gekoop is. ,

In die stadium is dit baie moeilik
om te se presieshoeveelsteun die
twee hoofpartye het. Wat egter duide- .
lik begin blyk, is dat die steun groot
liks verdeel is volgens sosio-eko
nomiese klas - behalwe in die streek
met die meeste mense, Owarnbo,
waar Swapo oorweldigende steun
geniet, val die tradisionele ge
meenskappe, wat sterk deur stam
leiers beinvloed word, al meer in die
DTA-kraal.

Opgevoede mense op die dorpe
en in Windhoekgaanweeroorweldi- '
gend vir Swapo stem.

Die verdeling was ook baie duide
lik te sien in 'nonlangse aansoek om
beskerming wat deur 'n groep tra
disionele hoofrnanne by die Hoogge
regshof aanhangig gemaak is • son
der uitsondering was die klaers DTA
ondersteuners, en hulle wou. teen
Swapo en sy bondgenote beskerm
word.

Die Suid-Afrikaame 'Admini
strateur-Generaal, LouisPienaar, het
in die hof belowe hy sal die besker
ming verskaf, indien genoeg polisie
beskikbaar is. En nou word voor
malige lede van die weermag gewerf
om in die polisie as "kitskonstabels"

diens te doen vir spesifiek die doel.
Intirnidasie is nie juis aan die'

orde van die dag nie, maar daar word
tog elke week 'n paar gevalle aange-
'meld. ,

Dit is gewoonlik Swapo en DTA
wat mekaar oor en weer aankla.

Maar die grootste faktor wat tans .
in die weg van 'n vrye verkiesing
staan, is die teenwoordigheid van
Koevoet, die gewese teen-insurgen
sie eenheid van die polisie, in die
gewone polisiemag.

Die amptelike standpunt is dat ~

hulle geherorienteer is om gewone
wet enorde toe te pas, maar niemand
buiten die establishment glo dit juis
nie, veral nie die VV se Spesiale'
Verteenwoordiger Martti Ahtisaari
nie. Hy het in 'n onlangse brief aan .
Pienaar beweer dat Koevoet vrye
verkiesings bedreig. En dat hulle

.weI menseslaan, dreig en hulle lande
,met Casspirs platry, is byna bo alle
twyfel. Daarvoor is daar teo' veel
onafhanklike bevestiging deur inter
nasionalesendings.

Die VV se monitorgroep Untag
sukkel maar om die polisie dop te
hou. Daar is net 500 polisie-moni
tors en hulle is maar yl gesaai.

Boonop beskik hulle nie oor
landmyn-bestande voertuie nie, en
hoewel daar lank laas 'n ontploffmg
was, is hulle maar skrikkerig ommet
Landrovers agter Casspirs aan deur
die bos te jaag.

S6 groot is die vrees vir Koevoet
dat dit die repatrlasie van vlugte
linge kan verongeluk, Terugkeren
des was veronderstel om binne 'n
week uit die ontvangskampe en terug ,
by die huis te wees. Maar amper
twee weke later is diemeeste van
hulle nogin die kampe en se hulle

reguit hulle is bang om dit te verlaat.
Dit is een faktor wat die verkie

sing in die wiele kan ry. Die ander is
vrces binne blankegeledere dat Swapo
nog steeds die bewind met geweld
wi!oorneem. Gerugte doen die rondte
dat hulle net wag totdat Koevoet uit
die polisie verwyder word voordat
hulle toeslaan. . -

Swapo se arnptelike standpunt is
dat hulle die verkiesing sal wen en
nikssal baat by 'n militere avontuur
nie,

Die ander faktor wat nog 'n 101
. speel,is die blankes se traagheid om

die verandering wat besig is om plaas '
te vind, te besef en aanvaar. '

,Weggesteekop bladsy ISvan Die
Suidwester (Kampvegter vir
groepsregte en die NP-koorant) van
verlede Vrydag is 'nkleinerige ad- .
vertensiewaarin die publiek versoek

, word om tog geld aan die NP te
skenk. .

"Doen iets! ... ons is 'in die
loopgraaf!" lui die wanhopige plei
dooi. En die NP is nie die mees regse
groep nie. Hulle is darern nog teesin-:
nig bereid om aan dieverkiesing
deel te neem .

'n Mens hoor gereeldegerugte
, van Wit Wolwe en versteekte wapen
opslagplekke, meestal in, Angola.
gebuit en op plase versteek "net
ingeval", Boonop is die blanke boere .
in die noorde van die land na die .
skietery van I April herbewapen en

. sit nog met hulle gewere.
Al belowe Swapo ook hoe dat hy

nie die blmlkes wil verdryf nie en 'n
beleid van versoening voorstaan, is
daar nog baie potensiaal vir geweld
in die land.

En s6 loop Namibiawankelrig - .
die draad na onafhanklikheid.

; .

Paul Kruger

AmeenAkhalwtJ)U isdi.e redtJlaeur
vanTheIndicator.

die oorlog terugbetaal, vertel Sa
loojee.

Toe Oom Paul virdie Britte gevlug
het, het die Bhayats hom van kos en
voorrade voorsien.

Oom Paul het baie van 'n Arabier- '
perd gehou wat Bhayat besit het.
Bhayat het die perd aan horn gegee,
en Oom Paul' het 'n goudstaaf aan
Bhayat gegee.

'..' Toe die Moslemgemeenskap 'n
moskee wouboll, het OornPaul hulle
gehelp om 'n stuk grond in die mid- .

. dedorp te kry, en dis hieroor, ,se' .'
Saloojee, dat diemoskee nie onteien
is onder die Groepsgebiedewet nie.

Vandag is die AWB- en KP-on
dersteuners meer vyandiggesind.'
teer.oor Indiers as die Natte. Maar
enil.e plattelanthe Indier-handelaar.
sal jou kan verte! hoe die regses oor

. die laaste eeu oorleef het deurdat
hulle kos en handelsware op skuld
van Indicrwinkels kon koop - wat ander storie.
soms nooit terugbetaal is nie. Intussen hou die Natte nog die

En die rassiste sal natuurlik nooit. parlementere setel van Rustenburg,
erken hoedat die sweet, en sorns die watvolgens hulle soos 'n seer yinger
bloed, van mense wat as swart en uitsteek in KP-gebied.
Kleurling geklassifiseer is, in die' Endiemenseoorwiesebeperkte
bou van Suid-Afrika ingegaan het- _regte die NP, die KP en dfe AWB
nie - en aan witmense bier cen van stry.saldiegrootstebroedertwisvan
die hoogste lewenstandaarde ter anderkant die spoorlyn sit en do-
wereld gegee het. phou.

In plaas daarvan het witmense vir
hulle groepsgebiede en tuislande soos '
Bophuthatswana gegee, maar dis 'n

.. AmeenAkhalwaya

winkelsentrum. gebou, maar die
winkeleienaars wat as Indiersgeklas

.sifiseer is, het 'nmaandeliksepermit
nodig om daar handel te dryf.

Ouer rnense beskou dit as 'n
"m'On~ent van wat witmense aan

, ons gedoen het".
• .> •Die Terre'Blanche'e enander ul-
. tra-regses verafsku mense van In-

.', dier-afkoms. Party van hulle maak
daarop aanspraak dat hulle lojaal is
aan Boereleier Paul :Kruger. Tog
ontken hulle hul eie geskiedenis,

Of ten minste bewys hulle hul
dankbaarheid teenoorhorn op 'n baie
vreemde manier~

En dis waarom dit alles so ironies
is.

Volgens oOrlewering was Oom
Paul 'n goeie vriend van Suliml!Jl en
Fatima Bhayat, familielede van die
huidige leier van die Transvaal In
dian Congress, Cassirn Saloojee.

Teen die eeuwending het die
Bhayats gasvryheid aan Oam Paul
bewys wanneer hy ook al op
Rustenburg gekan bet Toe die Anglo
Boere-oorlog uitbreek, het oom Paul
geld nodig gehad.

Bhayat het 2 000pond aan hom
gegee, wat toe 'n baie grOat som geld
was. Hy het dit eers na die einde van

Zinniaville verskuif. Die afgebakende
groepsgebied het nou pragtige huise.
'n groot winkelsentrum, 'n moskee
en sportgeriewe.

Op die oppervlak behoort almal
gelukkig te wees. Maar die oumense
hetnie vergeetnie:Hulle is bitteroor
die vemietiging van hul gevestigde,
vreedsame gemeenskap.

Laas week, kort na Terre'Blanche
se aankondiging, het ek my gesin
saarngevat om by vriende op
Rustenburg te gaan kuier. Rondom
die ou moskee in die dorp het die
Indiergemeenskap 'n moderne

'N BIETJlE meer as 'n uur se ry
noordwes van Johannesburg, an-.
derkant die skilderagtige Magalies
berg. Ie die dorp Rustenburg.

, Dis die dorp waar broedertwis in
al sy glorie,of berugtheid, afhangende
vanjou sienswyse, oor die volgende
paar weke vertoon sal word in die
aanloop tot die September-verkie
sing.

Want. AWB-Ieier Eugene Ter
re'Blanche het aangekondig dat hy

.ook die wit setel wi! beveg, wat
beteken dathy met die Kmserwatiewe
Party en die Nasional- Party i' die
stryd sal tree.

Iemand het dit J:>. kryf as die
stryd tussen die wit re-ses, die ver
regses en die regses- ·anders. En
daaragter Ie 'n tikkie i,.'mie.

Maar laat my so 'n !'cslag of wat
teruggaan. My pa st 1.dste broer
was 'n imam (MosIe!. priester) in
die moskee in die hartjie van
Rustenburg. In sy tien rjare het my
pa as 'n winkelassistel in die dorp
gewerk.

Lank nadat hy Joh,; ,nesburg toe
getrek het, het hy nog dikwels saam
met sy gesin op Rustenburg gaan
kuier, en ek het baie gel>'kkige vakan
sies daar deurgebring in my lei 'er
dae.

Sotwintig jaar gelede is die In
diergemeenskap van F.ustenburg 'n
paar kilometer oor die s'poorlyn na

'I
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waar hulle wil, iets te ver
vaardig en deel te neem aan

'aile handelsaktiwiteite,
handvaardighede en beroepe."

Maar daar is waarskynlik
minwaarde daarin om in 1989.
hare te kloof oor presies wat
die manifes vir die praktyk
wil uitspel.

Dit kan tog nie na 34jaar
nog as 'nwetenskaplikehand
leiding beskou word vir hoe
die land se regering en eko
nomie bedryf moet word nie.

Daarom het die ANC
byvoorbeeld onlangs nuwe,
gedetailleerde grondwetlike
voorstelle 'vir bespreking
gepubliseer, '

Die Vryheidsmanifes se
waarde Ie in sy geskiedkun
dige agtergrond, in die ver
enigende, versoenende en
demokratiese gees wat dit

, uitstraalen die basiese begin-
sels wat dit neerle, '

56 beskouis die Vryheids
manifes vandag nog een van
die belangrikste, indien nie
diebelangrikste nie, dolcument
in die Suid-Afrlkaanse poli
tiek.

'Dis soos'n baba
watgebore is',
Eerwaarde Mcebesl Xundu, 'n lelersfiguur van die UDF In
Nalal,het die Kongres van die Mense as 'n hoerskoolleerllng
bygewoon, Hy gee sy Indrukke:
"DIE Vryheidsmanifesisdie eerstedokumentna die Bybel wat
goeie buurskap en liefde vir jou broers en susters in die
gemeenskap emstig opneem.

"EIc was teenwoordig toe die manifes op 26 Junie 1955
aangeneem is.Toe onsin Kliptownbymekaargekomhet, wasek
in standerd 9 in St John's College in Umtata.Ek was 'n lid van
die ANC se jeugliga en het die kongres as lid bygewoon.

"Voor dithet ek heelwatvergaderingsvandie jeugligabyge
woon, maar dieopwindingvan Kliptownwasiets wat ons nooit
tevore ervaar het nie.

"Dit was opwindend want mense bet openlik verlclaardat
almal politieke regte moet he, ongeag Ideur,geslag, besittings
of onderwyskwaliftkasies. ' , '

"Oit was die eerste keer dat ons ons probleme op 'n nie
rassige basis probeer oplos het

"N! die besprekings is die manifes aan almal voorgele. Die
vreugde was soos by die geboortevan 'n baba.· ' ,

"Vanwee sy fundamentele Christelike grondslag het die
manifes steeds geweldige potensiaal vir verandering in Suid
Afrika, ill word die dokumentdeur swart bewussynsgroepe en
ander groepe wat kortpaaiewit vat, gekritiseer.

"Om'vir 'n demokratiesetoekomste stry deur demokratiese
metodes te gebruik, isbaiemoeilikeren daaromwil mense baie
keer kortpaaie vat '
, ,"Maar die manifes Ie die waardeneer van gedissiplineerde
demokrasie." " ," "

(Uil: 30 Years of the FreedtJm Charter, deur Raymond
Suttner en Jeremy Cronin. Ravan Press.)

setlaars, Die verskillehet gelei
tot die wegbreek van die Pan
Africanist Congress uit die '
ANC, en vandagnog worddie

,ANC/UDF/Cosani "Charter
ists" genoem om hulle te
onderskei van die .Swart
Bewussynsgroepe.

Blankes is deur die jare
veral afgeskrik deurdat hulle
die manifes as 'n sosialistiese
dokument gesien het wat na
sionalisering voorskryf. Party
swart groepe glo weer dit is'
geskryfvir diepetitbourgeoui
sic en is nie sosialisties genoeg
nie.

Dit is duidelik dat die
. manifes hom uitspreek teen
. die monopolie-kapitalisme,
maar dan is dit ook net die
groot kapiraliste self wat die
soort stelsel ondersteun.

Selfs die ANC verklaar
vandag nogdathrtle ditnie as
'n sosialistiese dokumerit
beskounie, endit is ookduide-

_ lik uit die dokument dat vrye
onderneming , eerder
aangemoedig as afgekraak
word: "Alle mense salgelyke
regte he om handel te pryf

Wat
beteken
die
Manifes
•In
1989?
ONDANKSdiebreeaanvaar
ding watdie Vryheidsmanifes
geniet het, was en is daar ele
mente in die weerstandspoli
tiek wat dit verwerp. In der
waarheid het dit daartoe
bygedra 'dat die grootste
versetbeweging, ,die ANC,
geskeurhet

Daar is vandag nog 'n ge- '
sonde debat oor wat die
Vryheidsmanifes nou eintlik
betekenen wat die status van
die dokument moet wees.

Simboliesisdie Vryheids
'manifesvanbaiegrootwaarde.
Oit was die eerste keer dat
Suid-Afrikaners vanallekleure
en laevandiebevolkingop s6
'n verteenwoordigendebasis
saamgekornen oar hul gesa
mentlike Suid-Afrikaanse
burgerregte uitsprake· gegee
het.

Dit het die basis gele van
diebenaderingwattotvandag
nougesetdeurdiebelangrikste
versetbewegings gevolgwool:

,die van nie-rassigheid.
Maardit het ookdie grond

reels gele vir 'n Suid-Afrika
'n! apartheid: 'n volledernokra·
sie; basiese menseregte soos
vryheid van spraak, die perS,
politiekeorganisasie en bewe- '
ging; gelykheid voor die reg
en die Soewereiniteit van die
reg; en die beskerming van
kulturele en taalregte.

Dieaspektevandiemanifes
wat toe en vandagnog steeds
kontroversieel is,is die aanhef
en die wat handel oar eko
nomiese beleid.
, In die aanhef.staan daar

'dat "Suid-Afrika,aan almal
behoort wat daarin woon, wit
en swart." '

Dft is waarteen die Afri- -'
"kartiste' van destydsdit gehad
het en die Swart Bewussyns
groepedit nou nog het Hulle
beskou die blankes eerder as

manifes, nieop 'n gewelddadige
omverwerping van die rege
ring gemik was nie,

Maardie 1960's het 'nnuwe
eravanonderdrukking gebring.
Talleorganisasies, ondermeer
die ANC, is verbied,

Die fout wat die regering
toegemaakheten steeds maak,
is dat organisasies verbied en
me:nse aangehou en inhegtenis
geneem kan word, maar die
idee leef voort.

Want vandag is die
Vryheidsmanifes nog net so
'n belangrike dokument as in
1955.

cz&hesen sosiale sentrumssalhe;
Bejaardes, weeskinden,

llestremdes en sickes sal dourdie staat
vcrsorg word; ,

Toegekamptelobsiea en ghetto's
sal uit die weg geroim ward, en welle
wat gesinne vemietig sal herroep
word.

DAAR SAL ,VREDE EN
VRlEND-SKAP WEESI

Suid-Mriks sal 'n ten volle
onafhank1ike staat woeswat die regie
en soewereiniteitvan alle nasiea res
pektecr;

Suid-Afriks.al claarna strewe an
warc:ldvrc:de en die skikking van aile
intemasionaledispule dour (JI\derllan
delingin piau Vanoorlogle handhaaf;

Vredeen vriendskap1IISSenal ona
mense sal venekcr' word dour die
handhawingvan gelykeregto,geleent
hodeen statusvir ahnal;

Die mense van die protektorale
Buoetoland, Betsjoeanaland en
Swazilandsal vry woes omselfoor hut
eie toekans Ie bealuit;

Die reg van die meme van Afrika
op onsfhanldikheiden sel1iegcring sal
erl<en woxd en die grondalagvir noue
samewcrlting woes.

Lut ahnll wat bullemense en hut
land Iiefhet,nou sa SOO8 Wit OIlS hier
sa: '

VIRHIERDIE,VRYHEDE
SAL ONS VEG,SY AAN
SY, ONS LEWE LANK,
TOTDAT - ONS" ONS
VRYHEIDVEROWER
HET.
(Vertaling:Gerrit Olivier)

van die leiers aangekeer en
weens hul deelname aan die
opstel vandieVryheidsmanifes
van hoogverraad aangekla.
Onder hulle was Albert Lu
thuli,dielatereNobelpryswen
ner, Nelson Mandela, Oliver
Tambo, Moses Kotane, Ahmed
Kathrada, Helen Joseph, Joe
Slovo en sy vrou, Ruth First

Uiteindelik is net 30 van
die 156voor die hof gebring,
en almalisvrygespreeknadat
die Hooggeregshof in Maart
1961besluithetdatdie beleid
vandieKongres-alliansie, soos
ook vervat in die Vryheids-

m""dom sal vir a1mal copwoesdour
die vryeuitwisseling vanboeke,idees
en kmtak metander lande;

Die doe! 'van"die onderwys ial
woes an die jeug Ie Iec:r om hulle
mense en kultuurlief Ie h& en om die
broedersbp van mense. vryheid en
vredc te ccr;

Die (JI\dcrwys sal gratis, vcr
pligtend,univcrseelen viralle'ltinders
gelykwees;,

Hol!r onderwys' en tegniese
, opleiding sal vir ahnal beskikbaar

geste!worddourstaatstoelae en bewse
Witvo1gens merieletoegekenward;

Volwlsae llIIgeleturheid sat,
bel!indig ward dour'nmusale staltS
OIIderwysplan;

Onderwyscrs saldieselfderegtehe
IS andcr burgm;

Diekleurskeidalyn indiekullllre1e
!ewe,insputenOIlderwyS salafgeskaf
word.

DAAR SAL HUlSE,
SEKURI'IEIT EN GERIEF
WEESI

Alle mense sal die ~g he om Ie

woon wau hulle wi!, om oxdentlik
behuisIe woes, en an hullekinders in '
geriefenveiliglteidgroot temlak;

Onbenuuewoomuimtesal Ian die
menaebeskikbaargeste!wOrd;

HU1lrJeld en pryse sal ver!aag
, , word,k.. sal volop woesen niemand

sal h(Jl\ger Iyme;
'nVoorl<anendegesondheidsplan

sal dourdie Stalt in standgehouword;
Gratismedieaedienstcen hospita

'liscring sal Ian ahnal verskaf word,
met spesiale serg vir moedcrsen jong
kindelS;

Krotbuurtc sal gesloop word en
nuwe buurtc gebou woxd wau a1mal '
vervoer, puie, ligle, speclteneine,

bulle, het die afgevaardigdes
die hele Vryheidsmanifes
goedgekeur.

Toe alles verby is, het die
polisie aile dokumente en
plakkate by die afgevaardig
des afgevat en hul name en
adressegeneem.Daar was nie
'n enkele voorval van geweld
nie.

Daama hetdie lang proses
van terugrapportering begin.
Van huis tot huis, plaas tot
plaas, fabrlek tot fabrlek. ,

Die regering hetbesefhier
het 'n belangrikeding gebeur.
In Paar maande later is 156

DAAR SAL WERK EN,
SEKURITEIT WEESI

Almal wat Iverltsal vry woesan
rakbonde Ie slig,an hul1e eie w:rteen

woordigera te tiea. en om
loonoorecnkomstemet hul werl<gew
crs Ian Ie gam;

Die staat sal die reg en plig erl<en
van ahnal om Ie wcrlt en om volle
werldOO5heidavoorde!e Ie genie!;

Mansen vroue van alle ruse sal
geIyke betaling vir gelyke wcrlt
mtvang;

Daar sal 'n wcrltweek van veertig
uur woes, 'n nuionale minimumloon,
betaaldejaarlikse verlof en siekverlof
vir slle wcrltcrs,en ten vone betaalde
Iwangenkapvedof vir alle wcrltende
moeden;

Mynwcrltcrs,huiswerl<ers, plaas.
werl<crs en staltsamptenare sal die
selfderegie he IS slle andermense wat
wcrlt;

Kindcrstbeid, kampongatbeid.
die d.,pste1sel en kontnlcubeid sal
afgeaklf word.

DIE DEURE VAN GELEERD
HElD EN KULTUUR SAL

, OOPGEMAAK WORDI
Die regering sal nasionale talent

ontdek, ontwikkel.en aanmoedig om
OIlS kulture1elewe Ie bevordcr;

AI die kultuurakalle van die

skarehetkalm gebly. Die grap
onder die mense was dat dit
die regering se afvaardiging
was - hoofmanAlbert Luthuli,
president van die ANC, bet
vroeerdie regering amptelik
'genooi om 'n afvaardigingte
stuur.

'n Polisieman het op die
verhooggesprlngengeskreeu
dat almal onderarreswas.Daar
was 'n gespanne stilte. Toe
klim 'n vroue-leier, Ida
Mntwana, op die verhoog en
sit in met Nkosi Sikelel'iAf·
rika. Die spanning is ontlont
en met diepolisie regrondom

ALMAL SAL VOOR DIEREG
GELYKWEBSI ,~

;
Niemandsal sonder 'nbillike vcr·

hoor ~ die tronk gestop,gedcp. ~
of ingepetk wordnie; ,'~:

, Niemand sal op bevel van dge
regcringsamptenau veroonlee1 wpro
nie; , ;

Die howe sal verteenwoordigind .
wees van al die meMO; . .~

Gevangenisatnf sal slegsvir~' <
stiae misdade teen die meme getee
word en sal geria: woes op heropWe
ding, nie op wraak nie;

, Die polisicmagen lel!r sal oP 'n
basisvangeIykheidvir a1mal copw_
en die helpersen beskermenv~ die
mmsewces;

,Alle wotte WIt disIainiin~.op
grond van ras,ldeur cJ. geloof,sal her·
roep word•

ALMAL SAL, MENSEREGTE
GENIETI

Die wetsalaan ahnaldiereg waar-:
borg om te prall, Ie organiseer,byeen
Ie kom, Ie publis=. Ie p=k, Ie alllbid '

, en hulle kindcrs op Ie voOd; , ,

FOKUS OP DIE VRYHEIDSMANIFES

DIE LAND SAL VERDEEL
WORD, TUSSEN, HULLE
WATDiTBEWERK! '

ALLE NASIONALE GROEPE
SAL GELYKE REG'IEHel

Daar sal gelykestalUS vir ane na
sionalegroepeennase in allestaatslig
game,in diehoween in die skolewees;

Alle nuional~ groepc sal dourdie
reg beskenn word teen belcdigings

'van hul raJ en nasiona1e lrolS;
Allemensesal gelyke !eglebe! an

hul eie taal Ie gebtuilt en hut eie
volkskultuur 01\ -gebruike te
ontwikkel; ,

Die prediking of beoc:fening van
diskriminuie of minagting op grond
van nasiaIaliteit, IU of ldour~ 'n
stnfbare miadsadwees;

Alle apartheidswelteen -praktyke
sal afgeskat'word. '

miJsieaen besnm sal dour demokra
tiese instellings van selfregeringver-.

, v~gword.

DlEMENSE SALDEELINDIE
LAND SERYKDOMI

Die nsaionale rykdom van ons
land, die afenil van alle Suid-Mri
kancrs, sal san die meme leNggegee
woxd;

Die mineralerykdommeonderdie
gIald, die banke en die, monopolie
industriel!sal Ian die~ IS gcheel
sa eiendomOO'lledn word;

Alle ander indUSlrid! en handels
ondcmemingssal beheer wordomdie
wclsynvan'die menlOtei bevoxdcr;
, Alle mensesalgeIyke regiehean

handel Ie dryf wlar hulle wit, iets Ie

Vcrvlardigen deel Ie neem sm alle
,handelsaktiwi,teite" han~asrdighede

en beroepe.

Daarwas kos vir almal, en
heelwat kore en orkeste, Net
ml ete is die eerste eis be
spreek: Die mense sal regeer.

Op elke punt het dosyne
afgevaardigdes gepraat,met
die klem van die toesprake
afhangende van waar die
sprekers gekom of wat hulle
gedoenhet, Enop elke punt is
daar gestem.

Laatdie Sondagmiddag het
honderdeberedepolisiemanne
skielikaangekomendie skare
mense omring, gevolg deur
vragmotors en Saracens.

Diegoed-gedissiplineerde

"'/ Na' 34 jiuir steeds die oktrooi van nie-rassigheid en die wi! van die gewone burgers

Die Vryheidsmanifes ..; SODS aanvaar deur die Kongres van die Mense op 26 Junie 1955 te Kliptown
• {"t" •

.} -r

Beperldngsop die besitvan grOnd ., Die privaatheid VIII die huis ten
,·op basil van IU sal bel!indig word, en : opsigle van poIisieldopjagtesal dour

al diegrondsalhervcrdeelwordtuisen , die wet besktrn1word;
hulle watditbewcrltten eindehonger. Alma! sal vry wees an SOlIder
snood en diebehoefteaangrond uit te . bepeWngs Ie reisvandie platteland na
wis; diestad,vanprovinsietot provinsie, en

Die staat sal die~ help met van Suid-Mrika na die buite1and;
implemenle,saad, tIekkers en danime ' Paswettc, pennille en aUe' anOO
len einde die grond Ie bewaar en die ' welle wat hierdie vryhede aan bande
landbouerby Ie staan; Ie. ,sal afgeakafword.

Vryheid van' beweging sal ge
wa~g word Ian ahnal wat op die
land wed<; ,

Meme sal me van huiIe beeste
borODf wOrd me. en gedw(Jl\ge arbeid ,
en plaastronkesal afgeskafword.::

AANHEF
OIls, die mease van Suid-Afrikl,'

verldaar teenoor oils land en die hele
wCreld:

DatSuid·Afrikaaanahnalbehoon
Witdaarin WOOll, swarten wit, en clat
gcen regering met !eg die gesag mag
opeis lensy dit gebueer is op die Wu
vandie mensc nie;

Dat otIS menlOberoof is van hul
geboortereg op die grand. vryheid en
vredc dour 'n regeringsvonn wat op
onregen ongelykheidberus; ,

Dat ons land nooit'
vooruitstrewend en vry sal wees me
alvorens al all mense iii broederskap
woon en gelyke regie en geleenthede
g~e!; . ,

Datslegs 'ndemalaatiesestaat Wit
gebaseeris opdie witvandiemensevir
a1mal hul geboortreg Un versekcr
sonder OIIdemkeid van ,ldeur, ras.
geslag of geloof;

,En daarom Deem 0111, die mense '
van Suid-Afrikl, S'RUt en wit, ahnal
salm gelykes, landgenOle en brocrs
hietdieVRYHEIDSMANIFES san.
EnOIlS lieloweplegligan swn Ie stry ,

.it niki Van" otIS nag en dowset
lingSVemlol! Ie OIItsien nie IOldatdie

, deillolaatiese verancleringe WIt'bier
,~esi1 woxd,beWOlbtcllig iI.

.,::

, DIE MENSE SALREGEERI
, BIkem~envrou saldie reghean

Ie Jiem en lundidaat Ie wees vir slIe,
, Iiggsme wat Welte maak;

. ,',~dieriu:ilsesaldiereghaomdeel

Ie ilecm aan die administnsie van die
,land"", ;,,', "

, .Die' regtOVIII die mense sal die
selfde wees afgesienvan ru, klour of
geillag;'

",'<'-Alle' c'liggame van minder
heidi'regcring, adviesrade, kom-

momentum begin kry. Uit al
die windstreke het die mense
aangekom: pervragmotor, bus,
motor, trein, perdekarof fiets.
Vryheidsoptogte is in die
meeste dorpe gehou om die
reisigers te verwelkom.

Heelparty afgevaardigdes
kongeenreisgeldbekostig nie,
en daar is mense watdae lank
te voet die reis na Kliptown
afgele het, '

Natuurlik het die polisie
teendie tyd aldeeglikgeweet

, van die planne, en hulle het
uit hul pad gegaan 'omdit vir
diereisigers moeilik te maak.
Op al die paaie watna Johan-

, 'nesburg lei, ispadblokkades'
opgeste1. Passeen reispermitte
isgevraen dosynemense iss6
aangehou. Padvervoerpermitte
is geeis en heelwat "onpad
waardige" vragmotors is van
die pad getrek.

Baie mense het nooit in
Kliptown aangekom nie, en '
ander het weer laat gekom.
Maar die polisiemag kon die
stroom van geesdriftlges nie
stuit nie,

Op Saterdag 25 Junie was
daar 'n opgewonde, feestelike
atmosfeerby die vergaderplek
toe die eerste mense begin
aankom.Uiteindelikwasdaar
2 884 afgevaardigdes: 2 186
swart, 320 Indiers, 230
Kleurlinge en 112 blankes.
Daar was 721 vroue.

Dit was die mees verteen
woordigendevergaderingvan
Suid-Afrikaners Wilt nog ge
houis.

Maar daar was me 'net
, afgevaardigdes nie: meer as

7 000 geesdriftiges het bloot
as toeskouers opgedaag. '

, ,

., 't·'.:.:....;.,'

:~..
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gress of the People"met die
tema "Kom ons praat van
vryheid" is gedruk en landwyd
vCfSlRL Daarin ismense gevra
om al hul eise en begeertes
neer te skryf endan afgevaar
digdes te kies wat dit by die
Kongresvan dieMensemoes
gaan stel,

Maandelankhetdiesowat
tienduisendvrywilligers van
huis tot huis, van kraal tot
kraal,van plaastotplaas, van
fabriek tot fabriekgeloop en

" gery om mense in te lig oer
dieKongresvandieMenseen

'hul eise in te samel vir die
beoogde manifes. Miljoene

,mense - waarskynlik :die
oorgrotemeerderheidvan die
landseswart,bruin enIndier
bevolkings - iss6 geraadpleeg. '

Elke groepie mense het
afgevaardigdes aangewys en 
dan geld ingesamel om hul
reis na Johannesburgmoont
lik temaak.

Eisehet gewisselvan"ons
voonnan mishandel. OIlS en
moetafgedankword"tot "OIlS

wil trekkers he om ons lande
te ploeg" tot "ons het meer
grmdoodig"tot"dieboervloclc
ons en gee nie vir ons huise
nie"en "onswilvollestemreg
he". Alles is neergeskryf en
aangestuur.

Die organiseerders het
elkeen van die duisende eise

, gelees enbegin om'n dokument
op te stel wat die gees van al
dieeise sou weerspieel, Maar
niemandbuitendieopstellers
het die konsep-manifes ge
sien voordat dit op 25 Junie

'. stukvirstukvoorgeleesisnie.
Teen Donderdag23 Junie

hetdiegroot trekna Kliptown

March let, 1955.

10. 2

Manifes virvrede, vryheiden demokrasie

, ,. ~..~ ;;'"

, '

n
DAARwas'n sterk oplewing
in politieke bewussynin Suid
Afrika tydens en net n! die
TweedeWereldoorlog.

