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DIE NUWE STEM VIR 'N NUWE SUID-AFRIKA

• FW huiwer op die walle van die Rubicon
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... Dit is duidelik dat die aksieplan geskryf is
op die vooraand van 'n verkiesing. Die regering
klou aan regse standpunte met die behoud van
apartheidswette en groepsbeskerming, en keer
na links met die uitgangspunt dat Suid-Afrika
een onverdeelde staat is met burgerskap vir
alma!.

... Apartheidswette word nie afgeskaf nie,
maar bloot versag en met deernis toegepas.
Apartheid kan nie met deemis toegepas word
nie.

... Die model wat die regering voorstaan, is

is:
... Dit is 'n klagstaat teen die rege ring. Hy

erken dat sy grondwetlike modelie van skei
ding van die ve rlede misluk het en 'n nuwe
Suid-Afrika noods aaklik is. Hy wee t egter nie
hoe om daar uit te kom nie.

... Die regering is steeds behep met groepsregte
en bly v ask lou aan wit rninderheidsregte. Dit
maak die afskaf fmg van apartheid bykans
onrnoontlik. Mense word steeds ge klassifis ee r
en in grocpe ingedeel.

... Die groc psidee wat soo s 'n goue draad
deur die p lan loop. gaan onderhandelinge m et
swart leiers byk ans onmoontlik m aak.

Vredesgesprekke breek oral uit
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Jacques Pauw

DIE nuwe hoofleier van die Nasionale Party,
FW de Klerk, het gister sy "aksieplan vir 'n
nuwe Suid -Afrika" waarna Suid -Afrika en die
wereld so lank met soveel afwagting uitgesien
het, bekend gemaak - en wat 'n teleursrellingl
Dit is duidelik dat sy obsessie met etniese en
rassegroepe en sy gebrek aan waagmoed die
man watna alle waarskynlikheid ml. 6 Septem
ber Suid-Afrika se staatshoofgaan wees, opdie
walle van sy eie Rubicon laat weifel het.

Die aksieplan is wyd veroordeel as 'n blo te
verskansing van apartheid en wit minder
heidsregte.

Kenners was dit nadie federale kongres van
die Nasionale Party gister eens: die aksieplan,
wat groepsregte beskerm en apartheidsw ette
met deemis toepas, gaan nie apartheid beein
dig nie; dit gaan bitter moeilik wees om aan die
kiesers te verkoop; dit bied geen bron van hoop
vir die swart meerderheid nie; en gaan nie die
intemasionale gemeenskap tevrede stel nie.

'n Westerse diplomaat het dit by die fede
rale kongres van die Nasionale Party in Preto
ria gister s6 opgesom: "FW het nie vyf jaar tyd
nie. Die Weste hethom tot 1992kans gegee om
apartheid af te skaf en 'n nie-rassige Suid-
-frika te skep."

Die minister van Onderwys en Opleiding,
Gerrit Viljoen, het in sy openingstoespraak die
obsessie met groep onderstreep toe hy gese het:
"In die nuwe model van die NP word nie koppe

etel nie, maar groepe."
ie leierskap van die NP gaan die verkie-

sing binne met toenemende buite1andse druk
vir onmiddellike en daadwerkli1cehervorming,
'n hag like ekonomie en 'n kieserskorps wat die
regering toenernend na links en regs verlaat.

Die belangrikste nuwe elemente in die plan
is die dekriminalisering van die Groepsgebie
dewet, die daarstelling van 'n "gernengde"
rasgroep, 'n ondememing om 'n handves van
menseregte in te stel en 'n vae plan om 'n nuwe
grondwet met sekere swart leiers te onderhan
del.

Die aksieplan is die gevolg van maande se
dinkskrums binne die Broederbond en die koukus
van die Party self. Die plan is nie vooraf aan
Staatspresident PW Botha voorgele nie .

Die aksieplan is deur die Demokratiese
Party, Konserwatiewe Party, buite-parlernentere
organisasie en staatsregtelike- en politieke
wetenskaplikes veroordee!.

Die belangrikstekommentaar opdie aksieplan

Elsabe Wessels

'N OPBLOEI van gesprekvoering tussen Suid
Afrikaners van alle kleure en botsende sleu
lelgroepe op die politieke front baan tans die
weg vir 'n onderhandelde vrede in Suid-Afrika.

Die African National Congress en Inkatha
staan midde-in die versoeningspo gings wat
verreikende gevolge vir die politieke proses in
Suid-Afrika kan inhou .

Volgens waamcmcrs het die waarskynlilcheid
dat Nelson Mandela later vanjaar vrygelaat
gaan word, 'n nuwe klirnaat vir skikking en

_onderhandeling geskep.
Leidende buiteparlernenterc groepe het,

ondanks skerp verskille, hulself verbind lot 'n
skikkingsproses om verskille te besleg met d ie
oog op 'n verenigde front teen apartheid.

Die nuwe atmosfeer van onderhandeling
word verder aangehelp deur die onafhan
klikheidsproses in Namibia wat nou goed vor
der; die onverwagte skikking van die bloedige
oorlog in Angola; nuwe sprake van 'n onder
handelde skikking in Mosambiek; plarme van

president Kenneth Kaunda van Zarnbie en
president Mobuto Sese Seko van Zaire om met
Pretoria in gesprek te tree; en 'n nuwe bereid
willigheid van die regerings van Amerika,
Brittanje en Europese lande om die Suid-Afri
kaanse regering en sy opposisie by gesprekke
Ie betrek.

Die stuwende glasnost vind plaas ondanks ,
die voortgesette onbuigsaarnheid aan die kant
van die Nasionale Party-regering om die poli
tieke regte van swart Suid-Afrikaners te erken
en sy volgehoue weiering om met erkende
swart leiers te praat.

Die prentjie kan egter na 6 September in
grypend verander wanneer die nuwe regering
hul belofte teenoor die Wcste nakorn om Mandela
vry te laat.

Dit is veral swart politieke leiers en buite
parlernentere groepe wat die inisiatief neem in
die huidige versoe ningspogings wat 'n belang
rike voorspel tot 'n vreedsame skikking in
Suid-Afrika kan word.

Groot moondhede, veral Amerika en Brit-

tanje, wat al hoe meer druk op die Nasionale
Party-regering plaas, kan 'n deurslaggewende
rol specl om Pretoria by die onderhandelings
tafel te kry. Ook die Sowjet-Unie begin om
grotcr rol in die verband te specl, maar hul rol
om die ANC en buurstate te bemvloed is waar
skynlik belangriker.

'n Ontmocting vandag tussen die Ameri
kaanse president en 'n top-afvaardiging van die
U DF volg op die hakke van Bush se ontmoeting
met kerkleiers sowal drie weke gelede.

Die feitdat Bush met die groepe gepraat het,
is 'n duidelike teken vanuit WashingIon dat 'n
onderhandelingsproses die groepe sal moet
insluit.

Vandag se afvaardiging sluit in Albertina
Sisulu, beskermvrou van die UDF en eggenote
van Walter Sisulu, 'n ANC-leier en gevangene
op Robbeneiland, Jesse Dwarte, Suster Ber
nard Ncube, Azhar Cachalia, Eric Molobi en
Mohammad Valli Moosa.
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eleurstelling
bloot 'nuitbreiding van die drie
kamerstelselom vir swartmense
ook voorsiening te maak. Dit is
viidierneerderheidsvvarttnense
onaanvaarbaar. '

Uit die bree versetbeweging
hetdiebood.skap duidelik gekom:
Ons onderhandel nie op grond
van rasof groep nie.

Die vaagheid van die plan is
volgens kenners 'n bewys van
die regerlng se onvermoe om
metnuween vrye denke 'nnuwe
Suid-Afrika te skep. 'n Kon
gresganger het dit so opgesom:
"Dit is belangriker wat die plan
nie senie."

Die DP het reeds te kenne
gegee dat hy die aksieplan in sy
verkiesingsveldtog teen die NP
gaan gebruik as bewys dat die
Regering nou self' sy vorige
modelle se mislukking erken.

Aan die ander kant is dit
belangrike ' verkiesingspropa
ganda vir die KP om blanke
kiesers oor 'n toekornstigeswart
meerderheidsregering skrik te
maak'en s6 stemme te werf,

Een 'van die belangrikste
aspekte van die Aksieplan is'n
verskuiwing in die klem jn die
regering .se houding dat teen
standers van apartheid eers
geweld moet afsweer voorhulle
aan die politieke proses mag
deelneem.

, Die nuwe standpunt is dat
sulke mense engroepeImlle moet
verbindtot'nvreedsarne toekoms.

Dit is duidelik dat die rege
ring vii'hulself hier 'n deur oop
maak omMandela vry te laat en
selfs die binnelandse vleuel van
die ANC te ontbari.

Die Aksieplan volg op De
Klerk se terugkeer uit die buite
land waar hy ingrypende aksie
en hervorming aan Westerse
leiers belowe het." ,

Indien FW de Klerk leiers
van die kaliber van Margaret
Thatcher en Helmut Kohl op
grond van hierdie plan van sy ,
goeie voomemens kon oorreed,
moet hy "n ,uitstekende
verkoopsman wees.

StaatspresidentBotha hetnie
,gister se federale kongres byge-
woOnnie. '

Die verduideliking was liat ' '
hyhomnienouindiepartypoli-

, tiek wil mmeng nie.
"In sekereNP-kringe bestaan

daar egter kornmer oor wat hy
voor die verkiesing mag aan
yang om die NP in eie munt
terug tebetaal omdat hulle hom
verstootensyeiepershombele
dig het.

Die Nasionale Party het gis
tersy verkiesingsveldtog begin
sonder dat 'n verkiesing al
amptelik in die Staatskoerant
afgekondig'is: Botha moet dit
nog doert.Daar, bestaan nou
kornmer in dic NP omdat hy dit
nog nie gedoen het nie. Hy kan
nog wetlik die verkiesing tot
Maart volgende jaar uitstel.

'n Woordvoerder van die
Departement van Binnelandse '
Sake het bCvestigdat die verki
esing nognie afgekondig is nie.
WetlikmoetBotha teen 12Julie
die verlOesing afgekondig het.

Volledlge berig bl4

,ingeneem het, Ek kon ter wille van
• die politieke gebaar 'n eenvoudiger

statement gemaak het, maar dit sou
, vir my oneerlik wees."

"As 'n mens kyk na die jaarpro-'
gramvan die Akademie,isditduide
lik datons wetk tenbate vandiehele
Suid-Afrikaansesamelewing."

Botha het laat deurskemer dat
ingrypende verkennings aandiegang
is, maarsy hetnie dievolmagvandie
res van die raad gehad om meer
daaroor te se nie.
, Sy het ook gese dis vreemd dat
Van Heerden die Akaderniese oor
deel oordie letterkunde venrou,maar
nie sy oordele oor die wysbegeerte,
fisika of staatsleer nie,

Van Heerdense in sy verklaring:
"Ekweetdatek 'nkomplekseposisie

gesamentlike vergadering, wat
, moontlik of> 8 en 9 Julie sal p1aas- ,

vind,
Verteenwoordigers van die vak

bondehetna diesamesprekingsgese
verskille tussen hulle en Saccola
bestaan steeds, maar hulle waardeer

. dit dat die werkgewersdie probleme
met die Wet insien, ' '

'n VerteenwoordigervanSaccola
het beklemtoondatdreigementevan
'n nasionaledispuutnie die prob1eme '
rondom die Wet sal oplos nie,

Volgens die voorsitter van Sac
cola, Bobby Godsell, wil Saccola
graagmet CosatuenNactuin gesprek
tree. - ,

Die vakbonde het aan Saccola
gese hulle het die afgelope nege
maande gebuk gegaan onderdreige
mente van werkgewersom diebepa
lings van die Wet op Arbeidsver
houdinge teenvakbonde,hullede en
ampsdraerste gebruik, '

"Dienoodtoestand en aanholXiende
polisie-klopjagte op vakbondpersele
het 'n onuithoudbaiesituasiegeskep
vir vir die vrye en demokratiese
funksioneringvanvakbond-admini
strasie en -strukture," het die vak-: '
bonde in 'n verklaring gese.

haar "nieonverstaanbaar in diebree ,
raamwerkvan sake nie."

Sy verwyt van eksklusiwiteit is
egter die gevolg van diepgaande
onkunde oor die' Akademie se

, werkswyse. ,
Sysalegter onrealisties weesom

nie toe te gee dat hierdie onkunde
wyd verspreid is in die gemeenskap
nie, het sy gese.

DieAkademiehet 'n lidmaatskap
wat - uitsy historieseontwikkeling
net blank is, maar dit kan in die
toekoms beduidend verander. StatutSr
word lidmaatskap glad nie op grond
van ras, groep of taal bcperknie.

, '

Beurse aanswart
stude,nteop Tuks

INDleRShet di~ hoogstevoorkorns liggaarnlike onaktiwiteiten streskan
van hartaanvalle,hoe bloeddruk en dit mQOIltlik veroorssak.
suikersiektc ter wereld. Anderrasse loop egterookSOlrlge-' ,
'''WaarIndiersookalin'diewereld lyke risiko's, en inSuid-Mrika ly

aangetref word, vind ons dat hulle sowat 4,5 miljoen mense aan hoe
die hoogste risiko-groep is," het dr blocddruk." >

MA Scedatvan die Universiteitvan '. "InNatalhetons'n groOt problecm '
Natalse mCdiese fakulteit gese by m~t sowel hoe bloeddruk as suiker-
die sesdekongresvandie Suid-Afri- siekte," het Seedat gese. "Sowat 45
kaanse ,'Hipertensie-verenigirig in persent van die pasiente met suiker-
Durban. " , ", " siekte ly ook aanhoe blocddruk." -

" , .'Seedat,het, gese'n,swak ,diee!,., , Sapa.' " ' , ,,',," .

'N SENTRUM~irM:~n~regtestndles-benrs om 'n nie'rasslge ka. '
rakter op die Universltelt van Pretoriaaan te moedigj 'word aan
staande jaar in die lewe geroep. Dit Is die eerste keer dat die univer-
sltelt beune aan swart studente ultlOQC. " '.', '

Tweebeurse van tossen RS000 en RIO 000Isbesklk6aargemaakvir: '
voltydse studente wat in die Regsfakultelt ingeskryf Isvir'n BI"C, B
Iur, B Proc, LLB of LLM. " '.' , ,

'Die beuTS wat op 'n grondslag van "behoefte" 'en "nierleteti beoor: '
deel sal word, Isgestig om "'n goele bydrae tot rasseverhoudlnge in '
Suld-Afrlka te maak." ' ;' ," . ", ' ,
. 'Die Concise waarult die berllS tans pn~ Isatkom'stlg vanskenklngs'"
denr regstudente aan die Urilversltelt van Pretoria en Anglo-Ameri-
'can.", c' :'

Navrae kan gerlg'word aan: Die Sekretar[s, Sentrum vir Mense-'
regtestudles-Beurs, Fakultelt Regsgeleerdheld, Universlteit van Pre~
toria, Pretoria 0002. Tel (012)420-2374. '

Saccola, werkerspraat
Anton.5teenkamp

VERTEENWOORDIGERS van die
twee grootstevakbondbewegings in ,
die land,die Congressof SouthAfri
can Trade Unions (Cosatu) en die
National Council of Trade Unions
(Nactu) het die week' saam met
onafhanklike vakbonde samespre
kings gevoermetdie werkgewersor
ganisasieSaccola.

Die South African Employers':
ConsultativeCommitteeon Labour
Affairs hetingestem om die Wysi·
gingswet op Arbeidsverhoudinge met
die vakbondete bespreek nadat die
vakbonde op 1 Junie 'n brief aan
Saccolagestuur het.

Saccolahet in die samesprekings
erken datdie Wetdie afgelopenege
maande skade aan nywerheidsver
houdinge aangerighet en het inge
willigOm saammetCosatuenNactu

, alternatiewe teondersoek en teprobeec
om 'n gesamentlike vergaderingmet
die Nasionale Mannekragkommissie
fe organiseer.

Saccola het ook ondemeem om
die SA Landbou-unie, die SA Ver-

.voerdienste en die Kommissie vir
Adnministrasie uit te nooi na die,

"Containment omdat Toorberg
eerstens 'n Nasionale Pers-boek is
(Tafelberg-uitgewers,VanSchaiks
verkope; Leserskring-bcmarking; WA
Hofmeyr-prys vir die beste Nasio
nale Pers-boek in 'n gegewejaar) en
tweedens omdat die Hertzogprys,
ondankssy geskiedenis vannie-toe-
kennings,vir
mypersoonlik
'n bepaalde
statuur opge
bouhetse-dert
1916.

"Protes
omdat die
Akademie 
nesbaieander
instansies

.rondom die
hoek - baie bedenklike kwaliteite
het,watsekerten bestemetdicwoord
'eksklusiwiteit'opgcsom kanword."