Afrikaner-Nasionalisme het
in die tydgebloei en gelei tot
die verkiesingsoorwinning van
die Nasionale Party in 1948
en die reeks apartheidswette
wat net daama ingestel is.

Onderswart Said-Afrika
ners het dit onder meer gelei
tot die Versetveldtog (Defi
ance Campaign) wat op 26
Junie 1952beginheren waar
tydens duisende swartmense
en Indiers apartheidwette '
vreedsaamgeignoreer het

Dit was in die atmosfeer
dat die African National
Congress,die South African
IndianCongress, die Congress
of Democrats ('n wit organis
asie) en die South African
Coloured People's Congress
in 1953 besluit het om 'n
Kongres van die Mense
(Congress ofthePeople)byeen
te roepom'nVryheidsmanifes
daar te stel.

Maar s6 maklik was dit
nie. Daaris 'nlang pad geloop
tussen diebesluiten dieuitein- '
delike byeenkoms by Klip
town op 25 Junie 1955. Die
mense vanSuid-Afrika moes
geraadpleeg word, want die
manifes 'moes nie }n
beleidstandpuntvan die leiers
korps wees nie, maar die
wilsuitdrukking van die mas
sas,

Diekongressehet 'n aksie
"komitee aangestel, wat "Vry- ).:

willigersvirVryheid" gewerf'-
, het omdieveldtog landwydte
loods, Tie:nduisende kopieevan
'n pamflet "Call to the Con-

IUU!1IV~_ m.
1f((Jy/N(Jll··CtJIIUI·...--_11 (¥ 7JlF~ ,

lW'MJ/'LE "
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Eenvan die panlflette wat ver~p~ei Js' om'die v6ikskongr,es"!":-'"''

~7""" ::._, ~bekend te stel.' ", .. ,,' ,'.." '.: ,

Op 25 Junle 1955
het 2 884

afgevaardigdes
van al Suld·Afrlka
se gemeenskappe

en streke by
Kliptown, net

,bulte
Johannesburg,
byeengekom vir
die eerste en tot
dusver enlgste

. ware naslonale
konvensle In ons

land se
geskiedenls. Hulle

het die else en
wense van die
meeste mense
van Suld·Afrika
bespreek, en die

volgende dag
ooreengekom op
'n merkwaardige
dokument wat 'n
waterskelding in

die stryd teen
apartheid was,

wat vandag nog
relevant is en vir
miljoene Suld·

Afrikaners
politieke leidlng

gee· die'
Vryheldsmanlfes

of Freedom
Charter. MAX DU
PREEZ bespreek

die'
geskiedkundlge
gebeurtenis en

die status en rol
. van die manltes in

vandagse
polltiek.
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MENINGS
ons mense in, u stop mense wat met
oop hande veg in u tronke. Vandag
moet ons kinders leerdat julie mense
wat in gewelddagige verset gekom
het teen die Britse "AlgerneneSake
regering" voertreflike helde was, maar
lees in u media dat ons mense wat die

,voetdwars sit vir u Aigemene Sake!
noodtoestandl verdrukking vyande
van Suid-Afrika, verraaiers en ter
roriste is.

Terwyl ek dit se, herinner ons
onsself aan mense wat vanaand in
die gevangenis sit. Miskien sal die
wit deel van die regering nou besef
waarom ons ontroeris. Miskien sal u
nou begryp waarom ons wellewende
Suid-Afrikaners is wat die beste vir
ons land en sy kinders nastreef.
Miskien sal u selfs verstaan waarom
ons virons mense 'n met helder stem

, vra: "Kan u vir so 'n stelsel stem?"
Vir daardie mense (die Arbeider

sparty) 'wat vandag die
apartheidsregering help bedryf, het
ons ook 'n boodskapr " .' " . ,

Dit is een van die groot skuldlaste
wit apartheid dra dat hy ons en julle
teen mekaar opgestel het. u het

, miskien probeer om die stelsel teen
homselfte draai.Al watukanregkry

,is om diskriminefende maatreels hier "
en daar te verwyder en om hier en
daar sake te vertraag. U weet egterso
good soos ons dat unic die
apartheidswa kan stop nie - nie van
binne af nie. U weet ook dat OIlS die
apartheidspil bitter vind en baie swaar
sluk as u dit vir ons in die mond Ie. .

Daarom wi!onsas dieonderwysers '
van ons gemeenskap en die leiers in
die dorpe en stede vir u vra: moet u
werkIik weer in September in die
spel meespeel? U het mos nou die
bewind 'n kans gegee.U het gedoen
watukon.Moetunie noumet duide
like stem se dat al die materiele
voordele ten spyt u nie langer kan
deel uitmaak van 'n bree regering
wat u mense met apartheid regeer en
u deelgenote daarvan maak nie?

Onsis deel van die mass demo- ,
cratic movement. Oris het die Free
dan Charter as onsleidende dokument
aanvaar. Onsis deel van die stryd vir
'n nie-rassige demokrasie. Ons is 'n
God-vresende organisasie van pro
fessionele 'mense. Ons stryd moet
nie net wees om die verskriklikhede
van apartheid af te breek nie, maar
om'n gemeenskap te bou wat gegrond .
is op die beginsels van die Freedom
Charter en blywende vrede ill die
land kan bring.

ingekort is; skoolgeboue is in baie
gevalle in 'n toestand van verval,
geldontbreekvirnoodsaaklikedien
ste en die arme kindertuinjuffies moet
uit hul karige salarisse opdok vir
apparaat wat van hul vereis word om
te he,

As verantwoordelike persoon moo
ek myself sterk maak om te se ons
sake gaan agteruit. Tweedens moet
ek ook vir u se ons sal onsself laat
mislei as ons glo dat die Raad van
Verteenwoordigers by magte is om
iets daaraan te doen. Onsweet sake
kannie vir ons reglooprnet apartheid
nie, -

Laat ons dus nou vanaand vir die
Afrikanerregering dit mooi en in
duidelike taal stel: net soos julie

, daardie afskeepregeringstelsel .wat
die Brine aan julle afgesmeer het
verafsku het, en net soos julle jul
leiers wat in daardie .tyd met die'
Brine saamgeloop het, verwerp het,
verpes ons ook die model wat julie
op ons afdwing, Laat ons ook vir die,
Afrikanerregering dft se: julie het
goed van die Britte geleer.

U vetban ons organisasies, u perk '

'Kan

stelsel

•
U vir
sotn

stapsgewys uitgewys word in welke
mate daarvooruitgangof agteruitgang
was in die finansiele besteding aan

. onderwys onder die driekamer-
apartheidstelsel. '

Die minister van Nasionale
Opvoeding hetin die afgelopeparle-

.mentsitting aangekondig dat die
regering se beleid van apart-maar
gelyk in die onderwys op die ys
geplaas word en dat die program van
gelykstelling uitgestel word. Erva
ring het ons geleerdat uitstel afstel
beteken, Apart en ongelyk bly ons
voorland in die onderwys.

Dit gaan inteendeel in die jaar .
van sogenaamde hervorming slegter
met ons, want die befondsing van
onderwys vir "bruinmense" hetrela
tief tot die ander groepe afgeneem.
Die onderwysbegroting vir blankes
toon 'n afname van 1,8 persent in ,

.reele terme op verlede jaar, vergel- ;
eke met 'n vermindering van 4,2

, persentvir swartmense en vyf persent
vir "bruinmense".:

U weet mos hoe dit by ons gaan.
Onderwysers werk tans tot 49 peri
odes per week omdat diensstate
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'Is daardus meerte wen ofmeerte
verloor deur deelname aan die stelsel?
Die KPO het baiegoeie redes waanm
hulle deelname weerhou van die 6
September-verkiesing en sy lede wi!
ontmoedig om daaraan deel te neem,
Ons glo die driekamerstelsel is niks
meer nie as die modernisering van "
die apartheidstelsel. Die minderwaar
dige en tweederangse status van
"bruinmense" is met die gewraakte
stesel grondwetlik in vaste vorm
gegiet.

AI wat eintlik gebeur het, is dat
apartheid nou deur "bruinmense" aan
ons bedeel word.

Hoe die Raad van Verteenwoor
digers ook al protesteer teen apart
heid, bly hy in werklikheid die afvoer
pyp daarvan na ons mense. Die mag
berus steeds by die blanke deel van
die regering. Dit is hulle watbesluite
neem oor wesenlike sake soos die
oorhoofse begroting, belastings;
veiligheidswetgewing, die noodtoe

'stand ens. Die bruindeel van die'
regering het nie veel seggenskap
daaroor nie. '

,Watdieonderwysbetref,saldaar

Franklin Sonn, die
president van die

Kaaplandse
Professionele

onderwysersunle
(KPO), hettydens die
22ejaarkongres van

die KPO vandeesweek '
op Uplngton gevra dat
lede van dieunle mool
moet dinkvoor hulle

aan die Aigemene
Verkleslng op 6

September deelneem.
Hier Is 'n verkorte
weergawe van sy ,

'toespraak ' '

EK weet, kamerade en kollegas, dat
baie van u soms baie swaar lay.
Beginselvaste leiersen meningsvor-'
mers lay mos altyd die wind van
voor. Mense wat 'n verskil maak, lay
altyd teenkanting. Sommigevanons
ontvang dreigbriewe. . en ;' tele
-foonoproepe en, van ons gere
spekteerde kollegas se motors word '
in die middel van die nag in hul-.
rnotorhuise uitgebrand sonder dat
die polisie ooit die booswigte lay.
Apartheid is essensieel 'n ge
welddadige stelsel 'en geweld wek
geweld. ,

Die Kongres sal sy leiers oproep
om wanneer hulle moet kies tussen
die weg van persoonlike voordeel
teenoor die edele weg, hulle laas
genoemde sal kies, Nou weet ons
daar is instansies wat voel daar is
goeie rede vir noue betrokkenheid
by die stelsel. Daar is selfs stemme
wat opgaan vir deelname aan die
verkiesing en watvoeldie KPOmoot

, hom beywer om dieHuisvan Verteen
woordigers oor te neem.

Die pad van deelname aan die
apartheids-oriderwysstrukture is 'n
weg wat die organisasie met groot
opregtheid en eerlikheid beproef het,
'n Voorbeeld van daardie pad was
ons deelname aandie sogenaamde
De Lange-ondersook.' Dit is nou
geskiedenis dat die regering op
oorhaastige manier die hart van die
verslag uitgepluk en apartheidson
derwys in die grondwet vasgelehet,

Twee historiese dae praat met mekaar
..

STEWARD GILLAN, 'n
Presblteriaanse predikant van

Kanada, doen sedert 1986.
" sendingwerk in Alexandra. Hy

vergelyk twee dae van groot'
betekenis vir Suid-Afrika: 16

Desember en16 Junia.

TRAANROOK. Hardhandige poli
sie-optrede, Arrestasies. Grafsken-'
dings. Die oorwinnaars van 16 De- .
sember het weer eens die slagoffers
van.If Junie geviktimiseer, en vrae
oor die relatiewe waarde van die
twee dae laat ontstaan.

,, Die twee dae, aan verskillende
, kante van die jaar, het nie veel vir
mekaar te se nie, Dit is verstaanbaar
binne die historiese konteks, maar
ook 'baie jammer, want dit is sirn
bolies van die vervreemding en haat.
wat Suid-Afrika in twee skeur. Tog
sal ons baie.kan leer uit 'n dialoog
tussendie twee dae, Wathe; 16Junie
te se vir 16 Desember? Hoe Iyk 16
Desember in die lig van 16 Junie?

Sestien Desember word deur oie
oorwinnaars gehuldig en gevier.'
Sestien Junie vra: "Wat vier julie,
erfgename van Bloedrivier, op die
Geloftedag?" Wat en aan wie was
die gelofte?"

Want 16 Junie weet dat die oor· ,
winnaars van 16 Desember van
Bloedrivier beweeg het na 'n stelsel
van gewelddadigeonderdrukkingwat
weer op sy beurt dae soos 21 Maart,
16 Junie en 15 November geskep
het. Sestien Junie weet dat te veel
van die seuns van Bloedrivier hul
bloedskuld soos 'n lapelwapen dra.
Die dag weet ook datdie tirannie van
apartheid selfs vir sy skeppers buite
beheer geraak het, waarom anders

noemhulledit 'n "noodtoestand". En
16 Junie weet ook dat die "nood"
eintlik die status quo is, 'n status quo
van diep en voortslepende Iyding, en
bevraagtekeri dus die geldigheid van
die Christelike aansprakevan 16
Desember,

Sestien Desember word deur die
meeste van sy erfgename beskou as
die dag waarop die God van Abra
ham die Volk uit die handc van die,
swart barbare gered het. Die redding
word beskou as 'n heilige bewys
daarvandat die VolkGodse uitverkore
herrenvolk is. Deurdat God die Volk
gehelp het om die "swart gevaar" te
O<;lrwin, het Hy die "regeer deur
oorheers"-beginsel van die Boere
geseen. Die Volk was dus verseker
van hul rol as die Iigdraers in 'n
donker kontinent. Daarvan getuig
die lampie wat nog steeds in die
Voortrekkermonumentbrand,en die

klippanele wat die Christentriomf
uitbeeld. "

,Sestien Junie weet dat dit nie 'n
Boere-God was nie, maar gewere in
die Boere se hande wat die oorwin
ning by Bloedrivier behaal het. Dit
was ook gewere en nie God nie wat
gepraat het by Sharpeville, Soweto,
Pretoria, en soveel ander plekke,

Sestien Junie antwoord 16 De
sember met sy eie teologie. Die wat
16 Junie oorleefhet beskou die dag
as die dag waarop weerlose skool
kinders koelbloodig doodgeskiet is
deur 'n bose regime.

'n Regime, swak vermom as
Christelike voogde, wat swartmense
sistematies van hul Godgegewe regte
beroof en ongenaakbaar van hul
menslikheid ontdaan het.,

Sestien Junie antwoord die teolo
gie van 16 Desember met die snikke
van die kinders SC'bloed in die strate

van Soweto, wetende dat God 'die
gebede van die onderdruktes aan
hoor.

Sestien Junie antwoord die teolo
gie van die Voortrekkermonument
met die graf van Hector Peterson 

,die eerste slagoffer van die opstande
op 16 Junie 1976. ,,'

Daardie graf, nou geskend, van 'n
gebroke seun se lyk, is die ware
simbool van die kruis van Christus .
'in Suid-Afrika. Dit is seer sekerlik
'nie dieg~biedendemassa van die
.Voortrekkermonument nie.

Hector Peterson se geskende graf
is ook 16 Junie se antwoord aan die
nuwe monument in Pretoria vir die
Siagoffers van Terrorisme.

Sestien Junie vlek die Christelike
pretensies van die monument oop. In
groot metaalletters haal dit aan uit
Romeine 12:19: "My kom die wraak
toe. Ek sal vergeld..."

Maar dit.vergeet om die aanha
ling te voltooil Dit laat "se die Here"
uit. Sodoende word die betekenis
van die gees van die vers heeltemal
ondermyn.

Sestien Junie beskou die monu
ment, met sy verkeerde gebruik van
die Bybel, as net nog 'n poging om
geweld teen die swartmense in Suid
Afrika te regverdig.

Die soort geweld wat op 15 No
vember net 'n paar blokke verder
plaasgevind hel Sestien Junie beskou

Hector 'Peterson as 'n slagoffer van:
terrorisme, en lees op sY'grafsteen:
Die waarheid is vandag aan die kant
van die onderdrukte.

Verdervra 16 Junie aim die erfge
name van 16 Desembe:r: Wie se geweld
is agter die .herinstelling van die
noodtoestand? Want in die
voorafgaande maand, Mei, was dit

,die geweld van die regse witmense
wat die media aangegryp het, Die
hofsaak vail Barend Strydom, die
moord op David Webster en die teer
-en veer van die burgemeester van
Welkom!

Sestien Junie vra: Waarom, in al
die verklarings rondom die herin
stelling van die noodtoestand, is daar
nie een keer verwys na regse geweld
nie? '

Waarom is daar geen erkenning
gegee aan die feit dat apartheid self,
met al sy tragiese abnormaliteit,
verantwoordelik is vir die onrus in

. die land nie?
Laastens, 16 Junie vra aan die

erfgename van 16 Desember: Wan
neersal julie dft wat julie geskep het,
aanspreek? Wat het julle geskep?
Want 16 Junie weet dat 'n verge-

_' lyking tussen die twee dae vra vir
beleidenis van sonde. 'n Oproep om
terug te keer van 'n 'toestand van
animalviolens na 'n staat van hOrM
sapiens.Dan kan die helingsproses
begin.
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Die wu wou' en die Kerk

'/

, "J

optrede. Hy het berusting daarin
gevinddat dit God se wil is - so het
hy self getuig.

Die konsekwensie hiervan is ewe
ontstellend. Indien Barend Strydom

. se oortuigings (al is dit net gedeelte- '
lik) deur sy kerk en sy gemeente
gevorrn is, moet daardie gemeente
en kerk van die verantwoordelikheid
dra vir wat gebeur het.

Natuurlik sal daardie kerk nie
Strydom se optrede, goedkeur nie;
natuurlik sal elke regdenkende Chris
ten, ook birmedaardie kerk, die vorm
van terrorisme ten sterkste afkeur.
Die vraag bly egter in watter mate
die kerk, met sy spesifieke vertol
king van die Skrif, met sy Derde Ar
tikel en met sy optrede tog wei Cn
diepgaande?) invloed op mense uit
oefen.

Die tragedie van die Wit Wolf
behoort daardie kerk te dwing om
.dringend hand in eie boesem te steek.

Die tragedie is egter nie tot die
Wit Wolf beperk nie.: Elke ander
kerk in die land wat nie apartheid
bestry hetoftans bestry nie, salmoet
wonder oor hulle invloed op hulle
eie lidmate. Enhulle sal hulle skuld.
moet bely,tot bekering moet kom en
daadwerklike stappe moet doen.

Elke verantwoordelike Christen
ouer sal moet vra na die opvoeding
wat hy of sy hulle kinders in die
verband gee.

Die mees tragiese van alles is
egter nie gelee in die sinlose geweld
en lewensverlies nie; maar dat God
vir sulke wandade misbruikkan word.

Die ergste is dat die Naam van
God oneer aangedoen word. Die kerk
staan immers met sy verkondiging
en optrede in diens van God.

Nadat alles gese is. bly die ter
gende vraag vir die kerk en vir alle

. gelowiges: Herdie kerkselfnie dalk
'n rnede-bepalende rol gespeel in die
vonning van -Barend Strydom se .
oortuigings nie? Wat beteken dit vir
die kerk en vir sy (goeie) boodskap?

Kan 'n mens dan enige persoon
wat aan die verkeerde kant van die
apartheidsgrens grootword en lewe,
verkwalik wanneerhy ofsy niemeer
in die verkondiging van die kerk se
boodskap kan glo nie?

Enwat, menslik gesproke, is die
toekoms van die verkondiging van
die evangelic en van,die kerk in ons
land dan? -

nog lank .hieroor gedebaneer gaan
word.

Dan die akademiese boikot:
UDUPVsal in Julie op die Nasionale
Kongres hieraan aandag skenk en
die debat met die ANC was dus
besonder belangrik. Dit is duidelik
aan ons gestel dat die doel van die
boikot is om die Suid-Afrikaanse

.regering verder te isoleer en dal dit
steeds toegepas sal word. Aan die
ander kant, so Iyk dit my. is daar 'n
gevoel om progressiewe akademici
te steun om sodoende die bree de
mokratiese beweging te bevorder.

Weer eens, vir die akademikus ,
wat daarvan hou om te praat oor
"akademiese vryheid" en "objek
tiwiteit", 'n netelige sakie, Is enige
vorm van akademiese boikot hoege- .
naamd te regverdig? Is 'n akademiese
lewe wat "neutraal" en afgesonder
kennis genereer hoegenaamd te
regverdig?

Aan beide kante is daar hard en
intens gepraat en selfs intens
saamgestem oor sake. Die helfte van
die agenda is nie eers deurgewerk
nie - dit het om die waarheid te se al
langer gewordl Maar dit was goed
om sake wat na aan 'n akademikus se
hart Ie te kan deel en ook nuwe
perspektiewe terug te bring om te
oordink:

En so tussenin dink ek ook aan
Wally.

Victor Munnlk

trokke kerk met ;y vertolking van
die Bybel en met sy gepaardgaande
verkondiging van die evangelie dalk
'n mede-bepalende rol gespeel het in
die vorming van Barend Strydom se
(rassistiese) denke: - al het die kerk
dit ookrue sobedoel soos'war Strydan
dit klaarblyklik verstaan het nie.

Strydom het juis met God gewor
stel oor die reg of verkeerdvansy

hulle - of hulle kamerade - wat die
mense in die Wimpy vennoor het
nie?) ,

Nou is moord ook nie meer moord
nie, want die eense mens is die ander
se vyand.

As jy my nie glo nie, dink bietjie
na oor harde en sagte teikens..

Of dink bietjie na oor politieke
sluipmoorde watnooitopgelos word
nie, Natuurlik moet dit verander. 'n
Mens moet jou vyand lief he. Maar
hoe?

Dis makliker gese as gedaan.
Want ek sou graag daardie siniese

fasciste watdie totale aanslag-teorie
uitgedink het, wou wurg totdie gif in
hullebreins by hulle mondeuit skuim.

geniet. Daar word egter baie klem
gele op die idee van toerekenbaar
heid en diens aan die gemeenskap en

• van die akademikus as polities be
trokke en aktief - iets wat natuurlik
neig om "liberale" akademici se
nekhare te laat rys.

Die besonderhedeen omvang van
die;sake is vanselfsprekend wollerig.
Dis in elk geval hier te lande ook 'n
teer sakie: Hoe lyk die universiteit
van die toekoms - volksuniversiteit
of inrigting vir die elite? En kan 'n
mens dalk aktivistiese wiskunde
pleeg? (So 'n paar jaar gelede is 'die
doen van Christelik-Nasionale
wiskunde mos in sekere kringe
bepleitl).

Die transfonnasie en demokra
tisering van ons universiteite in die
lig van die groot getalle swart studente
watgeakkomodeermoet word. word
aangespreek. In die verband is 'n
onderwerp waaroor sommige lede
van die afva-rdigings van Suid-Af
rika en die • NC nogal sensitief en
selfs ner ef voel, die van
Akademi- Steunprogramme
(bykomend ulp aan stildente wat
vanwee hul It ~glike skoolagtergrond
nie dadelik vivt inpas by die univer
siteit nie) en dit is duidelik dat daar

Teks en konteks
Dr JOHAN RETIEF,

studentepredlkant van die
Unlversltelt van Wes-Kaapland,

besln oor die Invloed van die Kerl<
op Barend Strydom.

, Hier eindig ons srorie. behalwe
dat daar een ding oorbly wat nog

, gese moet word: die gemeente is
dieselfde gemeente waar Barend
Strydom as kind deel van was ... As
tienermoes hy van die voorval ken
nis geneem het... En dit moos in 'n
sekere mate 'n indruk op hom ge
maakhet...

Dit laat 'n mens dink; ,
Die ,ontstellende' is dat die be- .

DR BARBARA KOK van die
Unlversltelt van Pretoria was

saam met die Unle van
Demokratlese

Unlverslteitspersoneelvelgings
(UDUPV) se afvaardlglng na
Lusaka om met die ANC te
praat. Sy gee haar Indrukke

van die besoek

vryheid baklei",
Deur 'n vyand dood te skiet, brei

jy dus eintlik die koninkryk van die
Lig uit - met ander woorde moord is
'n mooi daad.

Of moord is pret, soos Maartens
se karakter dit sien,

Hier is duidelik iets vreesliks
verkeerd, maar wat kan 'n mens
daaraan doen?

Want kyk: 'n born gaan af by 'n
Wimpy. Onskuldige mense sterf (of
moet 'daar maar ongevalle in die
struggle wees?).

Die staat soek die skuldiges.
Onskuldiges beland in die kruisvuur,
en/of verdagtes - dalk onskuldiges 
word gemartel. (Maar is dit ~an nie

beginsels aktief sal nastreef spesi
fiek op die terrein van tersiere in
rigtings."

Dit vereis samesprekings met alle
belanghebbende instansies. Doel
stellings soos die uitskakeling V3n

diskriminasie aan ons universiteite,
verdediging van akademiese vryheid
enuniversiteitsoutonomie, beoorde
ling van kritiese navorsing enonder
rig het UDUPV dus sedertons stigting
(Julie 1988) van FW de Klerk in
Pretoria tot die Departement var
Opvoeding en Kultuur tot die ANC
in Lusaka gelei.

Van die ANC-kant word dit gestel
dat die rol van akademici in 'n veran
derde en post-apartheid Suid-Afrika
hoog ge-ag word en dat dinge soos
navorsing en onderrlg hoe prioriteit

broc finansieel bygestaan om vir
gesc dheidsinspekteur te leer.

( , 'n dag sterf die blanke man.
Die onderwyser en die gesondheidsin
spekteur (wat terloops nie wit was
nie) het vanselfsprekend gevoel om
die begrafnis van hulle weldoenerby
te woon, Die familie het die versoek
verstaan en daarmee na die plaaslike
predikant gegaan. ,

Hulle hoop was egter tevergeefs.
Die predikant het geweier, Mense
wat nie wit is nie, kan nie die huis
van die Here betree waar hulle aanbid .'
nie. So staan dit immers in Artikel3
van hulle Kerkorde. Ja, hulle mag
begraafplaas toe gaan, maar nee, hulle
mag nie die kerk betree nie. Want
hulle is nie wit nie. .

By navraag het die betrokke pre- '
dikant beweer dat die familie net
daarop uit was om politieke munt uit
die begrafnis te slaan.

Ek dink steeds aan Wally
OP 12Junie so tussen 10 en 11uur in
die aand sit 'n afvaardiging van die
Unie van Demokratiese
Universiteitspersoneelverenigings
(UDUPV) in Lusaka-lughawe se ''VIP
lounge" en vorms invul.

Purpose of visit: "Konferensie",
Occupation: "Universiteitsdosent",
Vanaf Engels, regte, sosiologie en

. politieke studies tot by abstrakte
, wiskunde.

Ek verteenwoordig die Univer
siteit van Pretoria se UDUPV-tak.
Ek wonder wat my rna sal se as sy
weet ek is hier,

Dinsdagoggend 13 Junie ontmoet
OIls die ANC-afvaardiging onder
leiding van Thabo Mbeki. Onder 'n
menigte nuwe name' en gesigte slaan
'n paar tog vas: Die van Pallo Jordan.
Steve Tswete, Barbara' Masekela,
Gertrude Shope, Jeremy Cronin en
vele ander. en Persoonlike hoogtepunt
was my ontmoeting met Mongane
Wally Serote - een van ons groot
digters.) ,

Vir UDUPV is Lusaka 'n logiese
stap - in die aanhef tot ons grondwet
staan daar dat "ons glo dat univer~

siteite slegs vooruitgang kan maak
in 'n vrye, nie-rassige. nie-diskrim
inerende samelewing en dat ons die

B
AIE is die afgelope tyd oor die
Wit Wolf gese en geskrywe,
Heelwat aandag is vera! gewy

aan die regsepolitieke invloede wat
op hom sou ingewerk het. Hy is
voorgehou as die produk van kon
sekwente apartheid, as die slagoffer
van 'n skeefgetrekte ideologie en as
'n voorbeeld van wat kan gebeur
wanneer radikalisme nie getemper
word nie. Die invloed van sy ouer
huis is ook dikwels sterk onder
streep.

Hoe waar die stellinge ook al
mag wees, is daar 'n ander waarheid
wat nie misgekyk durf word nie.
Kom ons gaan haal 'n storie etlike
jare gelede. ,

Eendag was daar 'n (blanke) man
wat 'n bode by sy werk finansieel
gehelp het om hom as onderwyser te
bekwaam. Die eertydse bode het
daama saam met die man sy eie

Wurg die vyand tot hyskuiili
om diebek
EK was op 'n keer deel van 'n be- en so dink die hoofkarakter in die-
toging by Wits. Ons het op die grond selfde hoek oor die grensoorlog:
gaan sit, en die polisie het oorkant "...skielik het hy, Hannes, geweet
ons stelling ingeneem. : hoe 'n groot stuk kind daar nog in

Niks het gebeur nie, totdat 'n hulle almal vasgesit het. Eintlik was
adjudant-offisier, 'n omie, om die die basiese opleiding nog maar 'n
hoek gestap kom. bietjie soos in die kleintyd, toe jy

Die klippe het op hom gereen, Sy droebek moes klaar speel met die
gesig was die ene verbasing - hy het winkel-krieketkolwe. 'Wag, jy,' het
die reaksie nooit verwag nie. Enek? die ouer broers ongeduldig oor hul
Ek was kwaad vir die mense wat bree skouers geblaf. 'Jou beurtkom.'"
hom gegooi. het, want ek het die Hoe kom dit dat die doodmaak
uitdrukking op sy gesig gesien, vanmense so "natuurlik" word dat 'n

Nie dat ek sy gesigsuitdrukking predikantsvrou in 'n pryswennende
kon sien toe ek - saam met die ander Christelike roman sulke dinge skryf?
- moes hardloop toe hy en sy manne (Om nie eens van die werklikheid
met traanrook, honde en sambokke van die oorlog in Namibia te praat
op ons toesak nie. nie.)

'n Paar jaar voor die insident het Dis maklik: die andermens is die
ek geluister hoe 'n kapelaan in Ovam- vyand.
boland se "'n mens moet jou vyand Fnas jy 'n vyand doodmaak, maak
liefhe." jy nie 'n ander mens dood nie. Jy

Ekdink hy het bedoel die Swapo's verwoes 'n werktuig van die duiwel.
word geskiet sodat hulle nie soveel Want die duiwel is agter die
sondig dat hulle hel toe gaan nie, of. kommunisme, en die kommunisme
dan sodat hulle korter in die hel bly is agter die swartes wat "vir hul

omdat hulle minder kan sondig as 'F-;;;;';;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;";;;;;;;;;;;;;;;;";;;;';;;;;;;;';;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;';;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
hulle korter leef.

In elk geval, as stoonnan het ek
glad nie metdie vyandtedoen gehad
nie (behalwe an posters te lees waarop
staan 'Min dae vir Swapo'), totdat ek
- as stoonnan - saam met my maatjies
'n boks klere moes uitpak.

Dit was jeans en hemde en deur
geloopte tekkies, en die klere was
vol droe bloed, '

, Ek het oorweeg om een so 'n
langbroek te gaan was en terug te vat
huis toe. Terwyl ek die skade aandie
broekbeskou, raakek bewus vanhoe
skraal die mens moes wees wat die
klere gedra het - voordat hy
doodgeskiet is. Miskien was hy baie
jonk.

Die broek het in Namibia agter
gebly.
. Deesdae, jare later, krapek geleerd
rond in Maretha Maartens se dikwels
bekroonde roman (en trefferver
volgverhaal in 'n vrouetydskrif), Die
Verste Grens, om te probeer uitvind
hoe dit gebeur dat soveel goeie mense
in Suid-Afrika 'n verskriklike kolo
niale oorlog kon goedkeur,

In die boekse 'nklein seuntjie aan
sy pa, 'n majoor in die army:

"Pa, wie is nou regtig die beste:
die Weennagof die Koevoete? Die
ding watmy hinder. is datdie Koevoete
die terries vang. Pa, Hulle lay al die
koppe; die Koevoetkindas maak altyd
asofhulle Pa's so danig is. Pa.,. Pa?"

Maar klein seuntjies word groot
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Vrye Weekblad plaas
aile briewe wat nie die
wet oortree of 'lasterllk

is nie, mits die
korrespondent se
naam en volledige

adres bygevoeg word
as 'n skuilnaam

gebruik word. Die
redakteur behou die

reg voor om briewe te
verkort Skryr aan: Die

Redakteur, Vrye .
Weekblad,Posbus

42637, Fordsburg 2033.

algemeen aanvaarbarenorme en beginsels
. word, afgetakel, en so meer. Hulle plate
. (hoewel dit maar swak musiek is) weer
spieel nie hulle openbare optredesnie.

Met die skrywe wil ek in die sterkste
moontlike tenne beswaar aanteken teen
bogenoemdes se optrede. Ek:sal ook graag
van hulle wil weet wat hulle poog om te
bereik en wathulle "alternatief" is vir alles
wat hulle so afbreek.·Mense wat my ken,
weet dat ek nie konserwatief,rigied of eng
is nie. Ek is 'nChristen.

...::.-

Ek wil u van harte bedank. Net soos een
, van die vroeere briefskrywers,

"Huisvrou van Ermelo" het Vrye
Weekblad ook my kop alias brein wakker
gemaak.Die eerste paar uitgawes van Vrye

, Weekblad het ek wel geneem sender om
, daarvoor te betaal, totdat die ordentlike

. ksfee-eienaar my daarop gewysbetdat ''Vrye''
in die geval nie verwys na gratis of verniet

, nie, Nou koop ek elke Vryedag 2 eksem
plare en gee dit aaniemand wat dit nodig "
het.Asander lesers dalkdieselfdekan doen,
kanensdie koerant sevoortbestaan verseker,

Artikels oor skedels, renosters, voels en
die groenhuis-effek vind ek insiggewend.
Soook die spotprente en baie ander,maar 0 .:
GENADE, as BarendStrydom en Krap Kreef
kroep-musiekartikels soveelruimte in beslag
neem, raak ek skoon verslae. .'

Ek was saam met twintig Barends op
skool en, het toe reeds van die onlangse ."
gebeure gedroom., Die ."Eet .... Kreef"- '
musiekkore is soos eerste liefdes.Meer bek .
as binnegoed,

, Die Fanie Oliviers, Dirk Ligtebachs en
anderintellektueleveelsydigevakmanneen
somsselfs vroue laat my koud en sornsbek
af. Dalk sou NP van Wyk Louw na die lees
vanhul artikels 'n tweedekonjak geskinken
aansyvrinne gese het: "Hierdiemensespan
'n fyn netwerk vansilwerragfyn woorde".
Maar hy leef nie meer nie.

As huisvrou met kinders soek ek net die
basics.Selfs in my leesstof. Hetonsnog tyd
en godweet-die-krag om 'n ontleding van
Barendse oorbekende blou oe te doen.Ek is
blydie Krewe se voels is vry en dat Barend
soos 'n arend lyk, maar dit het min te doen
metdielewe(struggle) enanderonaangeraakte
onderwerpe in die land. . .. .•.

Dankievir 'n koerant wat ekmet 'ngroat
stem adverteer, net waar ekgaan, -.

PSDie Jakob Regop-kapsules werkregtig

Verandering
eerder as
hervorming

Wat van Northam, Dr T?
T Strijdom van Posbus 9205, Preto

, 'ria skryf:
: Voelvry-optrede skok ,'.' Ekwilvandiegeleentheidgebruikmaak

oin Dr AP Treumicht uit te daag om te se
Leon Steenkamp van Johannesburg wathethygedoenhetandieswartwoonbuurt
skryf: . wat in Northam opgerig gaan word te stop.

Die' alternatiewe Afrikaanse inusiek-' Opmeters was reeds in die gebied en die
"kunstenaars" het geslaag - geslaag om te ' 'grond is reeds verkoop. .
skokl' . . Ek is 'n HNP-ondersteuner en wil die

.Op Saterdag 10 Junie het ek die afslui· dokter tog waarsku dat hy dalksy setel kan
'ling van Andre Letoit,Bernoldus Niemand, verlooras dit uitlekdat daar niks vansykant
Johannes Kerkorrel en die Gereformeerde . gedoen is nie. Northam val in s)' kiesafde-
Blues Bandse Voelvry-toer in Johannesburg ling. Ek sal u se wat die dokter gedoen het:

, ~ ervaar.· . 'Hy het, die kwessie bekend geword het,
Om dlt te beskryf as' vulger, banaal, "nvergadering opKoedoeskop toegespreek

boos,lasterlik, siek, gemOrs, destruktief se en gese die mense moenie vrae oor die
nog nie alles niel lets so totaal afkeurens- onderwerp vra nie, want by sal ,self die
waardigen ongewens heU:k nog nie beleef volgende Maandag 'nvergadering opNortham
nie. Godsdiens en Christelike kerke word toospreek. Die Maandag het hy wei 'n
bespotlikgemaak, drankopenlik gebruiken "vergad,ering"toegespreek, maar aan huis

.' " My brein ook wakker, die rook vandagga a:angemoedig, van die ,van iemand welbekend.Ek was nie daarnie
. - .-,.. "", ":" kuristenaarskoin voor asofhul1e onder die omdat ek glo nettwee.mense het daarvan
MevrouJakaranda (sydroom nievan:, invloedis, waIgli~e.taaigebiuik isdieireel, .... ..... .

. 'n veranda) van Pretoria skryf:" i'" 'x"
..." _";~ ;'::- ~ ""> .:.:..7. ::'~' ""', . :''''~~. ,'"~:', -'''''~'!"''~.'~ '~J:'l-' ,~ '--',". ;,"";";:.' :-..':;. ,.,~....~ ~,~ ;"': r~ ~·trl "Y•...:.'''.:,•.;r~;..( .. ?t ...<-,.· ;",'::; €.' : .' ,. " t, ~' . ', .,-"I!f

••

VRYEWEEKBLAD hetvandeesweekweereens 'n
slagoffergewordvandiestaat se berekendeaanslag
teendie persen sy reg om inIigtingaan die publiek
weer te gee. ' .

Ditis 'n tragiese dagvir enige land wanneerdie
media nie meer die standpuntevan belangrike po
litici magbespreek, ontleedof selfs kritiseer nie,

Of as die media nie gebalanseerd oor 'n belan-..
grike probleem vir baie jong wit Suid-Afrikaners
soos diensplig mag berigdoen nie.. ,

In ons skole,universiteiteen op TV leer ons die
jeug vandieverdrukking van die pers in China,die
Sowjet-Unie en Afrika-lande. Maar wat gebeurhier
op eie werfl

As OliverTambo vandagsou aankondigdat die
ANC geweldverwerp, mag koerante dit nie eens,
publiseernie. WantTambo,en 'n hele klomp ander
Suid-Mrikaners, mag volgens die Wet op Binne
landse Veiligheid nie aangehaalword nie.

Selfs neutrale beriggewing oor In sogenaamde .
"verbode organisasie" kan beskou word as die
"bevordering"van s6 'n beweging.Endie oordeelof
'n organisasieverbiedmoetwordofnie, berus bydie
staat, ' '.

Daar is verder 'n hordenoodregulasies waaraan
die pers: moet voldoen. Daar word vandag wyd
aanvaardatdit onmoontlik is virenige koerant om
hieraan te voldoen. Soos 'n redakteur dit al gestel
het: dit is om geblinddoek deur 'n mynveld te stap.

Daar is selfs 'n bepaling dat 'n koerant "nie die
.beeindiglng vandie noodtoestand mag vertraagnie,"
Die oordeelof 'n koerantdit doen al dan nie, berus
weer eensnet by die staat,

Talle koerante het die afgelope drie jaar die
slagoffers vandienoodregulasies geword. Die Wee1dy.
Mail, New Nation, New Era, South, Saamstaan en
Work inProgressis almalal virrukke deur die Staat
gesluit.

. Vrye Weekbladhet ook sedert sy ontstaan op 4
Novemberverlede jaardie snykantvan die staat se.
vendettateendie pers leer ken.
. Disalerggenoegomonderdie noodregulasies 'n'

.geloofwalirdige koerant te probeer uitbring. '
Maardisnogerger wanneerjy dieslagoffer word

vandie ongenaakbare enklein1ike vervolglngswaan-
sin van die staat, > • • •

Ja, hullekanons moretoemaakonder die Wetop
Binrielandse Veiligheid as hulle wil. Hulle kan ons
ook vir driemaandeverbiedonderdie noodregula- >

sies as hullewil. .
En hulle kan ook 'n sogenaamde "staatsensor"

aanstelomhierInBreestraat153tekom sit en alles
good te keur wat ons wilskryf. ..

VryeWeekblad is 'n kleinkoerant war sy ontstaan,
te danke het aan die politieke oortuigings van 'n .'
groepiejoemaliste. .

Dit was en sal nooit die spreekbuis van enige
gewelddadige organisasieweesnieen het nog nooit
anargieof revolusie gepropageernie.

Maardit is nie altyddie kriteriavir die staat ni~.
Ons skryf wat in ons land san die gebeur is, ons
ontmaskerdie regeringvirwathulle is en vertelons
mede-Suid-Afrikaners van'n nuween beter toekoms.
, VryeWeekbladsal nie gaan Ienie, .

"Toeons in 1975 op kort kennisgewing Angola moos
binneval om Kubaanse ekspansionisme ie stuit..," .
Genl-maj PJ Pienaar, hoof van Leerstaf Personeel.jy-
dens 'n medaljeparade opKimberley. '/ ,

,WM Chalmers van Beirnfels 1,-'
Coweyweg 170,Durban skryf:
. Min F W de Klerk het in sy jongste

. beleidsverklaring tweebeloftessan die land
gemaak;eerstens,'nveranderdekonstitusie
wat voorsiening sal maak vir alle bevol
kingsgroepeen, tweedens,die voortsetting
van hervorming.

Die verskillende tale, kulture en gods
dienstige eienskappe van die verskillende
groepe in enige landdra grootliksby tot die.
sterkte van sy sosialekarakter. Die VSAis
'n goeie voorbeeldvan 'n samestellingvan
Engelse, Iere, Duitsers,Pole, Italianers en
Swart Amerikaanse groepe,

Wanneerdie kontitusiedie groepepoli
ties skei, is die gevolgerampspoedig,Stelu
voor die VSA met "n konstitusie wat'n
politiese groepskeiding maak tussen die
Engelse,' lere, Duitsers, Pole, Italianers,
Hispaniese en SwartAmerikaners!

Min FW de Klerkse handhawingdat die
konsep van Aparte Groepe 'n essensiele
deel van: 'n veranderde konstitusie vonn,
gestroop van alle retoriek, beteken een
voudig dat hy nie eeniota veranderaan die
basiese konsep van Apartheid nie. Apart
heid bly onveranderd!

. Mev Thatcheren pres Bush sal dit baie
duidelik sien, selfs as .Ilitmisgekyk word
deur die Suid-Afrikaanscstemgeregtigdes.

"Weknewwhenthe SA Defence Force sent thousands Voortgesette "hervon..lng" wordbeklem-
of troopsandappropriatehardware into Angolain 1975. .toon: hervormingvan v."t1
We were just prevented by law from telling anybody. ' . 'n Gemodifieerde hamer isnog altyd 'n
And that was long before the present sweeping emer- ,hamer. Hervonnde apartheid is nog altyd
gency regulations turned SA into an even more secret apartheid.
society," -DieredakteurvandieSundayStar inantwoord Die laaste ding wat ons landbenodig is
op 'n brief vanminister Stoffelvan der Merwe. ' hervonning. Wat desperaat benodigword,

is fundamentele verandering; niehervorming
nie..
. Tensy Suid-Mrika 'n regering en 'n

konstitusiehet,vrygemaakvanapartheidin
alle vorms, sal die om.rundighede in die
land verval van swak m swakker, Die res
van die wereld sal voortgaan om ons te
verwerp, met al die implikasiesdaarvan op
.elke faset van ons daaglikelewens. In die
gemeenskapvan nasiessal Suid·Afrlkadie .
twyfelagtige benaming as "DieMuishond

.van die Wereld" bly behou. ' .

Vfve\\Cekblad

Persvryheid

"Ons bet geleer dat,wanneer'die minister sa ietS is
disinformasie, beteken dit dat hy skuldig is." - DP-leier
WynandMalanoor minister MagnusMalan se ontken
ning dat sy' amptenare die DP gevra hetom nie 'n
kandidaatinModderfontein te stel nie . '.'.,.

'" ~' '. .

"Neekyk;dishoog tyddat iemandnou ~ die bres tree
vir ons Volksliedl Hoeveel duisende van ons land se

. seunswasbereidom na dic"slagveld tC gaan om te lewe
of te sterwe vir Suid-Afrika," • Dr Jannie Malan van
Jphannesburg~ .

So se hulle .

\
u
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··MENINGS

Maak nie saak
watter 800rt nie

'n Blik na onder,

Dieselfde Mofala vertel van die man
wat op 'n vliegtuig terug huis toe 'n
boek met die titel "Anti-eommunism"
sit en lees. Die man langs hom se toe
hy mag die boek beslis nie in Suid
Afrika inbring nie.
Hoekom nie, vra die boekleser, dit
gaan dan oor anti-kommunisme?

Antwoord sy buurman: In Suid
Afrikamaakditniesaakwattersoort
kommunisme dit is nie,kommunisme
is kommunisme... '

'n Vriend watindie VSAgeswothet,
vertel nou die dag vir Brolloks van
die jaarlikse makietie wat al die SA
bannelinge daar hou. So 'n jaar of
twee gelede kom hulle in 'n koshuis
by die Universiteit van Colorado, op
die derde vloer, bymekaar. Soos dit
gaan by die soort van geleenthede, is
daar groat geween en gekners van
tande oor die vaderland, omdat die
teenwoordiges meestal aan 'n sekere
verbode organisasie behoort, erg
bruingebrand is, en nie mag terug
gaan huis toe nie,

Emvan die 01ll21S begin toe uitvaar
oor Afrikaans wat die taal van die
onderdrukker is en so aan, en hoedat '
hy weier om die taal te praat.

* Die res van die mense, wat
toevallig oorwegend Afri
kaanssprekend was, het glo laataand
s6kwaadgeworddathulledieouaan
sy voete by die derde verdieping

, uitgehang het totdat hy om versko-
, " ning gevra het! '

Die gesig van die toekoms
~""'>(l"' ~v<:~~t\f;tf;.'i,;~", '; .}r""~f""~~

Nimlike Carel

ander rede - en die geswore verkla
rings daaroor is glo met kruiwaens
weggery.'

*Maar die SAUK-base was heel
tevrede toe almal dink dis die rede.
Want s6 raak hulle toe maklik van
Sakkie ontslae en kom vir PW byl

Meegaande foto is van einste Sakkie
se opvolger, Carel van der Merwe.

*Brolloks souook so gelyk het as
hy die joppie gehad hetl

Pretoriabehoortdieleiding te gee op
die pad na 'n nuwe, post-apartheid
Suid-Afrika, se die UDF se Titus

, Mofala die week aan 'n Idasa-ver
.gadering, want dit is immers die
hoofstad van die Iandl
"*Hoe Iyk dit, Snor City?

'Pretoria, 0 ,

Pretoria

Sakkie: die ware
rede
Skinderstorie van die week: -Brol
loks vemeernop gesag dardie uitskop
vanSakkie Burger as hoof van die
SAUK se nuus eintlik 'n oulike stukkie .
manipulasie van die SAUK-base was.

Want sien, Sakkie is nie regtig '
uitgeskopomdat PWhom ateljee toe
gebel het met voorverlede jaar se
algernene verldesing nie. Daar is 'n

Wat jy saai, sal jy maai..
Geraamtes in die ?Rwo=vonWilgenhof.In 1955 was

• hy 'n vierdejaarstudent.
kas op Matielan Op'nVrydagoggendkomRitzin

Die _ oorsitter op Stellenbosch, die ee!Saal, reg vir on~byt,~nvind ~it

LesleeDurr,word virdie res van die dat die kok, Jeremia Olifant,. rue
jaarvandieuniversiteitgeskors deur gen~g eie~s gaargemaak het me.
die Universiteitsraad se tugkornitee ~itzdrei~hom toe dat hy ~om sal
omdat sy aan 'n protesoptog deel- regsien as dit.weer gebeur - .n man
geneem het. kan d~m rue laat ~ees Vir ~as

Toe krabbel die owerhede terug, omd~tJY moes wag Vir ontbyt me.
hef dit op vir 'n herverhoor, en erken Di~ volgen?e ~d beveel De la
so half implisiet dat die eerste ver- Bat Vir Jeremia Ohfant omna sy
hoor nie heeltemal so regverdig was )tamer te gaan. ,
nie. Daar aangekom, wag ,,!,fvan ~e~

G
En wie het haar help skors? la Bat se trawante al en Ritzema se:
Die grootbaas van die KWV, Jeremia.onsgaanjou opdonner voor

Ritzema de la Bat, het op die ons jou in die pad druk."
\ Tugkomitee gesit en was glo ten Wat hulle toe ook doen - die

~
\ unste van streng optrede, ander manne hou vir Olifant vas

Die einste Ritz se seun, JS de la terwyl De la Bat hom met 'n rottang
Bat, het snaaks genoeg so drie jaar ykom.
gelede ook voor die Tugkomitee Die probleem is dat Olifant toe 'n
verskyn. kl gaan Ie het, en De la Bat - wat

Nadat 'n artikel in Die Matie deur die regter as die leier van die
verskyn het oor doop-wanpraktyke groep beskryf is - en sy trawante
by dieWilgenhof-koshuis, het klein ord skuldig bevind aan aanranding.
JS en ses van sy mede-Wilgenhof- Envirdiewatniewilglonie,laat

hulle lees: Staat teen De la Bat enfers besluit vryheid van spraak gaan
net sover en nie verder nie. Ander, opgeteken in die Suid-Afri-

Hulle loop haal toe die ver- kaanse Hofverslae, 1959(3)75(CPD
slaggewer wat sy werk gedoen het, * Is dit nou die mense wat op 'n
Chris Bamard, uit sy kamer in Ben- tugkomitee sit en besluitom 'n stu-
drag in die middel van die nag, vat dent te skors vir vreedsame prates?
hom geblinddoek Coetzenburg toe,' Die owerhede kon nie juis anders as
rand hom aan, sny sy hare af en teer- I om vir 'n nuwe, regverdige verhoor
en-veer hom. ' 'teskik niel

ie skuldiges is vasgetrek en het
voor die Tugkomitee verskyn, wat,
so glo hulle, reg laat geskied: Die
geweldenaars word nou wei nie van,
die universiteit geskors nie, maar

el uit hul geliefde Wilgenhof.
Na 'n awel na die Universiteitsraad

word die strafversag, en na 'n bietjie
meer as drie maande is die oortreders
weer terug in die koshuis.

ubbele standaarde?
Maar die De la Bat-appeltjie val

skynbaar nie ver van die boom nie,
Ritzema was self op sy dag 'n

DIE gatomswaai van die dekade. Dit
is alhoe 'nmens die Nasionale Party
establishment se ingrypende hou
dingsverandering jeens PW Botha
kan bestempel. Dit is niks anders as
skandelik nie,

Einde verlede jaar nog was die
agbare staatspresident die Groot
Volksheld, die Super-Staatsrnan.die
Vader van die Volk. Ses maande
later is hy teiken nommer een vir al
wat skinderbek is in die Nasionale
Pers (was daar iemand wat 'n groter
helde-verering vir PW gehad het as
hulle?), die SAUK en die party-or
ganisasie. Diplomate en sakelui staan
verstomoor hoe openlikkabinetsmin
isters deesdae op onthale oor PW
skinder en hom uitmaak as 'n mal ou
man.

Danisditmosvalsomnou'nduur
banket vir die man te hou om hom te
"vereer", Dink hulle hy weet nie hoe
sy eie mense hom beswadder nie?

Drs mas hoekom die oubaas weier
om die Pretoriase feestelikheid by te
woon!

* Brolloks reken al lankal die
Nattes is SODS 'n klomp hienas,

Onthou julIe vir
oom John?
Nie dat Brolloks nou eintlik simpa
tie het met PW Botha nie. Of ooit
gehad het nie.

Boonop onthou Brolloks nog goed
wat dieselfde PW met sy voorganger,
John Vorster, gemaak het, Hy het
hom uitgewerk en verneder met 'n
rneedoenloosheid wat FW laat Iyk
soos 'n kinderkrans-seuntjie. Oom
John is dood as 'n bitter man.

, Nog 'n minister wat vandag geen
simpatie het met PW nie is Laurens
Muller. PW het hom destyds in die
grand in getrap. En dan is daar
natuurlik Alwyn Schlebusch.;

*Watjy saai, saljy maai...

Messias moet ookparlement toe
SPARE a thought, geliefdes, vir die
stomme ET. Waar hierdie inspir
erende voorletters eens gestaan het
vir EkstraTough, kanhulle nou seker
nie veel meei beduie as Effens
Toilngrig nie.

Voorwaar, Egbertus se vir julIe,
die enigste aspek om trent die wereld
se enigste ware Afrikaner wat die
gedagtes nog gaande kan he, is die
toeval van sy naam. Terre'Blanche 
wit grondgebied. Of is die dalk ook
'n namaaksel? Want namaaksel moet
die vent mas wees, daar kan tog nie
regtig soiets wees nie. Daarstaandit
swetend en skuimend voor die mikro
fone en basuin uitwa.anse ultima-

, turns aan al wat leef.
Die tyd het gekom, glo, dat dit

moet parlement toe, nadie laaste wit
parlement. I have news for you,
broeder: die parlement is nounie wat
hy moet wees nie, maar wit is hy al
lankal nie meer rtie. Maar nuus trek
stadig as hy met die ossewa vervoer
word, en 'nmens het begrip. Wat so
imponeer, is die gevoelente wat die '
broeder blykbaar aan sy broekspype
het (wanneer hy hulle die slag aan
het), ofin sy smeulende ingewande:
die tyd het gekom dat die messias na
die parlement gaan, om die Yolk uit
Egipteland te lei, no doubt. ,
, Die eiewaan is oorstelpend.' Of

kan dit waansin wee's? Hou in ge
dagte dat die kerel homself as die
volksredding beskou, hy met sy
persoonlike aantrek1ikheid (vramaar
die Sunday Times), hy met sy ge
volg.

Bedoel hy dit werklik, dan is dit
mas 'n soort waansin. Redoel hy dit
nie, is dit slenter.

Luistet net na sy toesprake: wan
,neer hy die woorde "geagte meneer
die voorsitter" uiter, bereik hy 'n
crescendo. Dis so duidelik dat hy nie

'n clue het wat werklik tot die gehoor
moet spreeknie. Dit wys mos nethoe
onsinnig die geskreeu is. Full ofsound
and fury, signifying nothing. Die
'man se bluff is erger as sy byt.

Wat eens pretensies gehad het om
'n leeu van die noorde te wees, is nou
gereduseer tot die ruspe van
Rustenburg wat moet smeek om 'n
,veilige setel. Shame.

Veilige setels vir die KP en ander
opposisie gaan nie te moeilik wees
om te bekom nie, lyk dit my. Die
Party is op die afdraande pad, and
not a moment too soon.

pie getroue ou SAUK probeer
nog sy uiterste bes om te red wat te
redde is, maar ditgaan broekskeur.
Madam de Klerk se man kry nou
splinternuwe billing, noudat die
verkiesingswiele van die stadige ou
Party uiteindelik ook aan die rol
raak.

Onlangs was hy nog die "MWs
tei' (na bewering) van Dit of Oat"
(wie weet tog, and who cares?). Tqe
beginhydie "Ministervan DitofDat
en leier van die NP" word. En nou?
Nou's dit volskaalse electioneering:
"Madam de Klerk se man, leier van
die NP, gaan vir Miesies Thatcher

, kuier".All's fair in love and war,.en
al is dit nou nie oorlog nie, is die
SAUK se liefde vir die Party darem
be verdenking.

Chinese Checkers
Die nagtelikse hantering van die
Chinese Checkers op TV is darem
ook 'n eye-opener. So 'n blikkie op

.I •

Egbert~-SK1aagvoort "

die party se psige. Kyk, dis darem '
onhebbelik, ondemokraties en ver
damp tipies van die spul kommuniste,
honorary whites of te nie, om die
afgelope week elf dissidents som
mer so sonder verhoor aan te hou.

Wys jou jy kan die mense nie
vertrou nie, of hoe? Selfs die kam
pusse word deurdie polisie betree en
met traanrook bestook, geen respek
,vir¢vate eieOOan nie, mg 'n uitvloei
sel van die kommunisme. So iets sal
jy natuurlik nooit by 'n demokra
tiese,kapitalistiese, Christelike reger
ing krynie.

Diedertig duisend aangehoudenes
wat soos 'n wars deur die gestel van
ons tronke is, sonder verhoor, omdat

hulle dissidente was, en die beleg
van ons kampusse kan immers ni~

vergelyk word nie: dis anders.

Swanesang in Moddergat
- Sappige nullSuit Moddergat, kiesafde- '

ling van die Cicero van die Suider
Afrikaanse politiek. Word gese dat
daar koorsagtig gewiel en'gediel word
om te voorkom dat die NP stemme
aan die DP afstaan.

Manne, as julIe nie teen MagnUs
staan nie, sal ens nie in Sandton teen
julie staan nie, so lui die berigte.
Furious and eloquent denialsvan ons '
bekendste ex -generaa!. Die Party sal
mos nooit so 'n ding doen nie, hulle
gaan nog die verkiesing wen sonder
die DP se hulp, kyk, ek sal julie wys..

, Come offit, minister; natuurlik is
julie oop vir 'n deal. En soos die
geskiedenis tot julie verleentheid sal
wys en aanhou :wys: as ~n deal mi
skien nie die regte medisyne is nie, is '
daaraltyd stembriefies om te dokter.
Maar dis darem seker nie in die
Moddergat-repertoire nie. Kan daar,
dalk 'n swanesang in Moddergat
plaasvin~? '

Election scoop
Soos 'n BiskopTutu, ofNaas Botha.
Eers was dit 'n geflikflooiery by die
Verantwoordelike Swart Leiers (lees:
die wat nie teepraat as die witbaas
spreek nie). Van party van hulle het
ons selfs al gehoor en weet julie wat,
party praat toe jou wragtag tee. Jy
kan ook op niernand meer reken nie.

Iedergeval, as dit nou nie vir jou 'n
election scoop was nie, probeer dan
die een: nou gaan dit glo Europa op
horings neem. Net om te wys Stoffel
Both het nog nie elke landsburger se
paspoort bygekom nie, hier en daar
kan enetjie darem nog reis. En dis
ook prysenswaardig, dink julie nie,
dat iemand uit Europa nog met 'n lid
van die Party sat praat. Al se hulle
dan ook net: weg is jy, muishond, en
ruk jou huis reg.

'Virdie punch-drunk stemvee lyk
dit na nog 'n scoop. Maar hoe lyk dit

< dan of Madam de Klerk se man die
plaaslike kiesafdeling vermy? Kan
dit wees dat hy iets het wat hy wi!
wegsteek?-

"

Marsman '
'n Manvan Mars vra nou die dag vir
Miesies Klaagvoort hoekom dit is
dat ons Volkshelde almal 'n W in
hulle name het - PW, FW... Nee, seg
die intrepid booding, dis verpligtend.
Sien, hulle dra nog die ou groen'
identiteitskaartjie, en daarin word,

, jou ras meer ooglopend aangegee as
deesdae. W staan vir Wit, en jy kan
ni~president word as jy nie Witter as
die driven snow is nie,mwnie saak
wat Pikse nie. Die arme siel is met
groCitverbasing terug na sy rooi gat. '

Dieklit kwyt
, , ,

Intussm het Mike the Knife; Vrieskoei'
onderdie htilige beeste van Stell en
bosch, die klit heeltemaal kwytgaaak.
, By implikasie erken hy nou dat·
Mies Durr se skorsing onregverdig
was.

En by irnplikasie is die verbod op
protesoptogte ook nie te kosjer nie.

,Konstemasie op die stasie; bek-en
klouseer onder die heilige koeie.

/,

(
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besondersheid van die soort of daai
soort,endit leinatuurlik na die wereld
van geure, die veroudering van
blomme en blare en die maak van
potpourri.

Inheemse kruie kry baie aandag
iri haar kruie-afdeling, en eersdaags
sal 'n klomp Palmer-lesers in die
veld rondstap om middels teen
hoofpyn en verkoue te vind. ;-

Dit is duidelik dat Palmer - saam
met Norah Pitman die skrywer van '
Trees of Southern ¥rica -haarkennis
metgroot liefdevir die plantewereld
kombineer.

Passie, wil 'n mens eintlik se.
Sybeskryfplante soos andermense

skaars wyne beSkryf - kleur, geur,
,tekstuuren seisoene word tasbaar in
haar taal.

Haar belewems van haar plante
word vervleg metanekdotes, botaniese
geskiedenis en praktiese wenke vir
die tuinier,

Die vertaling - die' boek is ,
oorspronklikin Engels- is baie mooi
gedoendeur Hester Joubert.

(Joubert het sommer kort gesny
deurdie moeilikheid wat "African"
in Afrikaans gee:vir haar is an Afri
can treen Afrikaanse boom. en dit
wasook vroeer inons tlialgebruikso
gewees. Dit net terloops.)

Die,hoek - wat ook baie mooi
geillustreer is deur Brenda Clarice 
is 'n ideale geskenk vir sowel ou
tuiniers as beginners,

"Ek haal dit nie,' skryf hy, "nie
verby die grepe van woorde! die
snedige sinne nie", .r; En tog wil hy glo dat hierdie eie
wereld wat hy ODSmeedeel, nie net
syne is nie - dat dit die wyse is
waaropdie gansekosmos straal deur
"n mond wat nie aanhom nie, maar
aan God behoort

Sy eensaamheid, veronderstel hy,
die van almal.Wanneerhy homself

in "Die skuldige" beskryf as "'n
aartsbedrewenel 'n wegskuil in die
ek", soek hy bevestigingdatookdle
aangesprokene daaraan sou skuldig
wees.

Die digter dig oor "universele
temas" (volgens Roswitha Schutte
in Rapport, 12 Februarie 1989) en
volgens Joan Hambidge is daar niks
hiermee verkeerdnie.

Dat die lesers dan skynbaar by
Swanepoel se spesifieke inkleding
daarvanaanklankvind, sc iets, maar
dit beteken nie dat dit almal geld of
Mef te geld nie.

Dis die klein wereldjie die van 'n
heel s~sifieke SOOft persoon wat
OOder-~ere ook heel sinies praat
van "hierdielandvanmensefakkels".

Veel bied dit nie. Dit is. by wyse
van spreke, op die ou end maar net
die~~~e v,:m 'nuitas vervreem4£.
irnIivldu.-

Jan Swanepoel

wat hy wil he is "voor-taals"en bly
"ongese" - diegeheimevan 'n serene
vrou se ligte glirnlag.

Maar helaas, die "mooi-mooi
droom om butte! taal te gaan" is
verlore, die "wereld anderkant/ en
tog verwant" is op die ou endnet die
"vergete speelgoed van 'ngod... wat
argetipies aartsafsydig" is.

Victor Munnik

EVE PALMER het veertig jaar ge
lede begin tuin maak in Pretoria.
Die tuin was skuins teen 'n heuwel
met 'nnoordaansig, diereenvalgoed
maar die grond dun - "net 'n dun
velletjie, tweederdes klippewatmet
'n bietjie klei en leem gebind is".

Sy en haar manhet besluitom net
inheemse plante geplant - die borne
wat hulle om hulle op die heuwels
gesienhet, bornevanvriende in ander
streke, en bome uithaar Karoo-jeug.
Die uitsonderings wasrose,kruie en
groente. , '

Benvireen wordinheemseborne,
wat tuinborne geword het, aan die
leser voorgestel.

Die soetdoring, die vOOerlandswilg,
die karec. '

Met die bornehet diePalmers dit
reggekry om meeras 48soortevoels
na die tuin te 10k.,

Dan word vertel van die klirn
plante - en partykeer rose - wat as
geselle vir die borne geplant is.

Oor die rose selfraak sy amper
nie uitgepraat nie: die geskiedenis,

Onder die Olien • 'n tuin vir
die plesier, deur Eve

Palmer. Uitgegee deur
Tafelberg, 1989, teen

R39.95 plus AVe

'n Passie vir
plante straal
nit Palmer
se tuinboek

I'I
I I,

i
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Wilhelm Liebenberg

Selfbehep en aIleen
skryfhy in sy toring
By wyse van skrywe, deur
Jan Swanepoel. Human en

Rousseau, 1988. R18.95
plus AVB.