Die Akadcmie se nuwe voorsit
ter,profElizeBotha van Unisa, wat
ook 'n direkteur is van Nasionale
Pers, hetgeseVan Heecden seoptrede
by die ontvangs. van die prys is vir

, , '

, DieIciervandieNasionalePartywatop6 Septemberas Staatspresident
gaan oorneem,FWde Klerk, sienbinnekort ookvir Bush in Washington.

, Die Amerikaanse onder-ministervan buitelandse sake belas met Af
rika-sake,HermanCohen,komMaandag in Suid-Afrika aan vir 'n besoek
van vierdae.Cohenhet Sisulueergister inWashington te woord gestaan,

Die rillvan swartpolitieke leiers in 'n skikkingsproses in Suid-Afrika
is verledeweekookbeklemtoonin die ontmoeting tussen De Klerken die
Britse eersteminister, MargaretThatcher.

Maarnognooitin dieSuid-Afrikaansepolitiekegeskiedenis het soveel
botsendepolitiekebelangegroepe struikelblokkeuit die wegprobeerruim
in 'n poging om deur middel van gesprekvoering diepliggende verskille
onder die loep te neemen blocdvergietingte voorkom nie. '

Al hoe meer wit Suid-Afrikaners word nou ook, ondanks smeer
veldtogtevanregeringskantteendie ANC enbuiteparlementeregroepe,in
gesprekkemet die groepebetrek, ,,'

Vier Suid-Afrikaanse regters, onder andere appelregters JW Srnal
bergeren'AJMilne,het verledeweek'n ANC-afvaardigingop 'nregskon
ferensie in Engelandontmoet. Waarnemersbeskou die ontmoeting as 'n
belangrike voortsetting van 'n konferensie vroeer vanjaar tusen Suid
Afrikaanseregsgeleerdesenledevan die ANCinHarare waar die ANCse

,riglyne vir 'n grondwet in 'n post-apartheid Suid-Afrika bespreek is.'
Intussenhetdie grootstegroepSuid-Afrikanersom die ANCteontrnoet

gister uit Joha-nesburgna Lusakavertrek. Bekendes uit 'nbree spektrum
beroeprigtings en verteenwoordigers van verskeiebuite-parlemenrereor
ganisasies woon dienaweek-konferensieby watdeur die Five Freedoms
Forum gereel is.' " " , " " <' '. '

, Emstigepogingsom diekringloopvan geweldin Nata! te beeindighet
, vandeesweek 'n dramaticsenuwe wending geneem toe die Inkatha-leier,
hoofmanMangosuthuButhelezi, endie buitelandse1eierskapvandieANC
in beginselingestemhet tot sarnesprekings.', ' ' , '

" Buthelezi,wathorn die laastepaarjaar skerpieen die ANC uitg~spreek
het,hethornselfin 'ntoespraakvoorKwaZulusewetgeweildev~rgadering
verbind tot 'n nuwe verhoudingmet die ANC. , ' . '

"Omdatons besluithet op 1989as die jaar van. aksie, moe! dit juis nie
,ons weeswat misluk om nasionale versoeningen vrede teweeg te brIDg
tussen verskillende groepe wat dinge verskillend doeniue. Ons moet
inskiklikwees vir 'nmulti-strategiese benadeiing,"het Buthelezi gese.

Buthelezihet hom aangesluitby 'n onlangseANC-verklaring waarin
die verbode politiekc beweging 'n beroep gedoen het Op "alle Suid
Afrikaiters, hetsy hullede van die UDF, Cosatuof Inkatha is en binne of
buite die geweld-geteisterde Natal woon om hulself te verbind tot 'n
beeindiging van diegeweld. "Dit is nie ons, die onderdruktes, wat by die '
geweldbaat gcvindhet nie - dit is die apartheidsregirne,"het die ANC in
'n verklaringgese. " '
, .Volgens ingeligte bronnc word daar nou van 'n vredeskongres in
Londonof Lusaka gepraat waar leiersfigure van die betrokke partye in
gespreksal tree om die weg te baan vir 'n skikkingsplan. ' "
, So 'nontrnoeting saldie hoogtepWlt weesvan'nlangsame vredesproses

tussen die UDF/Cosatuen Inkatha om die bloedvergieting tussen stry
dende faksiesin Natal tc beeindig. ' ' . " , "

Hoeweldit dic beginkan weesvir 'n nuweverhoudiilg tussen die !Wee
, groepe,het die ANe aangeduidat daar net oor die Natal-geweld gepraat
, sal worden dat daarnog nie sprake is van ondernandelinge met Pretoria

voordatdaar nie aanbasiese eise voldoen wordnie. ' ,', .
. , Gemcenskapsleiers het die week bevestig dat daadwerklike stappe

gedoenwordom openlikeonverdraagsaarnheid en beleidsverskilleop die
agtergrond Ie plaas ter wille van 'n verenigde bevrydingstryd.:, ' .' " '
, Groter eenheid tussen lede-organisasies van die UDF en Cosatu en
swart bewyssynsgroepe, onder andere Azapoen Nactu, word ook tans'in
die swart gemeenskap bepleit. Skerp verskille tussen'die verskil1ende
groepevindtans uitingin openlike onverdraagsaamheid en faksie-gevegte,

J

Vredesgesprekke
ana!b~adsy 1,

, Vietor Munnlk
HOEWELdicAkademie"oop" is, is
al sy ledewit,enhoewelEtiennevan
Heerden ideologiese besware teen
die Akademie het, aanvaar hy die
Hertzogprys uit hulle hande,

Dit is die "ambivalensie" waarin
Van Heerden verlede week die
Hertzogprysvan die Suid-Afrikaanse
Akademie vir Wctenskap en KWlS
virsy roman Toorberg "onderprotes"
aanvaarhet,

Sy prates? Hy het langer as sy
toegesede minuut gepraat, en die
Akademie van "cksklusiewe kul
tuurbcoefening" beskuldig,

In 'n persverklaring wat Van
Heerden inpleks van antwoordeop
vraeaandi~ VrycWeekblad uitgereik
het, se hy: ,
, "Myaanvaarding-rnet-protes moet

natuurlikgeleeswordas'nbelydenis
van containment', en terselfdertyd
protes daarteenin die tyedat net die ,
grootstenaiewelinge metselfvertroue
kan beweerdat sy nie in 'n minderc
of rneerdere mate voedaandienael
string vandie establishmentnie. '

"Aile pOlitieke kommentaar fn hlerdle ultgawe van Vrye Weekbladls deur Max du Pretii, encipskrlfte ceLir Ryk Hattlngh: Albans van Br9Ils'ttaat 153:NeWtoWn:JOhannesburg.

2 VrycWcekb1ad, 30Junie 1989
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Groot wit safari na Lusaka

Boksburg
boikot breek
apartheid

PU~ter-Dirk '
Uysasdie

Groot
Krokodil het
vroe6rdie

week vlrdie
veteraan-LP

Helen
Suzman

gaan groet
tydens haar

laaste
verslag

vergadering
In Houghton.

"Die eerste prioriteit dus, en
daarmee stem ek saam, is om mense
toe te laat om in nie-gewelddadige
politieke ergenisasie bctrokke te raak."

Cohen se Sisulu is "nie baie op
timisties" oor 'n nuwe regcring on
der FW de Klerk nie,

"Maar ek dink sy verstaan die
noodsaak om te wag vir die nuwe
regering om die mag oor te neem en
hulle dan met idees uit te daag en te
sien of hulle werklik gewillig is om
hul eie standpunte - dat hulle apart
heid wil afbreek en wit oorheersing
wil beeindig - uit te leer," se Cohen.

Anton Steenkamp

DIE Boksburg-boikothet die poten
siele mag van swart vabruikers bewys
en sommige blankes ooituig dat
segregasie nie meer sander meer op
stedelikeswartmense afgedwing kan
word nie, se die Suid-Afrikaanse
InstituUl vir Rassebetrekkinge.

In 'nboekie war die week uitgereik
is, The Boksburg Boycott, wys Harry
Mashebela en Monty Narsoo daarop
dat die boikot normaalweg vyandig
gesinde groepe saamgesnoer het,

Toe die KP·stadsraad' van
Boksburg na die munisipale verkie
sing in 1988 begin het am weer klein
apartheid toe te pas, hetverskillende
groepe saamgekom om 'n verbrui
kersboikot teen sake-ondernemings '
in die "wit" middestad teorganiseer.
, In Reigerpark het buite-parle
mentere groepe. met 1ede van die
dorpsraad saamgewerk om die boikot
te organiseer. Die alliansie teen die
wit stadsraad het ook wit en swart
ondernemings en vakbonde ingesluit,

Die, protes kan 'n langtermyn-
, impak op die groei van Boksburg he, '
wat daaropkan dui dat dorpe wat wit
wit wees, gedwing kan word om ann
ook te wees, se die navorsers.

Die vorm vanprotes kan egternet
suksesvol wees as ditvolgehou word,
aangesien die stadsraad grotendeels
uitnywerhede gefmansier word, wat
nie eintlik deur die vc:rbruikersboikot

sakemense Christo en Johan Nel, en geraak word nie, ,
akademici Johann vander Westhuizen As die boikot beskou word as 'n '
en Janrlie Hofmeyer is onder die korttermynmetode om protes aan te
afgevaardigdes. " , teken, moet dit vervang of aangevul

Op die konferensie gaan die vrae " word met onderhandeling, se hulle,
en kwellinge van wit Suid-Afrika- 'n Langdurige boikot kan die orga- ,
ners aan die ANC gestel word. By nisasie van swartgemeenskappe

, die beplande besprekingsfonuris gaan ' bemoeilik en nuutgevonde aIlian-
intensief oor kwessies soos die gee' sies in gevaar stet. '
bruik van geweld, die ekonomie, Hulle kom tal die slotsom .dat

, onderhandelinge en 'n toekornstige ' groeiende swart koopkrag as 'n be- .
grondwet gedebatteer word. 'langrjke politieke wapen uitgewys

Die rol van witmenseindieberei- is, maar dat dit aangcvul moet word
king van 'n post-apartheid samele~' met ander ~trategieeom 'n werklike
wing en hul rol inso 'n samelewing 'magsbron in swart gemeenskappe te
gaan ook onder dIUkbesprekingkom. word. Maar die uiteindelike les vim

Die FFF se,dat konferensies van Boksburg kan weI wees datstedelike
die aard die klimaat vir die regcring segregasie al moeiliker gaan word
makliker maak om eindelik in on-: , om toe te pas. '
derhandelings met die ANC te tree.

nuwe grondwet in Suid-Afrika be
gin."

Cohen se Sisulu het die UDF se
kommer uitgespreek "met hul ver
moe om te organiseer en mel mense
Ie praal, want 'n mens kan nie jou eie
onderhandelingsposisies ontwikkel
tensy jy vergaderings kan hou,
gesprekke kan voer en vryelik rondo
beweeg nie. Soveel van die mense
wal hierby betrokke is, is in aan
houding ofkwaai ingeperk.

heid en die insluiting van alle Suid
Afrikaners in een nie-rassige, de-:
rnokratiese Suid-Afrika het,

Die FFF het politici,
stadsraadslede, sakemense, akade-

,mici,joemaliste, koerantredakteurs,
die Black Sash en ander vroue-or-.

, ganisasies, UDF"lede,lede van mense
regte-organisasies en FFF-lede,
saamgenooi,

VooraanstaandeSuid-Afrikaners
soos Michael Olivier, die voorsitter '

-van die FFF, Helen Suzman enDene
Smuts van die Demoknitiese Party,
redakteurs Harvey Tyson, Richard
Steyn en Raymond Louw, Cecile
Cilliers, Franz Auerbach van Jews
for Social Justice, vaderNeil McGurk

•van die Sacred Heart College,

het Cohen gesesy regering glo Sisulu,
Mandela en ander politieke
gevangenes moet vrygelaat word
"sodat hulle hul gerneenskap kan
organiseer om met die wit mag
struktuur te onderhandel.'

Oor onderhandelinge het Cohen
gese: "Ek was bly om te hoor die
UDF dink daaraan hoe om 'n onder
handelingsposisie te bereik vir die
onafwendbare geleentheid wanneer
daar 'n onderhandelingsproses vir 'n

Charles Leonard

DIE GROOTSTE groep wit Suid
Afrikaners wardie ANC nog besoek
het, isgistermiddag deur die Zam
biese president, Kenneth Kaunda, in
State House in Lusaka ontvang,

Die konferensie, wat vanoggend
. ,amptelik deur die president van die

ANC, Oliver Tambo, geopen is, het
"Die rol van witmense in 'n veran
derendegemeenskap", as tema. '

Die vierdaagsekonferensie is deur
die Five Freedoms Forum gereel,

Die afvaardiging van 120 is
verteenwoordigers van organisasies
en partye wat in die wit gemeenskap
werk en wat as gcmeenskaplike
oogpunt die beCindiging van apart-

Max du Preez

VSA se 'simpatie' met
UDF
DIE Suid-Afrikaanse regering se
wittebrood met die Republikeinse
administrasie in die VSA is iets van
die verlede.

, Die nuwe onder-sekretaris van
buitelandse sake bel as met Afrika, ,
Herman Cohen, het gister na 'n
ontrnoeting met die ingeperkte UDF
beskermvrou Albertina Sisulu gese
president George Bush se ontmoe
ting vandag met Sisulu beteken "dat
ons oop is vir alle standpunte en ons
nie tot enkele groepe of idees beperk
nie. Onsverwag die hele spektrum.

"Tweedens weerspieel die
uitnodiging 'ngrootmatevansimpa
tie met dit wat mev Sisulu verteen
woordig."

Die uitlating in 'n verklaring wat
deur die Amerikaansc inligtings-diens
in Johannesburg uitgereik is, is gis
ter as "baie betekenisvol en 'n duide
like boodskap aan Pretoria" beskryf:
Die UDFis kwaai deur die regering
aan bande gele en het byna die status
van 'n verbode organisasie. Dit staan
ook in 'n losse alliansie met die ver
bode African National Congress.

Cohen kom Maandag in Suid
Afrika aan, Dit is sy eerste besoek
sedert hy by Chester Crocker as
Amerika se hoofonderhandelaar in
Snider-Afrika oorgeneem het. Hy
sal ook 'n paar dac in Namibia
deurbring.

Cohen se Bush het aangcdui dat
hy "regstreeks van 'n Icier van die
swart meerderheid, war deur die stryd
teen apartheid gegaan het, wit hoor.
Sisulu was in die voorste linie en sy
sal hom kan inlig wat dit beteken en'
hom van raad voorsien oor wat die
VSA se beleid moet wees."

Hy se omdat Sisulu in Washing
ton is as verteenwoordiger van die .
UDF, "n belangrike gemeenskaps- ,
gegronde organisasie wat baie van
die nie-blankesin Suid-Afrika verteen
woordig", verwag hulle om 'n "beter .
begrip te kry van die beskouinge van
die mense wat sy verteenwoordig,'

Oor Amerika se houding jeens
Sisulu se man, Walter Sisulu, wat al
dekades in Pollsmoor aangehou ,,:,ord, " '

Anglo neem Arbeidswet onder skoot

'Soekregering.regtigvrede?'
Matie-koshuise
dalk OOp in 19~O,

Anton Sleenkamp

UNIVERSITE!TSKOSHUISE op
Stellenbosch sal dalk volgende jaar , '
oopgestel word vir studcnte van alle
rasse.

Die rcktor, prof Mike de Vries,
het verlcde Vrydag op die geworie
vergadcring van die Universiteitsraad
gerapporteer "dat die regcring die
universiteit 50 versoek steeds goedges
ind is en dat dit moontlik is dat 'n
finale besluit in die verband eers·
daags geneem sal word," het die
registrateur, JR Olivier, di~ week in
'n verklaring namens die Univer
siteitsraad gese.

"Dit kan meebring dat die univer
siteit vanaf die begin van die vol· "
gende akaderriiese jaar in 1990 sou
kon begin mel die toepassing van 'n
beleidemsysnxlmte nasygoeddunke
te huisvcs soos die beste belang van
sy studente verg," lui die verklaring.

Die Universiteitsraad het beklcm
toon dat hulle nie buite die raam
werk van landswette sal optree nie.

Na'nvoorlegging van DeVries in
1985,hetdie Presidentsraadin 1987
aanbeveel dat verblyfreelings in die
hande van die onderskeie univer
siteitsrade gelaat moet word. Die
regering het egter tot nog toe nie
daarop gercageer nie., '

Charles Leonard .

DIE UDF en Cosatu wil vrede in
NatalhC. DieANC wilvrededaarhS.
Selfs Inkatha, wat daarvan beskuldig
is dat hulle,kop in een mus met die
veiligheidsmagte is, het hulself ver- ,
bind tot 'n lang en, waarskynlik
moeilike Vredesproses. Tog is daar
'n stok in die spoke van die vrede-

,swiel.
Die algemene sekretaris van

Cosatu, Jay Naidoo, het di6 week
·aariVrye Weekblad sy versigtige
optimisme oor die jongste vredes
inisialiewe in Natal uitgespreek. Tog,

ose hy, lyk dil vir Cosatu asof die
rcgering nie wer~lik belangstel in
vrede in die geweld-geteisterdegebied
n~. , ' , "

Tydens verlede week se same- ,
sprekings lussen die UDF en Cosalu
aan die een kanl en Inkatha aan die
ander kant, is die wiel weer aan die,
rol gesit om vrcde in Natal te bew
erksteIlig.

Hieruit het voortgevloei dat die
ANCbereid is om ook inetInkatha le~,

gesels in 'n poging om die geweld,
waarin reeds meer as 1 300 mense
hullewens verloor het, te beeindig.'

Omdat die samesprekings op 'n ,
baie breekbarc tydstip is, wouNaidoo
nie verdere besonderhede verstrek ,
oor die rigting waarin die onderhan-,
delings beweeg nie.

Die UDF en Cosatu serol in die
samesprekings is onder oorweging

op die oomblik.
, ,"Enige samesprekings tussen die

vierorganisasics (ANC. UDF,Cosatu
en Inkatha) sal die vraag oor hoe die
geweld, beeindig ,kan word,
aanspreek," se hy. "Oft is die sen
trale vraag.

"Heide die UDF.cosatu en Jnkatha

Anton 5teenkamp

DIE omstrede Wysigingswet op
Arbeidsverhoudinge, waaroor vak~

bonde en werkgewers die week
samcsprckings gevoer, het, word
gekritiseer in Anglo American Corp
oration se 1989-jaarverslag, wat pas
uitgereik is. .

Die Korporasie verwys in die
jaarverslag na samesprekings wat in
1.988 tussen die werkgewersorgarn
sasie Saccola en die vakbondbewe
gings Cosatu en Nactu gevoer is,
soos wat die week weer gcbeur het.

"Die doel van die besprekings
was om gesamentlike vertoC tot die
owerhede te rig 'len opsigte van
onbevredigende aspekte van die

het hulself in die jongste samespre-. ' "Ditlyk asofdie veiligheidsmigte ,
kings verbind tot die beeindiging se optrede verskerp is in die gebied.
van dieomense-slagting. Die ANC ' , 'n Mens kan maar netkyk na die ' '
het ook gesS dat hulle 'n bydrac tot . klopjagte wai op aktiviste se huise
vrede in Natal willewer.'!' ' kort voor 16 Junie uitgevoer is.

Naidoo is teleurgesteld oar die "Va ons lyk dit asof hulle nie
, regering se optrede in reaksie op die werklik geinteresseerd in vrede is
inisiatiewe inNatal. .nie.'"

, voorgenome Wysigingswetsontwerp houerskema vir werkncmers. '
op Arbeidsverhoudinge; se die di- -- Volgens die jaanierslag is dielaaste
rckteure in die jaarverslag. ' oorblyfsels van die werkk

"Dit is egter te betreur dat dit nie " leurskeidslyn op myne ook nou uit
, 'suksesvol deurgevoer kon word nie, die wetboeke verwyder, nadat die

omdat die Wet op Arbcidsverhou- diskriminercnde omskrywing van 'n
dings op 1September 1988 afgekon- "ingelyste persoon" uit die Wet op
dig is voordat die partye gesament-' Myne en Bcdrywe verwyder is.
like vertoe tot die regering kon rig. " Tot op datum is bevoegdheidser.

Die wet het verskeie belangrike tifikate aan 26 swart mynwerkers in
en omstrede veranderinge ingestel, .Anglo-myne toegekcn.
onder meer die gedeeltelike kodifi- Die dirckteure se in die jaarver
sering van die omskrywing van 'n slag meer swart gegraduecrdcs is
onbillike arbeidsprakyk. nodig om in die tekort vir gekwali-

Die jaarverslag meld verder dat fiseerde tegniese en Irommersiele
ongeveer 132 000,of69 persent, van personeel te voorsien. Anglo Ameri
'n totaal van 192 000 kwalinsercnde can borg op die oomblik 502
werknemers, nou lede is van dievoorgraadse studiebeursc, waarvan
Anglo American-groep se aandeel- , 'n derde swart is. , '

-."
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burger die reg het tot deelname aan
politieke besluitneming op alIevlakke
van die regering.

"Dit is natuurlik niks nuuts nie,
'en is basies 'n PFP-slagspreuk van
die verlede. Dis 'n erkenning dat sy
beleid van fragmentasiemisluk het.

"Die aksieplan is deurspek met
eie en algemene sake.

"Hierdie plan het steeds kleur as
basis. Daar is 'n sterk apartheidskleur
en ras bly die basis vir die toekoms.

"Selfs met die oop groep bly die
klassifisering van mense die krit
eria. Elke mens moet aan een of
ander groep behoort.

"Dit is duidelik dat daar steeds 'n
groot vrees is dat die Afrikanerkul
tuur mag verdwyn.

"Daar is.n klemverskuiwing oor
die Groepsgebiedewet en ek ver
welkom die dekriminalisering. Hulle
sal egter die afskaffing daarvan en
die Groepsgcbiedewet' moet
aanspreek. '

"Wat onderhandeling betref, is
daar 'n groter buigsaamheid en
vloeibaarheid, maar die beheptheid

,met groepegaan 'n struikelblok wees.
"Ek is teleurgesteld dat hulle nie

die Olivier-kommissie se aanbc
velings net so wit aanvaar nie. As
hulle nie daarmee tevrede is nie, wat
sal hulle dan tevrede stel?"

'N LEIER VAN 'N UDF-GEAF
FILlEERDE ORGANISASIE:

"Wie dink FW de Klerk lei hy om
die bos? Hy kan vergeet van 'n nuwe
Suid-Afrika as hy ons weer eens in
groepe wit indeel en klassifiseer.
, "Daar is net cen oplossing en dit
is watdie meerderheid vereis: 'n nie
rassige demokrasie sonder kunsma
tig-geskepte groepe en 'n obsessie
oor rninderhede,

"Die ware swart leiers stel die
afskaffing van apartheidswette soos
Groepsgebiede en Bevolkingsregi

'strasie as 'n voorvereiste vir onder-.
handeling.

" . "En dit wit die regering nie eens
doennie.

"Die regering is weer eens besig
om 'n rassemodel te skep sonder
konsultasie met ander rasgroepe.
Dieselfde gaan bier gebeur as met
die 1983-Driekarne.rplan wat deur
die meerderheid verwerp is omdat
dit op hulle afgedwing is.': '

, .... 1"

* Ras is nie meernoodwendig die van apanheidswetgewing.
enigste kriterium waarvolgens groepe" * Eie sake en de woongebiede
bepaal word nie. Kultuur en lewens- bly steeds 'n uitgangspunt van die

, wyse kan ook as uitgangspunt ge- ,regering. Groepsgebiede word met
bruik word.: Daar word voorsiening behuJp V811 die Grocpsgebiedewet in
gemaak vir 'n "oop" of Suid-Afri~ stand gehou tot tyd en wyl 'n ander
kaanse groep. " maatreel gcvind kan word. Ver-

* Vryheid van assosiasie en dis- volgings onder die wct moet vcrmy
assosiasie is so ver moontlik die word en andcrsklcuriges moet
uitgangspunte. Die nuwe basis en . aangemoedig word om terug te keer
metode van groepsvorming moeton-, na hulle eie gcbiede met "oorre-

, derhandel word. Die reg van elke dingsmetodes'": BOOS beskikbare
groep'om sy. eie identiteit tc hand- :, huisvesting, , ' .
haaf, rnoet 'egter doeltreffend be- ... Die regering gaandaarna streef

, skerm word. om 'n hoe ekonomicse groeikoers
*Net personeen organisasies wat met lae inflasie te verseker deur onder

verbind is tot vrede. mag aan die meer persoonlike belasting te ver-
politieke proses en onderhandelings laag, staatsbesteding in te kort en

, deelneem. . verdere privatisering en deregulasie
* 'n Handves virmensercgte wOrd in te ste!. ,

: aanvaar. maar dit moet voorsiening :.' *Die noodmaatreels bly geregver- ,
,maRk vir individuele en groepsregte., " dig ten einde die veiligheidsmagte in
Die howe mag groter seggenskap staat te stel om,stabHiteit en orde te
kry in die beoordeling en vertolking ,handhaaf.'

" ,

'''',

J

:' -"; ~> .' •

=i~~i~~;; S61yR'dievyfjaarplan
'n'aksieplan war terSelfdertyd":,' ' , ", ,
apartheidswetgewingjversag, wit'
groepsregte.beskermen "onderhart-·:: Die plan is glsrermlddag opdie
deling't met swart Ieiers.eanhelp. kongres as die amptelike manifes

Daar was.ook 'n lepeltjie soet by aanvaar.
die bittere ekonomiese pil wat die Die plan is wyd veroordeel omdat
honderdduisende witkiesers sckort dit hi.talle aspekte so vaag is. ,
voordie verkiesing op 6 September' , ' .Die minister van Finansies, Bar
moetsluk. "",:.' ,i,'•..o.: 'end du Plessis, het s6 daarop gerea-

Die: regering het 'n:;wye reeks' geer: "Ons sock eers 'n mandaat. Waar
maatreels aangekondig'omdleeko- die planvaag is, is dit 'n aanduiding

,nomieteProbeerregruk;;'·:::;; vir. die respek wat ons hetvir die
Die Nasionale Party gaan na die invloed wat onderhandeling gaan he."

kiesers met 'n plan' wat die Die belangrikste aspekte van die
Groepsgebiedewet dekriminaliseer plan is: ' ,' ,.
en voorsiening maak vir, die tot- * Die plan maak voorsiening vir
standkoming van 'n "00p" rasgroep, grondwetlike hervormings wat nog
'n handves van menseregte en on- onderhandel moet word. Aile rasse
derhandeling met 'swart leiers vir 'n en groepe sal 'n se in 'n demokraties-
nuwe grondwet. verkose regering he.

Die plan bring talle nuwe *Elke groep sal die volste moont-
denkrigtings bymekaar wat 'die like seggenskap oor sy eie sake ver
afgelope jaar of twee in NP-gele- lay. Emgroc:p sal nie 'n lIllderoorheers

,dere bedink en verfyn is tot die nie en alle groepe' sal moet instem
, Voorgestelde Aksieplan vir die ver· voordat 'n belangrike besluit geneem '

kiesing. kan word.

DIE NP SE VERKIESINGSMANIFES

groepe oorheersin plaas van 'n ware
plan omdat syresepte van die verlede nie-rassige demokrasie, . ,
mislukhet Sy bloudruk vir tuislande: "Dit ishoekom die Olivier-kom-
het gefaal. Sy driekamer-beleid hetmissie se. menseregteverslag
hom vasgeloop, Aile,vorige planne', terugverwys is, want hy aanvaar nie

na swart leiers gaan. -. het gefaal. " ,groepe as die boustene van die poli-
"'n Mens kan sien daaris 'n nuwe "Indien die regering ernstig is met tieke proses nie,.'. _

kaptein, maar die, bemanning bly sy eennasie-benadering, is dit posi- '''DieNPerkenhyhet'nnuweplan
nog netdieselfde." . ' , tief. ~ .,,:nodig~maardaarisgeennuwedenke

DR FERDIE HARTZENBERG, "Die NP bly vasklou aan sy'om dituit.te spel nie.' '
onder-leier.van die KP: groepsgedagte. Die groepsidee loop'PROFESSORDEON GELDEN-

. .' "Swart meerderheidsregering sal soos 'n goue draad deur die plan. Die HUYS, politieke wetenskaplike van
onafwendbaarvolg op die instelling ,groepsbegrip dui net opeending: die die RAU' , .",
'van die plan. Die Blanke saldie " regering bly vasklou aan apartheid. ' ,', '·"Dit i~positiefdatdie regering
.gevangene wees in 'n grondwetlike " Dit gaan onderhandeling baie moeilik ','erken' dat Suid-Afrika een onver-:
bestel waarin selfs die meerderheid , maak en nie die internasionale ge-, deelde staat is met een burgerskap
blankes 'nie in .staat sal wees om meenskap tevrede stel nie, ., vir almal en dat elke Suid-Afrikaanse .

, Jacques Pauw

Regering keerna links, klou
vasaan regse'standpunte

,'. .
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NATUURBEWARING·

Ivoorverbod 'onprakties' vir

Suid-Afrika en Zimbabwe
word en die gebled sal
dan oopgestel word vir
toerlste.

Die bestuurskomltee
sal omslen na die be
heer en bestuur van die
reservaat, onder meer
die Instandhoudlng van
paale en watervoorslen
Ing.

Die Ovahlmba-In·
wooers kan ongestoord
voortgaan met hul tra
dls.lonele leef'wyse en
veeboerdery en oor die
gebled rondtrek.

USPARTNERS IN ADVERTISING 0074

waring, sa l di e natuur
reservaat admln lstreer.

Die Ovahlmbas sa l
normaalweg met hul
boerdery kan voort
gaan. maar sal uitfraard
nle van die dlere In die
reservaat kan jag nle ,
hel Van Rooyen gnf.

Ollfante, renosters,
leeus, kameelperde,
gemsbokke' en sebras
word op die oomblik In
die gebled aangetrer.

N01 dlere sal In die
reservaat hervestll

Dus k:an u op Metal Box staatmaak
om u die beste in verpakkingsekonomie,
opsies en dienste te bied.

Ons gediversifiseerdeverpakkings
afdeling word Divpac genoem.

Elke dag van u lewe is ons produkte
menigte vorm ~rens naby u -
van houers vir skoenpolitoer tot
herverseelbare oliekanne,
versierende blikprodukte en - Pssst! 
spuitkannetjies natuurlik.

woners va n d ie ge b led,
nomadle se O vahlmba
vee boere, sal egter on 
gehlnderd met hul le
wens kan voortgaan, bet
die adjunk-hoof van
naluurbewarlng In Na
mibia, Leon van Rooyen,
aan Vrye Weekblad
gese,

'n '8estuurskomltee
van 14 lede, waaron
der die tradlslonele
hoormanne van die
gebled en lede van die
Departement Natuurbe-

Boere en renosters lewe saam, Anton Steenkamp

S005 In die Rlch
tersveld, gaan 'n groot
deel van die Kaokoveld
In die noordweste van
Na mibia In 'n natuur
reservaat om skep word
sender om die leefw yse
van die Inwoners omver
te gool .

' n Ongerepte half·
woestyngebied van een
mlljoen bektaar, tussen
die Kanenerlvler en
Damaraland, gaan In 'n
natuurreservaat
omskep word.

Die tradlslonele In-

SAAM BEWAARONS DIE BETERDINGE IN DIE LEWE.
. Metal Box Suid-Afrika Beperk

Chitepo, sou 'n algehele
verbod op ivoorhande1 in
Zimbabwe se geval sin
neloos wees, omdat
ivoorprodukte in die land
afkornstig is van olifante
wat uitged un moes word
orndat die groot troppe
moet plek maak vir land
bougrond.

Omdat verpakkingstegnologie sogespesialiseerd
geword het, is MetalBox vandag sewe onafhanklike
ondernemings wat elk op
'n spesifieke terrein konsentreer.

Ons werk saam deurdat ons
mekaar se tegnologiese bronne,
kundigheiden navorsingsfasiliteite
deel en deur ons oorsese
bondgenote gerugsteun word.
Tog ding ons almal met
mekaar mee om besigheid.

uitgeoefen word, kan
veral arm Afrika-Iande
finansiele voordeel uit
beperkte ivoorhandel put,
terwyl wilddiewe steeds
vasgetrek word. 'n Alge
hele verbod kan juis
daartoe lei dat die pro
duk kosbaarder word en
wilddiefstal toeneem," se
Mulder .

Sedert die WWF se
oproep op I Junie, het
verskeie lande reeds 'n
verbod op die invoer van
ivoor aanvaar.

Hierooder teldieVSA,
die 12 lidlande van die
Europese Ekonomiese
Gerneenskap, Switser
land en Kanada,

]apan het 'n gedeelte
like verbod op ivoor
invoere ingestel, Hiervol
gens kan hulle wei rou
ivoor koop van lande wat
ivoorhandel beheer.

Verteenwoordigers
van die Afri can Wildlife
Federation het hulle egter
gevra om dit te heroor
weeg en 'n volle verbod
in te ste!'

"Enige handel in ivoor
sal wilddiewe aanspoor
om steeds olifante dood
te maak in die meeste
Afrika-lande," het Perez
Olindo van Kenia die
week aan die Japanse
regering gese na same
sprekings van drie dae .