DIE bundel is as 'n verleentheid
bestempel deur Marlene van Nie
kerk (Die Suid-A1rikaan, l'ebiUirie
f989) .Volgens JoanHambidge getuig
ditweervanvakinanskae (tlSig,Junie
1989).

o Ekmeen dis tyd dat ons ons arme
digters, goed of sleg, begin ernstig
opneemen 'n bietjiestilstaan by wat
hullenou eintlik sc.

o Ineen van Swanepoelsenetjieser
ged' te lees mens:

Dan enkelesis dit gegee
om in die llgkristal van taal
dieganse kosmos te laat straal
omskerp essensieel
'n eie wereldmee te deel

'~~
._'- -'----

Eve Palmer sa tulnwerkskamer, onder
beskermlng van Slnt Aacre

(AVB kombyailepryse.) .

Onder redaksie van
VICTOR MUNNIK

0, uitstukkende sokkies.optelklippies,
lee plastiekhouers en ander
weggooigoed kan maak. Uitgegee
deur Tafelberg teen RI9.95.

E1sabe Steenberg se Rondomtralle
het - teen Rl5,50 - in sagteband by
De Jager-HAUMverskyn.

Rondomtraliehet as die rolprent
Salomienopspraakverwek - nie net
vanwee die gedetailleerde inligting
oor die binnekantvan 'n gevangenis
nie, maar ook en veral omdat dit 'n
diep menslike verhaal is van hulle
wat weggesluit aan die skadukant
van die lewe vertoef. Ja-nee, Niealdie gedigteisvandieselfde

forinaatnie, maar 'n eie wereld bied
.hullewel. ,

, ( Ditis die wereldvan iemand watr-------------,' soos die toringvan Pisa
, "hoogmoedig...uittoring"bojan rap
, ensymaat. '

Van 'nmagtigeTiberiuswatop 'n
eilandsit en waak"teen'nverskuilde
dolk". .

VanNarcissuswatnie tevrede is
met sy eie refleksie nie.

Wat die figure onderskei, is hul
sel~jl~I!!heid en hul alleenheid.
. Diedigteris iemandwatop die ou
end sit in "spieelgladde verlaten
heid", iemand wat kluisenaaragtig
sy afgeslotenheid sit en deurgrond.

Bevryding van die vervreemde
situasie soek hy nie in woorde of
sosiale praktyke nie, maar in ver
wondering- in dit watnie "by wyse
van skrywe' uitgedrukkan word nie.
"Stilnou",se hyvirsybemindewant

nie-ongewens
bevind deur die
Publikasieraad. '

Bestel teen R12 (alles
Ingeslult)

Vanaf: Clinton du
Plessis uitgewers Bk,
Posbus 547, Cradock,.

5880

o 'n Spannende toneel ult Maurice 5endak 58 gewllde Where the
Wild Things Are, 'n klnderboek wat sA dat 'n mens maar kan

aanhou stout wees, solank Jy net nle bang word nle. UHgegee
deur Puffin Books teen R14-95In 'n bale aantrekllke slapband.

Nuut opdie rak
DieAfrlkaanse Operaglds, deur

Louis Steyn. watoorspronklik in1964
uitgegee is, het 'n derde, hersiende
uitgawe by Human en Rousseau,
KaapstadenPretoria,beleef.R29.95
vir 290 bladsye, Opsommings van
die opera-verhale, metvertalings van
gewildeariasdaarby.Pie vertalings
is gedoendeurAlewynLee.

Dirk Opperman se Perlandros
van Korlnthe is nou weer in die
oorspronklike uitgawe van 1954
beskikbaar. Jare lank was net die
skool-uitgawe beskikbaar, sonder
Opperman-juweeltjies soosmatrose
se plesiertjies in die hawe-stad Ko
rinthe, Sappho se siening van die
liefde, die "ossiesvandiehemel' en
die koudheidvan Melissa, wanneer
Periandros broodjies wou bak. Die
herdruk van Opperman se "ware
versdrama" kos RI6.95byTafelberg.

Storm
Sevenster:

Wessel
Pretorius se

Roman:

Versamel seels,die koning van
stokperdjies, het uit die pen van
Andries van der Walt by 11 van
Schaik verskyn. Oit is die eerste
Afrikaanse inleiding tot die punte
nerige stokperdjie. Die skrywer be
hartig jn seelversamelrubriek in 'n
,Afrikaansedagblad. RI9.95.

in Pretmaakgoed verduidelik
EngelaMills en Kobie Kuypershoe
'n mensgeskenke en ''basaarartikels''

l
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Kop- en hartlandskap
van die joemalis

ODS eie

Ek sou se simp afmet 1hompson
se resep,Bongo Journalism. Begin
byjouself, soosdie koelMontaigne.
(Hy was baie hip). Tragiese Hem
ingway, wat ook of veral op nie
macho vlakke gelees kan word, het
gesselke mens se lewe is 'n roman.
Indien behoorlik gese. My lewe is
in die lingo van die modeme media
geskryf, geprojekteer. 'n Blurb op
'n PCscreen. Joune?

Die New Journalists se aanslag
was stilisties revolusioner, Mense
wat rugby ken, se Naas het altyd
soveel tyd. Die sterker New Jour
nalists het psigologiese reflekse
ontwikkelwat hulle tyd gegee het
om vertraagdeaksie-skote in te kry.

Wolfe of Thompson (hip, slu,
sinies) sou deelnemers se diep
motiewe in 'n situasie blitsig
raaksien, dan tyd he om presies te
dokumenteer.

,":.-~ Raka "
. >. ',"

96 uur sonder slaap, besig om die N~
mibia-verkiesing te cover. Watjy nie
weet nie, is dat jy eintlik 'n storie oor
die laaste lewendeBoesmans doen. Of
die laaste hoofstuk in die Renoster
oorlog gaan skryf.

Soos Monica Selles, Arantxa
Sanchez en Michael Chang, dink
ek die Nuwe Joemaliste sal tieners
wees, al is hulle deurwinterde lit
ereres, Ek voorspel dus 'n herha
ling van die VSA-patroon: Tom
Wolfehetopgemerkdatomtrental
die Nuwe Joemaliste romanskrywers
in hul dertigs was.

Pas ons die formule toe, lyk
skrywers soosJeanne Goosen, Lettie
Viljoen, Andre Ie Roux en Koos
Prinsloona kandidateem 'nantwoord
op Wolfe en Thompson, Michael
Herr (Dispatches) en Roberto Sab
bag (Snowblind) te skryf. Onder
die Afrikaanse name is LeRoux die
een wat (self) bewustelik (as
Huisgenootverslaggewer) in sy :
stories verskyn. Maar sy keuse vir
die literere werk is so beslis soos

.. die ander s'n.
AI die skrywers het verslagtalente

waarvoor Nuwe Joemaliste in die
.VSA ledemate sou gee. Tog dink

Die Hell's Angels, seTomWolfe; 'ek nie daar moet druk op die of
. het Hunter Thompson se laasteboofsmk ~. anderskrywers wees omskielikdie
. vir hom geskryf. Thompson het 'n .. Nuwe loemalistiek te skryf nie.

motorfiets gekoop, geloofwaardigheid Fiksie is nog lank nie dood nie,
(street cred?) begin kryonder hulle.: "" Maareksougraagdrukuitoefen
.Toe skop hulle een aand sy tande uit in" op skerp Afrikaanse koppe wat om
'n kroeg. Exterminate all the brutes! . lewe of dood nie weg wil kom nie
het Thompson deur die bloed gespoeg. van eksklusief literere joemalistiek
Dit komuit Conrad se Heart of Dark- - die groot Brink/Mafia-debar, .
ness~ Nogal veelseggend. Vriende, ons/hulle/julle het vars

Wat van 'ndieptestorie oor Koevoet? lug nodig. Breek weg uit jou wit
Kies jou afskeidslyne uit RakaofBart kokon. Ontdek Sin City.
Nel. Of Eugene Marais se morfien- Sien jou met verkiesing in
drome. Namibia. Jy kan as jy will .

So slen Tom Wolfe 'n President Kennedy wat In 1980 die
"Awakened Vote" probeer trek.

een wat geld, mag, roem en mag
netiese sjarme weggebabbel het. Jy
het jouself uit aIle voordele wat die
periferale kapitalisme in Banana-land

- inhou, geklets. Onthou dus: die sto
riekomnienajou toenie- jy gaandit
haa!.

Jy weet dat jy in jou lewe waar
skynlik geen wenplot gaan baar nie,
en tog moet jy se. Jy weet dat jy nie
eens in 'n erasirnpatiek totdie poesie
as digterkon presteer nie.Iaat staan

. nog die een.
. Wei, se ek, en wys oor Duisend
Heuwels na kokende stede, thy hin- .
terland lies there. Die Volk, met
kebablam in mikro-oond, is gelukkig.
Net jy steier ylend deur laatnagjoints.

Die ou koeie Ie dood in die sloot,
die nuwe verse is anoreksies, die lit
erere miljoener-patriarg bulk vir 'n .
bulroman. Jy voel t6g vir iets groot
en opwindend bestem. Jy sienjouself

Is jy al amper 'n
skrywer? Amper 'n

joernalis? DIRK
WINTERBACH doen

die Nuwe Joernalistiek
as wenresep aan die

hand

skrikwekkend lewendige Hell's'
Angels (ouens soosek enjy) waaroor
Thompson skryf. Endis verrassend,
want die Nuwe Joemalistiek berus
juis op 'n verwerping van die al
ledaagsheid. Nie die lekker alledaags
heid vanjou lyfvoel wakkerword en
aan die slaap raak nie - die opdrin
gerige alledaagsheid van Nuus wat
wentel rondom die gebare van Groot
Manne en ander Selebriteite,

Van vroegs af het ek beledig en
bedreigd gevoel deur die skinder
nuus van die dag, die harde fluister
oor ministers en foonsnolle.

Erger nog, die passielose wie
slaap-by-wie epistels opgedis aan
die modeme Afrikaner, vars uit.
Hollywood. Inrespektabele tydskrifte.
Of dit op populere aandrang was, sal
niemand weetnie. Niemand vranie.

Nuushond
, Maar jy moet kan voetslaan, se

Tom Wolfe, soos enige nuushond.. c

Al soek jy nie dieselfde feite nie. Jy
moet jou kop in die mutimark gaan
stoot en jou skaars 300000jaar oue
siel voel kwaak onder die staar van
verdorde likkewane. Street credibil
ity is net 'n faset daarvan, jy's after
all die een wat rnoreoggend drieuur
die hele sirkus seepglad op papier
moet aanbied. Aileen..

Kortom, die Nuweioemalistiek
is nie 'n hawe vir instant hits of
dierbare gedrog te nie. As jy een van
hulle was, sou jy jou nooit in so 'n
skemersone soos die Nuwe Joernal
istiek hoef begeef het nie. Jy is die

, .

REEDS met die afskop wil ek waar
sku: ek kan nie omvattend oor die
New Journalism praat nie, want ek
het nie die literereagtergrond om dit
te doen nie. Wie 'n briljante oorsig
soek,moet Tom Wolfe se inleiding
tot die bundel wathy self saamgestel
het, lees.

Myns insiens het die New Jour
nalism begin toe Amerikaanse joer
naliste die terugtrek na 'n country
shack om die Groot Roman te skryf,
begin uitstel het.

Die geestelike leier en bobaas
uitstellerTom Wolfe hetnou diedag
met sy romandebuut gekom - Bon
fire of the Vanities - na 'n joema
listieke sprie wat in die sestigs begin
het,

In daardie tyd het Wolfe die New
Journalism net so respektabel, en ge
wilder en soms bloot beter as die
roman van die dag help maak.

Nuwe joemalistiek het die
opwinding en mitologiese voel van
fiksie, maar is konsekwent feitelik
korrek.

Daaris ironiese distansieringvan
logge joemalistieke stereotipes (die
knaende gebodder met die scoop) en
'n inzoom op die joemalis se kop- en
hartlandskap.

Disdie vrees en walging wai H1D1ta
Thompson by die Kentucky Derby
(The Kentucky Derby is Decadent
and Depraved) ervaar. By die Ken
tucky Derby werk Thompson en
kunstenaar Ralph Steadman saam
soos enige verslaggewer en foto
graaf, maar Steadman se sketse se
meer oor die VSA se groteskhede as
die meeste foto's, en Thompson kry
dieselfde reg met sy hiperboliese
verslagstyl. Let op dat Thompson en
Steadman se skynbaar hallusine-rende
weergawe van die gebeure, ook
ironiese kommentaar op die popping
flashbulbs en scribbling reporters van
die SCOOP lewer,

Die nuwejoemalis is ook 'n nuus
hand, maar met 'n twist. Tom Wolfe
se kyk na die ruimteresies (The Right
Stuff) en Hunter Thompson se ver
slag oor die Hell's Angels, is ryk aan
opgediepde feite. Hulle feite het nie
die verblindende blinlcen hitte van 'n
scoop feit nie. Eerder 'n warmte en
klaarheid wat kom asdaarkoosekwent

.nadie mens agter die opskrifte gesoek
word.

Die Nuwe Joemalistiek bevestig
die gewone mens sterker as die
konvensionele joernalistiek: Kyk maar
na die profiele van die ruimtemanne
se vroue in The Right Stuff. Of die

. leesteke~ en toe neem hy dieselfde
gedig en stop hom vol uitroeptekens
en vraagtekens en goed en siedaarl
Hy't n6g 'n gedig. Een met 'n vrolike
titel: "Kermisspieel......

Enkyk wat doen Hermie Aucamp
(comics is klaarblyklik ook destyds '
inJamestownsekafees verkoop): hy

bidge se nuutste bundel gelees.....
ou, sy's die gevaarlike soort. Sy .

mors nie tyd met 'n vraagteken nie.
Sy 10k nie voltooiing nie. Nee. sy
insinueer, sy voorspel, sy skimp,
sy skinder en ten laaste manipuleer
sy. Sylaatjouverdink.Daardie ...'s
vul jou met agterdog.iJoan Ham-

.bidge se bundel is nooit weer die
-selfdenie ..

SriffiS,·as 'ek met iemand gesels
het en ek stap weg, staan 'n lees
teken in my gemoed op.

. Maar die klein verkeerstekentjies
vervul nie slegs 'n munisipale funksie
in die geskrewe teks of die praat
teks nie.

Tekens

tye...

van
die

Vraagtekens .
Opdaesoos 16 Junie.Nasionale

Jeugdag, is leestekens voelbaar in
die groot teks om ons,Vraagtekens

haal, is nie vir my 'n grappie nie, ' spikkel oor die dag se landskap;
Mettertyd het ek ook in gesprekke uitroeptekens spring op. Enles bes,

die ore oopgehou. Ek gesels soms aandie einde van s6 'n dag, is daar
, telefonies met 'n vroowat by 'n uitgewe- die teken van die blinde hoogte.
fry werk. . Die teken wat die reisiger wi!

~
Sy vul haar gesprekke met ( ). Sy waarsku dar'tets .gaan volg. Dat

se byvoorbeeld: "Het jy Joan Ham- alles tot nog toe lei tot die onbe-
bidgesenuutstedigbundelgelees( )." kende toekoms daaragter. Hierdie

Elke keer as ek die foon neersit, teken is ":",
dinkekeers 'nbietjienaooraldie( )'S 'n Mens kry diegevoel dat te
in ons gesprek. Dit laat my erg ont5etel veel van ons vaskyk in die teken,
voel. dat dit 'n versperring is, dat ons nie

@
' . Dan iSdaar 'n dame met Wie ek 'n die durf Of verbeelding het om deur
ruklank saamgewerk het. Sy was maar .. te lees, Yerby hom nie. na 'n toekorns
'n moeilike entjie mens, en sou . vol,ja, u het'reg gerllai, die heer-
byyoorbeeldse:. "Het jy Joan Ham- likste versameling leestekens...

huiwer nie om in sy storie Rust
mijn-ziel:'n Aandgesang 'n vraagteken
en 'n aandagstreep langs mekaar te
gebruik niel .

Ja-nee, die storie van die digter
wat die hele nag gewerk het om'n

.' kornma in te sit en toe 'n tweede nag
gewerk het of!l die komma .~it te,

.Etlenne van
. Heerden
skryf ult

'Grahamstad

Hakies
Later j are het ek ook ander boeke .

begin lees. En gevind dat die skrywers
van die boeke ook comics bestudeer
het. Wat 'n ontdekking om te sien
wat John Miles met hakies doenl U't
reg geraai - hy't 'n hele hoek (Okker
bestel twee toebroodjies) vol hakies
geskryfen die hoek hetmy nog altyd
gefassineer oor, naas ander dinge, sy
halcies.

'n Hakie is nie van hier rond nie,
het ek besluit na die eerste lees van
Okker, (Weens die hakies moes ek
dit twee keer lees.).

En Van Wyk Louw het in Tristia
sy gedig "Kunsklas" geskryf sonder

1 Etiennevan Heerden
EK het grootgeword op Amerikaanse
comics. Daar is baie redes waarom
ek comics verslind het. Maar die
belangrikste is hul gebruik van lees
tekens, Dit het my gefassineer.
Byvoorbeeld: "Where are you going,

iderman!?!?!"
Daardie gebruikvan uitroeptekens

tesame met vraagtekens het my ein
deloos gehoei. Miskien is die spreker
nie seker of dit 'n uitroep of 'n vraag .
rnoet wees nie? Kan dit albei, tege
lyk, wees?

Ek het uitroeptekens getel,
byvoorbeeld: "The Krauts are com
ing!!" in vergelyking met "Hey youll!"
Wat is die betekenis van drie uitroep
tekens in teenstelling met twee?

t
I
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\he"Cekblad
KLEINADVERTENSIES

ing letter to the Honourable HG
Coetzee, Minister of Justice in your
COWlIly. I have thought it was impor
tant to inform you of my opinion
about theproolems ofrestticti<n orders
in South Africa.

Fftd.
Nadif "'vax1daiJg"hddic doktc:r

DO!nooil weer op Northam sy ver
styning&CJ!lUkme,en dug ckhom
om un my te shyf sodaI ck kan
uitvindwal by gcdocnbd. Be~
D sal my briefplus want ck wi} dit
Die: in die KP-koc:nntluiplus me.

EncoreRozanne!
Ednacois Labusc:humhof van
IklIviIle skryf':

AmJgcsicnODS mdcr die stare
tetm Wc:cgskaal geborc is, het OIlS

met pooIldangstclling me Rozmnc
Botha sc debu1buDde1 Libra., aan
&abCen oopgcslun.

HOC'ftI '0 libcnlc vricndin van
em. waf Vryc Wcdblad Jees. OIlS

gcmun bet om Die die bundel te
loop Die, is ODS baic bly clalons dil
wcl gedoc:nheL Die rypc deurdag
ti&hcidvan die blrtprosastulle het
ODS101dicpc nadc:nke gestcm. Kan
diI wcesclaldiepcnooc wat sodaar
ICCDtapgcgcmukhctin diepas en
in lml pivate wonings. bloot me
vammhctdalmeBol:hadiC skynhaar
CICDY'OUdigca.mbicdingswyscgenes
bet om bur boodsbp des te meer
trcffcndOOl"tedranie?Onsvcnnocd
dar vdcrlci "biIikastcrs- dcurpoli
Iictc: oogmc:rkc bewccg ~ 101 die

kIeinlike srnccrveldtog.
Diebundel isnatuurlik niesondcr

foute Die - aangesien die tite1Libra
is, iIIustrcer Rozanne juis die dna
liteit van die modcme same1ewing
in selfs die mces deurdagte cntitcit
skuil die sadc van die oersonde. En
watdie ligte aanslag bctref- ltoekom
moo 'n mens dan altyd op die nega
tiewe dwaa1? Is OIlS maatsbplib:
bestelnie somber gcnocg me? Die
selfde mcnse war die bundehjie bas
veroordeel, is sekerdie wattcc:nBlcs
Bridges gekant is omclalhy vrolikc

, musiek maak!!!
Aan Rozanne wit OIlS net sa baie

geluk met so 'n toetrede tot die lite
me wereld. en dankie vir die vele
insigte waartoc sy OIlS gelci beL
Fncore!

Niereenheid blo OOp
Dr Adrian Kark, Hoofvan die
Departement Interne
Geneeskunde en N'Jereenheid by
dieJG Strijdom-hmpitaalskryf':

Ek 'het u artikel "Eie Sake sc
doodsvonnis" (Vrye Weckblad 9/6/
89)met be1angsteIling gelees,hocwd
die trant van die artikel in vahou-

VtuUl!bkulsJ14

din8 'lI dieN"Jm:CIIhcid. dievab::adc
indruksltcp.

'n Belangrike gedeehe van die
Nierccnhc:idsc funksie is die dialise
progrun. war die lewe en gcsond
hcid van die pasienle met gevor
dade niakwale met bchulp van
Jamsmalige lcwcnsmiddcIe gchand
haafwonL

Die afdcling van die Nicrecnheid
salNIEsluitnieenGEENpasientop
dialiscsallS gcvolg van '0 tckortam
sorg, stafDie.

TansisditNIE OIlS idee omcnige
pasicmophac:modialiscoor te plaas
Die, hocwe1pasienle op 'n altema
ticwe vorm van dialise, naamlik
pcritoneale dialisc miskicn mag.
Laasgmoandc groqJ is klein in getal
en OIlS voorsicn geen problecm om
hulle elders geakkommodecr te Jay
nie, Ek wit grug u aandag vcstig op
die fouticwe stellings om sodoende
ODS pasiCntc vcrdcre onsteltcnis te
spur.

Amnestie-Iid skryf
M Servaisof St Georges, Bel
gium writes:

I amscndingacopyofthefollow-

from resuming employment.
I respectfully ask you for the

immediate and unconditional with
drawal of the restriction order im
posed to Mrs MhIungu, whom
Amnesty International considers to
be aprisoncrofconscience deprived
by the restrictions of her right to
freedom of movement, association

Your Excellency, and expression.
I am writing to you as a member I wish that individuals who are

of Amnesty Internationalwho works suspected by the authorities of en-
throughout the world for the release dangering the safety of the public,
of prisoners of conscience. for the the maintenance of public order or
fair trial ofall political prisoners and the termination of the state of emer-
against torture and the death penalty. gency, should be charged with a

Amnesty Intemational is actually recognizably criminal offence and
concemed about the imposition of brought promptly to trial in open
restriction orders on people in South ' courts where they can have an op-
Africa, many of whom, after long portunitytoknowtheparticularalle-
periods of detention, have been reo gations against them and give their
leased unchanged. response to those allegations.

I really think that the restrictions I would fmally appeal to you and
placed on the freedom ofmovement, . , to all the authorities of your country
association and expressionofpeople to end the practice of imposingre-
who have not been charged with any striction orders, and to remove the
crime are a violation ofintemational restrictions imposed on anyone who
standards. is not tobe charged with a recogniz-

I feel especially concerned about able criminal offence and brought
the case of Mrs Jabulisile Tryphina promptly to trial.
Mhlungu (held in 1988 inNewcastle I thank you very much for the
Prison in Natal) because the severe attention you have paid to this re-
restrictions imposed to this mother quest and for the favourable issue, I
ofscvenchildren have prevented her hope, you will give it

Om 'n advertensle In hlerdle kolomme te plaas,
belvlrGwynne of Karlen(011)836-2151, fax (011)
838-5901, of skryf aan Posbus 42637, Forclsburg
2033. Ole spertyd vir klelnadvertensles Is 5 nm

.op die Dlnsdag voor publlkasle•.

KASHGAR
Handgeweefde

dhurrles (gestreepte
katoensakke) en

silwer
juwellersware van

Nepal, Indle en
Thailand te koop.

WInkel 68, The Firs,
Rosebank. Tel:
(011) 880 3566

Tarief: R10 vir 25
woorde of 'n
gedeelte daarvan

Vir Mikro-rekenaars teen
die beste pryseasookdie
beste opvolgdiens, belvir
Paul, Boet ot Arrie by PC
2000 (011) 7265885/
5919

Soek dringend baas:
,Kelvinator-80 vrieskas
(regop) R300. 5-sitplek
sitkamerstel (bruin, roes
en room) R350. Sun
beam-voedselverwerker
Rl20. (011)8022455

Weet MANDELA nie dat
dit SY skuld is dat ons 'n

ak wereldbeeld het ?

soek 'n jong Staffie
bullterriiH'. Verkieslik 'n
teet. Skakel (011) 487- ,
1239na ure

Twee klein Maltese poe
delijies.6 weke oud, R60
elk.(011)8024871

SIT HAND BY*LAAT DIE POPPE DANS
... ·SPESIALE AANBOD

Unieke Hand-gemaakte Porselien Handskoen
Poppies vir R32 elkNolledige stel (4) net R120

tuui' tjek! poswissel na PEOPLE'S PlWETS
Posbus 232, Judith's Paarl 2045 (2 • 4 weke vir
f1ewering) Dui aan (a) PIK (bl TUTU (e) P.W.

(d) WINNIE Ons maak oak U gunsteling karakte
VOLGENDE: DEKLERK

MARK

Vrye WeekbJad se tele
foonnommer het veran
der. Die nuwenommeris
8362151 endiefaksnom
mer 838 5901'

Vriendelike jong meisie

Te koop: draagbare eI
ektriese . Olivetti
tikmasflen. R400. Skakel
(011)4871239

ice wys "We the People:
Who's in Charge?" om
lrun Woensdag 28 Junie.
U word uitgenooi om u
wegneemete saam' te

. bring na die VerlDning by
die USI8-ouditorium, 3e
VIoer, Africanute Centre,
Commissionerstraat 111,
Johannesburg. Navrae
(011) 293451

Die WilmaStockenslJ'Om-
.kJub vergader Maandag- ,
oggend voor Pretoria
Sentraal omale koppete
tel

.........................................
Adres: .

.........................................

...••..•................................
TjekIposwissel ingesJuit vir
R60/R30

·Vrye"Cekblad

Moenie jou gewilde
.strokreskarakters misloop nie!

\1"11' R60 (AVB ingesluit) k~
jy VryeWeekbJad 12
maande lank, envirR30
(AVB ingeskJit) 6maande
lank. Stuur .aan Posbus
.42637 Fordsburg 2033.

Naam: ..

GEBEURE

eeIkamer en gang 01ses
stuk silkamerstel poles
sioneeI diepstoomskoon
gemaak wordva- netR55.
Plus gratis
vIekveiwyderaar en reuk
verweerder..BeItel: (011)
7240784

Vi' 'n aIIematiewe Iran
saksieop 'n aIlemaliewe
motDrdew 'n aItemaliewe
vemoopsman. Kontak
Nick WiIdeboer Ie BiB
Troskie BMW, Welkom
(0171)52591

The Workshop-AJiprea.
ating Contemporary
South African Theatre·
starts July 6th at the
Centre for Continuing
EducaIion at Wils.. Enq
(011)7165509f5510

DieUS Information Serv-

!KInknaeINooddiensIesa
Dl}! met groatgeraas by
lie Back Sun, Orange
Gmvel0.3Onm24,27,29 .
.mieen 1 Julie

BondbUster. Is jou
verband beslg om
jou dood Ie maak?
Betaal jou grootsle
Skuld af In die hellte

van die tyd. Jou
verband lain

afbetaal word 
gouer as wat jy

dink. Vir verdere
Inligtlng bel Rhys

Bridger by tel (011)
792 2693 (w) of
(~11)792 2136 (h)

Vir meer inigting skakeI
(011)6424345

Kry jy gereeld jou VJye
WeekbIad? Indien' nie,
skakel Jan van den 80s
(011)836 2151

Soek vel1aalWerk. Engels
na Afrikaans. AedeIike
tariewe. BelAnnernarieby
tel (011)836 2151 (w) of
7262285 (h)

Spesiale Aanbod:
Stoomskoonmaak van
Tapyte en StDIJeeIseI.
laat jou drie
sIaapkamers. sitkamer,

HELP OM VERLORE
ENERGIE TERUG TE PLAAS
DEUR DIE VOEDlNG5
VITAMINES WATVIR
NORMALE LlGGAAMUKE
FUNKSIES VEflEIS WORD, TE
VERVANG

POWA(People Opposing
Women Abuse) is 'n on- .
dersteuning- en in
ligtingsdiens vir mishan
deIdeen verkragte vroue.

Prob/eme met rumatiek
(artrilis)? Skryf aan Rael
Simanowitz, Delkloof
Mansions " K1oof
nekstraat, Tamboers
Idoof,Kaapstad 8001

Diensplig Adviesdiens.
V.. gratis en onafhanklike
advies op enige olElnSpIig
navrae•.Skakel Durban
(031) 301 5663 Richard
(w). Pietermaritzburg
(0331) 944079 Mark (h);
Kaapslad (021)689 1194
(5.30 run tlt 7.30 run),
Grahamstad (0461)
26067Rudi (h),00s-lDn
den (0431) 27713,. Port
Elizabeth (041) 56 1483,
PrelDria (012) 320 2230
Alice (w), Johannesburg
(011)614 8106Neil(h)of
gaan na ale Meto<flStO
Kerk, Pritd1ardstraat 79
,op Dinsdaevan 4.30 rvn
1Dl7.00nm

Nommer Een - Jy's 'II
CharIeris in die ware sn
van die woord - ell jaar
kDrt. maar cis OK Ncx!t'
merVyf

Die Takhare va- Vredesa
moerie bang wees va
geweldrie

WOONPLEK

PERSOONUK'

0nalhaiIkfike.stiI per.;oon
(vedliesik homosEIcsuele
man)gesoek om'II IUsn
BezuidemoudvaIJ met
een ander persoon Ie
deel R350 (huur, eI
ektrisileit en skoon-.
maakdiens ingesluit).
SkakeI(011)6142989na
um

SoeklUsom Ie kDop:~
slaapkaaili!lS met CUlbeI
geriewe... die omgewilg
van Wehevredenpark of
KIoofendaL KantxnIe
(011) 126 5885. Naue
(011) 475 2329. Geen
AgenIe .

StuurR20 (AVBingesluit) vir30 kapsules, saam
met die koepon hieronder.aan:EMCOR,
Posbus582,Milnerton7435.Tel (021)551~

.f==--=~_~~~:=:::====::.~~-==-~-=-1.
I -,_..__.__.- __ :.............................................. I

·lT::=-=-=-=::=:::==:.:=::e'=~=-j
OOK VERKRYGBAAR BY JOU NAASTE APTEEK. .

I'
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Suid-Afrika
President PW Botba besluit om
nie sy afskeidsbanket in Pretoria
by te woon nie, en die banket
word afgestel nadat meer as 400
uitnodigingskaartjies reedsuitge

.stuur is. Dit veroorsaak hemieude
spanning tussen Botha en die
NP-Ieierskorps. ,

FW de Klerk, hoofleier van die
Nasionale Party, besoek Europa
virsamesprekingsmetdieBritse
premier, Margaret Thatcher, die Wes-Duitse kanselier, Helmut
Kohl, die Portugese eerste minister, Cavaco Silva, en die
Italiaanse minister van buitelandse sake, Giulio Andreotti.

Dr Salmon Joubert, parkhoof van die Krugerwildtuin,
spreek hom uit teen 'n wereldwye verbod op ivoorhandel,
omdat die inkomste daaruit weer in natuurbewaring terug
geploeg word.

'n Hofbevel dat die Stellenbosse Studenteraad nie 'n mosie
mag behandeldat sy publikasiekomitee afgedank word nie,
worddeurdie Kaapse Hooggeregshoftoegestaan. Diernosie
is ingedien deur die SR-lid wat voorsitter is van die pub
likasiekomitee, Andre Gaum. Twee mosies van Gaum dat
Kolbe Kolver, kleinseun van John Vorster, as redakteur van
Die Matie aangewys word, is deur die SR verwerp. Die SR
het toe vir Gaum voor die keuse gestel om 'n ander kandidaat
voor te stel ofom saam met die publikasiekomitee afgedank
te word..