Hongkoog,een van die
grootste invoerders van
ivoor, het 'n verbod op
die invoer van rou ivoor
geplaas, maargaan voort

• met die invoer van ver
werlcte ivoorprodukte.

Die Zimbabwiese
regering ondersteun die
standpunt van Mulder.

Volgens die land se
minister van natuurlike
hulpbronne, Victoria

Anton Steenkamp

DIE oproep vir die
wereldwye verbod op
ivoorhandel deur die
Wereldw ye
Natuurstigting (WWF) is
nie 'n praktiese oplossing
vir kwynende olifant
getalle nie , se dr Pie ter
Mulder, direkteur van
natuurbewaring in die
Transvaal.

In 'n land SODS Suid
Afrika, waar die uitvoer
'Van ivoor streng beheer
word, kan die opbrengs
uit -ivoorhandel terug 
geploeg word in bewa 
ringsprojekte.

'n Wereldwye verbod
op ivoorhandel sal in
Oktober in Geneve
voorgestel word by die
byeenkoms van die 102
lidlande van die Konven
sie vir Intemasionale
Handel in Bedreigde
Spesies (Cites), waarvan
Su id- Afrika 'n lid is.

Daar sal waarskynlik
voorgestel word dat
ivoo rhandel verskuif
word van Skedule 2, wat
voorsiening maak vir
streng beheer, na Sked
ule 1 - 'n algehele verbod
op ivoorhande!.

As die voorstel aan 
va ar word , sal Suid-Af
rika 'n voorbehoud daarop
registreer, se Mulder.

Die voorbehoud sal
wees dat die ivoor
opbrengste uit wettige
uitdunoperasies, SODS wat
van tyd tot tyd in die
Krugerwildtuin plaas
vind, wei verlcoop mag
word, en dat individue
en instansies wat wettig
in besit is van ivoor, dit
ook van die hand mag
sit.

"Mits streng beheer

Koop 'n mat vir
die natuur

SUID-AFRIKANERS kan nou al ma l saam In die
natuur gaan voetslaan, nadat die Johannesburgse G:
Voetslaa nklub 'n ou bepallng dat die k lu b net vir
"Europeers" oop ls, ult hul grondwet verwyder
het ,

Die klub organlseer dag- en naweekultslapples
In die Transvaal.

"Van al di e plase wat ons genader het vir d ag
ultstapples, bet twee boere gesf bulle Is nle bereld
om mense van aUe kleure te aanvaar nle," sf A
Raubenbelmer van die Voetslaanklub.

Openbare voetslaanpaale dwarsoor die land Is
almal oop vir alle rasse.

NOll kan almal saam stap

NATUURBEWARING kan nou aangehelp word deur
matte te koop!

Utex-tapytvervaardigers het 'n nuwe reeks van agt
matte bekend gestel, wat elk na 'n inheemse voelsoort
vemoem is.

Vir elke vierkantemeter van die Sanctuary-reeks
wat verkoop word, sal die maats kappy Rl aan die
N atuurlewevereniging se fonds vir bedreigde spesies
skenk.

Die geld wat so ing esamel word , sal gebruik word
virdie Natuurlewevereni ging se habitat-be waarskema
wa t daarop gemik is om die hele habitat, eerder as net
'n bepaalde spesie, te bewaar.

"Deur die habitat te bewaar , word die ekologiese
balans van die gebied behou en al die fauna in die
gebied bewaar," se Susan van Zyl van die Natuurle
wevereniging.

Anton Steenkamp
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Grusamemense-offers InO-eS',dwelmkultusbeskerm

inhaa:Inie, nie in 'n honderd jaarnie,'
was die woorde van 'n middeljarige
man met diep Iyne qJ sygesig. "China
sal nie verandernie tensy Deng sterf.
Wie weet wat dan sal gebeur."

Die man se vriende het hom
waarskuwend in die ribbes gestamp,
en hy het die waarskuwing ter harte
geneem en nie weer sy mond oopge
maak nie,

Die trein het deur Wuhan gereis
en 'n stem oor die luidsprekers het
die passasiers gewaarsku om weg te
bly van die vensters af: "Vir die
passasiers se veiligheid, sal die trein
bearnptes assebliefa! die badkamers

, en vensters sluit."
Wuhan was een van die talle stede

wat deur die studentebetogings getref
is, en die brug oor die Yangtze is 'n
paar keer versper.

Daar was nou troepe op die brug.
·In Changsha, die hoofstad van

Hunan, die tuisprovinsie van Mao
Tse Tung, het drie goed geklede here
op die trein geklim en koers gekies
na die weelderige waens met sagte
sitplekke en waar elke afsonderlike
koepee vier gemaklike beddens bied.

" Al vier was lede van die kom-
munistiese party, en twee vanhulle
het reeds uitgebreide wereldroerc
ondemeem.

Nie een van hulle het weer te
voorskyn gekom voordat ons ons
laaste bestemming, Guangzhou, die

" hoofstad van die Guangdong-provin
sie, bereik het nie,

Die passasiers het gedwee afge
klim in die vogtige vroee more.

"Ek gee nie veel om vir die poli
tiek nie,' het een gese.

"Natuurlik, gee ek om," het hy
bygevoeg, "Maar daar's nie veel wat
ek daaraan kan doen nie."

Sy mede-reisigers het instemmend
geknik, -IAFP

William Brent

baas is Beijing toe gestuur vir 'n ,
,week.Op 3Junieis hynadie Tianan
inenplein om te sien wat daargebeur,

"Die troepe het hom in die been
geskiet, en hy het niks gedoen nie,"
het hy gese.

Die jong tegnikus het sy kake
geklem en sy vuiste gebal: "Soveel
Chinese wil die plek verlaat, maar
hulle kan nie," ,', .

Die wete het daartoe bygedra dat
die meeste van China se 1,1 biljoen

, mense hullot aanvaar het. Die meeste '
,keer hul rug op die kille werklikheid
van hulleiers se onmenslikheid.

'n Ongemaklike stiltehet oor die'
groepie vreemdelinge, verteenwoor
digers van China se middelklas,
gedaal.

Die trein het deur die nag en die
Hebei- en Henan-provinsie gekron
kel.

Met dagbreek her 'n opruiende
weergawe van die Chinese volkslied
ocr die luidsprekersin die treingespeel
- ironies genoeg een van die steunpi
lare in die hoopvolle dae van die
studente-betogings op Tiananmen
plein.

Twee trokke verder het passa
siers op die houtvloereuitgekamp en
die wat enigsins koo slaap, kon hulself
gelukkig ago

Die passasierswaens is berug in
China, met tussen 150 en 200 mense
- party staande, ander uitgestrek op
die glad gespoegde vloer -ingedruk
in 'n ruimte bedoel vir 115 mense,

Die "Laobaixing" - China se Jan '
Alleman wat 80 persent van die
bevolking uitrnaak - maak gebruik

, van die grillerige ~aens. . ,
, Meesta! kleinboere, maar' hulle

praat ook politiek.
"Ons land sal nooit Amerika kan

GUANGZHOU, China - 'n Treinrit
van Beijing na die suidelike stad het
die frustrasie van sommige Chinese
en die selfopgelegde onverskilligheid
van ander jeens die onderdrukkende
kommunistiese stelsel uitgewys.

'n Paar dae gelede by die sentrale
spoorwegstasie van Beijing het
gewapende troepe op soek na "teen
revolusioneres" ,die passasiers se

,bagasie deursoek.:
Die passasiershethulselfgemak

lik gemaak in die dennegroen trein
trokke vir die reis van een dag en
tweenagte, en met niksanders om te
doen nie, begin gesels, '

Die veiligheid wat naamloosheid
bied, het die gesprek spoedig in die
rigting van politick ~, weer eens 'n
tahoe na die regeringsoptrede teen
pro-demokrasie-betogers, en die
gevolglike aanhouding en te-'
regstellings van 4 Junie - gestuur.

In 'n passasierswa met harde
bankies het 'n 35-jarige onderwyseres
van Wuhan, in die suidelike HuOOi
provinsie, die gesprek begin met:
"Wat die kommuniste gedoen het, is
afstootlik.

"Ek se nie Deng Xiaoping is '
onbevoeg nie, maar hy is te oud," het
sygese. "Hy hetdie teregstelling van
studente beveel. Ek haat hom regtig
daarvoor. ,

"Enigiemand met 'n opvoeding
glo nie meer die party nie. Slegs
onkundiges glo - indien hulle enigsins
omgee,' het sy gese.,

'n Ouer vrou van die suidelike
Guizhou-provinsie het senuweeag
tig rondgeskuif en gese: "Ek dink
regtig nie ons moet hieroor praat
nie,"

Langs haar het 'n spoorwegteg
nikus gesit 'op 'pad huis toe na sy
besoek aan die hoofs tad. Hy het ook
tot die gesprek toegetree: Ek en my

INTERNASIONAAL

..... 'Ireinrltdeur China met
frustrasie as reisgenoot

Geskokte joemallste by 'n potvol mensllkeoorblyfsels.
Foto:AFP

!

METAMOROS, Mexiko - Die kul
tuslid, omring deur 'n rookw.olk, tel
sy panga op en deurkloof sy slagof
fer se kop, Bloed spuit in die skottel,

Nog 'n mens like offer is deur die
bende dwelmsmokkelaars uitgevoer
~ 'n grusame ritueel wat volgens hulle '
magiese beskerming aan hulle bied.

Vier van die nege dwelmsmok
kelaars, wat aangekla word weens
die moord op 15mense by die Santa
Elena-plaas naby Reynosa, 80 kilo- '
meter wes van Metamoros op die
Mexikaanse grens, het rustig op.'n
perskonferensie van hulle grusame

,dade vertel.
Die aangehoudenes is alma!tussen

die ouderdom van 22 en 24en hulle

storie het miljoene TV-kykers laat
ril.

"Ons het hulle vir' beskerming
, vermoor,' het Elio Hema:nd~ Ri

vera gess, Hy het.erken dat hy een
van die slagoffers geskiet en 'n ander
se kop afgekap het.

N og 'nmoordenaar, David Serna,
se die dwelms en ammunisie wat op

, die plaas gevind is, behoort aanhulle.
, Die groep het rituele soortgelyk

am "santeria" - 'n mengsel van die
Rooms-Katolieke geloof en die
aanbidding van afgode van Wes- ,
Afrika - uitgevoer. Maar op aan
drang van die "godfather" van die
bende, 'n Kubaansgebore Amerikaner,
Adolfo de Jesus Contanzo, het die

JavierMota
groep die "santeria" een stap verder
gevoer: nie net diere is geoffer nie, '
maar mense ook.

Contanzo is voortvlugtend en
steeds op vrye voet.

Die vier aangeklaagdes het bydie
perskonferensie hul dade erkendeels
omdat hulle, volgens 'n advokaat- '
generaa! van Texas; Jim Mattox"
"verbaas was dat hulle kultusmagte
nie geslaag het nie",

Die polisie het gebrande vere,
,kerse, bakke en 'n groot skottel met
mens like organe soos harsings en
harte gevind, Tekens dat daar van
die organe geeet is, is ook gevind.

Stukke been is uitgesny em halssnoere
meetemaak.

"Hulle het geglo die menslike en
dierlike offers, sal 'n magiese skild
om hulle plaas wat hulle teen on
geluk beskerm," het Mattox gese.

. Volgens Mattox het die plaas SODS

,'n "slaghuis vir mense"gelyk.
, Diebende het 455 kilogram dagga
,per week na die VSA gesniokkel,
, Die slagoffers sluit 'n ,21-jarige

,.'student van Texas, Mark.Kilroy, in:
,.Hy het verdwyn toe hy iIi die gebied
met vakansie was. I

Die polisie glo dib offerandes is
oocn~d~van9maan~uitg~oer
en dat <litContanzo se idee was. Hy
het sataniese rituele by sy rna in

Miami geleer en jong Mexikaners
gewerf om die makabere rituele uit
te voer en die dwelmhandel te be
heer.

Voor die rituele moord is die
slagoffers bedwelm en geblinddoek.

Na die afskuwelike ontdekking
het die Mexikaanse polisie 'n landwye
soektog begin en verskeie' ander
sataniese tempels, meestal in Mexiko
Stad, gevind. .

Daar was geen verdere getuienis
van menslike offerandes nie, maar
klein poppies met naalde in hulle
gesteek en spoggerige meubels wat
met dwelmgeld gekoop is, is gevind.

Intussen duur die soektog na die
sataniese "godfather" voort. - AFP
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SUIDER-AFRIKA

Geld gaan deurslag gee in die verkiesing Mosambiek
hOD
Angolese '
skietstilstand
fyn dop

Louis-Marie Tattevin

MAPUTO - Die skietstilstand
tussen die Angolese regering en
Unita word fyn deur die Mosam
biekse regering - wat met die
selfde probleem sit - dopgehou.

Volgens diplomate is die
probleem in Mosambiek egter
meer ingewikkeld omdat groat
groepe struikrowers en terroriste
dit moeilik maak om Renamo
teen te staan,

Pres Joaquim Chissano het die
skietstilstand in Angola geloof
en gese sy regering is bereid om
dieselfdetedoen "opvoorwaarde.
dat die rebelle geweld afsweer en
die bestaande regering erken",

Volgens die amptelike
standpunt onderhandel die rege
ring nie met Renamo nie, maar
word daar weI onderhandelings
onderdie leiding van die Rooms
Katolieke kerk toegelaat. Sedert
1987 geld 'n amnestie vir rebelle
wat hulself oorgee.

Mosambiek is reeds 14 jaar
lank onafhanklik van Portugal,
en die afgelope tien jaar woed 'n
burgeroorlog tussen regerings
troepe en Renamo. Regerings
magte het grotendeels . beheer
verlooroor die land wat oor2000
kilometer strek en 799 380 vi
erkante kilometer beslaan.
. Dieorigeveerl0 000 reger

ingsoldate is in weennagkampe
in die hoofstede en dorpe van die
10 provinsies van Mosambiek
gestasioneer, Renamo beweer
hulle bestaan uit 22 000 man-
skappe. .

- _·_B aie mense het hulle buise en
landerye verlaat en een derde van
die bevolking van 15 miljoen bet
in die groter dorpe skuiling gaan
soek in vlugtelingskampe, waar
intemasionale noodhulporgani
sasies hulle van kos voorsien.

. Volgens diplomate is dit die
soort geweldwat enige boopop
vrede vemietig. .

Renamo is 'ngeorganiseerde
beweging wat geslaagde militere
aanvalle kan : loods, maar
noodhulpwerkers, dokters en sen
delinge beaarn dat hulle nie die
enigstemag is waarmeerekening
gehou moet word nie.
.; Daar is duisende struikrowers

wat sornsdeur Renamo gebruik
word, maar wat meestal na
willekeur plunder, verkrag en
moor.
. . Die leierlose bendes, sander
enige politieke motivering, sal
nie deur 'n skietstilstand geraak
word nie, en die situasie kan vir
jare voortduur omdat die weer
mag nie in staat is om as 'n poli
siemag op to tree nie.

In Angola kan Unita as Ie
gitieme mag optree omdat hulle
v66r onafhanklikheid reeds teen
die Portugese bewind bedIywig
was. Renamo kan nie op sulke
historiese legitimiteit aanspraak
maak om mag te decl nie.

Verder is Jonas Savimbi die
onbetwiste leier van Unita, rerwyl
Afonso Ohlakama se leierskap
oor di I" afgelope aantal jare deur
moorde en afvalligheid geken
merk is. Dit dui daarop dat sy
posisie wankelrig is..

Buiten die primitiewe admi
nistratiewe strukture in die sen
trale gebiede wat deur Renamo
behecr word, het Rename nog die
starnsteun nog die politieke mag
wat Unita geniet, - AFP

Simon Kaukungwa, die Icier van
Swapo in die Oshakati-streek, het
aan ondersteuners gese: "Onsdoen
'n beroep op alle Narnibiane, ongcag
hul kleur, ras of geslag, omin vrede
saarn te leef en saam aan 'n nuwe
nasie te bou."

Die OTA, met hulle goed ge
oliede veldtog wat reeds in 1978

.getoets is, was gelukkig om 4 000
ondersteuners na hul vergadering te
10k.

Mudge het gewaarskudatdie hoe
.verwagtings wat Swapo by mense
koester daartoe kan lei dat mense na
die verkiesing en indien Swapo wen,
gefrustreerd sal wees. .

Swapohet waarskynlikbaiemeer
geld as die OTA. .

Die Organisasie vir Afrika-een
heid alleen het 25 miljoen dollar vir
Swapo se verkiesingsveldtog gegee.

EnSwapo het op die loop gegaan.
Hulle het R4,5 miljoen betaal vir
hulle hoofkwartiere in die Metro
politan Life Trust-gebou in
Goethestraat in Windhoek se mid
destad.

Die laaste twee weke het Swapo
39 huise in die Windhoek-gebied
gekoop. Na bewering is tien van
hulle meer as R250 000 werd. .

Geld gaan in die verkiesing 'n
deurslaggewende rol speel- selfs al
dink baie mense dat Swapo dit Ocr-
weldigend gaan wen. . -

Jonas Savlmblvandeesweek
, afgeneem In Jamba.

FoIO: TrevorSamson-AFP .

naliste saam met die leiers rond te
vlieg nie. InRundu was Dirk Mudge
ekstaties toe duisende mense in die
strate vergader het om die bakkie
van die OTA-leiers te greet,

Die geroep van "Viva OTA", en
"Viva" elke leier in die party, het dit
meer na 'n saamtrek van hulle hoof
teenstander of 'n vergadering van
aktiviste in Suid-Afrika laat klink.

Muyongo, 'n voormalige vise
president van Swapo, het Swapo
daarvan beskuldig dathulle poog om
die verkiesing te vertraag deur
terugkerendes langer in kampe aan

. tehou.
"Terugkerendes verlaat nie die

kampe baie gou nie. Swapo speel
met inense wat vir jare gely het ...

"As Swapo 'n algehele oorwin
ning verwag, pla alles hulle," het
Muyongo gese. ,

Toe die DTA-leiers die volgende
dag in Oshakati aankom, was Swapo
besig met 'n groot saamtrek. Alte
saam 10000mense het die saamtrek
bygewoon.

Driegroat Ieiers vanSwapo, Hidipo
Hamutenya, Hage Geingob enTheo
Ben Guribab het na dekades van
asiel na hul vaderland teruggekeer, .
maar was nie by die saamtrek nie,
Hulle was nog besig om hulself te
vestig.

Peter Kenny
weermagkamp was vanwaar die to
tale aanslag vanuit die noorde beveg
is: gehou.

.Baie van die woonkwartiere op
Oshakati staan leeg. In sornmige bly
daar VV-troepe, Die kanonne by die.
ingang van die dorp is afgehaal.

'n Mens hoor niemeer die gedreun
van Ratels.: Elande en Buffels nie 
net die spookagtige gebalk van die
polisie se Casspirs,

Die Namibiese polisie (Swapol)
word toenemend beskou as 'n inti
miderende mag wat die verkiesing
kan verongeluk. -

Namibia se politiekepartye- daar
ismeeras40-salop 1Julie, wanneer
kiesers begin registreer, amptelik met
hul verkiesingveldtogte begin.

Maar die groot saamtrekke wat
deur Swapo en die DTA in die noorde
gehou is, wys daarop dat dit 'n harde
en duur verkiesingveldtog gaan wees.

Die OTA spaar nie 'n sent nie.
Toe die president van die OTA,
Kuaima Riruako, die voorsitter; Dirk
Mudge, en die onder-voorsitter,
MisakeMuyongovan Wes-Duitsland
teruggekeer het, het hulle groat saam
trekke in die noorde georganiseer.

Drie vergaderings is by Katima
Mulilo, Rundu en Ongwediva naby
Oshakati gehou.

Nie 'n pennie is gespaar om joer-

posisiegewees het nie, en die MP1A uitgeskakel en toe virUnita verdryf,
sou waarskynlik nie bereid gewee~ . ondanks Suid-Afrikaanse hulp aan
het om te onderhandel nie, het hy . Unita,
gese.,. Unita dring nou aan op 'n alge-

Savimbi het ontken dat hy ge-' mene verkiesing na die vorming van :
dwing sal word om Angola te ver- 'n oorgangsregering..
laat."Jy kaniernand nie in ballingskap .' Die grootste deel van die interna-
stuur as jy hom me oorwin nie," het sionalegemeenskaphet die afgelope
hy gese. 14 jaar die MPLA-regering as die·

Volgens Savimbi is Angola nou wettigeregeringvanAngolabeskou,
"amper terug by Alvor", die Portug- maar die VSA het deurgaans virUnita .
ese dorp waar die regering in Li- ondersteun.·
ssaboninJanuarie 1975 'nooreenkom:s Dieregeringvan die Sowjet-Unie
onderteken het waarvolgens die drie het die week inMoskou die vredesa-
Angolese bevrydingsbewegings 'n mespreJdngsverWelkomen terselfder-
oorgangsregering sou vorm wat 'n tyd 'n beroep op ander.lande gedoen
algemene verkiesing sou reel. omhul "inmenging in die huishoude-

Die koalisie het egter nie lank like sake van Angola" te beeindig
gehou nie. Die MPLA het Holden om vrede en stabiliteit te bespoedig.
Roberto seNational Liberation Front - AFP.

OSHAKA11 - Die gebalde vuis
omhoog in die stowwerige lug van
Ow ambo - die man is aangetrek in
die helder blou, groen en rooi kleure
vanSwapo.

Langs hom waai net so 'n opge
wonde hand die vredesteken van
Swapo se grootste mededinger in die
November-verkiesing - die OTA.

Die twee teenstanders terg mekaar
met party-slagspreuke, maar die
glimlagte op hulle gesigte verraai 'n
atmosfeer van vriendelikheid . vir
die oomblik, in elk geval.Dit het
gelyk na die soort politieke konfron
tasie wat in 1985 in Suid-Afrika tot
halssnoermoordegelei het.

'n Senuagtige Ierse polisieman
van die W se monitorgroep het
opgemerk: "Dit is gevaarlik - die
geringste onderonsie kan in 'n geveg
ontaard."

"Weg met OTA," skree Swapo
ondersteuners.

Oaar was geen gevegte nie.
Oit was inderdaad so vreedsaam

.dat die VV se spesiale verteenwoor
diger in Namibia, Martii Athisaari
gese het hy is bemoedig deur die
vreedsame politieke saamtrekke in
die noordevan die land, waardaar23
jaar lank 'n oorlog in die naam van
Namibia se vryheid gewoed het.

Beide die OTA en Swapo het
verlede naweek saamtrekke op die
dorp - wat eers 'n Suid-Afrikaanse

Na bloedige 14 jaar praat
Angola oor vrede
VERTEENWOORDIGERS van die
Marxistiese Angolese regering en die

. rebelle-beweging Unitahet.die week
met vredesamesprekings in Kinshasa;'
die hoofstad van Zaire, begin.

Die Angolese president, Jose
Eduardo dos Santos, enUnita-leier
Jonas Savimbi het verlede week die
eerste keer sedert onafhanklikheid,
14jaar gelede,mekaar se hande geskud
toe hulle by 'n spitsberaad van 18
Afrika-leiers in Zaire op 'n skietstil
stand ooreengekom het.

Die president van Zaih:,.Mobutu
Sese Seko, sal as gasheer optree by
die vredesamesprekings, wat daarop
gemik is omaan Unita verteenwoor
diging in die regering, weennag en
administrasie van Angola te gee in 'n
poging omdie burgeroorlog te beein-
d~. . .

Savirnbi het egter gese hy sal nie ..
. selfmet die regerende MPLA onder-.
handel of deel vorm van 'n oor
gangsregering nie.

Unita stel 'n tweeparty.OO'r-.
gangsregering in die vooruitsig om
'n algemene verkiesing te reel, maar '
volgens die staatsbeheerde Angolese
nuusagentskap Angop sal die basiese
wette nie verander word nie. Ditkom
daarop neer dat 'neenpartystelsel
waarskynlikbehou sal word.

Beide kante het 'n beroep op hul
afgevaardigdes .gedoen om met 'n
oop gemoed en 'n redelike mate van
buigsaamheid te onderhandel.

Savimbi het uit sy hoofkwartier
in Jamba gese dis noodsaaklik dat
die samesprekings slaag, "want almal
in Angola wil vrede he". _.

"Unita sal nie uitstap uit die '
samesprekingsnie. Onssalpraattotdat
ens 'n ooreenkoms bereik,' het
Savimbi gese.

Hy was optimisties dat die VSA
hulp aanUnitasal voortsitnaverlede
week se ooreenkoms oor 'n skietsta
king.

Sonder hulp van die VSA, wat
sowat 15 miljoen dollar'n jaar be-'
loop, .sou Unita nie in so 'n sterk
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Martie se
slingervel reg
vir Goliat

Martie
Meiring,
een van
dleDP
seses
vroue- .

kmdldate

NG Kerkmoet
krisis in SA
aanspreek

Eisabe Wessels

Die Orange Free
State Teachers'
Association (Ofsta)
was die laaste on
derwysersunie vir
skole wat onder die
"bruin" Raad van

. Verteenwoordigers
val, 'om die
Vryheidsmanifes as
beleidsdokument te
aanvaar.

Die Kaapse,
Transvaalse en Na
talse onderwysers

.unies het dit verlede
jaar reeds gedoen,

"Ons aanvaar
almal die doel
stellings en inhoud
van die Vryheids
manifes en "ver
eenselwig ons
daarmee,"het Pieter
Jafta.ondervoorsit
ter van Ofsta, aan
Vrye Weekblad
gese.

Frank Chlkane

waarom word van swartrnense ver
wag om te reageer daarop, in plaas
van om ten volle deel daarvan te
wees en saam te bepaal aandie aard
van die nuwe inisiatief?" ,

Die konferensie is byna ontwrig
toe 46 menseMaandag indie Corona
tionville-hospitaal opgerieem moos
word nadat 'n onbekende stof in die
kapel, waar die konferensie moes
plaasvind, gespuit is. Dit het hul
velie en neuse aangetas en ernstige
naarheid tot gevolg gehad. Daar is
aanvanklik gevrees dat dit giftig is,
maar diepolisiehet gesedit is soortge
lyk aan "stinkbomme" wat deur
gekskeerders gebruik word.

Chikanewas onlangs ernstig siek
nadat'ngifstofin sy reiskoffer gespuit
is en amper sy dood veroorsaak het.

Anton Steenkamp'
VRYSTAATSEonderwysers het die
Vryheidsmanifes as 'n beleidsdoku
ment aanvaar,

Ij~ll::I:!il:ml*~iM:!,t:i:::::::Il:l;:::j;::l:j;l~:::l::l:ll:mi::l:~:i::l:ij:j:1

Onderwysers
aanvaar
Vryheidsmanifes

Charles Leonard

DIE reuk in die kapel van St Barna
.bas-kollegeinBosmontbuiteJohan
nesburg was miskien nie so aange
naamnie, maardieboodskapwatdie
Sekretaris-generaal van die Suid
AfrikaanseRaadvan Kerke (SARK)
totwitSuid-Afrikanersgerighet.het
gespreek van welwillendheid.

Dr Frank Chikane het in sy ver
slagby die 2lejaarlikse konferensie
van die SARK dieversoek wat hulle
in 1986 tot die wit NG ~erk gerig
het, herhaal: "Dit is julie ernstige
verantwoordelikheidom teverseker
dat die krisis in Suid-Afrika nie
voortduur nie."

Hy het witrnense aangespoortot
'n radikale hervertolking van die
Evangelie wat hulle moet lei tot die
verwerping van apartheid in sy ge
heelomdat dit teenstrydig ismet die .
Bybel. .. ".

Hul toewyding daartoe behoort
bewys te word deur hul leiers te
dwing om te onderhandel met die
werklike leiers van die onderdruktes
in Suid-Afrika, het hy gese.

Die NG Kerk kan die sluise van
vrede, nasionaalen in Suider-Afrika,
oopmaak deur vir eens en altyd die
stigma van 'n kerk wat apartheid
ondersteun die nek in te slaan.

"Ek weet dats6 'n beroep deur die
NG Kerk hul duur te staan kan korn.
Dit kan hul wit eenheid en1idmaat
skap kos; dit kan hulle ook duur kos .
in die gange van mag van die ras- .
sistiese regime en in die rassistiese
kulturele en nasionalistiese bewe
gings binne hul groep,

"Maarom gehoorsaam aanChris
tus en aan Sy kerk te wees, sal hul
opofferingsgrootwees,"het hy gese.

"Maar dit kan ook 'n verrykende
ervaring weeswat eenheid tussen
die wit NGK en hul swart ewekniee
kan bewerk, en hulle ook in 'n breer

.eenheidmet die ekumenieseliggaam
vanchristelike kerke in die wereld
bring:' .

In sy rede hethy die leier van die
Nasionale Party, FW de Klerk, se '.
Europa-safariafgemaak as oever- :
blindery. Die inisiatiewe waarvan
De Klerk sy gashere vertel het, ,ts .
tipies van 'n rassistiese aanslag..het .
hy gess, . /.

"As daar 'n nuwe inisiatief is"
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THE ANTI-CENSORSHIP
ACTION GROUP
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a panel discussion on

Speakers:
Reverend But! THLAGALE
Farid ESSACK .
Sheena DUNCAN
Rabbi ASSABI
Reverend Elias TEMA
Michael GARDINER
Malcolm PURKEY
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Oranjeplan-werkers, Carel Boshoff
en Azapo."

VerledejaarwasMeiring eenvan
die leidende figure in die Pretoria
2000-bewegingwaarin groepelinks
van die Nasionale Partykragte gesnoer
het omdie munisipale verkiesing te
stry.Daamahetsyin die loodskomitee
vir eenwordingtussen die NDB,die
Progressiewe Fe.deraleParty en die
Onathanklike Party gedien.

Martie glo dat die uitslag in Pre
toria-Oos'nspieelbeeld salweesvan
jong witprofessionele Suid-Afrikan
ers sepolitieke denke,

"'nMenskan duidelik siendaar is
'n ontevredenheidmet die regering.
Daar heers 'nvertrouenskrisis en die
land se benarde ekonomiese posisie
is besig om 'n paar onaangename
waarhe.de tuis te bring. Daaris net te
veel korrupsiestories en niemandglo
meer die regering se verklaarde in
flasiekoers nie, Daar heers alom 'n
gevoel dat die regering besig is met
krisisbestuur sonder ekonomiese

. verantwoordelikheid."
VolgensMeiring is daarheelwat

mensewatnogaltyd virdieNPgestem
het of mense wat nog nooit gestem
het nie wat nou na vore kom om die
DP testeun.

VirMeiring, wat self 'n lang pad
in die Afrikaansepers geloop het, is
dieregering seoptredeteen dievryheid
van diepers 'n belangrike strydpunt.
"Die howeendiepers is verkleineer,
dit alles ter wille van apartheid.Die
prys is nette hoog. '

"Mense het hulself vrygemaak
van tradisioneel ingeburgerde swart
vrese. '

"Daarheers'nou 'n sterker gevoel
vir regverdigheid en moraliteit.
Apartheid en "eie sake' is net nie .
meer verdedigbaar nie. As ek- 'n
hooftema vir die verkiesing moot
kies, dan is dit regverdigheid," se
Meiring driftig. .

Streekskodrdineerder
(Oos-Londen)

Hyofsy moetkan organiseer, .
. ondervindingin

gemeenskapsorganisasies h~, en
verkiesliktweetaligwees.

Instituut vir 'n Demokratiese
Alternatiefvir SUid-AfrQ<a

'n Kompeterende salarismet die
gewone byvoordeleword aangebied.

Ditis 'n verantwoordelike pos en
aansoeke van volwassekandidate

.word ingewag.

Aansoeke vir bogenoemde pos word .'
. ingewag. Diesuksesvolle aansoeker

sal Idasase doelvan 'n nie-rassige
demokratiese Suid-Afrika ondersteun.

Diesuksesvolle aansoeker moet so gou
as moontlikbegin.

Aansoekersmoethulle kwalifikasies,
ondervinding, tesamemet die name

van drieverwysingspersone stuur aan:

voormalige adjunk-minister van,
BuitelandseSake, is pas aangestelas
die nuwe adrninistrateur van die
Kaapprovinsie.

Maarpolitieke verdeeldheid binne.
familieverband is vir Meiring niks
nuutsnie, "Ek kom uit 'n skool van
politieke verskille. My pa was 'n
stoere Nasionalis en my rna 'n
bloedsap."

Martie was self jare lank 'n
toegewyde ondersteuner van die
NasionaleParty. "In die sestigerjare
hetekselfs'n geromantiseerde gevoel
oar Afrikaner-Nasionalisme gehad,
Na 'n ligte flirtasie het dit afgekoel,
Maar daarna het Vorster se Afrika
detentemy aangegryp. Ek het nooit
sterkgeglo in apartheid nie, maar ek
hetgeglodie Nasionale Partykandie
inisiatiefneem.

"Ekhet die driekamer-parlement
gesteun in die waan dat dit 'n oor
gang sal bring tot swart deelname,
maar toe volg die groot ontnugter
ing." Soos vir talle ander was PW
Bothaseberugte Rubicon-toespraak
vir Meiring 'n doodloopstraat en
keerpunt, .

Dit het gelei tot haar eersre
regstreeksedeelname indiepolitiek.
Toe Wynand Malan sy bande met
die NasiorialeParty verbreek, het sy .
hom ondersteun. Sy het 'n bestuurs
lid van die Nasionale Demokratiese
Beweging geword en in die maaride .
watgevolghet veral agterdie skerms

, gewerk om bande met buite-parle
menteregroepe te smee,

Haar vriendskapsbande .wat sy
gesmeehet in haar jare.as re.dakteur .
van 'n swart tydskrif het handig teo
pasgekom.