'n Gehelme delegasle wat die afdeling gemeenskapskom
munikasie (Gemkom) verkry het om dringende aankope "in
strategiese belang" te doen, is verkeerd gebruik in tran
saksies met sy seun Tinus, erken Jaap Strydom, adjunk
direkteur-generaal 'van Onderwys en Opleiding, voor die
Vanden Heever-kommissie,

Die Demokratlese Party beweer
dat die NP die DP in verskeie
kiesafdelings gevra het om nie
kandidate te stel nie. Die'DP het
egter enige sulke verkiesings
ooreenkomste van die hand
gewys. Genl Magnus Malan,
minister van verdediging, ontken
dat die NP die DP gevra het om

. in syModderfontein-kiesafde
ling te staan nie, en dat die NP in

, roil daarvoor aangebied het om
nie in Sandton te staan nie. Die
DP hou voet by stuk. Hendrlk

Schoeman, vorige NP-LP vir Delmas, erken dat hy in 'n
vertroulike briefaan drZach de Beergesehet die DPmoenie
in Delmas staan nie. '

Suld-Afrlka maak hom gereed om 'n nuwe middelafstand
missiel wat met Israeliese hulp ontwikkel is, te toets. Die
missiel sal kernkoppe 1 440 km ver kan dra.

Die Suld-Afrlkaanse Raad van Kerke begin 'n ondersoek na
die skynbare paging om hul algemene sekretaris, dr Frank
Chikane, te vergiftig.

Dr Nlco Smith, predikant in die NG Kerk in Afrika, en sy
vrou Ellen, trek uit Mamelodi, die township buite Pretoria.

Ridlq Rohan, 35, 'n Durbanse joernalis, verskyn in die hof
op aanklagte van terrorisme.

Wereld'
in Russlese passaslersklp met 953 mense aan boord, die
Maxim Gorki, bots teen :n ysberg aan die Noorweegse kus,

'n Bomontploffing by die,ANC se kantore in Lusaka eis die,
lewe van een persoon. -;

Drle mensesterf en 53 word beseer in 'n week van etniese
konflik in Kazakhstan mPie Sowjet-Unie.·

Verkleslngs vir die Europese parlement word gekenmerk
deur 'n swaai na links.

Andreas Papandreou, eerste minister van Griekeland, bedank
na 'n nederlaag in die Griekse algemene verkiesing.

'n Ooreenkoms In die westelike Sahara kan bereik word
tussen Marokko en die Polisario-front, se die VV se sekre
taris-generaal, Javier Perez de Cuellar, in Rabat.

Drle mans wat 'n trein aan die brand gesteek het in on
'rusvoorvalle gemik teen die regering, word in Beijing in die
openbaar tereggestel. Die volkshof vra vir onmiddellike
verhore van deelnemers aan die "teen-revolusionere rebel
lie" in China. Die VSA stelhernieudesanksies teen China in.
Israel val drle keer Palestynse teikens in die suide van~
Libanon uit die lug ,Ban. ' ,f"
'n PLO-verteenwciordlger in Washirigton sit agt voori.;;
waardes uiteenvirVerkiesings in die besette Westeroeweren;
Gaza-strook, waaronder die onttrekking van Israeliese soldatC;
en die terugkeer van uiigesette Palestyne. ' ::"k
Twlntlg burgerlIkes, onder wie twee joemaliste, word In
die Soedan in hegtenis geneem nli 'il mislukte staatsgreep.

Regerlngstroepe In Mosambiek skiet 161 MNR-rebelle
dood.

NIEU-DELHI-Diepolisie
het 'n opposisie-parle
mentslid in hegtenis omdat
hy 'n seniorregeringsampte
naar se motor in die noord
oostelike Assam-staat
gesteel het,

Volgens koerantberigte
is Gokul Saikiavandie op
posisie > Assam Gana
Parishad-party in hegtenis
geneem omdat hy die mo
tor van Nagen Gogoi van
die regering se be
sproeitngsdepartement
gesteel het.

Die Assam Gana
Parishad-party,' wac die
olieryke staat beheer, het
die LP geskors., '

Saika het die aanklagte
in 'n verklaring ontken en
gese dat Gogoi sy toestem
ming gegee dathy die mota'
mag gebruik. " ,

Hy is in hegtenis geneem
na Gogoi 'n klagby die po
lisie in Tezpur in Assam
teen hom gele het.,« AFP

Motordief
geskors nit
parlement

span teen hulle in die veld
gestoot het; Heunis, Carel du
Plessis, Knoetze, Stewart, Niel
Burger, Botha, Du Preez,
Rogers, Schmidt, Lock, Bur
ger Geldenhuys, Adri Gel
denhuys, Malan, Strauss en
Breedt.

Heeltemal goed genoeg vir
die beste, of hoe? Al is daar
negeNootd-Transvalers en vyf
WP-spelers in die span, is dit
geen rede tot kommer nie,
Nieu-Seeland se span is op
Auckland-spelers gebou, Dis
tog nie 'n aanduiding dat ons
rugby slegter is as Griekwa
land-Wes nie meer Spring
bokke lewer nie.

Maar as ek dink aan die
span, raak ek de moer in omdat
dit alles net 'n droomis.

En 'n droom sal bly solank
Christie Noble vii'Seepuntmag
rugby speel, maar nie daar
mag woon ofvir die plaaslike
volksraadslid help stem nie.

tendeels die wenners of ver
loorders bepaal het,

Maar watter jarnmerte dat
'n mens nooit die Bokke sal
vyftienmanrugby sien speel
in Christchurch of die Pare
des Princes nie.

My pa het my kleintyd van
Otto van Niekerk vertel.
"Ongelukkigste man omnooit
Springbok te word nie," het
hy altyd gese, Enapartheid, 'n
langasemsiekte as ek al ooit ,
een gesien het, gaan dalk nog
veroorsaak dat ek vir my kin
ders dieselfde moet se van'
Burger, Jan Lock, Knoetze,
Heinrich Rogers en Robert du
Preez.

Eendag, as daarmeer swart
gesigte en minder swart pakke
in die parlement sit, en ons
weer teen die All Blacks speel,
salons daarmee verlief moet

, neem dat hulle na hulle spanne
van die tagtigerjare as onoor-.
winlik verwys.

Ons sal weet onskon so 'n

voertuig te vervaardig.
"Dit is nou nog 'n geheim,

maar ek sal lateral die beson
derhede aan julIe bekend
maak," het hy aan die opge- ,

.wonde afgevaardigdes gese.'
Moi het twee jaar gelede

, studente van die universiteit
uitgedaag om "n motor te
ontwikkel, al kan dit net sta
digry".' '

Volgens bronne word die
voertuig onder streng toesig

,by 'n militere .basis buite
Nairobi gebou,' - AFP

"Onskan aanvaar dat dit 'n
groot orkaanagtige kol is"
soortgelyk aan die groot rooi
kol op Jupiter," se Stone.

Wetenskaplikes is verbaas ,
bor die donkerkol omdat daar
nog altyd geglo is dat Nep
tunus nie warm genoeg is
Om groot storms te genereer
nie.

o ' Televisiekameras op die
Voyager 2 het die kol reeds in
Januarie afgeneem en teen
April was die kol duidelik
sigbaar. '

Op 24 Augustus sal die,
Voyager 2 5 000 kilometer
Vandie gasagtige planeet wees.
Dit is die naaste wat die

het, en Faffa Knoetze sou die
AllBlack-senters oreaangesit
het. Grant Fox het 'n geleerde
stewel, maar anything Grant
can do, Naas can do better.

Daar was 'n stadium wat
Gerald Bosch asdie besteSuid
Afrikaanse losskakel beskou
is, 'n stadium wat Klippies
Kritzinger Springbok-ag
steman gespeel het, en 'n ander
era wat Christo Wagenaar en
Dirk Froneman die Boksen
ters was. Isolasie was nie vir
die toedrag van sake ver
antwoordelik nie, ewe min as
watJohandeBruinsySpring
bokklere daaraan te danke
gehadhet.

Ek het al baie seisoene
, swakker Curriebekerrugby sit
enkyk.

Jy kan deesdae veel seker
-der wees van mooi rugby op
LoftusofNuweland as twaalf
jaar gelede, toe manne soos
Bosch, Blair, R~ en Gerber
se sukses met die skoen gro-

Tuisgemaakte
motor vir Kenia
NAIROBI - Diepresidentvan
Kenia, Daniel Arap Moi, het
'n rnotorvoertuig-prototipe wat

o deur universiteitsingenieurs
ontwikkel 'is, en slegs uit
Keniaanse onderdele bestaan,
bekend gemaak. Hy wou geen
verdere besonderhede verstrek

-WASHINGTON - 'n Donker
kolop die planeet Neptunus,
wat deur die Voyager 2
ruirnteskip ontdek is" is vol
gens wetenskaplikes 'n storm
stelsel met 'n orntrek van
bykans 10000 kilometer. '

"Dit is reusagtig," het'
Edward Stone; 'n flsikus en'
hoofwetenskaplike van Nasa
se Voyager-projek gese.

Hoeweldie Voyager 2nog
te ver was om vas te stel of
daar winde in die middel van
die kol is, het Stone die kol
vergelyk met die rooi kol van
Jupiter, waar daar winde van
meer as 400 kilometerperuur
voorkom. "

nie. ,
Hyhet aan meeras 3000

afgevaardigdes van die Kenya
"African National Union (Kanu)
gese dat ~hy eersdaags hulle
toestemming sal vra om geld,
bymekaar te' maak om die

JEREMIADES oor hoe VIOt
isolasie OIlS rugby gemaakhet,
is al net so deel van die Suid
Afrikaanse opsetas skandalige
rassewette en angswekkende '
inflasiesyfers.

Die vertonings van WPen
Noord-Transvaal van die laas
te tyd laat 'n mens egter
wonder oor sulke doempro
fete.

Die Noorde het die vaste
vyf, WP die driekwarte en
daar's 'n swetterjoel goeie
losvoorspelers en skrum
skakels.

Die All Blacks, feitlik
onbetwiste wereldkampioene,
het Saterdag maar braordiner
gelyk teen Galliese flair. Phil
lipe Sella het die All Black
verdediging laat spookdanse
doen, en die swart skrum was
ook nie so allamagtig soos
gerugte dit wou he nie.

Ben of twee keer het John
Kirwan balle ontvang waannee
Niel Burger sou gaan druk

Bok-bok ... hetjy Cerinject
in jon lyf?

Die span bly maar
net 'n droom

PARYS - 'nNuwe behandeling watdie seksuele
aptyt van nege uit tien impotente mans her
stel, is in Frankryk ontwikkel. Die behande
ling het die voordeel dat dit pynloos is en
maklik toegepas kan word. c'

Volgens drRonald Virag van die Impoten
sie Navorsingsentrum is die enigste "nadeel"
van die behandeling dat ereksies in sommige ,
gevalle so lank kan duur dat
pasiente herstelbehandeling
moot ontvang.

Negentig persent van die
mans wat behandel is, het 'n
oplewing in hulle seksuele
aptyt ervaar, het hy gese.
Altesaam 65 persent van die
gevalle se natuurlike ereksie-

o 0 vermoeens is verbeter en 15
persent van' die pasiente is
heeltemal genees.
, Volgens die behandeling

moet die pasient tien minute
voor omgang 'n voorgeskrewe
dosis in sy penis inspuit. In

. die verlede het 'n spuitnaald
pasiente afgeskrik, maar met
Cerinject, 'n toestel wat deur
die N avorsingsentrum
ontwikkel isenwat soos 'n
balpuntpen lyk waarin 'n dun
naald versteek is, gaan ,dit
makliker.

Al wat die pasient moet
doen, se Virag, is om die punt
aan een kant van die penis te
plaas en die deksel van' die
buis te druk. Die naald is so
fyn dat die pasient geen pyn
voel nie.

"Die pasient kan nie die
spuitnaald sien nie, hy kannie
die inspuiting voel nie en
daarom is hy nie bang nie,"
hethy gese.

Hy se die lengte van die
naald word individueel bepaal
sodat dit die spier, wat vir 'n,
ereksie verantwoooielik is,kan
bykom.

Virag s~ hoewel die be
handeling veilig is, moet die
pasient tot drie inspuiting per
week beperlc wool, met 'n pouse
van ten minste 24 uur tussen
elke inspuiting. - AFP

I

VryeWeekblad wordultgegee deurWending PublikaSles Beperk vanBroostraat 153.Newtown, Johannesburg, Oletelefoonnommer Is8367236.Oleposadres Is Posbus 42637, FordsbUrg ~33.
Olebladwordgedruk deurExcelsior Orukkers (Edms) BpkvanLautreweg 2, Stormlll, 011 word versprel deurAllied Ullgewers BpkvanWepenerstraat 32,Booysens, JohannesbUrg.
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BOKS:

omkopery, politi k en oneerlikheid
het vinniger as aids in hedendaagse
boks versprei.

In Suid-Afrika probeer ta1Je pro
ITlOlaS omeenvan dieMickeyMouse·
titels in te palm. Boksers wat in die
verlede nie 'n kat se kans gehad het
nie, veg nou maandeliks om een of
ander titel. Die rnees te van die titel
houers wie hulle aand urf, is in Suid
Afrika onbekend.

Hoewel politieke imnenging Suid 
Afrika van tal le goeie gevegte ont
nee m het, is die opolossing nie om

wees om die probleem te oorkom.
Hieren daar word daremprobeer:

Lande soos Briuanje, Japanen Ko
reavemod hul boksas omdr:ur WBA
toue te klim en die Amerikaans
beheerde IBF word ook deur talle
lande geboikot.

'n MOOIltlike oplossing om 'n mate
van eenheid te kry, kan die huidige
unifikasie-gevegte - soos die Sugar
Ray Leonard/Thomas Hearns-geveg
- wees. Volgens Nigel Collins, in die
gesaghebbende Ring-tydskrif, sal
eenheid moeilik verkry word -

(WBO ) beheer,
In die proses besitnie van die

organisasies mea geooeg geloofwaar
digheid om boltsas 'n speet te vat.een
woordig nie.

Hoewel boksers, promotors en
die behecrliggameoooit beter daIrun
toe was nie, het die glans van inter
nasiooale boks ..-crdof. Gem kampiocn
kan horns lf meer die beste ag IS

daar drie ander is w t ook so dink
nie .

Omd at biljoene dollars en ander
bc1ange betrokke is,sal dit baiemoeilik

Die narre dra bokshandskoene en ruik harpuDIE stigter van die eerste boksbe
hec:rliggaaam. dieGruf van Leesdale,
drui sckerlik in sy graf om IS hy sou
weet wat tans in wereldboks aan die
gang is.

Dit is' 'n ope geheim dat di e
alombekende, roaarnie n oodwendi g
beminde promotor, Don King, self
planne beraamom 'n vyfde interna
sionale boksbeheerliggaam op die
been te bring .

Sowat 68 titels word reeds d ur
die bestaande vier Iiggame , die World
Boxing Association (WBA) . Inter
national Boxing Federation (lBF),
World Boxing Council (WBC) en
die WQfld Boxing Organization

Lendl-Iam of Ivan die Verskriklike op
Wimbledon?Chris van Vuuren en AFP

WIMB LEDON is nie net sinoniem
met aarbeie en room en komkom
mer -toebroodjies nie, maar ook met
kanonskoot-afslane en akkurate
vlughoue, en pyn en glorie,

Dit is weer tyd vir die tennistoer
nooi wat almal se verbeelding aan 
gryp. In die volgende twee weke
gaan die Wimbledon-klub in Lon
den se grasbane ornskep word in 'n
jagveld waar die wereld se top-spe
lers hul visiere gaan instel op die
mees gesogte trofee in internasio-
nale tennis. .

Wimbledon het 'n magnetisme
wat geen ander toemooi hom kan
nadoen rue. Dit is ook die een titel
wat die w&eld seoommerem manspe
ler, Ivan Lendl, sulke duike in sy
wange gegee het - hy kon dit nog nie
inpalmnie.

Die 29-jarige Lendl se pad na
grasbaan- glorie kan ook glibberig
begin omdathy in sy eerste wedstryd
teen die junior wereldkarnpioen.
Nicolas Pereira van Venezuela, te
staan kom, Die tiener het al met
verlede jaarse wenner, Stefan Edberg,
afgereken.

Lendl het verlede Sondag syeers
te senior titel op gras by die Queen's
Klubgewen.

Hoewel hy die Wimbledon-fmaal
in 1986 en 1987 gehaal het, is hynie

'n gelukkige man op gras nie. Die
verskynings het hy te danke aan
deursettingsvermoe en kille konsen
trasie, eerd er as fla ir vir 'n grasbaan.

Dit is juis die eienskappe wat sy
kanse vanjaar beter as ooit laat lyk.

Maar hy sal moet uithaal en wys.
Daar is maklik 'n halfdosyn spelers
wat glo hulle he t die skietgoed om as
kampioen gekroon te word.

Edberg se resep van "guts" en
ongetwyfelde vernuf op 'n grasbaan
het hom verl ede jaar die titel besorg.
Die 23-j ari ge Sweed is op dreef,
maar hy sal Michael Chang - wat
hom op sensasionele wyse in die
Franse Ope geklop het - nie onder
ska t nie . Die Amerikanertjie is in
dieselfde afdeling as hy geloot,

Boris "Boem-boem" Becker. twee
maal Wimbledon-kampioen , is derde
gekeur en sy mond water om dit met
nommer drie te vier. Gr as is sy koso

Sy loring is ook ideaal want hy
begin teen 'n kwalifiseerder. Hy sal
eers werklik getoets word in die
kwarteindronde wanneer hy teen die
sesde gekeurde Switser, Jakob Hlasek,
te staan kom.

En dan is daar die kleurryke John
McEnroe. wat drie Wunbledon-titels
in die sak het, Hy het 'n moeiliker
afskop in di e vonn van die Aussie,
Darren Cahill - 'n verrassende semi
fin alis in verlede seisoen se Ameri-

kaans e Ope.
As hy sy smeulende humeur kan

beteuel.staan hy 'n bui tekans om die
horlosie terug te draai na die vroeere
tagti gerj are toe hy die toernoo i
oorheers he l.

Mcneer Sonj a Mulholland. M ats
Wilander. is in dieselfde bootjie as
Leiidl. Soos laasgenoemde kan hy
die Australiese, Franse en Ameri
kaanse titels agter sy naam skryf,
maar nie Wimbledon nie, Die stil
Sweed het nog nie verby die laaste
agt op Wimbledon gekom nie, maar
is blykbaar goed gemotiveer vir
vanjaar se toemooi.

Die tiener-sensasie van die Franse
Ope. Chang. is nie fisiek werklik
sterk genoeg om op gras te oorleef
nie en behoort nie ver te vorder nie.
McEnroe het be lowe dat hy sy brock
op die hoofbaan sal aftrek as Chang
die fmaal haa ll

Suid-Afrikasehoop is opChristo
van Rensburg gevestig en deur die
finaal op Queen's te haal, het hy
bewys dat hy sy stem dik kan maak
opWimbledon. Ons kanhoopdatdit
nie net 'n keel skoonmaak gaan wees
nie.

Wat die vroue betref hoof nie
verder as die Wes-Duitse ster, Steffi
Graf, gesoek te word nie,

Graf, Martina Navratilova, G ab
riela Sabatini en Chris Evert is die

vier eerste gekeurdes en dit sal 'n
groot skok wees as ten van hulle nie
die kwarteindrondes haal nie.

Dit sal 'n orunenslik poging van
die andef'drie verg om die verdedi
gende kampioen, Graf, te onttroon.

Renee se raket teen die muur

-

Renee Aucamp

Charles Leonard
RENEE AU CAMP het al die regte antwoorde.

Teenstanders se houe op die muurbalbaan word met 'n
aggressiewe sshwapp! beantwoord. Politieke vrae antwoord sy
berekendsonderom noodwendig die land se probleme vir ons op
te los. Oor hoe die standaard van muurbal in Suid -Afrika kan
verbeter. gaan sy daadwerklik iets doen.

En sy het nou die tyd daarvoor, want sy het verlede week die
negentiende en laaste keer die vroue muurbal- Springbokspan
gelei teen 'n internasionale span in Pretoria. Di t was die laaste
wedstryd in 'n toetsreeks wat die Springbokke elke maal nael
skraap verloor hel.

Sy gaan vanjaar nog aan twee ander toemooie deelneem en
dan haar raket ophang.

Dit is bloot toevallig dat Renee muurbal begin specl het. In
1977 het sy begin speel om fUts te bly vir hokkie. Sy was in die
s tadium in die Suid-Transvaalse hokkiespan en 'n professionele
tennisafrigter. Dit was die eni gste sportsoorte waaraan sy toe
deelgeneem het!

"Myvemouding metsporthet begin toeek vyfjaaroud was,"
sedie34-jarigesportmens. "Na myeers te skooldag hetek vir my
ma gese dat skool nie so lekk er is nie , maar dat die sport heel
lekker lyk."

Dit het so lekker ge word dat sy die afgelope tien jaar voltyds
muurbal gespecl het. Sy was in die tyd ook .Suid-Afrik a se
nommer een-speler. Haar leerskool was hard. maar genotvol.

Renee het nege jaar lank elke jaar na die Suid-Afrikaanse
seisoen. wat van Maart tot September duur, oorsee teen die
wereld se bestes gaan specl.

"EIt het veral in Engeland gespeel in hul snerpende winters.
EItmoes sorns opdie vloer slaap en geld en kos was skaars, maar
die opofferings het my die harde speIer gemaak wat ek is. Dit
was tog heerlik gewees," se sy met 'n glimlag.

In die hitte van diesseisoen oefen Renee gem iddeld drie ure
'n dag. :

Op die vraag "wat van pyn?" het sy weereens die regte
antwoord: ''Nopain no gain. Harde oefening is die oplossing. As
jy pyn in die oefening het , sal jy pyn in die wedstryd he."

Haar loopbaan was nie sonderpyn nie. In 1981sousy aan die
wereldkampioenskap in ~anada deelneem. M aande lank het sy
haarself fisiek en geestelik gedryf om ten vo lle voorbereid te
wees vir die toemooi.

'n Week voor die tyd is sy laat weet dat sy om politieke redes
nie meer mag deelneem nie .

Sy het toe die fout gemaak om in elk gevalte gaan kyk. "Oit
het my hart gebreek om te sit en kyk terwyl ek sel f e intlik moes
deehleem." .

Sedertdien gaan di t al hoe moeiliker vir Suid-Afrikaners om
oorsee te gaan spec\.

"Eerstens is dit ons politieke beleid en tweedens die Rand wat
amper niks werd is nie. Dit kos gewoon te veel om op eie stoom
aan die internasionale kringloop te gaan deelneem, en borge is
nie te gretig om te help as hul nie werltlik blootstelling gaan kry
nie."

Hoewel ons sport al hoe meer nie -rassig word. bestaan
apartheid nog en dit maak die wereld moeilik vir spo rtmense.

"Rassisme isoral, maar ons het 'n naarn daarvoor gegee en dit
op die wetboek gesit Dit het ons ondergang beteken."

Die standaard van muurbal in Suid-Afrika het baie verswak
as gevolg van OIlS isolasie.

. '''n Oplossing kan wees om meer toemooie hier te ree l om die
mense meer gewoond te maak aan wedstrydtoestande."

Sy gaan nou self, benewens haar promos iewerk vir 'n sport
maatskappy, toernoo ie op profess ionele wyse reel.

Wanneer gaan Suid-Afrika weer intern asionaal spec l? Sy
wee t nie. Sy het darem nie antwoorde op alles nie.
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Russe skilder mooi Afrika
MOSKOU. 'n Terugskouende uilStalling van werke van Russe wal Afrika
geskilder het, hel verlede weak hierbegin. Sewentig skilderye wal
spreek van die Russese Iiefde vir Afrika word uilgestal.

"Die publiek in Afrika weal sekerlik van worke van veleraanskilders
soos Sjaginjan, Doebrowin en Bernstein. Popenko, Zhiwolof en ander
jong skildershel Afrikaonlangs vir die earsle keer bssoek." het een van
die organiseerders ges~.

Die skilderye is opgedra aan Zamble, Zimbabwe, Somalie, Kenia,
Djibouti, Guinea, Nigerie en talle anderAfrikalande.

Uil die uilStalling hieris dil duidelik oat Russiesekunslenaars al maar
in Afrika begin belangstel, • ANO

Grahamstad begin die druk voel

J'

"

Moet filmmakers
vat of nie?

taatsgeld

Hippies herleef - 5

,

Antoinette Kellermann wys haar staal In Krulk se Macbeth, een van die
.. hoofstroomdrama's by vanJaarse kunstefees op Grahamstad tussen 6 en 14 Julie. Die

eerste aflewerlng van die hoogtepunte van die fees verskyn op bladsye 2 en 3

Elsabe Zletsman 88 manne-wales by die Markteater Is met
gemengde gevo.lens ontvang. Sy keer nou terug In haar ou

gewaad as kabaret-artleste met 'n vertonlng wat 'vanaand by die
Black Sun begin

opgeleide televisie-werkers
benodig - dalk nogoornag."

Mense moetegter bewus bly
van die politieke implikasies van
hul besluite.

"Hulle moet hulleafvra of
hulle optrede as eksplisiete
apartheldpropaganda beskou
kan word," het hy ges~.

Currie het 'n komplekse
midde-grond gedefinieer wat
tussen die onderdrukte en die
onderdrukker staan, wat
bestaan uit diegenewat
apartheid verwerp het, maar
nog steedsbetrokke is by
apartheid-Instellings. Currie het
geen antwoorde verskaf nie,
maardie debat rondom die
subsidie In die gebied geplaas.

Nathan het sy puntdat dit
onmoontlik is om 'n pro
gressiewe nasionale kultuur
binnebestaande strukturete
skep,besonder sterkgestel.
Eenvan die redes waarom die
staat die belastingskema vir
rolprente stopgesithet, is om
progressiewe prentsoos
Mapantsula, The Sticken Shot
Down in die kiemte smoor.
Nathan het die vraag gevra of 'n
prentsoos Popple (gegrond op
ElsaJoubert se Poppie Non
gena)nie die kultuur van die
onderdrukker eerder as die van
die onderdrukte bevordernie.

Nathan hou vol datpro
gressiewe rolprentwerkers
oorlog voer teen die staat en
dat 'n nuwe kunuur uitdie geveg'
self sal ontstaan. "Ditis 'n .
paradys wanneer jy die breuk
maak. Jy is vry vansensuur."

Sols het met hom
saamgestem en gese: "Ons
moet alternatlewe strukturebou,
en nie toelaat dat onsvaar-
dighede gebruikwordom die
staatse doelstellings te bevor
der nie."

Faure was glad nieso
idealisties as Nathan nie. Hy het
"die bou van brOe" bepleit, in
teenstelling met 'n regstreekse
verwerping van staatsbronne.

Volgens hom laatdie mense
wat uitstaatstrukture onttrek die
regtervleuel toe "om dwars oor
ons te loop". Hy dinkdit maak
meersin om protes te organi
seer teendie be51aglegging op
byvoorbeeld films soos Cry
Freedom.

Big Boys en die polisie . 5

A Piece of Sky - 5

Cuyler Street is terug! • 3

Andrea Vlnassa

KAN progressiewe rolprent·
makersgebruik maakvan die
nuwe staatsubsidieof nie?Dit
wasdie vraag watverlede week
deur lede van die Film and
Allied Workers Organisation
(Fawo) bespreek is.

Anders as wat mense kon
verwag, het die vergadering nie
konsensus bereik nie.

Die probleemhet ontstaan uit
klousules in die nuwewetge
wing waarvan 'n deel op 15 Mel
vanjaar aangekondig is: die
voorwaardes vandie skema
sluit in dat die prentby die staat
geregistreer worden dat dit
deur die publikasieraad
goedgekeurmoet word.

Voorheen kon rolprent
makersgebruik maakvan die
belastingstoegewings vir
rolprente, sonder dat die staat
inmeng in die prentse inhoud.

Die bespreking het veelwyer
gestrek as net die subsidieen
verwante sake soosdie SAUK
en die Grahamstad-fees is as
voorbeelde gebruikvan kul
tuurwerkerswat hullenie by die
regering skaar nie, maartog
nogbetrokke is by apartheid
instellings.

Jeremy Nathan, die vervaar
digervan Shot Down, en Cecil
Sols van Dynamic Images, het
daarop aangedring dat mense
wat van die subsidie gebruik
maakmet die vyand heul. Bill
Faure, die regisseur van die '.
SAUK-produksle ShakaZulu en
'n onafhanklikevervaardlger wat
onder meer vir M-Net werk, het
ges~ daar is mense wat 'n
"sagte boodskap" verkondig
(wat dus van die subsidie kon
gebruik maak) enander met 'n
"harde boodskap".

Willie Currie, 'n lid van Jodac
se Kulturele Forumwat in sy
persoonllke hoedanigheld
gepraat het, het gepleit dat
mense nie sommer"a collabo
ratorwith the state" genoem
moet word nie endat spesifieke
gevalle binne die struggle in
oorweging geneem word.

"Op die gebiedvan film en
televisie, moet ons ondersoek
waten hoekom iemand iets
doen. In 'n toekorT" l ige post
apartheid uitsaaiwese, salons
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Pleter-Dlrk Uvs Is die
ontvanger van '" speslale

~' toekennlng deur dle
, feeskomlttee van die 1820
Stlgtlng op Grahamstad vir

"sy unleke en volgehoue
dlens, sowel aan die'

Naslonale Kunstefees as aan
die $uld-Afrlkaanse'torieelln

die brei." Dlt Is maar die·
tweede keer dat so 'n

toekennlng gemaak word.
Uys se eerste bydrae tot die

,deea was In ,1976'met Gods
.Forgotten en Strike up the

. <.. \ "Banned, :',
Martilinus Baseon IS'vanjaar
" sa ontv3!1ger va~'dle .
,jongkunstenaarstoekennlng

vir drama.
Helen Sibldlls vanjaar se

ontvanger van die
jongkunstenaartoekennlng vir

Kuns en Gary Gordon vir "
Dans. Johnny Clegg salin

absentia die
jongkunstenaarstoekennlng

;vlr.muslek ontvang.: HYeis op
,.","dle oombllk'nog oorsee..' ,- . ·,_t

Maandae totsaterdae tot1Julie
Tyd:19hOO ,

" Ingangsfool: R10 per persoon, ete
verpllgtend

Bespreklngs: (012) 326 6613 of260724

'n Kabaret oor
die filinsterre wat legendes

geword het

MetJennifer Ferguson, Ole Gere
formeerdeBlues Band, Thembl
MtshalJ, Joanna Weinberg,Abigail
Khubeka,Surendan Reddyen
ander.Plus kabaret en teater.

Kerkorrel en die qBB tree op
by Cuyler Street

LEFTIES kan met gerusteharte die Grahamstadse Kunstefees
bywoon.. "
Diefeesgaanvoort metdie "voorwaardelike gOedkeuririg" vari
die Interim Cultural Desk vanTransvaal.
·Onsbenadering is simpatiek, 'nmenswil mensetegemoet' ,
komas dit Iykof hullewilverander:~ Wilhelm Uebenberg'.
vandie DeSk. '
EnSueRoss, persbeampte vandie 1820Stigting, sA: .
-Kommunikasie iswat onsin onslandnodighet,veral deur. '
kulturele uitdrukking: JUis'llydieFeeshetek sekeredinge van
die land,watek self nlebelOOf of bElleef het nie,virniybaie '. ;, '

-'werklik'gemaak;'ri Boikot'sou diekommunikasie blokkeer"", .
'Waf is diepolitiekom dieGnihanistadse kunstefees? . " .'