"Ek het die NOB beskou as 'n
soort intellektuele dinkskrurn. Ons
het onmiddellik kontak gemaakmet .
wyd uiteenlopende groepe soos die

The SACHED Trust,
an independant organisation
committed to non-racial .
education has a vacancy for an
Bnglish Course Developer in 'its·
Research and Development
department.

We are looking for a full-time
person, who:
- will write the Skills for
Learning page in the New
Nation newspaper,
- will develop NSC English
setwork material,
- will develop innovative English
materials at secondary school
levels,

A written application including
a CV and names of two
references should be sent to:

Closingdate forapplications: 17July 1989

SACHED Trust.
Staff Development and Training
Department . .
POBox 11350
Johannesburg
2000

VACANCY

"DISsoosom voor Goliat te staan te
kom," se Martie Meiring oor haar
vuurdoop in die Suid-Mrikaanse
panypolitiek. Meiring isdieDemokra
tiese Partyse kandidaat in Pretoria
Oosvirdiewitvolksraadsverkiesing
op 6 September.

Dat sy soos 'n Dawid van ouds
voel watdie vyand met 'n slingervel
gaan aandurf, is te verstane..

'nGeharde politikus sou tweekeer
dink voordat hy die NPgaan aanvat
in die setelwaar die partyin 1987 sy
grootste meerderheid behaal het,Maar
Meiring skrik nie vir die meerder
held van 8 242 wat dr Theo Galant
van die NP oar die PFP behaal het
nie,

Meiring glo sy het 'n goeie kans;
"Jong Afrikaners is keelvol. Hulle .
sock nou politieke inspraaken hulle
soek dit deur die DP."

Meiring, 'n bekende joemalis en
politieke waamemer, is een van die
DP se ses vroue-kandidate wat hul
politieke vuurdoop op 6 September

'sal ondergaan. .
Sy isvasoortuig daarvandathaar

yuppie-kiesecs totanderinsigte gekon
hetoor dieNasionale Party.Volgens
Meiring is die grootste getal aan
seekers vir DP-lidmaatskap afkorn-.
stiguithaar Pretoria-Oos-setel."Die
mense ismoegvir diepolitiekedien
stigheid van die NP," se sy.

HiergaanMeiring'n spreekwoor- .
delikeagterplaas-verkiesing veg.Sy,
haar argitekman Hannes en dogter
Kabous woonop 'n kleinhoowe binne
die kiesafdeling. Kabous is op 'n
plaasskoolindie distrikenMartieen

, 'n handvol vroue bedryf 'n stewige
tuisnywerheid.' .. .

Maarhaar voorstoep, watoar haar
. kiesafdeling uitkyk, is jare reeds 'n
. parlement in die kleine. Vriendeen
famillevan links en regs in die poli
tiekespektrum vergadergereeldhier.

Haar swaer, .Kobus Meiring,
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AGTERGROND

min steun, soos blyk uit die lae kies
persentasies.

Daarby het die huurskerp gestyg
onder die rade, wat tot 'n nuwe vlaag
van verset gelei het, veral in die
vormvan huurboikotte,

Gemeenskapsorganisasies het met
'n altematiewe voorstel vorendag
gekom dat inwoners die huurbedrag
moet betaal wat hulle kan bekostig.
Hulle was bereid om dit met die
bestuursrade te bespreek, maar die
proses is kortgeknip deur die nood
toestand, wat dit vir gemeenskap
sorganisasies ·moeilik .gemaak het
om te organiseer.

Onder die huidige regeringsbeleid
van "ordelike verstedeliking" word
onlusgeteisterde townships
opgegradeer om die inwoners te
probeer kalmeer, volgens Boraine,

Terselfdertyd word "opstokers"
geidentifiseer en' onder die
noodrnaalreelsverwyder.Beheer word
uitgeoefen onder die Nasionale
Bestuurstelsel en Gemeenskaplike
Bestuurskomitees,

Die gemeenskappe se eise om hul
griewe op te los, is nou baie meer
konkreet as net vae eise vir die
vrylating van Mandela en die ontban
ning van die ANC, se Boraine.

Die Soweto People's Delegation,
wat mense soos eerw FrankChikane
van die Suid-Afrikaanse Raad van
Kerke en Cyril Ramaphosa van die
National Union of Mineworkers
insluit, het byvoorbeeld spesifieke
eise aan die Soweto-stadsraad gestel
en hulle bereidverklaar om met die

- Transvaalse Provinsiale Administra
. sie en die Johannesburgse Stadsraad

te onderhandel.
Hulle eis dat agterstallige huur

geskrap moet word, dat huise aan die
inwoners oorgedra word, en dat die
infrastruktuur opgegradeer moet word.
Dan moet 'n eenvormige belasting
basismet Johannesburg ingestel word,
wat sal neerlcorn op kruis-subsidiering
van die twee stadsrade.

'n Sterker versetbeleid is gevolg
deur organisasies soos die ANC, die
PAC en die South African Congress
of Trade Unions (Saetu).·

Dit het neerslag gevind in die
versetveldtog teen paswette en die
busboikot van die 1950's, maar dis
hardhandig deur die regering onder
druk,

Onder die apartheidsbeleid van
Verwoerd is daar van 1960 af geen
huise vir swartmense gebou nie. Die

. beleid het eers in die vroee tag tiger-
jare verander, '

Onder die tuislandbeleid is dui
sende mense uit die townships na die

" tuislande verskuif.
Al die faktore het gelei tot 'n

totale wanbalanstussen wit en swart
behuising.

In "wit',' Pretoria, woon daar
byvoorbeeld gemiddeld 14 mense
per hektaar, en in Mamelodi 125.
Waardaargemiddeld L'Zmense inn

, "wit" huis bly, is die getal in Mame
lodi 20. ' ,

Die plaaslikebestuursrade wat
onder die 1983-grondwet op die
inwoners van die townships afge-d
wing is, het volgens Boraine baie

Behuisingsbeleid die werklike
oorsaak· van' verset

naarnde naturellereserwes. beheerbare ingang was, en daar was
Die beleid teen verstedeliking het 'nbufferstrookvanminstens 500meter

in die vyftigerjare, onder die NP, tussen die swart townships en wit
neerslag gevind in die paswette en woongebiede.
instromingsbeheer.Onderdie beleid Die beleid is in direkte konflik
moes swart townships finansieel vir met die erkende behuisingsbeleid
hulself sorg en het min geld van die regoor die wereld, waarvolgens die'
sentrale sakedistrik teruggevloei na _ armsteledevandiegemeenskap,die
die townships, hoewel die kapitaal werkers,dienaasteaanhulwerkplekke
deur "wit" stadsraade beheer is. in die stadsentra bly..

Omdat swartes nie regte.in die Die NP-regering se
stede gehad het nie, is baie van hul behuisingsbeleid het veroorsaak dat
griewe bloot as ongeregverdig afge- juis die mense 'n groot deel van hul
maak, wat tot 'n verskerping van geld en tyd aan reiskoste moet be-
verset gelei het. stee.

Die anti-verstedelikingsbeleidhet . Van die dertigerjare tot en met
volgens Boraine tot swak lewensom- die sestigerjare, se Boraine, is die
standighede in die townships gelei. townships geadrninistreer eerder as

, , Dieinfrastruktuurisnooitbehoorlik geregeer • die inwoners het nooit
opgebounie, en daar was nie genoeg enige se in die administrasie gehad
fondse vir behoorlike behuising en nie.
ander geriewe nie. Al die griewe het gelei tot ' ,
. Sedert 1948 was die regering grootskaalse verset. Daar was 'n sterk
daarop uit om plakkergebiede op te - tradisie van formele verset,..
ruim, wat tot 'n ' selfsgroter ' byvoorbeeld deur die Pretoria Joint
behuisingsnood gelei het, Council wat in die veertigerjare

Swartmense is voortdurend uit versoek het om samesprekings te
die stadsentra na "lokasies" op die voer met die Pretoriase Stadsraad,
buitewyke uitgeskuif. Die gebiede is Die burgemeesterhet egter geweier
so beplan dat daar net 'n enkele, om "naturelle" te woord te staan.

Om die verset in die
townships te verstaan,

moet 'n mens die
regering se

behuisingsbeleid en
die gevolge daarvan

begryp. Die
beleidsbeginsels is

nie deur die Nasionale
Party geskep nie,

maar het In die
twintigerjare vorm

aangeneem toe stede
deur en vir blankes

geskep is. 50 s~

Andrew Boraine, 'n
UDF-Ieiersfiguur wat

besig is met
navorslng oor die .

toestande in Mamelodi
en ander townships.
ANTON 5TEENKAMP

·doen verslag

VERSET in die townships van Pre
toria en in die res van Suid-Afrika is
grootliks die gevolg van die regering
se behuisingsbeleid, het Andrew
Boraine verlede week op 'n Idasa
vergadering in Pretoria gese,

Boraine, wat besig is met na
vorsing oor die toestande in Marne
lodi en ander townships, se die ini
siatief in die townships is grootliks
uit die handevan diedoIpsrade geneem
deur "ware verteenwoordigers" van
die inwoners.

am die reaksies in die townships
te verstaan, moet 'n mens die rege
ring se behuisingsbeleid en die ge
volge daarvan begryp, het Boraine
gese,
~ Die beleidsbeginsels is nie deur
die NasionaleParty geskepnie,maar
het reeds in die twintigerjare vorm '
aangeneem toe stede deur en vir
blankes geskep is. Onder die Stads
wet van 1923 is .swartmense nie
toegelaat om indie stede tewoon nie
- hulle kon bedags daar werk, maar
moes saans terugkeer na die soge-

Masestryd omseunse moordenaarop te spoor
sedert 1978 is 62 teenstanders van

die Nasionale Party-regering
vermoor. Die jongste geval was die
volkekundige David Webster. Slegs

in een geval is die moordenaar
gevang. Jane Turner, die rna van
,die politieke wetenskaplike Rick

Turner wat in 1978 deur 'n
sluiprnoordenaar by sy huls in

Durban doodgeskiet is, vertel aan
CHARL-PIERRE NAUDe van haar
jarelange stryd om haar seun se

moordenaars op te spoor.

JANE TURNER en haar seun Rich
ard het 'n besonderhegteverhouding
gehad. "Toe hulle hom doodgemaak
het, het ek gesterf," se Jane tienjaar
mi die sluipmoord.

Rick is in 1978 deur'n sluipmoor
denaar by sy huis in Durban ver
moor. Die moordenaar is nooit ge
vind nie. Die polisie konglo nooit
"leidrade" vind nie,

Volgens vriende was Rick 'n uit
nemende organiseerdervan lydsarne
verset, Ondanks 'n streng inper
kingsbevel het hy 'n sterk invloed op

. studente gehad en het 'n groot rol
, gespeel in die formulering van Nu-
sas-beleid, Drie weke voor sy in
perkingsbevel verstryk het, het sy
vyande toegeslaan.

Indie tienjaarna Rickse doodhet
Jane Turner vrou-alleen die polisie
en veiligheidspolisie aangedurf. Waar
vriende en familie gedink het die
saak is hopeloos, het die uitsonder
like vrou alleen voortgegaan in die
hoop om haar seun se moordenaar/s
aan die kaak te ste!.

Sy het egter geen antwoord gekry
nie. Inteendeel, die polisie het haar
beskryfas 'n arrogante vrou wat haar
met ander mense sake sake bemoei.

Haar ervarings het sy aangeteken
in 'n dagboek waarin sy die "Suid
Afrikaanse regering tot verantwoor
ding roep oorhul opvatting van wet
en orde."

Tot dusver was haar stryd on
suksesvol,

Die polisie het sy moorddossier
al 'n keer gesluit, maar het dit onlangs

heropen.
Sy raak nou moeg, se Turner. Sy .

is 81 jaar oud,
In die tienjaar hetsy selfleidrade

opgevolg deur honderde oproepeoor
die wereld heen te maak. Sy het
onder meer agt maande lank in die
Seychelle gaan woon om iets by
Martin Dolinchek te probeer uitvind,
Hy was die polisie-offisier in bevel
van haar seun se inperking en het
volgens gesinslede dikwels daar
aangekom om met hom te gesels.

Volgens Turner het Dolinchelc haar
besoek as 'n beskuldiging teen homself
beskou. "Ionly saw your son once in
my life. Why would we want to kill
an academic?", was sy woorde aan
haar. Volgens Turner was daar talle
ander teenstrydighede in Dolinchek
se kennis van haar seun,

"Ekhet nog nooit iemand van die .
moordbeskuldig nie. Ek wilnet weet
waarom al die leuens, verdoeselings,

Jane Turner "

inkonsekwente verduidelikings,
.ondoeltreffenheid en onbeskoftheid
deur die jare vanaf owerheidskant."

RickTurner sevriende het 'nprivate '.
speurder gehuur om die moord te '
ondersoek, maar hy het gewaarsku
dat hy niks vir hulle sal kan doen as
leidrade na die veiligheidspolisie lei
nie. .

Volgens Turner is 'n belangrike ,
teenstrydigheid in die polisie se
metode hulleonwilligbeid om leidrade

,wat oor die telefoon bekom is, te
ondersoek. NIi die moord het sy in
haar seunsehuisgewoon en verskeie
dreigoproepe ontvang van mense wat
.aanspreeklikheid vir die moord aan
vaar het. Die telefoon was gedurende
haar seun se inperking aan 'n mee
luisterapparaat gekoppel, beweer

. Turner. .
In die weke en maande wat sy

daar gebly het, het sy dikwels die
polisie ontbied of afsprake gemaak

om nuwe leidrade, soos byvoorbeeld
.:die dreigoproepe, met hulle te be
-spreek, Die offisier in bevel van die
saak, ene majoor Groenewald, het
weke lank geweier om haar 'n onder
houd toe te staan met verskonings
dat hy "uitstedig" of "siek" is, of
bloot dat hy vergeet het. Hy het
dikwels belowe hy sal haar weer bel
wanneer hy tyd het, sonder om dit
ooit te doen. Dit was 'n konsekwente
patroon in alle gevalle waar sy met
hulle geskakel het, se Turner. Aan
die buitewereld het hulle gese hulle
is "stomgeslaan" deur die moord en

. vind geen leidrade nie. .
Volgens Turner het die Citizen

probeer om haar seun se naarn swart
te smeer deur hom aan die interna
sionale-guerrilla Henri Cunei te
verbind. Daar is beweer dat Turner
en Curiel mekaar in 1978 by sy huis

. in Durban ontmoethet,Franse ampte
nare het Suid-Afrika van die moord
beskuldig. . .

'. Jane Turner 'het egter vasgestel
, dat 'n man met die naam Bernard

Curial haar seun in daardie jaar be-,
soek het, Die ontmoeting was deur 'n
gemeenskaplike vriend gereel. Die
ontmoeting is deur Rick Turner se
vrou bevestig.Slegs die gesinhet
daarvan geweet en "natuurlik die
'luistervink.' ' ,

"Rick het niks vir die polisie
weggesteek nie," se sy rna. ,

Toe Turner die polisie oor die
naamverwarring konfronteer, "was
die polisie ontwykend." Sy het Ber

.nard Curial in Parys geskakel en

deur hom bevestiging'gekry dat daar
wel 'n ontmoeting tussen hom en
haarseunplaasgevindhet.Hulle was
"vriende." .

Turner wou onmiddellik by die I

Citizen-verslaggewer Tim Clarke
waar hy aan sy inligting gekom het.
Clarke het haar na 'n "vriend" van

, hom, ene brig Hansenverwys. Hansen
het egter nie sy afsprake met haar
nagekom nie,

Volgens Turner het Clarke haar
later as 'n "onredelike wysneus"

, uitgekryt en die telefoon in haar oor.
neergesit. " . .

"Asdaar redelike verduidelikings ,
vir my vrese bestaan, waarom 'gee'
die polisie ditnie aan my nie?" vra sy
verslae.

Die polisie het nie een van die
bure in die omgewing oor die moord

" ondervra nie. Tog was daar sterk
aanduidings dat die moordenaar te

.voet deur een van die buurtuine kon
gestap het. 'n Joernalis van die Sun
day Tribune het selfs beweer dat
daar bewyse daarvan is. Steeds het
die polisie egter nie die bure on
dervra nie. Later het hulle na bewe
ring gese die rede dat geen bure o~~

dervrais nie, is omdat al die naasbure
aan die veiligheidspolisie behoort en
datditnie sou help om hulle uit te vra
nie.