Uebenberg sAdit is 'n diskrepansdat rykmensaelke jaar 'n '
weeklankop Grahamstad toesa!< om diekultuurte kom geriiel.
Dievraagis,wat beteken dit virdie mensewatdaar bly? .
VOigElnS Uebenberg was die belangrikste versoekvan die "
Grahamstadse gemeenskap datdie feesnle neteen keer 'n

'jaar 'n weeklankom Grhamstad neerdaal en dan in die.niet
verdwyn nie. . ...
Sue Ross sAdaarwordal meergepoogom dieheledorp op
deurlopende basisby diefees.le betrek, sonder.om dit op ,
mense af te dwing. .", . '.
Onder di~ pogings is diebeskikbaarstelling vansowat R17000
sekaartjies aanmensewatweens hul geldelike posislenle die
feeskanbywoon nle.Die kaartjies wordversprel deur ge-
meenskapsorganisasies in die townships. '
Tweevenues vir die fees is Indietownships; en die feesbus
salmense • soosmetaIdie ander venues· soontoe vervoer.
Tydens die feesword 'nIwlntigtal plaaslike Inwoners In dlens
geneem enopgelel as tegnici enveiligheidsbeamptes.
DaarIs ookworkshops Indans, drama, mimiek, kunsen
musiek watdwarsdeur diejaaraangebled word,Iesarnemet

, gereelde konserte~ . .
'n Verdere beswaar vandie Interim Deskwas dat die fees bale
Eurosentries Is. '
Ross sA die oorsproOg vandie feesIs Inderdaad bale Engels,
maarsoosSuid-Afrika sekultuur ontwlkkel, krydie fees ook 'n
aIhOe braerSuld-Afrlkaanse karakter. . , , ',:

Jennifer Ferguson speel op die Hoofstroom en die Fringe

WOMEN OF AFRICA - van die OulntetmetStevensher (ghitaar),
Markmusiekverhoog onder leiding , LeslieShiels(f1uit), Surendran Reddy'
vanBarneyslmon- vierdiemusiek, (k1avier), Gil Anderson (dromme)en
Iiedere, poesleen drifvan dievroue NippyCripwell (dubbeibas). Die ,
vanAfrika. MetJennifer Ferguson en enigste uilVoering is op 11JUlie, om
Gcina Mhlope;Thembi Mtshall en 10nmbydie Monument. ' .
Sophie Mcgina. • Verlade jaar het die GrandHoteldl~
BRIGHT BLUEis dieenlgste Rock- plekgeword om laataand te vergader
groep wat gekiesis omop die . met Norbert NotVotny vandie .
hoofstroom se musiekfees op te tree. RhOdes se musiekskool en sy ,
Di~ crossover-groep hetonlangs Bigband se Tributeto GlenMillar.
nuwelewe gekry toediesaksofoon- Weesweerop die uitkykvir waar
speier ScorpionMadondo (ex-Juiuka) hierdie laatnag sWlng-orgie deurdie
aangesluit het. nou genaamde RHODES UNIVER·
Meer"ernstig" SITYGLENN MilLAR BANDtot
'n KWARTER: van Suid-Afrlka se laatnag gaanoptree.
voorste muslci, Lamar Crowson A WORLD OF SONGword
(Professor van Musiek UK- k1avier). aangebied deurdie Johannesburgse
EricMaartens (1 e ljellis- Kaapstadse Walliese Manskoor." ,
Simfonieorkes), Jurgen Schwletering ABAZOLISI SOULSINGERS kern
(made-prof vir stryklnstrumente by met 'ndeelvanons Afrika-muslektra-
UK- allViool) en die violis Gerhard disiewatnegnie,"ontdek" en
Korsten, span kragte saam om 'n kommersi~1 ontginisnle.'
enkele uilVoering indieSet· . c;;-: .BACKWATER BLUES BAND uit .. '
laarsmonument op 7 Julie'asn' te. , Pretoria bringtradisionele en (luwe.'
bied.Hullesal werkev~Mozart,,' bitterbloues. "_. ,;.
Faur6 en DvorakuilVoer... \,", ' JOHAN RAUTEN!3ACH speel.,', .
Diehoogaangeskrewe prams ' " klassieke ghitaar. ',;' :'. " ,"
FRANCOIS'DU TOIT.hetbjgestem ' CRADOCK MUSICA maak~mer~>'
omin die ph~k van Steven DeGroote .. ml,lsiek metmandolien, balalaika,' ,
(watonlangs:oorlede Is)by die fees ghita'ar; klarinet('klavier en stemme; •,'.
op te tree, Mense watvii'de Groote KAAPSTADSE SIMFONIE-ORKES
bespreek het kan die.kaarljies ' se koperblaaskwintet speeljazz en '
gebruik vir Du Toitse opvoeririg. Dit Hgte musiek. '
vindop dieselfdetydplaas- Die DUO RECITAL deurHester
Woensdag12Julieom10h30, in die Stander (soprano) enAlexander
Monumentteater. Di~ wathulle Schwartz (bariton) bestaan uit lieder
kaartjies wit omruilmoetdie enIiedjies:, "
kaartjieskantoor by dieSet~ . IPHARADISI deurTheCrusaders

, laarsmonument skakel.· fromSebokehg College, 'n stem-

DIEKAAPSTADSESIMFONIE- ensemble, Is'n "gospel"-revuemet ,.,' Geen ,bOI-k'·0't' •• :R17 000'
ORKES gee Iwee eksklusiewe dieboodskappe van geloof, hoopen
opvoerings onderdiestok'vai'l(\ie,~< "~, ,die goedheid.van:liefdevan God, ' ..',., . .' , - '

~~~~:~be~~:e~~:e~~nt '~~t~~~~k~:~~~~e~~;:~n ,:~:'''''::se:g'ratis~kaartjies
Crowson as k1avier-solis: op '... ,jazz-staatmakers en oorspronklike ".Victor MiJnnlk '
Donderdag 13JulieenVrydag 14 ' komposisies. - ' '
Julietydensdie Galakonsert wat LIGHTLIVELY AND LILTING deur
tradisioneel 'n hoogtepunt is. dieWynbergse "HighVocal
PETER KLAnow gee.'n spesiale Ensemble".
vertoning van sy nuwekomp6Sisies THELOVE BROTHER word
(premiere) op E3astille-dag, die' aangebied deurGrahamstad se
tweehonderdste herderiking vandie . 'Isicthamiya-groep (hullesingsoos
Franse revolusie.·" -Ladysmith BlackMamtiazo).

ORGAN BYTWO Bacti en die
modeme meester Messiaen deel 'n
tema.',· : .:..
SONGS OF UFEAND DEATH Is
Mussorgsky sa Song~ ef DanCe of.
Death ensy NlfrserySong,Cyde .

" asookduerte van Rubenstein en
Dv6rak.' . .
SURENDAN REDDYJewer 'n
sofokonsert van onderandere
oorspronklike lazz-komposisies.
Daarbenewens tree 'n heleaanta!
groepe (agt)onderdie banier G
TOWN GROOVE op byvier
veskiliende geleendhede. Hulleis die'

, Mayibuye Marimba Groop, Seville('n
p1aasllke Afrika-Jazz groep) die
reggae-groepe Serenade en Rightof
Way endie Mbube-Afrikasanggroepe
LoveBrothers, HappySingers en'
Abonwablsl. The Pleasure Machine
saldaarweesvir "baJlroom dancing"·
Iiefhebbers. Vrydag 7 Julie
Noluthando Hallom 7 nm:Mayibuye,

,LoveBrothers en Rightof Way.
Salerdag 8 Julie-Noluthando Hallom
5 nm: Right of Way,Happy Singers
enSeville. Donderdag 13Julieom 7
nm- Canterbury Hall:Seville, '
Serenade en Mayibuy~. Vrydag 14'
JuliebyCanterbury Hallom7nm:
Serenade, Abonwabisl en Pleasure
Machine. ", ,,', .;, ::, ".

Fringe musiek·,
Virtweevan ~ie musiek~items'~n
die FRINGE ~vooraf by Compti
ticketbespreekword.Disdie .
Smimoff Jazi:'konserten die Picnic
Suite.' .
OleSMIRNOFF JAZZ·KONSERT
sal ongetwYtelddie muslek·
hoogtepuntvan die feeawees. 'n
Geleentheldoni die vyftlgerlare ae
slebeenla:U~lnbaqanga, style va.n
ons "goue era'~ (Sophlatown) te
hoor, asooKilnleke eletydse" ,
townshlp-Jazz mengsela800a die
van die Darlua Brubeck (Dave
,"takefive" se spruit) en Victor ,
Ntonl-apan. Dis ook 'n eenmallge
geleentheld om hedendaagselazz
mabaqangalegendeaaooa Thandl
Claasen, Basil "Mannenberg"
Goetz.. (saam met Sabenza), . '
DukeMakazlen EzraNgcukanault
al die ulthoeke van die land (Jhb,
Natalen Kaapatad) SAAMte alen
optrae. 018konsert vlnd slega oj»
die openlngsaand van die Graham
stad·fees op Donderdag6 Julie om
10nm by die Satlaarsmonument
plaas.
CLAUDE BOLLINGSE "PICNIC',
SUITE" • deur die TeljoyFestival

n
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Nicky Rebelo Is' ,
die skrywervan"
Mrs Rothschild,

Mrs Pretorlus
and Me

MJslekblyspel van Hennle Aucarnp.
Ughartlge komblnasle van jazzen
boeremuslek. Regie: BlaiseKoch.
Eerste Afrlkaanse muslekblyspel
deur'n streeksraad (Sukovs)
aangebied. Musiek: NoelStockton.
MetMarionHolm, GlenSwarten Uda
Meiring.
Shakespeare is ookbydie fees.

, Heiner Ml,Iller se e1etydse verwerklng
vanMACBETH speelatIn 'n .
Kaapstadsa kragstasie. Soslo
poIitleke kOmmentaar. Regie:
Marthlnus Sasson. MetRon
Smerczak, Antoinette Kellerman,
Andr6 Roolhmanen So Peterson.
Francois Swart se aanbledlng vanAS,
YOU LIKE IT is bale Iigtervan toon,' ,
MetRona Ramsay, Jeremy
Crutchley en'MichaelMcCabe.

Werkswinkelproduksie vanwit en 'n
',swart kind wat saam grootword en
dan laterweer ontmoet: een 'n
soldaat, die anOOr 'n township-aktivis.
SKELETON deurDorian Haarhof 
Unlvefsitelt van Namibia-drama. ;n:,
Namiblesa fantasle metWalvisbaal·
kwessle as tema.
SOWHERETO deurSmalNdaba en
dieSsblkwaPlayers. Drieswanger,

.ongetroude tlenermeisles in 'n
township-kraamsaal. Eenvandie
vaders daag op.
SOLO IN TANDEMdeurUsa Hallen
UKDrama. Tweevroue, in aile
opsigte vreemdelinge vir mekaar,
deeleending: 'n Intense een
saarnheld.
THESUBURBAN SHAKESPEARE

deur LeonvanWyk
Norkem HighSchool.
'n Haastige gidstot

, Shakespeare, vir .'
ongevoelige akteurs:
THESUICIDE deur
Nikolai Erdmann 
Uthongathl School
(NEST). 'n Komiese
satirein Rusland in 'n
tydvan hoe.
werkloosheid.
SUNDAY SCHOOL
FOR ROlWEILERS
deurGraham
Hopkins. Gegrond op
die verhaal vandie

, gewetensbeswaarde.
DavidBruce, wat6
jaar Indie tronkmoet
sil
THETRUE "
CONFESSIONS OF
A BOURGEOIS
BABYdoor Deco
Opperman opgevoer
deurBOLD. 'n

5atlrlesaverwerkingvan Rooikapple,
metpoesie, dramaenprosa.
WHALE NATIONdeurHeathcote
WlDiams " Black SunTheatreCo. '
Dawid Minnaarsa eenmanvertonlng
oordiegeskiedenisen geheime van "
018 walvisse, en hoediemenshulle'
behandel. RegiedeurGinaBenjamin..
WILDEMAN en AFTERMIDNIGHT
BEFO~E DAWNdatir IanGroene
waklt,Vaaldriehoekse Technikon.
WILDEMAN vra hoeverhaat 'n mens
kandryf.
AFTER
MIDNIGHT
BEFORE
DAWNspeel
af In'n 17e
eeuse
tronksel. Ses
mensels
veroordeel as
hekse ...
YERMAdeur
GarciaLorca,
v8rtaaJ deur

, UysKrlge" .
Naslonale
Tealervan
.Namibia. 016

. stukoordie
onvrugbare
vroowordIn'
die
Ov3himba- '
tradisie
aangebled.

sari a1ma1 knaag. . .
THELASTSUPPER, door Stephan'
Hofstatter en UKse dramavereni
glng,speelaf In 'n Kaapse kommune
watdlenas kembomskuiling. . " .
MASTER HAROLD ANDTHEBOYS
deurAtholFugard - LoftiNaruk.
MRSROTHSCHILD, PRETORIUS
ANDMEdoorNickyRebelo - Square
Metre Theatre. DriemonoloG vir .
karakters watop die rand vandie ..
gemeenskap I~f. Regie door '
Jennifer Stayn wat ook'n rol speel.
MUJAJI, THESTORYOF THERAIN
QUEEN Varwerk en geregisseur deur
Nicholas Ellenbogen (LoftlNaruk).
Tradisionele verhaal vandie magtige '
Reookonlngin wat die respekvanaI
diestamme in SA gewenhel Musiek

feestuls.MetWllnaSnyman, Louis,
van Niekerk en NiooUebenberg.
SMALLHOLDING • PaulSlabolepszy
se nuwestuk(premi~re). Afrikaner
ontdekonverwags 'n nuwehartland: "
'n afgek*!plotop die verreOosrand.
Konfrontasie tusssnstaden
p1atteiand, toekoms enverlede. Met
Slabolepszy, KateEdwards en Martin
Le MaItre. Regie Bobby Heany.
DANKIE AUNTIE· Zakes Mda se
premll}re (Umanyano Players). 'n
ArmjongKaroo-melsle sa Iewe door
musiekendansuitgebeefd. Regle:
doorMavisTaylor.

. BROMMER IN DIE BOORD·

endans.
MURGdourKobus Geldenhuys van
dieJames Blankenberg Dramaskool,
UK,ondersoek die moeilikeposisIe '
vanjong'Afrikaners. . "
MY FATHER'S HOUSEdeUrIan •
Bruce speelaf In 'n post-revolu-, :: .
slo~re SA,in 'nwit ghetto onder
bewaking. (Trult) ,
A NATIVITYdeur Nicholas Ellenbo
gen. 'n Natalse posmeester hcior dat .

. 'n Taiwanese BBPkomkuler.Ole' .
.poswerkers vermaak horn ~t 'n "
oorspronklike weergawe vandie.

.Geboortespel. ' ,
PENTECOST deurAxelPeler
Braurnann (Treverton College
Performing Arts Group). 'n Sande- ,

, Iingdokter,·'n huursoldaalen'n
,joernaliswag omdeurSimba-rebelle

Iereggestel te wordin dienuwe
republiek vandieKollgo 1964.
PIERROT deurMarie-Anne
Verhaeghe (Pretoria Technikon). 'n
Toerom diewAreld deurmlmiek met
'n prostituut vanParys,'n boemetaar:
van Landen, maflosa, 'n Boesman, 'n
punkvan Amsterdam... '
PUPPET BEU JAR, 'n werkswinkel

, . vanSylviaPlath~~sle door Isabel
, Smitvan Graymont Hills.

SCHREINER- AONE WOMAN
PLAYdeurStephen Gray(UK
dramaskool). SataraLester vertolk
nege tonele ultOliveSchreiner se
lewe. , '. .
SIZOBONANAEMFULENI deur
MarcHosten CBCPretoria. 'n

. . ..'

'.~ ~S~loinzl Blsholo Insy ele stuk, Channel 48"

Hootstroorndrama
ATRINITY OF lWO (pleterToerIen).
Opgang en ondergang vanOscar
Wilde metMichael Atklnson en
Neville Thomas as Wilde en carson 
skrywer teen advokaal
JUSTLIKEHOME· PleterDirk Uys
skryfenreglsseer sy nuwestuk oor
Suld·Afrlkaansa "exiles"oorseeen
hulnostalgle. MetSharleen SUrtie
Richards, Robert Rnlayson en Paul
Savage"
STILLE NAG· DoonOpperman
fokusopdieverskoordheld In
Afrikanergeslnne deurpoIitieke span
ning.Tweebroers, 'n poIitieke aktlvls
enAWB-ondersteuner "genie!" _Kers-

DISCO - deurdie Pretoria Technlkon
sedrama-departemenl Modemeen
middeleeuse reaksles opsterflikheld.
EXILED FROMTHE KINGDOM OF
MADNESS enHOSHGAZIELAM - 'n
dUbbelproduksie (2 tragl-komedies)
ocr post-Distrlk Ses trauma van Elliot
Frantz doorECEproduksles. Twee
dieweentwee rylopers (Inelkestuk)

, sapaaiekruis.
FLESH - geskryf en opgevoer deur
Petal McNamee - oor 'n vr'oo wat
bynatotwaansingedryfworddeur ';
haarobsessie met verslanking.
FREEDOM NOW(Inkululeko Ngoku)
• CapeAats Players. Sstiriese ,
doonljles ensketseooronspolitiek.
GOODBYE, NORMAJEAN· deur

, FrankBaker met Francois Theron.

Drle stukke van Deon
Opperman word by die fees
opgevoer: True Confessions
of a Bourgeois Baby, Ah-men

en Stille Nag.

Grahamstad is reg vir, dulsende kunsfreaks

'nDuisend en een dinge opdieFringe •....

'n
'ander
bena
derlng
tot die
dans- .
kuna

(stylen
toO"
aard)
toon.

Dleagt
ansers
word

begelel·
deur '
die

EXPO 89:
Vanjaar sal daar 'n Festival Crafts
FairopFiddlers Greenvir die
verloop van die feeswees.Metdle
Riverboat JazzTentas permanente
verskynsel en 'nhoekie vir die
"buskers."

. The Anatomical Journey of a
Settler Man - gechoreografeer
deurdle 1989-wenner van die

Standard Bank se
jongkunstenaarstoekennlng
vir dans, Gary Gordon. Dit

" word In'
vyf

"fragm
ente"
aan

gebl8d'
waarln

elke .'

The Little Faxes
deur LILLIAN HELLMAN
regieTerrence Shank
met Dorothy·AnnGould,
JacqulSinger, .
Sean Taylor
Drama, Staal$teater, .
Pretoria: "
22 Junie~ 1 Julie

DIE STORM"
IThe Tempest) ,
deurWilliam Shakespeare
regie DIETER REIBLE
met Louis van Nlekerk.
AndrlJ Odendaa/,
PeterSe·Puma ,
Alexander-Teater,
Braamfontein:
24 Julie - 1Junie

, ,

;,."

DIEStandardbankKunstefeea
beginoor twee weke en die
Ooskaapae aetlaaradorplemaak
homgereedom die dulaende
kunsfreakate ontvang. Ole
organlseerdera verwag heelwat
mearaavarledelaar .. 17000
besoekera (die beaoekeratal
tuasen 1987en 1988het met30%
geltyg) vir die 8 dae tuuen 6 en
14Julie•.
Heelwat van die vertonlnga II al
bynavol beapreeken blyplek reak
skura. Vanlaarla daar oor 'n
dulsend"fringe eventl" om van te
Ide.. Drama,komedle,klbaret en
rawe, mlmlek, dana, tradlalonele
en Idauleke mualek,kuna, '
hendwer1c, film, lealngl en
rockmualek- .
Olefeease aanhangonder Jong-.
mense atyg akerp (die gemlddelde
ouderdom In 1987waa 43laar en
varlede laar wu dlt 33)en die
Fringeen "bulte-vertonlngl" bled
bile vir die longer geallg. Maar
apaar nou. VerledeJaar het
feeaglngera alleume R7,75
mllioenultgegee.

, Feelbeapreklngapakklea met volle
belonderhede oor Illeitemi In die
hoofprogramvan die Kunale,"a

, '. alook rell en verblyf 'I beaklk-
"'.. ", ,:baar.N1e-ledevandle1820-, '
• . aUgtlng:AS, en ledegratia op

varloek. Belklkbaar by die 1820
Stlgtlng se klntora by TheMewa, OPdie Randfees- dieFringe ·Is
Oxfordweg, ROlebank,Johan-, daar meer as 'n duisend stukke. Van
neaburg2196lei 011 788-2909enl " . township-rock lot papiermaak,
of Posbus304, Grahamatad 6140, Spaanse danse tot refleksologie...
tel 0461 27115. Kaartllel vir die Daar kan nle voorafVir die Fringe
hoofstroomvertonlngs Is by aile bespreek word nie, maar voorsiening
takkevanComputlcket beaklkbaar. Isvanjaar gemaakvir f1lnk diensby

diekaartjleskantore.
Van die hoogtepunte op die FrInge se
Dramalys slult In:
AHMEN- BOLD Productions doen
Decn Oppermansevolwasse skets
oormans.
ARKEYTYPE·BONKProd~tions

.doen Peter Migelay sedramaoordrie
mans en 'n vroo wat in 'nsystraat
ontmoet om dwelms engeldte rull. 'n
Magspel ontwikkel• absurd, ..
desperaat en bitterIn 'nchaotiese
wAreld.
THEBLACKS- TrukvoerJean

, Genet se "clown show~ op. 'n
Meesterlike ultbeelding vanhoe
swartmensa die wittes- en hulleself •
slen. '
BLUE MEN AND CRAZED WOMEN
- doorC WaldmanenY Hardie
verwerk van FayWeldon sa novelles.
Sesvroueen hullebande met 'n
man. Die styl is gelyknaturalisties en
blsar.
BOY- Chris Mulder (Sonneblom
Films) sa glimlag-met-'n-traan kykna

, dieleween verbeelding van 'n
gewone 14-jarigeseun.' '
THECAR - Truk-opv9E!ring deur
Jonathan Barrettoor ilie eintlike
waarde van rnateriGIe beslttlngs.
Norman die,"nerd"koop metsy

',Iasstepennies 'n spoggerige motor .
omdiemense te belndruk. Maar... .
CHANNEL 48· metSolomzl Bisholo
endieAbanganl-spelers. Dieradio
stasie In die Hemelse DeeJay, Dr
Henry Nxumalo- Mr Drum 1948- die
jaartoeapartheid'nwetgeword het,
veltelonsvandie verJore sielawat EneNorman glo hy isdieenigste '

, nauengeleis. .' , warebewonderaar van Marilyn
CHARLES MANSON· Dieomstrede Monroe. Op dieouderdom van63 is
stand-up kornediantlanFraser se hymaarvasbeslote asooitomhom -
nuwe materlaaJ.. indiegees- methaarteverenig.

· . DIECRAZER- Diesuksesvolle jong .HET GEDAGTE • door Anton
Afrlkaanse dramaturg Charles Fourie . Burggraaf. "n vais en opwindende
se Truk-stuk watas 'n "opwindende , b1ik op magspeling In 'nAfrikaaose
onderbewusle pop-video f~erhaal" ' gasin. 'n Post-moderne nagmerrie en
beskryf word. Diestukbegin waar" apokaJiptlesa droorn. Tong-In-dle-kies

· Hans ChristianAnderson se kaal en dodelikernstlg. (UKDrama).
keiser opgehouhal HORN OFSORROW - LoftlNaruk. .
CURL UP AND DYE- Dramaturgl Nagevors metbehulpvandieNatalse
'aktrlse Susan Pamsestukvir die Parkeraad. Dielot van diesWar-

· HunrsCompanyoor vyfvrouese trenoster uitgebeeld metbeweglng, '
, drome en angsle In 'ngrysarea (Jhb- • mimiek, drama en inheemse musiek.

mlddestad) haarsalon.·· INSEARCH OF STOFFEL BOTHA'S'
· DIEDUIWELIS 'N DING WAT ,BRAINS· 'n Versarnellng vanIan
, SPRING· PEAATvoeraktrise Susan'., Frasersekabaretwerk van 1985tot'

Coe1ser se stuk op oar 'n..mo8der wat . 1989. (OomStoffel tree mas nou at.) .
haardogterteen die feite vandie KAFKA'S DICKdeur AlanBennett
!ewe beskerm.Bloedskande iseen. opgevoer doorMark Wierzbicki. 'n
vandiegevolge. Komedie cor dieberoemde skrywer,
DIEMANWAT HOMSELF GEMAAK . meternstlge bybedoelings.
HET· Reniervan Loggerenberg se KISS OF THESPIDERWOMAN deur

~, IIghartlge loekornsstuk opgevoer door Manuel Puig, vertaaIdoorAlanBaker
DieSpookasemkerwers. 'n Man en (LoftlNaruk). Disnle William Hurtnle
sy robot-repllka se relsdeurdie lewe, ' maar disdieselfde stuk:
liefde, die dood... en daarna.. ,.' KODE KUBENINI doorMacIoda '
DINNER AT THE MONKEY HOUSE Memela·Daveylon sa Society fOr
• Utterly SplendidproduksJes voer . Music and Performing Arts. Tragedle
Warrick Grier sa komedie-riller op. ,corSizween die Makhanya-gesln,

· Probleme ontstaan wanneer vyf ." . . van 1Ieliefarm. Oor vernederlng en
mense vanverskillende agtergronde, Iyding onderrasslstlese welte. ,

, enrassegroepe saam In'n huisIntrek . KVETCH OOur steVen Berkoff - Loftl
Macek. ('nmikrokosmos van die"nasionale Naruk. Diehuwelikspanning van 'n

droom"). ' . Joodsa paartjie in LA. Kvetch Is
EVERYMAN OR DEATH IN A .onsekerheld, paranoia, en angswat

..,

" .
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.ETEEN
DRINKE

verweerdegraniet
van die Boberg. Ole
port is twee jaar lank
verouder in klein
Franseeikevaaljies,
voordat dit in groter
hout oorgeplaas is.

Keldermeester
Losch beskryfsy port
as goed geba
lanseerd in geur,nle
te swaar of te
stroperig nie, met 'n

~ heeltemaldroi3
afrondingop die
verhemelle..

Hy sll die volle 
warmte en rykheid
van die port hel maar
onlangs na vore
gekom, en behoort
ten minste nog 'n
dekade te hou,
aangesiendie port 'n
goeie suur en dus 'n
goeie verouderings
potensiaalhet.

doenreffend tei3, is goed vir
verkoues, diarree, rumatiek en
'n seer keel. Neem 'n handvol
duisendbladblare en laatdit vir
ongeveer 10 minute trek in 'n
liter kookwater. Gool die treksel
deur 'n sif en versoet met
heuning. 'n Koppie elke oggend
en aandbehoort die dingte
doen.

Volgens Margaret Roberts in
haar uitstekende Bookof Herbs
- geen kruieliefhebberkan
daarsonder nie - kan 'n duisend
bladtreksel daagliks in die
kopvelgevryfword om haar
groei te stimuleer.

'n Treksel van die blomme
dien weeras baie doeltreftende
velreiniger.

Soos indie geval van
Achilles, kan die krui steeds
gebruikword om wondeIe
relnlgen bloeding te slop.

Dieduisendblad is miskien
nie 'n baienuttige krul om mee
te kook nle,maar dit het soveel
medisinaleeienskappe dal dil
ons kan help om gesondte
wees terwyl ons eel.

Volgende week:pietersielie.

RVKHATIINGH

Tom bestel, 'n
155mmCreusot
kanon wat ook op
een van dieetikette
verskyn.

"Ole ander
kanonneis die Lord'
Nelson wat ook by
Mafeklng gebruik is,
'n 4,7duim
vlootkanon van die
HMSTerrible wat
later in die ontsetling
van Ladysmith
gebruikis, die 15
ponderwat deur die
Britse lei3r gebruik is,
en die Boerese 'Porn
Pom'."

Dieport is gemaak
van 'n versnitvan
Souzao, Cinsaut,
TintaBarocca en
CabemetSauvignon.
Die druiweis
gekweekop onbe
sproelde grondop die

Achillea mlllefolium

Krui vir jou...

Dulsendblad:
van orakel tot
haargroeimiddel

VOORDAT koning Wu die
Chou-dinastie kon vestig, moes
hy eersdie magtige Shangin
die noordevanChinaverslaan.
Hy hetdie ou skilpaddop-orakel
geraadpleeg en die het hom
afgeraaiom die Shangaante
vat.

Wu was nle tevrede metdie
uilspraak nie en hetweerdie
.orakelgeraadpleeg. Diekeer
het hy stokkies vandie duisend
blad (yarrow) gebruik.

Die uitspraak wasgunstig,hy
het opgetrek teendie Shangen
hulle verslaan - dieou skilpad
dopmetode om die orakel te
raadpleeg moes plek maakvir
die vyftigduisendbladstokkies.

Duisendblad hetook die
bloeding aan Achilles se
hakskeen helpslop.Vandaar
die botaniese naamvir die
nuttigekrui - Achillea millefo
Iium.

Maardie krui wordnlenet
gebruikom diegodese bloe
ding te stop of omkonings te
help om hul vyande te oorwln
nie.

Gewonemense gebruikdit
eeue lank al as medikasie vir
so te sa enigekwaal.

So byvoorbeeld worddit
vandag nog metwelslae gebrulk
vir die behandeling van
hlpertensie en koronsre
trombose.

Duisendbladtee - versoet met
'n bietjle heuning - werkkoors

derde in die Monls
versamelreeksvan
port uit verskillende
oesjare, watbelan
grike aspekte van
ons land se geskie
denis op dieetikette
uitbeeld.

"Die eerste reeks
het ses ou suld
Afrikaanse seals
gedra, die tweededie
'Randlords'wat

. soveel bygadrahet
tot die groelvan die
Transvaal.

"Die derde wysdie
artillerie wat in die
Anglo-Boereoorlog
gebruik is. Die Long
Gecil, die 4,1 dulm
agterlaaier walln die

. OOleg van Kimberley
deur die Engelse
gebruik is:

"As teenvoeterhet
d!e Boere die Long

.KOOSCOETZEE

Die laaste van 1961 se
Manis Port op die mark

gradeCelsius (225grade .
Fahrenheit - dis al) wanneer die
vlels drieen 'n half uur lank
gemarineer het.Voegdie
varkvlels, boeljonblokkles
(verkrummel), en 'n teelepel of
twee growwe soul by die
marinade, envoeggenoeg koue
water by om2cm bokantdie
vlels te~.

Meng die meelmet koue
water in 'n bak,plaas diepol se
dekselop, en seeldie deksel
dig metdie deeg. Plaasdie
ysterpotIn die oonden vergeet
langeras drie uurdaarvan.

am op te dien verwyder jy
net die korsvandie deksel, gooi
die bouquet gamlweg,
verwyder oortollige vet mel 'n
lepelen pas die smaakaan.
Bedien dit baiewarm insop
borde - elkeen met lams-sowel
as varkvleis en heelwat vloei
stot. Doop die knoffelbrood
daarin.Maakook 'n goeieslaai.

Maak die knotfelbrood s6:
Breek die knoffelknolla op en

skei dieknoffelhuisies. Skildie
huisies, sny elkeen In tweean
verwyder enigegroengedeel-
tes. .

Kookdie knoffel 5 minute .
lank in twee litersoutwater.
Dreineeren herhaal die proses
drie keer.

Hierdie proses neemdie
meestevan die byt uit die
knottel:het jy al subtlele knottel
gei3el?

Gooidit 'n vlerdekeer in die
wateren laat dit 'n rukkieprut
totdal dil sag is. Drelneeren
maakfyn deur dit deur 'n sif te
druk.Mengmetdrie eetlepels
olyfolie: dlt is nou'n gladde wit
puree.Voeg'n bietjietynsout
by.

Snydie Franse brood in
skyween roosteraan albei
kanteIndie oond. SmeerIiggies
met dieknoffelpuree aaneen
kant enplaas 'n paar sekondes
onderdie oondrooster.

Oil is een van die besonder
ste geregte watek ooit geeetof
berei hel. Net 'n meestersou. .
byvoorbeeld daaraan kondink
dat die lemoenskil, sooselkeen
van dieanderbestanddele,
ononlbeerlik is vir hierdiegereg.
En moenie dinklamsvleis en
varkvleis kombineer nie
uitstekend nie.Badien as
nagereg bloedpomelo's, in
helflesgesny, met 'n dik laag
(verkleslik versuikerde) heuning
daaroorgesmeer, wat sewe
minuteonderdie oondrooster
gedrukis. Heerlik.

Endan 'n stukkie Brievir elke
gas. Drink nogbaiewyn tot
laatnag.

Iselke
mlddag en
aandoop

,
•• 482-24n18 ..
:; Otu~-_·
; 6uortJen~ uil
: SuiIIDos·JU/. .• "-
~:;:tx ..'.:~.;,:-:.:-. :.-..:-: ,; :,;/7~

MaNIS hel die laaste
vansy 1961-port in 'n
versamelaarsreeks
vrygestel.

Dieport - wat
1- -1..-, volgens kenners kom

uitdie beste plaaslike
port-oesjaar nog 
komIn 4 500bottels.

Elkeen is indl
vidueel genommer
metses beroemde
artillerie-stukke wat in
die Anglo-Boereoorlog
gebruik is op die
elikelte.

Dieport, ryk en
neulerig met 'n ryp en
rosynagtige aroma, is
opdietradisionele
Portugese manier
gemaak deurMonls
se keldermeeste,
Hans Losch.

Monisse pro
,dukbestuurder, Johan
Siabbert, sll: "Dis qie

varkmaag sowel as gesoule
varkvel ("salt rind of pork"), .
maardis moeilik om die twee
afsonderlik te kry. Krydus
varkmaag met die vel aan..

OlebestanddeleIssoos volg:
1 goele lamsboud van 3 kg,

ontbeen (vra jou slagter as Jy
nle weet hoe nle)

700ggesoute varkmaag, In
water geweek en In stukkles
so groot as jou dulm gesny

. 2 bottels goele stewige
roolwyn

240ggrof gekapte ule
4 hulsles knoffel, geskll en

platgedruk
4 tamatles wat 100g elk

w~lokkles
beesvlelsaftreksel

1 bouquet gaml, wat
bestaan ult heelwat vars
pleterslelle, 'n halwe stok
seldery, 'n lourlerblaar, 'n
stuk lemoenskll 10cm lank en
takkles vars tlemle, wat alles
met 'n garingdraad .
aanmekaarvasgemaak Is

3 eetlepels olyfolle
200gkoekmeel
1 eetlepel fyngedrukte

swart peperkorrels

En vir die knoffelbrood
(moet Jou assebllef nle
doodskrlk nie):

5 heel knoffelknolle
(KNOLLE, nle hulsles nle)

3 eetlepels olyfolle
een of meer Franse "ba

guette" brade

JANET TELIAN
JACQUI CRAIG

Bydie Mark-teater
Breestraat, Newtown
. Tel: 838-6960

.
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THE COMP~NY IS SO LEKKER

'n Baie
besondere
'bredie'

-
BREDIE moenie In dievloelstot
swemnie,hetek in 'nvorige
rubriek gewaarsku, want
bredles is nlesop nie.

Elke reel hetegtersy
uitsondering.

Vandag wilek oor'n bredie
skryfwateintlik'n sop-bradie Is.

En dit Isbale besondere
gereg. AsJy die regte
bestanddele gebruik kan jy
skaars glowat uit die pot kom.
Jy eet bietjies-bietjles in stilte.

So 'n gereg sluk jy nle at
omdat jy honger is nie. En
Indien jy voordie tydhongeris,
eetgerus'nsny brood.

Dit Isnie'n goedkoop bredie
nie,omdat jy 'n goele lamsboud
moetkoop en twee bottels
goeleswaarroolwyn daarin
moetgooi. (In hemelsnaam nle
Tassenberg ot ander"kookwyn"
nle.)

Dis diesoortgereg wat Jy vir
baiespesiale vriende kook. Vra
hulleomgenoeg wyn saamte
bringwantna so 'n etemoet 'n
mensbleljle (of baie)vrolik
word.

Die resep is vir sesof sewe .
.mense, omtrent die idealegetal
vir 'n klein dineewaaropmens
lekkerkan gesels.

Jy salookhier 'n splinter
nuwesoort knottelbrood ontdek,
baieanders as die gewone kru
knottelbrood. (Indien jy een van
dieongelukkige mense is wat
nievanknottel hou nie,kan jy
gewone brood saammet die
gereg eet. Ek raai jouegter aan
omvinnig Ie leer knoffel eet.)

Koop diebestanddele die .
vorige dag. Dievleis moetvier
uur lankmarineer en die
"bredie" moet drie en 'n kwart
uurin dieoond deurbring.
Beplan dus.

Bel jouslagter'n paardae
voordie tyd omgesoute
varkmaag ("salt bellyof pork")In
die hande te kry. •

Hierdie resepvra virgesoute

Snyoortolligevet en bloede
righeid vandie lamsboud af, en
snydievleis in groterigestukke
van omtrent 80-90g. Plaas
saammetdie uie, knoffel en
tamaties (geskil, gekap, sonder
pitte), diebouquet gami en
peperIn'n groot emalje
ysterpot. Gooi die twee bottels
goelewynby (al breekdil jou
hart)en ook die olyfolieen

mengdeeglik
1-------------:...------. met 'n houtlepel.

Plaasvier uur
lank in 'n koel
plek (maar nie in
die yskas nie)
om Ie marineer.

Snydie
varkmaag in
blokkies en
plaas In 'n groot
pot metkoue
water. Verhit tot
kookpunten
prut 5 minute
lank. Drelneer
en spoelonder

1- --1 koue waterat,
Voorverhit die

oond tot 110
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Net die
mix is
verkeerd

A Piece of Sky, met Evan Schoomble,
Michele Hili, Hardus Bester en L1zanne en.
Anne-Marie Barnard by die Black Sun In

Orange Grove

HANS PIENAAR

"Sjuuuut" sA die bloedjong comrade (Thulane Gxubane), terwyl die malkop joller (Jamie Bartlett) dink "what's your
problem, my man?"

Big Boys wys polisie se menslikheid

-,..

DAAR is mak kabareten hier-en-nou-kabaret.
Makkabaret kry jy of in restaurante as 'n
bonusof in rejects uit digbundels of dramas
wat niewou werk nie.

Albeiprobeer Europa naboots, uit toeris
teprogramme of koffietafelboeke oor die
geskiedenis van die kabaret. Disdie vierB's \
wat geld:Bietjie Brecht, Breien Blues. \ \

Hier-en-nou-kabaret (bygebrek aan 'n '.
andernaam), daarenteen, komamperuitdie
Suid-Afrikaanse aarde,geskryf deur mense
wat struggle op hul individuele manier metdie
dingehier.

Ditworddikwelsverbied. Ditwordewe
dikwels onderskat,maaris al 'n sterktradisie
onderEngelse dramamense.

A Piece of Sky probeeralbeiwees, endis
waardit-'n bietjie flop. Net 'n bietjie, want
tussen die te bekenderestaurant-Iiedjies (ails
hulleookhoe mooigesing, veraldeur Michele
Hill methaar wonderlike stem), is daar
absoluut memorabeles, soos Evan Schoombie
se "Next".

Disnetdie mix wat verkeerd is, want die
rustige, ontspanne aanslag is waar hierdie en
semble die harde kabaret een oor is, en wat 'n
mens noghoop sy stempel (sterker) op die
toneel sal afdruk.

Miskien kan hulle ook met die gehoorpraat,
verduidelik wat hulledoen.Endie Barnard
tweeling ("eventhe orchestra is beautiful") Iyk
asofhulle baie dingete bied het, as 'n mens
na hulCV'skyk.

Maarvat 'n kans en gaan kyk.

Big Boys, deur
Charles Fourle. Met

Jamie Bartlett,
Thulane Gxubane,

zane Meas en Chris
van Nlekerk onder

regie van Gerrlt
Schoonhoven In die
Laager by die Mark

tot 15 Julie

VICTORMUNNIK

ONS slen hoedie
kleurlingkonstabel die
swart kindmartel.
Later erken die wit
sersantoor 'n bottel
klipclrif na 'n rugby-·
paartie hy hetdit ook
gedoen- in Pretoria.

Die kleurlingkon
stabel - watdie dag
vir die eerste keer vir

die dorpspan
uitgedraf het - sll op
sy beurtwanneerhy
die comrades martel,
dan voeldit of hy s'i
ouma, of sy vrou, of
sy eie laaitie martel.

Intussen pleegdie
comrade selfmoord In
die sel waarhy saam
metdie bedorwe
rykmanskind aange
hou word- nadat
hullepolitiek met
mekaarbegin praat
het.

Nienet politiek nie.
Die rykmanskirid
verteldie "littlekaffir"
wat is 'n disko,en
hullebegin saamin
die sel dans.

Hy vertel homook
- soos 'n regteouboet
- van die geheime

van seks.
En die comrade

die arme "little
wanker" - vra hom so
uit oor sy ouersdat
hy, cool soos hy is, .
wil mal word daarvan.

Big Boys is 'n stuk
met baie menslikheid,
en in die produksie
daarvan by die
Markteaterword dit
ten volle deur die
spelers ontgin.Hulle
kry die gehoor ook
lekker aan die lag.

Hier en daar breek
die spanning wei: die
rugbyballetteen die
einde verdwaalerens
tussen absutde teater
en skoolkonsert.

Maardie karakters
word almal oor
tuigend voorgestel,al

kan hulle maklik
stereotipes word.

Die karakter
ontwikkeling is
beper\< tot die
tussenfigure: die
kleurlingkonstabel en
die wit joller.Die
sersantbly effens
belaglik, en die
comradebly enigma-

. ties.
Juis wanneer

stereotipe karakters
gekiesword, IIIdie
politiekekommentaar
vlak.Hoewel'n mens
dit verwelkom dat die
"menslike"van die
polisieondersoek
word, is daar tog 
aan die anderkant 
'n vervreemding om
die karaktervan die
comrade.

Isdit die drama
turgse keuse dat die
comrade so stert? En
hoekom?

Isdie comradese
bestaan om die een
of anderrede
onmoontlik of
onhoudbaar?

Charles Fourie is
besig om in 'n baie
sterk. dramaturg te
ontwikkeJ.

Sywerk is
opwindend en
oortuigend.

Maarsoos hy
ryperword. sal hy
verderverby eksposi
sie moetbeweeg, en
versigtig moet wees
vir maklike oplossings
- veralomdat hy
moeilike politieke
onderwerpe kies.

Ona wrkoop die .lIerbnte
InhHm.. handwerk en tuna

OFUldun84,
Norwood.

Til: (011)72&-4154
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1969die diepstetre1.
Die optog in

Washington waaraan
700 000 mense
deelgeneem het, het
werklikplaasgevind
en hoewel meeste.
van die situasies nie
werklikgebeur het
nle, sal iederen 'n
elk dit verstaan... dit
is op die alledaagse
vlak dat oorlogalmal
van Saigontot
Moskoutot Soweto
tot Kaapstad aantas.

Ons rare artikels is ~n fees·
vir die oog 'n die sak

ZONA

hulleniemoedige
dade laatuitvoernie,
tel in sy guns.

Thompson
beklemtoon die
alledaagshede.
Tydens grootse .
gebeure soos
Woodstock, die My
Lai-slagting, Nixon se
intrede as president;
mense opdie maan
en radikale studente
optogte ontdeksy
karakters acid en
praat hulle oor
meisies. Maardit is
juis metdie
oenskynlike onbenul
Iighede waarmee

en die wat op straat
teen diepolisie en die
politici geveg het.

Ralph (die mal
trapgenie wat
spesialiseer in
dwelmoordosisse op
die silwerdoek,
RobertDowney Jr
van LessThan Zero
faam) en Scott Cn
berekende Kiefer
Sutherland wat hom
weer as diesensi- .
tiewe digtervoor
doen) is geen helde
nie. Hulle is bang vir
doodgaan en wi! nie
Vietnamtoe te gaan
nie. OatThompson

dope-rook, kombies
vol psigodeliese kun
swerke, vuil bell
bottoms, "acid trips",
seks, idealisme,
kampusprotes,
polisie-brutaliteit en
"draftdodging."

DieVietnam
oorlog is bo aan
Amerika se Iysvan
holruggeryde
onderwerpe, maar
daarwordskaars 'n
stukkie film aan"die
oorlog tuis" gewy,
Daarwordop 'n baie
beskeie manierhulde
gebring aandie
gewetensbeswaardes

VryDagl 23 Junia 1989

ANDREAVINASSA

1969 :
Die
oorlog
tuis

1969
Met Robert Downey

Jr, Kiefer
Sutherland, Bruce
. Dern, Mariette

Hartley en Joanna
• Cassidy

DIESELFDE man wat
On Golden Pond
geskryf het,het 1969
geskryf (en die regie
behartiq), Dit het my
onmiddelik agter
dogtig gemaaken ek
het 'n Iiriese, soetsap
pigepotkleinburger
like indulgence
verwag.

Ja, 1969beeld die
pyn, diefrustrasie en
die vrese van twee
kleinburgerlike
gesinne tydensdie
Hippie-tydperk uit en
dit is plek-plek
soetsappig. Maar ek·
gun Thompson sy
soetsappige .
oomblikke. 1969 se
boodskap strek veel
wyer asengvoorste
delike Amerika..• na
eng voorstedelike
Suid-Afrika.

Dit draaiom die
generation gap,
ryloop, nudisme,

.,
j

I
"

j

I



Marktealerse Upstairs

Blues, Marshallstraal
165:Wesens vandie
noordelike voorslede
(ouderdom tussen 25en
35) se uithangplek.
Disko-musiek.

King of Clubs, hIv Mark
en Von Wiellighstraat: HI
NRGgemors op boonsIe
verdieping op Woensdae,
Donderdae, Vrydae,
Salerdaeen Sondae.
Disko-mbaqanga.

VryDagl 23Junle1989

KAAPSTAD, ..

kunsartikels. Ongewoon
en oUlentiek. Rockey- .
straat 20, Bellevue,
Johannesburg, en Milk-

· woodsentrum ga,
Plettenbergbaai.

Gallery International, St
Georges-sentrum: Groot
kunsverkoping totmlddel
Julie. '

Artscene, SI An
drewslaan,Seepunt:
Uitstallingdeurver
skillende kunslenaars
Tot 8 Julie.

Baxter-kunsgalery:
Inner ute - kuns en
handwerkdeurverskeie
kunstenaars. Tot3 Junie.
Groepsuitstalling van
kuns en fotografie
genaamdHanover Street
~oor Distrjk.Ses. Tol1
Julie. "

~;. ' . t

· OleStorm (The'
Tempest) dourWilliam
Shakespeare, uitstekend
in Afrikaans vertaal, is 101

..1 ~ulie by Alexander
teater In Braamfonlein te
sien. MetLouis van
Niekerkenpnder.

· Cape Gallery, Kerkstraat
60: Galery'i¢rsameling
van onderandere Ruth
Squibb, NlcO Verboom
eil Douglas·Treasure.
Tot eindeJOnle.

Kunskamer, Bergstraal
14: SUid-Afrikaanse
kunstenaais soos
Plerneef,MaUd Sumner,
Maggie Laubser, Irma
Stern, Prelfer, Welz,
Kibei, Caldecott en
Boonzaaier. Tol einde
Junie.

· Dlsko melbale dansplek.
Syndlcale mel Ronnie
Joyce speelgereeld.

Hard RockCafe,
Oxfordlaan 204, 1II0vo:
Gewilde tiener-uithang
plek.

1_.' • .~! ;

·Zona. Na'iewe Afrika
kuns en -appliek;
inheemsehandwerk en

...kuns. GranUaan 64,
Norwood,Johannesburg.

'E~era;d Read-galery:
Lucky Sibiyase,
beeldhouwerke en
skilderye. TOI mlddel
Julie.··· .

African M~gIC:
lriheemse handwerk en .

LesArt International:
Kunswerke van 20e
eeusemeesters. Tot

" middelJulie.

, JOhannesburgs,;'
Kunsmuseum,
Jouberlpark, K1elnstraat:
Beelde: Images in Wood.

.. Duu,r tot 1:3 Augustus.

Kim Sacks-galerY,
Cavendlshstraal,
Bellevue: klere, krale-en
handwerk uil Botswana.
Kuns vail diesan,
Hereroen Mbukushu.

Markteater, Newtown.
GrootgaietY: B.eelde 0p.·
materiaaJ deurWayne

· Barker. Relillf-afdrukke
deur Pierre vandel'
Westhuizen; Tot 27

. Junie. Klein galery;:' All
Khumalo se Vroue uit 'n'

'Folograal~Porlefeulje:

Gale;y 21: Groep- .
'uitstalling, insiuilende vyf
'.werke van 'n privaatver-.
sameling vanskilderye '
deur Maurice Van
Essche wal in 1977

'" oorlede is~' Toi inld.del
Julie. "

Casslrer-galery,Mutual
plein, Rosebank:

.. Skilderye en lekeninge
deurNel Erasmus. Tol '
Salerdag. Aigemene

: ultstalling vanJapanese
en Chinese kunswerk.
ToleindeJulie:

eindeJunie. A Pieceof
Sky, 'n musikale blyspel
deur Michelle Hillen Van
Schoombee is elke

. Woensdag, Vrydag en
·Sondagaando"110.30 Ie
· sien: .

Easy By Night, Na
talspruit: Hoo-inkomsle-

· groepjollers. Balegewild
ondersowetaneop
Woensdagaande. Speel
saamasjy '0 BMWhst,

Club Slatus,'Fun Valley:

inkomslegroep disko.
Cop van 11 nm.

, Maandae en Dinsdae Is
· loegang gratis.Twee
gratisbiereop aande
waoneer loeganggevra
word.Ailesoorle musiek.

Id'ols,bokent van
Endstraat: Juppie-

. ,paradys! Langloue van
'. baieenloesiastiese

jollersbuile. Almal
irri1erend mooi.

1·1

YOUNG··
GUNS

POLICE .';~.

ACADEMY 6
Comedy (A)

Bubba Smith.MIchael Wmslow
DAtlY 945.1215,230,5.15.745,1000

'Roman~me;Y'. (AI
Mandy Patmkm,Chris Sarandon

DAILY. 945.1215,2 30,5.15,745. 1000

: II

:' POLICE: ~.
ACADEMY:'6 .,.
.. .' '. ComoclY • '.'~A)
Subba Smith, Michael Winslow , .

DAllY: 945, 1215, 2,M, 515, 7.45,1000

(PG2'10j
DAIL¥: 980, 1200.230,515".745.1015

. R~man~medY IAl
Mandy Palmkln.Chris Sarandon

DAilY 945, 1215,2.30,515,745,10,00

KAAPSTAD
Lakutshon' lIanga bydie
Marklealer se Ware- ." Ballter.te~i~;, Mainstraat: In die hoofteater is dieOsprey-
house.Prolestealer begin filmlees lot 1Julieaandiegang."Buckingham Palace"•
ontspan. Dlslrlct SIxVan dieonlangsvermoordeRichard Rive duur

101 eindeJulie. 'MaxCollie kan tot 24 Juniein die Concert
One MomentIn TIme'" Hall gesien word. 'n Verlenging van sy vertoning is
mefAlidaWhiteen, . moonUik. Stagedoor: A Roomwith a Reviewis verleng lot
Chrislene Weirby No58 15Julie.In dieStudio isdaarkinderteater lot 15Julie.
in Hillbrow. Huldeblyk aan -: ., ': . ;.co . .

diejare 70'syolgin die· .rNico M'ats'"; Strandgebied: AspoesterJleworddoorKruik
nuwevertoning genaamd._ in diE! TealerCl8Ilgebled. OpenWoensdag en duurtot 15
ThankYoufor the Music.:" Julie. From my Point of View met Bo Plelersen en Mark
MetAlidaWhile,Christine Hoeben is in die ArenatOl27Junle. 'n Voorskou van
Weiren MilesShannon. '" Blarney,SAils Woensdag en Donderdagaand. Ole

verloning duurtot 15Julie. Joseph and the Amazing
Technlcolor DreamcoatopenvoigendeVrydagaand in
dieOperahuis en 'n voorskou van die vertoning kan
Woensdag en Donderdagaand bygewoon word.

Theatreon the Bay, Kampsbaai: Beyond Reasonable
DOUbt, 'nhofdrama gegrond op die bekende Jefferey
Archer-verhaal. Met Rex Garneren Vanessa Cooke. Tol
15Julie.

Club Manzattan,
Moletsane, Sowelo:HoElr-

Bydie BlackSun,prange
Grove, Is dieopvooring
Curl Up and Dyedeur.
Sue PamDinsdae en
Sondae in die Hootieaier
om8.30lot 2 Julie.(Oor
'n haarkappersaJon in 'n
grysgebied). Stand Up~

waarinkabaretsler Ian
Fraserdiesiek
werklikheid aansy ele'
verbeelding loets, elke
Woensdag-, Vrydag~,
Saterdag- en '
Sondagaand om 9.15, tol

Late Nile Duke's,
Melville: Laatnag
allernatief vir Rockey
straal.Oopvan vyfuur
smiddags lot balelaat
saansen sateroaevir
middagete. Elesword
sewedaevan dieweek
tot laataaod bedien.

7~~O~
. Comedy (A)

Dan AkrO~dLcl~hn Candy

Licence To Kill :
007 Thriller (PG 2:'0)

MON-FAi,930.~~gl~!OOg1~~, ~o: 330.800
Armour of the Gods

karate Action (2-12)
JackIe etlan

PWS

.SING, ....
<. ,Musical . :'.' "';; (A)

Peter Dopson, Jessica Steen
MON-FAI 930.200.730 SAT 1100.330.800

Rake'sWine Bar, ,
, Rldgestraal20, Parklown:

. Ou hulsmetgroottuiil.
Ugteelesop grondvloer,
steakop boonsle . '
verdieping. Woensdag tot
Vrydag: MartinVee.

.Salerdag:MikeAnderson.
,Sondagmiddag: The
Waldorf StringBand.

'1,: ''I 1:1

.... ~.:..

:' Roma~~~~YIA)
Mand~Patmkln.Chns Sarandon

DAILY. 9.45. 1215, 230; 5.15,745, 1000

'n Tipiese Rockeystraat
laataand "jolnr vir
mense wat somswerk
ook.

\' II" •

POllCE.:
';,ACADEMY.6

.' . Coma"Y (AI
Bubba SmIth.MIchael Wmsi6w '

DAilY 945.1215. 230. 5.15.745.1000
: , . .

A [ryin
The Darlf

'. Dram. , (2-14)
Meryl Streep, Sam Neill

DAilY. 9 30, 1200.2,30, 515, 745. 10.15

M!J.$w.eet .
'!itfle Village

8th Great Week h (A)
. A Film by Jm Menzel •

DAllY. 930.1200.2,30.515, 745, 10~5

Big Boys, Laager,
Marktealer. Geskryf.
deurCharles Fourie,
regie deurGeriit
Schoonhoven. Baie
local, baie'lekker:

,.A Trinity of Two,
Leonard Rayne-Iealer,
Doornfonlein: Michael
Atkinson en Neville .'
Thomas speelIndie
opvoering na die
toneelstuk oor Oscar
WildedeurUllck0' •
Connor. Tot 8 Julie:

'.Beyond Reasonable
DOUbt, Andre Huguenel
tealer,Hillbrow: Who
goesBaremet Errol
Hart, Elenl Cousins en .
Malcolm Terreyduurtot
5 Augustus.

. MyChildrenI My
Afrlca,Hooftealer, •
Marktepler, Newtown..
MefJohn Kanl, Kathy Jo
Ross enRapulan
Seiphemo.

'1 ';"

'A CRY IN THE DARK .
MerylStreep, Sam Nelli j2·14j

DAllV:930,1200,230, 515. ~4S, 1015

POLICE ACADEMY 6
Bubba Smith,Michael Winslow IA

DAILY 945, 1215,2 30, 515, 745, 10.00

" : CALL ME
PlllnClaCliarbonr.eau Stepi!IJflMcHaWt (2·lS)
DAILY 945. 1215.230. 5 15,745,1000

THE PRINCESS BRIDE
Mandy Pallnkln.Chns Sarandon" (A)

DAILY 945.1215.2.30.515,745,1000

YOUNG GUNS .;.
Charlie Sheen. KielerSUlhertand ~(2-10)

DAilY 945. 1215, 2.30. 515. 745. 10 00 '

KINJITE
< Charles Bronson. PerryLopez (2-18)

OAIlY 945, 1215,230,515, 745. 10 00

THE PRINCESS BRIDE
Mandy Pallnkm.Chrrs Sarandon ' (A)

DAilY 945. 1215,2 30. 5 15.715, 1000

I' III

POLICE ACADEMY 6
BubbaSmtIh,MIchael Wmslow (A}

DAILY. 9 45, 12'5. 2 30, 515. 745,1000

: ' KlNJITE
Charles Bronson,Perry lopez (2-18)

'OAflY:9,45.1215, 2.30, 51~, 745, 1000

DAILY'9 30,1200.230,515.745,1015

CITY HEAT
Cltnl Eastwood (A

DAIlV 9451215.230.515,745, looe

I ,I

'j I: '

plalejoggies. Aanbeveel
vir denkende jollers.

Klpples, Mark-Ieater,
Newtown: Tciwnship-jive
se meervoorstedelike

. gelyke. Tananas spool
tol 2 Juliehier.!

'. POUCE ACADEMY6 ";;'
,,,", Bubba Smith.Mlcha,,1WInslow '(A. '
DAilY.945. 1215.230, 515. 74~. 1000

I'

I: I

"

'I

, ~: '

'I ..

'I

I .,'

, ; , I

· II FOREVER FRIENDS
Belle Ml{!ler.BarbaraHershey (A)

MeN-SAT, 600.830

I SPLIT DECISIONS
• Gene Hackman. Jennifer Beales (A)
• MON-~T 830.8.30 ' r

POLICE ACADEMY 6
Bubba SmIth.MichaelWtnslow (A)

DAllV:9 45,1215.230,515.745.10 00

:' • II" I: 'I'

THE PRINCESS BRIDE
Mandy Pallnkln,Chl'fSSarandon. ·-(A)

DAllY-945.12,15.230,515. 745,1000 .

'. LICENCE TO KIU
orA~~ ~g~~ g~~;:~5~.d71~~ci~)

POLICE ACADEMY 6
Bubba Smith.MIchaelWinslow (A)

DAilY,9 45,12,15,230,515,745. 1000

;AnnouHclngjh:t
,~citing Venture:
';?:~\(;liJ Screen;:,,:,.
.'Entertainment:;;

HIIMErRll

~~~~~
'..8.1. RYJ
:',CI'NEMAS'~}
(Wli,be:sCteehlng1
•. the latestmovRli:,
:'" hitsIn thehearf.
·9!~~ohitnnes"'t! .<
;:~,7~~:\'

NOWHERE TO HIDE,YOUNG GUNS
Amy Madigan. Michael IronSIde (2-16) CharfteSheenKIelerSulherland (2-10) ."

DAilY 9 45. 1215.230. 515. 745. '000 • DAilY945. 1215.230. 5 15,745. 1000 ,

<

Jar Voeldie pols van Afrika I
The Base:Simba Mool endie Genuines speel saamvanaand en I
Saterdagaand. Sondagaand IsditJazzDenn en Amampondo stelhullenuwe ~

albumdanbekend. EnWoensdagaand IsdwEier reggae'
da

. Ii' ,~.!::.
~, Villa Rewe: Workforce speelhier. sater agmiddae Is ar 'npaarerns ge. :;

.jazz-sessles, . . . .' , , .'. .
.Taller's; SilversariOs: Dinsdae tot. Donderdae treediegroepRumour op. ~

...Vrydaekail dieliefhebbers van laserstraJe, JohnTravolta en alles watmet ~
disko Ie make het,die groepCollage gaangeniet en Salerdagaand Is dit weer ~
Rumour. Sondagaand is dit jazzmetJeffWeiner en Mainstream. ~
Idols, Loopstraat: Verskeie musleksmake kan,so Iykdil,hlerbevredig word.. ~
Vanacidhouse, tot funk. . . . ~

Artles cellar Pub, Rlebeecksiraal34: Verskele Jazz-groepe treeelke :,
Saterdagmlddag tussen 2 en 6 hlerop. ' :,

~';"""W»:'. •...;......".;.;"'*~·«".;.'*.««~·.;-::-:-::-:-:.;.;oh·:.;.; ....;-:·:.;.;-:.;.;.;{««.;~x.;..,,.;.;.;..;·;·:·:0:«..;-:;:.;·:.;·:,:.......;..'.;·~«.;~: ......:.;~;..'.;....:.;·~:·:.;.;.;..'(.:.:.;.;~;.;.~.;.;.:.;.;;.;.;.:~;>;.:.......:.;.;.:..~

studenteplek. Vanaand:
African JazzPioneers
(onbevestig). Satardag: .
TheJive. Maandag:
VInnieand theViscounts.
Dinsdag: Uttfe Sister.

~ Woen'sdag: ShiftyHenry.
Donderdag: Mike Faure
andSleamMachine.·

.. TheThunderdome,hJv
.The Junction, hNBr~:' . Clalm- en Noordstraat:
en Clalmstraat: "Ouer;· . ·!t; .: "Mega"-dlsko, krooo en' .
rocken newwave, beler . groepe. Balespi~ls en
as die disko-twak op .' hoEl hakke. Oopvan .

. anderplekke. Chris Prior, . Dlnsdae tol saterdae.
en Neil Johnson Is soms . .,.' ,..
opSalerdagaande die

" • .r •

Drama (2·14)
.. MerylStreep,Sam NeiU

'DAilY: 930, 1200,2.30, 515,745',1015

.~. A Riotous Comedy (A)
Bubba Smith.MIchael Winslow

DAilY 9.45,1215,2.30,5.15,.7.45,1000

POLICE
ACADEMY"6

TEQ!}ILASUNRISE. ~ , ;"

'.; ~~~:;,~;
, ~n Erotl~ T~'''''ler .'" (2·18)

Mel Gibson,Michelle Pfeiffer
DAilY. ~ 45: 1215, 2,30, 515, 7:4', 1000

.1 1
1

'. (PG2"OI

DAilY:930, 1200.230,'5.15, 745, 10.15

, BOOK AT COMPUTICKET

A(;::~~:n~~::V-. '(A)
Mandy Patmkm, Chris Sarandon_

DAilY.945, 12.15, 2.30, 5.15,7A5, 1000

~~EQLICE~.· .
ACADEMY'lB,

nMOTHY DALTON
• asIANFl£MING"S,

JAMESBOND~

~.

D...m. '(A)
BetteMldler, BarbaraJierahey

. MON-SAT. 600, 6.30

~,
A Comic Tal. 0' Love "~ ~ ~
. and Adventure " : fA)

MandyPatmkm, Chrts Sarandon
DAILY: 945, 1215, 2,30, 5.15,145. 1000

B6

·t=orever
Triel1d$,;'~

Split
Decisions

~ A Cry in'
.The Oarh

Gone Hack~~";"'lleile~ '~(Aj
MON·SAT. 600, B:W •

Jameson's Bar,
Commlsslonerstraat: 'n
Wyeverskeldenheid SA
muslek: vanmbaqanga
tol pseudo-samba. Jazz.,
bydieSalerdagmld- -. ' .
dagata, goon .:,. '
toegangsgeld. Pelospeel
vanaanden.· "
Salerdagaand endan '.
wOO\' valtDirJsdaglot~·: ~....:
Sondag.

KoalaBlu, Melville. Jazz
elkeSondag In die .
binnehol aangebied deur
.dieTransvaalse .: ,.'
Jazzklub.

RoxyRhythmBar,
Mainstraal, Melville:
Luldrugtige blerpens-

A Riotous Comedy (A)
Bubba Smith,MIchaelWinslow

DAll'!". 9~5.1215.230, 5.15,745.1000

I" I I I j I :1 '
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COMIIIQ ATTI'lACTICHI
30 JIIM-IAIEm'S fUST

COMING ATTRACTION
3O .... _01lVER&CO

IIIIIt:Ul U'.lt.t"'UI,1.u'll15,.

Mf~~~~~~~~~BACK II H,rll)
LATEST ACTION ADVENTURE'

BAT 21 12·11)

THEFLY Z 12·1'1
HAWKS (2-1')

IlaIy:UI.12.IU3U.,I., ".11,.
FOREVER FRIENDS (AI

""" ....,U.II,2.,U.,..........
MISSISSI1'PIBURNING 12·11)

COMINGATTRACTION
31..... _INDIANA JONES I JHE WT

CRUSADE

DaHy;"., 12.1~ULIJI.I.lI.".,.
stllG . IAI
WHE~ THI fEELING GETS TOO ST1lONG FOA
WORDS' EXCITING NEW MUSICAl Cf19191

MY STEPMOTHER IS All WEll (2·121

PRETORIA
COMPUTJCKET

ENQUIRIES (0121322-7460

PRETORIA

CRIMINAL LAW (2·111

BABETTE'S FEAST lAI

. '1,'

Oollr 11." 12.1l.1.., l.lI, UI. 11..,.
TAP fAl
100CAN'T ESCAPE THE RHY1KII!

:t..:~:::,~fiifii:il.:: ,.
~NGNEWMUSICAlGFI989' lA/

:t..:";"::f:l~~~~:Il',.
UCENCE TO KILL .12"1)
001 - JAMES BOND ISBACK!