"Is die moord-afdeling dan bang'
vir die veiligheidspolisie'l" vraTurner
steeds. Sy hoop net David Webster
se familie en vriende gaan nie ook
tienjaar lank vemiet soek. na 'n verldar
ing vir sy dood nie ...
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wit gemeenskap.. steur die
owerhede hul nie, Die ouers

, en leerlingevanBamatoPark, '
Johannesburg se oudste mei
sieskool, wil hul skooldeure
oopgooi vir leerlingeongeag
vankleur: "Onswil OIlS skool
'n Afrika-karaktergeesonder
om aan velkleur te dink."was
die opmerking van die 17
jarige Melissa Taylor. Die
skool wat 680 leerlinge kan
huisves, het nou slegs240 en
moet gesluit word.

"Dis 'n tragedie, Bamato
Parkhet die EersteenTweede
Wereldoorlog oorleef, maar
dit Iyknie of dit die oorlog in
ons eie gemeenskap sal oor
leef Die," het die lfi-jarige.
DianaLouwopgemerk.Maar
terwyl Bamato Park veg vir
oorlewing weens kwynende
getalle, ry honderde kinders
teen buitensporige tarlewe
daagliks na Soweto, Alexan
dra en Coronationville om
volgenshulle "kleur"skool te
gaan. (Volgens syfers moes
196 wit- skole die laaste tien
jaar sluit weens kwynende
getalle). , '

Daar is 29 swembaddens
indiemunisipale gebied. Maar
as jy nie wit is nie word jy
weggewys. Uit die 21 bin-

, nens-huise ontspanningsen
lrurns is slegseenoopviralmal.

Swart kinders word nie :
behandel by' die Hillbrow-
hospitaal nie, ,

Terwyl 3 719 babas ver
lede jaar in Johannesburg
gebore is, is daar geen voor
geboortelike of ge
boortesorggeriewe beskikbaar
Die. ,

Die situaaie is on
uithoudbaar. Maar die
toegewydheid om 'n stryd ter
wille van regverdigheid aan
te knoop, lay steeds nuwe

, momentum.
'n Actstoplidhet dielaaste

woord: "Miskien sal ek tog
padgee. Maar vir my broer
wat nB. my kom, sal ek beter
omstandighede wil laat."

een plek: die middestad,' ,
Maar hoe kan hy as poli

siemanlid weesvan Actstop?
- "Actstop is oukei,Hulle

is nie gewelddadig nie." .
, Wat vandievorige aand se

polisie-klopjagop ander
Actstop-Iede (net voor die

,veldtog begin het)?
- "Bewasnieop diens nie,'
Maarsa nouhy moetmense

uitsit?
- "Ek tree altyd hoflik en

ordentlik op.' .
Daaris wettewatniereg is

Die, se hy.
Sy jare in die polisie het

hom een ding geleer: wat in
die Gemene Reg staan,is al

, tyd reg, en wat in die Statute
is, is dikwels verkeerd.

Bespreek hy sy Actstopc
betrokkenheid met sy kolle
gas?

~ "Nee, behalwe die paar
wat ek kan vertrou."

Wat sal gebeur as hulle
uitvind van jou?

- "Hulle sal nie; Maar as
dit gebeur, sal die veilig- .
heidspolisiekom."
, Voor OIlS gaan slaap vat
Sello boeke. Die eerste aand
was dit ManheUs 6:7 en 8 
"...julle Vader weet wat julie
nodig het, nog voordat julie
dit van Hom vra." - en die

, ; tweede aand Johannes 13: 34
tOt 36: "Ek gee julie 'n nuwe
gebod: julie moet mekaar
lieiM. Soos Ek julie liefhet,
moetjuliemdcaarookliefha.."

teen 'n woonsteleienaar se
kantoormuursom die situasie .
-die beste op. Op die stewel
van 'n wit man wat 'n swart
man skop, staan die woorde:
"Eviction is the way to suc
cess."

Aan vertoe, selfs uit die

En dit het hom laat dink:
hy praat beter Engels en Afri
kaans asdie ouens wathomin
hegtenis geneem het, hy kan
hulle werk mos betcr doen.,
En dan het hy nooit meer
probleme metdie paswette nie.

Toe wOrd hy polisieman;
Ditwas beter, maardie wit

offisiere het hom steeds
probleme gegee.

Die oplossing was studeer
en sersant word. Sodat hy 'n
goeie salarls klU\ verdien. en
"dievrugtevansywerkplulc."

Hyhet in'n townshipnaby
Johannesburg gaan bly, en aI
syplannehetgewc:rlc. Tot1986.

Daardiejaaris tweevansy
kollegas • envriende- doodge
brand deur die comrades. Hy
het besluithy moet trekomsy
lewe te red, en daarwas net

swart inwoners word die ge
riewegeweier.Omhierte bly
beteken om nie in jou omge
wingtemag swemnie,om nie
injou omgewing temagskool
gaannieenjou Die op wetlike
beskenning temagberoep Die.

'n Acstop-lid sa dieplakkaat

gies daarinmoes beland.
"As ek 'n probleem kry,

danmaakek 'nplandaannee,"
sehy.

Sy polisiemanplanhet hy
arnper20jaar geledegemaak,
kart nadat hy nit die Noord
Transvaalhier kom werkhet

"In Boksburg het hy in 'n
hostel gebly. Die huur was
R2,50permaand,enmoesop
die sewendebetaal word.

Hy het betaal. Toe korn
Desember: vakansietyd. Van
7 tot 14Desemberis hy terug
na sy mense toe.

Met sy terugkeer by die
hostel na 'n lekker vakansie
word hy in hegtenis geneem.
Niehuurbetaalnie.Dieboete
was R2,OO. maar die verne
dering was groter: hy is mos
nie 'n misdadigernie.

Virdie eertydsewithewo
ners is daar parke aangele,
busdienste begin, skole en
swembaddensgebouen hos
pitaleopgerig. Dithetdie lewe
in die -grys betonoerwoud
draagliker gemaak.

Vir die binnestadse nuwe

, My gasheer het ewe kalm
'n naam genoem van iemand
wat kan help, en sy polisie
vriend hettevrede opgestaan
engeloop.
, Ek was verbaas.Die poli
siehet dan die vorigeaand 'n
klopjag op Actstop-~tiviste

uitgevoer.
'Toe vra ek versigtig: "Bly

.die polisie in Actstoj>-woon- '
stelle?"

Sello het gelag."Ekis self
'n polisieman. 'n Sersant."

Ek was nog meerverbaas.
Hy dien dan op die Actstop
woonstelkomitee?

- Ja, die vorige komitee
ledeisuitgesit, toeblynet een
vrouooren toe besluithy om
haar te help.

Diesnaakssteding vanSello
se kontradiksie is dat hy 10-

Die waarheidis: Hillbrow
en 'die binnestad loop leeg.
Huisvestingskemas virblankes
maakditmoontlikviromtrent

_ enigeen om 'n huis te bekom.
En 'n nuwe geslagSuid-Afri
kaners is besigombinnestad
woonstelbewoners te word.

So Iyk dlt In die sersant 58 fluIs. Links Is Thabo Ntobakl, dan sers Sello Sello ('n skullnaam), sy vrou en klnders
, en, heel regs, ons verslaggewer. (Foto: Cedric Nunn, Afraplx.) ,

Polisieman ook lid van Actstop
, ". .

was warm.
,Sello • my gasheer .- se

twee kindershet opdiebed Ie
en slaap,ensyvrouhetvir OIlS

tee gemaak. '
Dissytweede vroo,syeerste

vrou met die vyf oudste kin
ders bly nog in die Noord
Transvaal.

Op die wit-en-swart TV,
wat die heeltyd aangeblyhet,
is 'n mbube-koorgevolgdeur
Hill Street Blues en toe deur
Life's Most Embarrassing

, Moments. -
.Onshetpasdieverhaalvim

sy stygende huurbespreek, toe
iemand aandie deur klop.

'n Groot polisiemllIl het
ingekam, my. gasheer met
respek gegroet en gevra:

, "Ngifuna indio." - Ek soek-'n
huis.'

Om aan die verkeerde kant van apartheid te leef. Mense In Hlllbrow op straat nadat hulle ult hulle woonstelle gegoolls. (Foto: Afraplx)

heidstoestande enonveiligheid.
Om"oowettig" tewees,isduur.
'Dit is die lelike gesig van

.kapitalisme wat hier kop
uitgesteek het," het Frans
Auerbach nB. 'n aand in 'n
Wolmaranstraat-krotwoonstel
gese.MaarHillbrowsewoon
steleienaars word ryk. 'n
"Onwenige" persoonkanhom
nie beroep op 'n huurbeheer
raadofdie howenie, Dubbele
huurgeld word gevra en

,eienaarsplaas nog 'n toeslag
oP diegebruik vanelektrlsiteit
Kia jy, sit jy op straat,
'; "Dis'n gryslewe in 'n grys
gebied," wasdieraak opsom
ming van Gerhard Dedic, 'n
Oostenrykesediplomaat wat
twee nagte op die vloer in
Joubertpark seYaleMansions
qeurgebring het.
!

Victor MUnFlik

DIEwagbydievoordeurwou
my Die met my slaapsak laat
fugaanDie."Tekenhier," het
hy gese en toe gelag. Sello,
my gasheer,het gelag, en toe
lagek ook.Ditwas'n grappie.
Vroeerdie aand,bydie Meto
diste-kerk, het Sello-hulle
gepraat oor die wag: hy is
daar vandat die huurmense,
hulle dink dit moes Kuper
gewees het, Monica se man
kom haal het om ses ure met
hom rond te ry. Om hom te
oortuigom sy huur te betaal.

Maar hier is baie van my
ergste vermoedens bevestig.
Die woonstelgebou was ver
valle en vuil. Mense het ses,
soms nege in enkelvertrek- '
woonstelle geslaap. Ons
woonstel het 'n behoorlike
badkamergehad,maar ander
het nie. ,

; Die trappe was gevaarlik.
, Dievensters was opvoethoogte
uitgebreeken ten minste drie
mensehethulleal doodgeval,
het ek gehoor.Ben van hulle
was 'n Cosatu-arnptenaar, het
my infonnant gese. 'n Mens
kangly, maar'nmenskanook
gestamp word.

BiIme dieeenvertrek-wooo
stel was die atmosfeer baie
meer huislik. 'n'G10eiende
staafverwarmerhetbollestoan
uit 'n enemmelbekergejaag.
Diestoan het indruppels teen

die mite gekondenseer,en dit

FOKUS OP IDLLBROW

Wantelke sogenaamde
"onwettige" inwonerweet: Om
teendie Groepsgebiedewet en
dieWetop AfsonderlikeGer
iewe te oorleef, moet 'n mens
sterk wees. Dis hoekom
Actstopin Mei 1987gestigis.
Om 'n front te vonn teen uit

,buiting en diskriminasie wat
deurapartheid verdoesel word.

Om 'n xnag in Smit- of
Wolmaransstraat se woon
stelblokkeluis te gaan,kan 'n

, ontnugterendeervaringwees,
En 'n mens hoef nie sewe
verdiepingsin 'ndonkerdool
hof opte sukkel - omdat die
woonsteleienaarDiesypligte
nakomnie -om teweetdatdie
verkeerdekant van apartheid
die seer kant is nie, '

Praat 'nrnens 'met.enige
'!onwettige" inwoner van die
gebied,hoor jy dieselfde re
frein: buitensporigehuurgeld,
geen dienslewering, haglike
geriewe, verswakte gesond-

grys
gebied

IN Hillbrowen Johannesburg
semiddestad leefsowat 70 (XX)

mense aandie verkeerdekant
van apartheid. Hulle woondaar
omdathulleDiehuisekan lay
in swart gebiede nie, omdat

',' hulleverlcies omnabyaanhulle
werk te woonof omdathulle '
blootnievoorgeslayf wil word ,
oor waar hulle in hulle ge
boortelandmoet woonnie,

Maar as jon velkleur Die
wit isniewordjyhier- virdie
weelde van 'n dale (in som
mige gevalle niks meer nie)
oor 'n mens se kop - voelvry
verklaar,

"Asek 'n stok was, sou ek
gebreek het,Maar saamgebind
in 'n bondel kan ons almal
saamweerstandbied.Dis wat
Actstop doen. 0nS maak die
enkeling sterk." Dit was die
woordevan 'nActstop-lidaan
dieeindevan verledenaweek
se uitslaap-eksperiment;
Sywoorde is dawerend beaam.

Van 22 • 24 Junie
het vyftig van

Johannesburg se
wettige inwoners
die wei en wee

van tientalle van
die stad se
"onwettige"

inwoners gedeel.
Lede van Actstop, "

'n versetgroep
teen die

Groepsgebiedewet,
het die besoekers
gehuisves in die

OopStad
Ontrnoeting wat

deur die Five
Freedoms Forum
gere~1 is. ELSABe
WESSELS doen

verslag

-.,.,' .'

Nle net het ek toegang
tot, 'n redellk goeie skool
opvoeding gehad wat my In '
staat stel om 'n goeie werk
te kry nle, maar boonop bet
ek die vryheld om te kles
waar ek wll woon, wat ek
kan bekostlg ensovoorts,
ensovoorts.

En asek dan moet opSom
wat my die diepste geraak
het, Is dlt die ope arms
waarmee ek ontvang Is, die
kraakskoon beddegoed, die
hulsllkbeidvan famllie-klek
lesen nagemaakte blomme,
'n kopple tee in die ,beste
breekgoed,die lekker geseis

,van menswees met aldie
bore wat gedurlgvinnig kom
Inloerom die gas te ontmoet
en welkom te heet ~ 'n bale '
speslaleaand met gewone
mense soos ek en Jy mer .' S6val 'n mens by die woonstelblok sa trappe af "
doodgeWooe behoeftes, maar' , omdat daar geen rult Is nle. Drle mense, vertel die,
met geen van die regte witt' ',' ".," In~oners,het al by dl~ trappe afgeval, maar die .
die van ons wat mag stem~ " .. elenaar weier om dlt reg te maak. (Foto: Cedric Nunn)
hetnle.' ,~ " ,,' , " \"

" G,,;0 ..... rys
;". ..• ... ,
lewein n

ek gTaag die eienaars se nekke, '
by bul stultJiewouomdraaL) .," ,

Daar is toe beslult om tot
tyd en wyl slegs R60 per

, kamer per maand te betaal.
Nou-ja, elke 'aksle 10k ,tn
reaksie uit, en in die geval
was die bonus dat die elek. ' '

: trlsiteltstoevoer afgeskakells.
.Lllianen baar man, belde

in bul vyftlgerJare, leef,s1aap
. en kook in die een kamer,
soos al die ander In die ge.
bou. Hulle gebrulk primus.
stolles.As'n mensin agneem
dat die meeste van diekamers
geen vensters en/of ventUa.

,sie bet nie en dat 'n mens in
Jobannesburg sesnerpende

': winterkoue 'n "buitetollet"
:moetgebruik,lsditsekernle
,verbasenddat die meestevan
:die Inwonersheeltyd loopen
boesnle. .' ",

My nag op die vloer Was
, ,lank en het my beelwat tyd

gegee omlIa te dink oor hOe '
,bevoorreg ek asblanke lewe.

Duodgewone
mensei.sunder
'do'Od gew o'ne
regte

L1esel Naude en haar gasvrou
LIllian. (Foto: Anna Zlemlnskl-

Afraplx) ,

Ontstokelnwoners nadat 12 families ult 'n woonstelgebou gegoolls. (Foto: Anna
" ",., '" <. - Zlemlnskf- Afraplx) . ,'" .

Liesel Naude
grootte van die eenhede so

As Inwonersvan die Sodom 15 vierkante meter. Daar Is .
en Gomorra,vlug di~.van ons "n totaal van 39 kamers wat
wat genoeg tyd en geld bet elk deur tussen 2 tot 4 per-
gewoonllk wegomelderslets , " 'sane bewoon 'word; In die
anders te doen wat vir ons blnnehofls 'n badkamer, 'n
plesler gee. toilet en 'n kraan.· ,

•Daarom sal die meeste Ek twyfel sterk of da~r
mense dlt seker elenaardlg deur die huidlge of vorige
vlnd om te hoor dat eenvan elenaars Indie laaste vyftot
die opwlndendste ervarlngs tlen Jaar hoegenaamd enlge
wat ek In 'n lang tyd 'gebad instandbouding gedoen Is. En'
bet, was om 'n Dag by '~ vir dlege,ne wat belangstel,
swart egpaar wat onwettlgI1k die luukse Is verkrygbaar
In HlIIbrow woonagtig Is, teen slegs R165 per kamer
deur te bring. 'per maand. ,

Dietweeverdleplng.woon~ Wees 'egter gewaarsku,
stel Is op een van die twee Innasle kan nie buite reke-
hoofstratevanHillbrow geJee nlng gelaat word Die en die
met druk en raserlgeverkeer 'Inwoners Is aan die elnde
wat onophoudeUkwoeL van verlede Jaar In kennls

Ek kan my voorstel dat gestel dat die huur met' 'n
die gebou oorspronkllk' ult minimum van R80 per
ongeveer10wooosteleenhede maand verhoog gaan word. '
bestaan het,maar nou word' , (DIeelenaar/sbou hulleegter
elke moontllkevertrek as 'n ult dievoete. Mlskien'n wyse
wooneenheld ultgebult. ding om te doen. Asek per.