COMING ATTRACTIOII
14Juty _ GUYER I co

•• Ily:" .. 121J.1l1,Ill, u.....,.

~':~THEmUNG GlTS TOO STRONG fOR(AI
WORDS' EXCITING NEW MUSICA1 t

~Jfl!'~~~~R,I~AIIAlIEII (2·U,

, KINE FLORA 1&:l.,
", 472·1658 c

tHEElPl.GRE'S . IAI

""''' •. 1211.2.•. 1.•. 18.11.• ,.

~~THI FEELING'GETS TOO SlllOIlG'ioRIAI
WORns l EXCIflNG HEWMUSICAU

TAP (AI
SIl24.._10 ••.
THfTHRffAMIGOS -(At • I • I:' , I

"'11ln:t.•.•.• ,.
IIIIiy: 11.•.11.15. toM. S".US.11.... ::t:.."r..~.r.l ...
POlICE ACADEMY6 (AI DIRTY ROTTEII SCOUNDRELS IAI
MYSIEPMOTHERISANAUEN 2·'2

BEAFRAIO'8tVERYAFRAI01lJ·S'tfRY. '1.iij~j.ijimD.
VfRYSCAflYI ~
THE FLU
DIEIlMD
._IIIIl1ICUIl1llIIIl

TImothy Dalton speelln twee ulteenlopende
prente: Hawks Is I tragl·komedle.waarln hy sy

Shakespeare-opleldlng kan vertoon en Licence
to Kill Is 'n James Bond-prent en Dalton word

hler net benodlg om die ontplofflngs te ontdulk.

DIiloN•. llll.lJlUlUI. .... ,.

~~THffffUIlGGETS ioo STRONG fO'(A)
WORDS' EXClTlNG NEW MUSICAl',

IlIlly; lU'. 12.1U3I. I .•. 1.45.11.• ,.

TAP \A,

MYSTEPMOTHERISAliAlIEN \2·121

MOVIES
EAST " .WEST

THfTWO OSCAR WINNERS • DUST~ ttOfFMAJI
&JODIE fOSTflII

RAIlIMAI II"~
THE ACCUSED t1·1~-_"JIIE-__

~U2..,0... (2·11)
A.AIIERlCAIITAU (AI

(A) CRIMINAL LAW (2.11)

COMING ATTftAC110lll
3DJHI- THRlffUGITr¥U

straatrond en die
advokaat watvIr sy
vryheid gevag het, moet
homweeragterdie
tralleskry.Met Kevin
Bacon, GaryOldman en
TessHarper.

•"A CRYINTHE DARK
MerylStreep is Undy
Chamberlain Inhlerdie
Australiese dramaoar 'n
gelroude paarwat .

. s1agoffers vandie media
word.Diegasinse
babadogter word tydens
'0 naweekkamp deur'n
dingoweggesleep en
hulleword vanmoordop
hullekind aangakla. sam
Neillspool dierol van

Nabladsy8

""" II." 121~ 2.•. 1.11. '-',. 11.....
S1IIG fAl
WHEN THE FEELING GETS TOO STRONG
fORWOROSI EXCITING NEW MUSICAL'

DaHy;'", 12:11. 2.•• 1.11.1.45. 11.1',.
LICENCE TO KILL' . (2·11)
007- JAMES BONO ISBACk IN
EXPLOSIVE ACTION AND AOV£NTURf'

IlIlly;""12.11.2.•. '.30.1.45.11.• ,.
TAP (AI

HAWKS

CRIMINAL LAW

..1lII.12.1I,2J......1II,.....

....WI 11-1111........~............
1IlWQ, ",' , 11-111

....12.10............... ......U.lll....1II, .....

1llIlY,'~; :,:': :;1';':" 11-1111 flf:mf1llBlll III

.rotWCNESlURGNORTH
and WEST RAND

THE 2 HIT MOVIES OF,_

IWIIMAJI
THE ACCUSEO .._Y_-
lll'IEl!YIIIlE

STER·KNKOR
22 - lIe.lUllll '"

AIlVAllCIlIOOIUNCIS AT COIIIPUTICIln
ENQUtRIES 1011)331·1811_ALL WELCOME

BAT21 (2,111

MYSTEPMOTHERISANAUEN 12·'21

Dilly: 1.4$. 12.15. UI. 5.21. US.1'.15"
L1CENCETO KILL 12-1'1

IlIlly:ll ...t2.1I.2J1.I.lI,UI,".• "

TAP IAI

COMINQATTRACTION
30Jul.. - THRUFUGITIVES__1AJlIIIIGAIlIWlfAT

• R1Il1TEIffIWlCETom.tllITIIE

CRIMiNAl LAW .

THEFLY2

(2·11)

12-1"
lIolIy;".,,'U., I.•,Ill" .•, " ....>--------=-L-
MISSISSIPPI BURNING (2-1'1

IlIlly;ll.'2.1I,ULI.lI,',45, " .•",

~THE f'iE~ G!\STOOS1llOIlGro,(A)
WOIlOS! EXCITlHG NEW MUSICAl! •

MYSTEl'MOTHERISAllWEII (2.Ii!
SltI..... ,0 ..
lH£I1ACKSTAUHI1IRfTURlS IAI

if·")

, IAI

na 1IUn_..1rECIAll
rIlE IlAUGHTY COPS ARE BACK
711 TICKLE YOUR F/INIIYBONEI

POUCE ACADEMY 6
NOWSHOWING ATSPEEDY'S
STERUG & BRAKPAN DRIVE-INS

dierolprent waarln
saksuele enemoslonele
speleljies tot tragedies
lei.

"'DIRTY ROTIEN
SCOUNDRELS· Steve
Martin en Michael caine
speel die hoofrolle in di6
hlsterlese komedle,
Iosweg gegrond op die
swartkomedle Bedtime
Story, oor twee
maltrappe watontmoet
enbesefdateendorpnle
grootgenoeg Isvir twee
skelmsnle.

"CRIMINAL LAW 
Word beskou as die riller
vandieseisoen. 'n
Moordenaar loop los op

THfTWO OSCAR WINNERS - DUSTIN
HOfFMAN &JODIE JOSTER'
RAlIIMAI . ••.,.
THUCCUSED "11·111
._UClIGYDIlIWlIllMfYIIT

1964 In Neshoba
,Country deurverregses
vermoor. WilliamDafoe
speel dierol vandie
Iiberaal Wardwatdie
moordondersoek lei.
Gene Hackman Is
Anderson, Wardse
regterhand wat Ira
dislonele

, sekurlteitstruuks gebruik
om die Klan-lade watdie
moord gepleeg hat,vas
te trek.

"'DANGEROUS
LIAISONS - 'n Briljante
rolprent. GIeM Close,
Michelle Pfeifferendie
sjarmante John
Malkovlch !ewer'
u1tstekende vertonings In

Monte Carlo
FORESHORE. TEL. 25·3052
DAllY:t.45.1l.l.30.5.311.'00.10.15'111
WHEN THE ftELIHGGUS TO STIDNGJOIWOIIDS

SINGIAnI. '
• PETER DOlSON.

DAilY: 1.45.11DO. t 30.5.31.I 011, 11.11 ,II
• GREGORY HINES.

TAP CD·IT.lAAlHGIAIIYIlAViSk
SOM[TIMES.NOMAnUWIlflll. YOUWfTESCAI'I
TKE RN""M. IAII)

NOW SHOWING ... - .... Ju......

MOVIES

*. GoI~Acnt.* Prote.'
: '1\ogerVaRey

* MY':* STEPMOTHER
* I~~~,~,~!~u,,-* -OJcnMIC'lG'0Il1l0.,_11.lf1

e ALWAYS BEnERON THEBIGSCREEN e

SI~G

.. '.

DAltY:U' '.

ARISTOCATS
DAILY: 1200.t 3D'1lI

• LESLIE NIELSEN.

THE NAKED GUN
1II1tfl'''lIIlnIIuMI,1I11 INDI

DAILY: $.30.' GO. 1U5 pM
GENE HACKMAN • OANNYOLQVEA

BAT*21
'HEMOST IMPDRTAHTIIUCUE .ISlAm fVflll
- ACTroN,.cIlEDW.IlD""MA -1'·t!1

lEI..C024)2·5511
DAILY: 11fS. fl is.t 1'.4.15.' M,us..

"Il*fVJ...C....., .._ToI."..'.. OLIVER.& CO
DAILY: US. 12.2.30.'$.30.1.00. to.15,.. WALT DISNEY ANIMATioN (All).

WH£HTtlffl:EUH6SHSmSfIOlllfDIWOIIDt DAllt' ~ 1130.f III.' M.1'.OO.UII,.
SING IARI. '. " .' TIMOTHY DALTON -

• PETER bOISON • . ASJAMESBOND007

DAllU3D.1211.230.'.1I.UO.1OID,. LlCENCETOKILL
• TIMOTHY DALTON-. THEIlESTIONDfVER (2.'tOJ '

ASJAMESBONODO' .

LICENCE TO KILL DRIVE-INS
:1~Y~:::~~~lo~~:~~.:~~lOIS'. ' *JB~"J.L:!Jtlaf.2.r::..*
OLlVER&CO

MonteC.rIo
MltyMrd MaD
~gerValley

5eabreeze Drive-1m

WALT OISNEY AN'MATION (All).
DAILY: '.45. 1ZlO.t.3I.' 30.' to. "'5 TIMOTHY DALTON ASJAMES IOND007
DANAYkROYD • kIMBAS'NGER LICENCETO KILL
M\'~TEPMOTHER ,·....'.O.....R 12"01

IS AN ALIEN TtEQREATOUTDOORS
-·WlY·ou, CUttOY AIWonUIlI_ ~,. AT_1l0rD, JOliN CAlIor e-., lMI

- orCD!Mlt'Il0P0RT"",S-1I·n,

=~~~~~.~~'fT~~5~3~~:~:, 1115'11 :i.t~ ~~~~:~EL. 44·1941
OLIVER & CO • CHE"CKASUTEYEMAlTI~.

WAlTOISNEYANIMAnON (All). 3 AMIGOS (AIQ

DAllY: 1.30.U.I~.t.3•• 5.15.Uo.1UO'1D DAilY: 2.30.115'11
. • TIMOTHY DALTON. GENfHACItMAN '. Wlt.lfMDAFOf

AS JAMES BONDOO1 AM ALAN PARKER fiLM

LICENCE TO KILL MISSISSIPPI BURNING
THEaEST 1I0NDEVERl {t.10! .........,......."*.....'..1IlII-. (f·lll

DAILY:t .5. 1f 00.2.30. 5.31. '.DD. 10.15,m DAilY: S.30,m
DANAYKROYD • KIM BASINGER TIMOTHY OAlmN e ANTHONY EDWARDS

MY STEPMOTHER HAWKS
IS AN ALIEN - ~:''::':':'':.~::'''l''''.'~'j;~::

CITY, TEl, 25·2720

MAIN ROAD,TEl. 781.0131 nAlLT:t.5,12. t so.S30.' 00.10 15,.

DAllHII,I2,130.UO.'.DO,1D.15,M OLIVER & CO
nEll THffEEllltCCnS fOlfllOlGfQlWOIIDS WALT DISNEY ANIMATION (AU).
SING IMI, DA"Y"0,1211.1.I0.5.11,'00,1I.2I,_

• rEfER DOlSON. • TIMOTHY DALTON •
ASJAMES80NOOO1

DAll~~~~g~~~.~:i.~~:'.LICENCETOKILL
AS JAMES BONDOO1 TH£IUTIONDEViftl (2·101

LICENCETOKILL DA"U ... 1200.''',''e. ' 00." 15,.
THElnT IONDEy(lltl (2.101 DAN AYKROYO • KIM IASINGE"

..'''; .... 12.' ... 5.30.100,'1.15,.. MYSTEPMOTHER
.OREGORYHINES. IS AN ALIEN

TAP co·nUIIIHGSAMIltYDAVIS... -WAY·OUTCOMfD'.IWIWTUU_
SOM£1IM£1. NOllATlfffWNEItl 'fOII('.AN'111W'f - OfCOSMiC rlOPOIITIOffI-II·nt
'Hf IINYTKM, (.111

.CONCESSION PRICES STUDENTS AND
SCHOLARS AT ALL PERFORMANCES

O·... ,
Sinlam Centre, P.row TIl.92 5121 ~~,r:'D2ol1•'AlII
DAilY: 1.45.It at.t 31.5.30• n.1D.15,1II

'. 8UBBASMITH. UCENCE TO DRIVE
POLICE ACADEMY VI co.".". co.,,"'....,.-,11''''
'Kfn'.'IIII'It((I"~HrsflllCllUU'"tU(.u1 • I t

DAILY: t 30.1f 10t 3D. 5 IS.' DO. 10lO'lIl
• TIMOTHY DALTON' POLICE ACADEMY VI

,ASJAMESBONDOO7 IUIIUMUII "fI"'iCtllI,pltt"...., IU,

~!~s~f.~.:r?O)KILL ~!~.~~.~rNESS .

'/! ,,; -<' NOWSHOWING ." /t;

TEL(022311 44t4 .
DAILY: lUI. tiro. '..la. us. 1.01,.

MAINROAD,TEL.686·66<1i • 8UBBASMITH •.
"'lY: 1.11.'2 bU 31.530."'0. 1D 11,_ POLICE ACADEMY VI

II08ERT DOWHfY h.IIEFERSUTHERLAIID TMEU".ISIJil'"ECln -NnTfllCAlUU,"fUIAil

1969 OAllY; "".'00.4.15.1 30.''',_
THE YURAGENERATION WENT GARY OLO,.AN • lOIN lACON

SEARCHINGfORlMEAICA (2·161 CRIMINAL LAW
DAILY: t 45.1Z00,2.30. 5 30.' DO. 1015,_ TeflSlSUlpttlUn,... fl.ll,

TIMOTHY DAtmN • ANTHONY EDWARDS OAIlT' 1UO.tOO.UO.' 45.I.OO,m
, HAWKS T1.0TKY"lTO~• A~TKONYEDWA6DI

:~I1,:,~dll:~::~=~"'intlllltfi~~ HAWKS .
IWLY~ us. 12 00. t.30.1.30.•u,. ~:~d~::~::llotkm, 11111 't'i~

GIANtARLO GIANNINI
~. --In--' OAILr:1100.28t.U5.t.1I.ICS.-

I .P IC A R I • MERYlSYREEP•
WlTlOut·TlTUI ACRV INTHEDA'RK4IIE.IU"'UllOYUI-12'"1 ' I

MILT: 11.15'. Gflppilt,_powerIufICllD1icNlfrMl.(Z·UI

IMAGINE-JOHN LENNON'1lt_.MlM_•. f7·m

Die Afrikaanse weergawe van die filmgidse kom ongelukkig te laat C?m te plaas .:

"'THINGS CHANGE·'n
Skoenpoetsergenaamd
Gino se lewe verander
oornag toehy 'n
vrlendelike boefJerry
ontmoet endeurhomvir
'n naweek in'0 duurhotel
genool word. Dooris
natuurlik onderduims
hade aandiegang, want
dieskoenpoetser moet .
Irooktoegaan endie
beefmoetsyaanslen In
dieMaliaherstel. Met. .
Don Ameche en Joe
Montagna.

"'MISSISSIPPI.
BURNING·DrIejong
menseragte-aktiviste .
word gedurende die
'Freedom Summer' van

Kaapstad
~

CALL ME- Nag'n
grillerige prentmet'n
mool meisleIn.Sy
fantaseer hoorlikin en
omdielOon en dinge
raaklekkerwarm toe ·sy·
'n swaar hygerse
gereelde oproepebegin
geniel Met Patricia
Charbonneau.

'''YOUNG GUNS- 'n
Nuwe generasie .
cowboys maakhul
verskynlng In Young
Gunswatop die ware

'verhaal van Billythe,Kld·.
en sy banda desperados,
The RegulatorS, gagrond
is. Bynaal die ladevan· '.
die Hollywood Bratpack .

,sPeellridie rolprent, en
dltalleen behocirt 'n
ondervlnding te weeS.

'" Sterkaanbevool
"Sien garus
, Vermy as jy nugter Is
Prente sondersterreljies
Isnognle beoordeel nle

LICENCE TO KILL- Glo
balemeargeweldadig as
sy007 voorgangers.
James Bondword'gelire'
enhy is op sy ele envol
wraakgedagtes. Met
Timothy Dalton.

PATHFINDER - Ole
legende van 'n jong
Laplandse seun en sy
strydomsy en sy famille
sa!ewe. Met Mlkkel
Gaup en NilsUtsi.

TAP - Olevarhaalvan'n
k10pdanser wat nasy .
Irookslraf nle kan beslult

-,oarsy Ioekomsnle.Met
Gregory Hines(White
Nights) en Suzanne
Douglas: .

9"RIKKIE AND PETE -
, 'n Broer en suster ,
(Stephen Kearney en "

. NinaLaudis) besluitoni .
dleAustrallese platleland,
saam aan te dur!o 'n
Komedle.

. BAT21· GeneHackman
(van Mississippi Burning)
speel die hoofrolIn di6

.oorlogsprent met 'n hale
weermag op sy hakke.
OokmetDannY Glover..-

HAWKS - Anthony
Edwards en Timothy
Dalton speeldie roIvan .
!weepas~nte wai ult 'n .:
hospitaal wegloop om die
lewetegaangenietvoor

.hullesterl.' .

THE PRINCESS BRIDE
- AIdie.kIassieke
elemente;
swaardgevegte,
wooderwerke enware
llefde, Is In die IIlek
teenwoordig. MetPeter
Falk, RobinWrighten
Peter Cookwatgloaan
dieprentsy satiregee.

CHILD'S PLAY- 'n Riller .
'oor'oman wat af en toe
besluit datdie Iiggaam
van'npopbeteras sy ..
eleIsendit innoom. So
pleeg hy 'n kIornp .
moorde en die popword
daarvoor b1ameer... of so
lets.Metcatherine Hicks '
enChris.Sarandon.

KINJITE (Forl)ld~n
Subjects) - Charles'
Bronson is nag nledead
nie.In Kirijiteveghy .
weerman-aileen teen
booswigte wat di6 keer
mense se lewensmet

. ,dwelms verwoes. "

tIN·STEPMOTHER IS
,ANALIEN· Kim
Basinger is 'n wesevan

.diebuitenste rulm(sy Iyk
soos'npragtlge aardse

'meisie)enDanAykroyd
~ ruimtenavorser wat

.. methaar trou.
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WIE kan ooit vir Bruce
Lee vergeet? Enter the
Dragonwys
Dinsdagaand op M-net
en in die aksie film Is
Bruce warm op die spoor
van 'n groep dwelms
mokkelaars. Hy trap klei
in die begin maar wen

kam. Met Robert
Carradine en Anthony
Edwards. Revengeof the
Nerds wys Maandagop
M-Net.

M-NET
6.30 Wimbledon
10.30 Protocol
12.00 The Money
Programme
12.30 Travelling Gourmet
1.00 Heathcliff: The
Movie
2.30 Paddington goes10
the Movies
3.00 Telygames
3.30 The Revolution
Wedding
5.25 Dr Snuggles
5.50 InspectorGadget
6.10 Telecat
Oop Tyd
6.15 Loving
6.45 Wmbledon
Intekenare
8.00 Wimbedon
9.00 Toral Toral Roral
11.30 Wimbledon
12.30 Carte Blanche

DONDERDAG 29

12.17 West 57th
12.30 Travelling Gourmet
1.00 The Secret of the
Sword
2.30 The Secret Worldof
Og
2.40 Telygames
3.30 Superman 11
5.25 The Aintstone Kids
5.50 The Adventures of
the Galaxy Rangers
6.10 Telecat
Oop Tyd
6.15 Loving
6.45 Wimbledon '
Inlekenare
8.00 Wimbledon
9.00 McCabeand Mrs
Miller - kyk onder
hoogtepunte
11.00 Wimbledon

TV4
6.03 TV4 Top 20
6.30 Muzik A La Carte
9.04 Life's Most
Embarrassing Moments
9.52 Cheers
10.20 Oubaas Koster
11.27 Ripley's Believe It
or Not

TV1
6.00 GoeiemOre SA
3.00 Teleskool
3.30 OpvoedkundigeTV

. 4.00 Vakansiein die
Vreemde
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 War and Remem
brance • kyk onder
hoogtepunte
10.00 Topsport
11.00 A Countessfrom
Hong Kong - kyk onder
hoogtepunte
1.15 Face to Face

IN Revenge of the Nerds :
kom 'n groep baie slim
kollege-manne Ie staan
teendie bale dom
botPalmanne en die
aksle beginbehoorlik toe
een van die oulike

WOENSDAG 28

Wedding
12.30 Travelling Gourmet
1.00Snoopy Come
Home
2.20 Jimbo and the Jet
Sel
2.25 Telebugs
2.30 The Secret Worldof
Og
3.00 Telygames
3.30 PoliceAcademy
5.25 Children's Island
5.50 GI Joe
6.10 Telecat
OopTyd
6.15 Loving
6.45 Wimbledon
Intekenare
8.00 Wimbledon
9.00 Enter the Dragon 
kyk onder hoogtepunte
10.35 Wimbledon

TV1
6.00 GoeiemOre SA
3.00 Teleschool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Silhouette
5.00 Quaq Quao
5.05AEIOU
5.10 ZAPMAG
5.25 LionSeries Bible
Stories
5.30 SeaHunt
6.00 News
6.15 No Jacket Required
7.00 TellyFun Quiz
7.30 LouisMotors
8.00 Netwerk
9.05 Orlkney Snork Nie
9.35 Diagonal Street
10.00 Topsport
11.30 Die Barok en sy
W~reld

12.00 Oordenking

TV4
6.03 Dayby Day
6.30 Topsport
9.04 The Colbys
9.58 San Bernardino
11.24 My Two Dads

M·NET
6.30 Wimbledon
10.30 Making Love

CLINT EASTWOODen

TV1
6.00 GoeiemOre SA
3.00 Teleskool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Die Aarde en die
Meul
5.00 Rompelstompelsto
ries
5.10 Wielie Walie
5.30 Saartjie
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
11.30 Open University
12.25 Evening Prayer

DINSDAG 2t

M-NET
6.30 Wimbledon
10.30 The Revolution

TV4
6.00 Fame
9.04 I Marrieda
Centerfold ·'n Lekker
Iiefdesverhaaljieoor 'n
mooi meisie en 'n slim
man (behalweas dit by
vroumense kom). Met
Terl Copley en Timothy
Daly.
10.44 The Hit Squad
11.09 Hondo

mynonderneming te
maak In die ftiek McCabe
and Mrs Milier wal
Woensdag op M-Net .
vertoon word. Alles Isnie
altyd wellig nie, maar wie
geeoml

SUPERMAN is tCfUg in
Superman II en hierdie
keer kom hy te staan

.,.. leen drie nare boewewat
<'d ie w~reld wil oomeem.

'.Hulle Is natuurlik van 'n
ander planeet en hulle wi!
ook natuurlikSuperman
sa keel afsny. DaarIs
ook iewers 'n mool
meisle in en wat wou,
Gene Hackmanis oak in
die f1iekl Supermanwys
Sondagaandop M-Nel

diplomaaten 'n arm
Russiesehertogin wat
per skip op pad
Amerika toe is.

DIE sexy Warren
BeattyIs 'n slim
dobbelaaren Glenda
Jackson 'n bor 
deeleienareswat saam
'n plan beraam om 'n
ekstra gel,1jl~ ult n

TORAI TORA! TORAI
is 'n drama oor die
gebeurewal tot die
historlese aanval op
Pearl Harbourgelei
hel Mel Ma.rtin
Balsam, Soh ..
Yamamuraen James
Whitemore; Ole
rolprentwys Don
derdagaandop M-Nel

MAANDAG 26

Dis weer die geel gevaar

Clint Eastwood In Any Which Way You Can

12.25 RodoDo Fogo Og
Intekenare 3.00 Telygames
1.30 Boks 3.30 Any Which Way
3.30 Protocol You Can
5.00 60 Minutes 5.15 The Adventures of a
5.25 The Adventures of Mouse
Teddy Ruxpin 5.25 The Spiral Zone
5.50 Heathcliff 5.50 The Smurts
Oop Tyd 6.10 Telecat
6.15 TrapperJohn Cop Tyd
7.05 CarteBlanche 6.15 Loving
Intekenare 6.45 Wimbledon
8.00 Wildlife on One: The Intekenare
Private Ufe of the Barn 8.00 Wimbledon
OWl 8.30 Revenge of the
8.30 Superman II - kyk Nerds - kyk onder
onder hoogtepunte hoogtepunte
10.30 80ks 10.30 Wimbledon

TV1
6.00 GoeiemOre SA
3.00 Teleschool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Santa Barbara
4.30 Webster
5.00Quaq o uoa
5.05AEIOU
5.10 Pumpkin Patch
5.25 Uon Series Bible
Stories
5.35 Lassie
6.00 News
6.15 Graffiti
7.00 The Highwayman
8.00 Netwerk
9.00 Met lielde van...
10.00 Topsport
11 .30 St Eligius
12.20 Oordenking

TV4
6.03 Butterfly Island
6.30 Topsport
9.03 Family TieS
9.32 Dynasty
10.2321 Jump Street
11 .15 The Forum
Presents

M-NET
10.30 The Great Santini
12.00 The Friday Report
12.30 TravellingGourmet
1.00 Islandat the topof
theWorld
2.30 Thesecret Worldof

M-NET

TV4
6.03 Treasure Hunt
9.04 Highway to Heaven
9.57 227
10.24 Sing Country
10.59 Topsport

SOND G 25

1.30 Police Academy
2.35 Tennis
4.30 Boks
Oop Tyd
6.15 Hot Hits
7.00 Beauty and the
Beast
Intekenare
8.00 Fame,Fortuneand
Romance
8.30 Any Which Way
You Can - kyk onder
hoogtepunte
10.20West 57th
10.30 Boks

WAR AND REMEM
BRANCEis die vervolg
op die klassiekeWindsof
War en begin Don
derdagaand am s-uur op
TVl . Diedramabegin 'n
week na die Japanese
aanval op PearlHarbour
en Amerikaverklaar
oorlog. MetRobert
Milchum, Jane Seymour
en Hart Bochner. In 18
aftewerings.

SOPHIA LORENen
MarlonBrandaspecl die
hoofrolleIndie rolprentA·
,Countess from Hong ·
.Kong wal ook Don- .
derdagaandop TVl wys.
Die komedieldrama Is
geskryf deur die
onvergeetlike Charlie
Chaplin wat ook
verantwoordelik wasvir
die musiel<. Hy maak ook
'n vinnige verskyning In
die rolprent. Diestorle is
oornAmerikaanse

7.30 Indiantier open
7.31 FeatureMovie
10.00 Ramayan
10.30 Portugesetier
open
10.32 SundayMeditation
10.36 0 Romanceda
Raposa
10.50 DuarteE Ca
11.55 Fim de semana
12.00 Prograrna Musical

-TV1
1.30 Pinocchio
1.55 ZET!
2.05 Riding High
2.30 Castle
3:30 Die Vialhe-sage
4.30 Collage
5.20 The Wonderful
World of Disney
6.1050/50
6.50 Billy Graham
8.00 Netwerk
9.00 Bernstein: Ageof
Anxiety
9.35 A Lifetime with
Chopin
10.10 OverseasArtist
Robert Brooks
10.25 Perspektief

TV1
5.57 Oggendboodskap
6.00 Opvoedkundige TV
6.30 Agriforum '88
7.00 GoeiemOre SA
9.00 Opvoedkundige TV
11 .00Beyond 2000
11.55 Beyond 2000
12.50The Pink Panther
and Sons
1.00Sakkieen Thomas
1.05 Amigo
1.10Skateiland
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 Raid on Rommel 
kyk onderhoogtepunte
11.10The Judge
11.30 Epilogue

TV4
6.03 Topsport
9.04 Hell in the Pacific
10.54 It's Garry
Shandling's Show
11.21 Musiek Program

M-NET
10.30Hanky Panky
12.15Newsnight
12.30Travelling Gourmet
1.00 Herbie Rides Again
2.30 Telebugs
2.35 The Bunjee
Adventure
3.00 Telygames
3.30 Evil Under the Sun
5.25 Transformers
5.50 Care Bears
6.10 Telecat
OopTyd
6.15 Loving
6.50 Amen
7.15 PerfectStrangers
7.45 Motorsport en
fietsry
Intekenare
8.00 Supersport vervolg
8.30 Making Love - Die
perfekte paar~ ie ('n
dokter en sy vrou) tel
huweliksprobleme op toe
'n oulike skrywertjiehulle
lewens kom ophelder.
Met KateJackson
(Charlie's Angels).
10.17West 57th
10.30The Revolution
Wedding
12.00 Hot Hits

TV1
6.00 GoeiemOre SA
3.30 Take a Break
4.00Santa Barbara
4.30 Fast Forward
5.00Adventures of the
Gumml Bears
5.25 Uon Series Bible
Stories
5.30Topsport
6.00 News
6.15Sundowner
7.00 MacGyver
8.00 Netwerk
8.45 Police File
9.00 Die Straatkatte
10.00 Laataandsessie
10.50Gemini - Dia
mantsmokkelary, Iiefde
en avontuur is die
hoofbestandelevan die
Afrikaanse speelfilm met
Sybil Coetzee en Thys
Matthysen in die
hoofrolle.
12.30Oordenking

VRYDAG 23

SATERDAG 24

TV4
6.03 Eisenhowerand
Lutz
6.30 Mr Belvedere
9.03 Benson
9.29 Hooperman
9.55 Thars Hollywood
10.21The Tracy Ullman
Show
10.47 RMisels in die
Kluis

M-NET
1~.45 Revue Plus

·TWINS- Arnold
Schwarzenegger en
Danny DeVito is twee
identiesetwoolingbroers
wat nie van mekaarse
bestaan weet nie. Julius
(Schwartzenegger) se
soektog na sy
tweelingbroer is
skreeusnaaks.

Vanaand: 6.00 Under
Satan'sSun. 8.00Some
Uke it Hot. 10.15 Pink
FloydThe Wall.
Saterdag:4.30 Once
upon a time in America.
8.30 A Manin Love. .
10.30 The Bellyof an
Architect.

··CROSSING DE·
LANCEY- 'n Joodse
ouma besluit dat dit tyd is
vir haar Iiberale
kleindogterom te lrou en
sy huur iemand om vir
haar 'n man Ie vang. Met
Amie Irving in die hoofrol.

··TEQUILA SUNRISE 
'n Polisieman, 'n
dwelmhandelaar en 'n
pragtige vrou raak
bymekaarbetrokke en
die vonke begin spat toe
emosies in die padvan
besigheid kom. Met
Michelle Pfeiffer (asdie
pragtige vrou), Mel
Gibson en Kurt Russel.

LABIA - Oranjestraat 68

Van bladsy 7

Michael Chamberlain.
Meryl Stroop is vir 'n
Oscar in haar rol as
Undy benoem.

··THE FLY II gaanoor
die manwat in 'n
monsteragtige vlieg
veranderhet in The Fly,
se seun Martin. Hyraak
verlief en vir die earste
keer betekensy lewe
iets... maar toeneam
Martinsa insek-bloed
oor... en nou wag ons vir
The Fly III, seker oor
Martin se seun.

ONAFHANKLIKE
BIOSKOPE

KAAPSTAD

·FOREVER FRIENDS 
Bette Midleren Barbara
Hershey is twee
vriendinnemel
uitoonlopendekarakters
wie se jare lange
vriendskaphulledeur lief
en leed noom... maardan
duik iets baie leliksop.

JOHANNESBURG

FILMS

MINI CINE- Pretorias
traat 49, Hillbrow.
Vanaand en Saterdag
aand wys A Clockwork
Orange nog en van
volgende Maandag(tot
Woensdag) wys
Canterbury Tales.
Donderdagaand begin
Brazil en duur tot 1Julie.

4AD FILM SOCIETY 
Corlett City
Sondag-aand: La Dolce
Vita met Marcello
Mastroianni en Anouk·
Aimee is die verhaal van
·'n skinderskrywer wat
deur 'n persoonlike krisis
in sy lewegaan.

Eerste aflewering van.'n kruierubriek · 4 .
88 VryDagl 23 Junia 1989
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