Ek skat die gemlddelde manentdaargewOOn het,sOu

'10 .
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Jacques Pauw

die bevryding van Mosambiek
voorafgegaan is deur 'n bloedige
oorlog met enorme lewensverliese,
so ook Zimbabwe en nou ook Na
mibia, tcrwyl in Suid-Afrika die
gewapende stryd in 'n geweldig
beperkte rol aangewend word deur
die bevrydingsorganisasies.

En Mosambiekers is veral trots
op die feit dat hul bevrydingstrate
giee organies ontwikkel is en dat
hulle daarin kon slaag om 'n sterk
koloniale land soos Portugal vanuit
eie bodem te verslaan. Uit die
gesprekke blyk dit dat wit Por
tugeessprekendes wat huIself as
Afrikane beskou het, 'n belangrike
rol gespeel het om die land van sy
koloniale juk te bevry.

Maar dit is veral duidelik dat die
Mosambiekse regering uitstekend
ingelig is oor presies wat in Suid
Afrika aan die gang is. Selfs in terme
van subtiele nuanses in parlernentere
partypolitiek was huI analisesakkuraat
en realisties. Enop 'n manier is daar
selfs 'n morbiede bekoring met die
intriges en skandes van die Afrika
nergemecnskap.

Suid-Afrika is om verstaanbare
redes bykans 'n obsessie in Mosam
biek en die debatte hieroor vind met
'n geweldige intensiteit en ems plaas.

Op pad terug na die lughawe hou
ens vir 'n oomblik stil by die plek
waar Albie Sachs onlangs emstig .
beseeris in 'nmotorbomontploffing;

. 'n mens se gedagtes dwaal na Ruth
First en talle ander. Daar sal geen

,vrede in Mosambiek wees totdat daar .
,vrede in Suid-Afrika is nie, Totdat
apartheid uit die weg geruim is nie.

Oorkant die straat.,agter 'n hoe
tralieheining en in kenmcrkend
gepantserde .boustyl, is die Suid
Afrikaanse Handelsmissie.

Dis met 'n effense wrangheid dat
ek besef dat ens geskiedenis ook in
Maputo geskryf word. Ons klirn terug
indiemotorenrywoordeloosverder
lughawe toe.

. onchrlstelikmetdie swartmense, het
sy gemeen.

'n Maand of wat gelede praat ek
en Noumie weer oor die politiek. Ek
se lelike goed oor PW Botha en sy
trawante en wag vir haar gewone
heftige reaksie, ' .

"Nee, my kind, dis reg soos jy
daar se.":

Ek se iets goeds oor Slabbert en
probeer weer reaksie uitlok.
. "Ja-nee.mykind.diemanherook

nie'n maklike taak gehad nie.'
Halfbek-afwi! ek weet wat vandag

fout is met haar..
- "My kind, jou noumie stem nou
'goue rniddeweg.'

Ek wat sal dit beteken?
"E,k: het besluit ek stem nou vir

die Demokratiese Party. Disdie goue
middeweg. En dis die enigste pad."

Op 'n rype 88 jaar het my ouma,
Ingelse of te nie, besluil die DP is
nou die goue middeweg. Ensy gaan
vir hulle stem. Sy het ook 'n lidmaat
skapvorm ingevuI.

Nou weet ek nie of hicrdie 'n
teken van die tye is nie, maar as die
DP tot haar .halsstarrige politieke
hart kon deurdring, kan 6 September
'n baie, baie belangrike dag van nuwe
hoop word.

doelwitte nie; eerder klein groepies
gewapende en anargistiese guerril
las watroof, mooren plunder sonder
dat huI optrede enigsins polities
gemotiveer of gekoordineer word.

Ondanksdie bewese rol wat Suid
Afrika gespeel het om die streek te
destabiliseer (en waarskyn1ik opsteeds
meer subtiele maniere sal voortgaan
om te doen), staan Mosambiekers
nie onkrities teenoor die foute wat
hulself gemaak het nie.

o Telkens in gesprekke het ampte
narcverantwoorde1ikheid aanvaar vir
foute wat in die verlede gemaak is,
en daar is verwys na die pogings wat

· aan die gang is om dit reg te stel.
By die universiteit is dit veral

interessant om te luister hoe akade
mici uitwys dat alle Suid-Afrikaners
geneig is om Suid-Afrikasentries te
dink, bykans asof Suid-Afrika die
middelpunt van die kontinent sou
wees, en in die proses die regionale
konteks van OIlSproblematiek uit die
oog.verloor: voordat apartheid nie
verdwynnie sal daarooknie vredein
Mosambiek wees nie,

Enook die feit dat die frontlinie- .•
· state swaar betaal vir die stryd teen'
apartheid, nie net omdat hulle desta
biliscring of militere invalle moet
verduur nie, maar veral ook omdat
die lande defensiewe ontwikkeling
strategiee moet volg ten einde hulself
minder afhanklik van Suid-Afrika te
maak.

Vanuit 'n vergelykende en histo
riese perspektief is dit opvallend dat

"En toe ons midie oorlog terug is
plaas toe, hetnet die swartmure daar
gestaan. Die lande was kaal gebrand
en die vee weg saarn met die In-
gelse.' .

Noumie is 'n geleerdevrou: sy
was matrone van 'n groot hospitaal
en wyd belese. Maar sy .was nog
altyd onwillig om Ingels te praat.
Die wrokhet soos 'n neet bly vasklou.
·Sy het ook as jongmeisie by Hertzog
se Nasionale Party aangesluit om
teen Louis Botha te baklei. Sy beskryf
hom nou nog as "daai man wat In
gelse tulpe gevreet het".

Sy het verbeteteen Suid-Afrika
se deelname aan die Tweede Wereld
oorlog baklei en geveg vir haar eie
vlag, volkslied en taal. Sy was altyd
Afrikaneren pure Republikein. Haar
paadjie het gOOwee saam met die van
Malan, Strijdom, Verwoerd, Vorster
en PW Botha geloop. Sy het vir huIle
gewerk, gebid en verafgod.

Afrikaners soos Beyers Naude,
Bram Fisher en selfs Van Zyl Slab
bert was adders in haar ce. Sy het
altyd van Slabbert gepraat as "daai
een met die snaakse mondjie". ,

Ek moet egter se, sy het nooil
enige tyd vir die KP,HNP of AWB
gehad nie. Hulle was skobbejakkeen

Ingelse of
te nie, my
ouma
stemDP

ANDRe ZAAIMAN, Noord
Transvaalse direkteur van Idasa, '

was onlangs as gas van die
Instltuut van Afrika-studies aan die
Unlverslteit Eduardo Mondlane op
'n tweedaagse besoek aanMaputo,
Hyvertel meer omtrent diebesoek

MY ouma is 'n nooi Van Rensburg,
gebore kort na die draai van die eeu
en die beeindiging van die Boere
oorlog. Sy is 'n liewe gryskoptante
met 'n lang lewe vol ryke ervarings
en herinnerings.
" Sy onthou nog hoe die .kinders

o verskrik uitgehardloop het voor die
"perekar sonder pere" wat in die
straat afgebru1 het. Sy is deur twee
wereldoorloe, verskeie groot griepe,
depressies en 'n rebellie.

Sy is 'n wakker vrou wat vyf jaar
gelede van haar derde man geskei is

. omdathy dooierigwas. Sy gaan nog
aileen met vakansie, loop sonder 'n
kierie en het tot onlangs nog haar eie
motor bestuur.

Noumie, soos haar kleinkinders
haar noem, het net een swak punt: sy
hou nie van Ingelse nie.

Van haar boeties en sussies is in
die konsentrasiekamp by Irene naby
Pretoria doad. HuIle name staan op
die ererol by die kamp geskryf. Sy
raak bewoe en baie, baie kwaad as
mens haar oor die Boere-oorlog uitvra.

"Iy sal nie glo nie, kindjie, maar
die Kakies het glasstukke in die
Boermcnse se kos gegooi. Hulle moes
soos bokke en skape kikoejoegras
eet om aan die lewe te bly.

spreking bly steeds Renamo en Suid
Afrika: meestal as sinonieme ge·
bruik. En nuwe bewyse van Suid
Afrika se betrokkenheid by die or
ganisasie korn sterker na vore na
mate meer en meer Renamo-vegters
of gevang word of huIself oorgee.
Renamo is duidelik geen koherente
organisasie met duidelike politieke

Hopelik is iemand van Die Woord
gilde ook saamgenooi, want in die
gesprek random die Afrikaanse
skrywer en bock het hulle duidelike
idees, net soos die munisipaliteit en .
die biblioteek...

LOSPRAATJIES
deur~

Fanie Olivier

die hotel tc vcrmy, bly die rit maar
redelik stampcrig. En boonop moet
ek hard praat om myself hoorbaar te
maak aangesien ens motor geen
voorruit het nie: dit is uitgestamp en
laag op die prioriteitslys van invoere.
Dit, tesame met 'n wilde snelheid, 'n
redelik angstige bestuurstyl en die
vriendelike gesclslus van my gasheer,
maak van 'n gewone rit soos die 'n
uitbundige ervaring. .

Die hart1ikheid en gasvryheid van
Maputo is opvallend.

En so ook die armoede. Tog is
daar orals tekens van 'n ekonomiese
oplewing: daar is straatmarkte op
diehoeke, die winkels lyk gladnie so
leeg nie en 'nmens kry die indruk dat
Maputo stadig maar seker besig is
om uit sy depressie te kom.

Die grootste onderwerp van be-

Dan is daarnatuurlik die "privaat
. publikasies" waarvan mens in koe

rante aankondigings sien as obskure
nuusberiggies.

Ewe kloekmoedig bestel ek hulle
.altyd, met die onvervuIde droom dat
ek iets gaan raakloop wat my verras
gaan Iaat terugsteier en wat ek kan
help om aan die wereld bekend te
stel.

Die hoop beskaam,
'n Voorbeeld hiervan is die twee

publikasies. van Die Woordgi!de,
Dmppelsen Nooicnsvlug. Oor die
gedigte se ek voorlopignierneernie,
maar het gemeendatdie doelste1lings
van die liggaam (Posbus 29010,
Sunnyside 0132; vcrgaderdie laaste
Dinsdag van die maand) darem ie
wers openbare besit moet word.

"Ons, die lede van die Woord
gilde, stel ons ten doel om:

I. Die Afrikaanse letterkunde uit
, te bou, te bevorder en in die Christe

like lewensbeskouing te grondves
2. Die Afrikaanse letterkunde as

toonvenster. van die siel van Afri
kaans en die mense wat dit praat, te
bevestig .

3. Ons te beywer vir dissipline in
die Afrikaanse letterkunde

4.· 'n Liefde vir Afrikaanse
letterkunde by alIe lesers en nie
lesers-daarvan te kweek met beson- .

.dere klem op jongmense ,
5. Vir enersdenkende Afrikaanse

digters en skrywers 'n forum te ver
skaf asook om geleentheid vir wooer
sydse skoling en motivering te bied."

Daar's nou 'npaar dinge om aan te
kou: om die letterkunde "in die
Christelike lewensbeskouing te
grondves'', om dit "as toonvenster

. van die siel van Afrikaans te beves-, .
tig", om "te beywer vir dissipline in
die Afrikaanse letterkunde" (hoeral
hoor ek my Pietersburgse kollega
roep) en "enersdenkende Afrikaanse
digtcrs en skrywers."

W aaroormoethuUe "eners" dink,
is dit wat my die meeste interesseer.

Ek hoor daar gaan eersdaags 'n
greep skrywcrs so 'nbietjie menings
(en waarskynlik woorde) wissel met
Suid-Af~ancrsin die buiteland.

DIE kontras tussen die lugwaardin
op dieSAL-vlug naMaputo sepre
siese en ietwat gemilitariseerde
aankondigings en die ontspanne en
selfs effcns chaoticse docanekantoor
by die lughawe in Maputo is opval
lend. So ook die passasier met die
blinklecrskoeneendieaktetas watin
die vliegtuig bly sit, maar almal wat
uitklim met valkoe van agter die
venstertjie in die besigheidsklas
bcloer.

Ek is vir 'n baie kort besoek in
Maputo as gas van die Sentrum vir
Afrika-studies aan die Universiteit
Eduardo Mondlane. En daarom is
my indrukke van die pragtige en
fassinerende land grotendeels op
pervlakkig en toeristies.

Selfs aIprobecrdie chauffeur om
die grootste slaggate op die pad na

Woordgilde en
biblioteek het duidelike
idees

Ons geskiedenis ook in Maputo geskryf
MENINGS

DIEslagom die skoolkomitee by die
hoerskool op die dorp is verby•.en
loshande deur die KP gewen: Maar
dis 'nander storie en sommer' los
praatjies.
.- In iedcr geval, terwyl hulle die
tamboere slaan en die Nasionaliste
hulle wonde lek, is daar hier in my
kontrei skielik 'n tydelikewapenstil
stand op die politieke front.

Dus is dit 0 veilig om weer die.
biblioteek in te loop, waar die bordjie .
bo die ingang na die munisipale

. verkiesing weer verskyn het en reg
van toegang voorbehou word.

Binne die wereld van die skrywers
isdaar altyd 'ngroepboeke watnooit

,werklik aandag by resensentekry
nie, Ons is so behep met die soge- ..
naamde literere boek dat baie van
die tekste waarmee uitgewers huIle
broodverdien, selde eers 'n aankon-
diging verdien. '

Ander bockbesprekers, weer, staan
so vierkant in die stryd geplant dat
huIle met een oogopslag 'n werk kan
plaas binne die raamwerk, en dan
dienooreenkomstig besluit of dit
aandag verdien of nie,

Maarbuite die ideologiesc voorbe
houde en die hoer, kouer paaie van
die geleerdes cm.Ioop daar 'n stroom
boeke so magtig soos die Oranje in
-vloedwaarvan 'n mens net soms (en
in my geval: toevallig) kennis neem.

Na sulke boeke word dikwels
verwys as "klubboeke" of "kaf en
laf" (waar "laf" ook staan vir ver
spreekte "love"),verstrooiingslektuur
of ontspanningsromans. Hierby moet
'nmens dan ooknog die hele spektnnn
van jeuglektuur noem, belangrike
boeke waarmee lesers vir die tockoms
gewen moet word..

'n Anderkategorieboekewar eintlik
nie tot hulle reg kom nie, is kinder
boeke. Oor die radio hoor 'n mens
daarvan maar weinig, selfs me eens
op 'n program soos Siembamba.nie,
Die wonderlike visuele moontlikhede
van die boeke met hulle pragtige
illustrasies, word eenvoudig deur'
televisie misgekyk. .

Al die boeke bestaan in die open·
baar, word met veel oorgawe geskryf
en gewoon1ik mooi versorg. Die
kinderboeke is dikwels skitterend:
ko·produksies uit die buiteland met
aangrypende illustrasies of plaaslike
tekste waarin nuwe kunstenaars na
vore tree.
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MENINGS

Vorster

tor Jan de Klerk wat in
IG Strijdom en Hendrik
Verwoerd se kabinene
gedien het.

Enin al die jare sedert
1972 toe FW parlement
toe is, het hy niks gedoen

, waarop sy'pa nie trots
sou wees nie,

Is dit onregverdig om
in 'n man se verlede te
krap? Maar kom onskyk
dan na sy onlangse optre
des.

FW de Klerk was die
man wat wat in 1987 die
universiteite gedreig het
dat hulle hul subsidies
gaan verloor as studente
nie mooi soet is nie.
, In April vandieselfde
jaar nooi hy wit kiesers
uit om mensevan 'n ande:r
kleur wat in wit gebiede
woon te, "rapporteer",
sodat die regering teen
hulle kan optree.

Messias
Nou wanneer het die

nuwe FW dan opgestaan
wat s6 baie mensenou as
dienuwe messias beskou?

Gister word die'
langverwagte "nuwe NP
beleid" in sy "vyfjaar
plan",toe bekend gemaak,

En die veelgeroemde
FW-stempel? 'n Klompie
mooi woorde, maar eint
lik is dit maar weer net
groep, groep,groep.Geen
verbeelding nie, geen
visie nie, Net mooi
woordjies en groepsob
sessies.

Natuurlik gaan die
FW-bewind anders wees
as die PW-bewind. Maar
dit was ook waar toe PW
by John Vorster oor
geneemhet.

Die resep gaan waar
skynlik nie veel anders '
wees nie: maakalder druk
'n paar veranderinge aan
die begin - hopelik is een
van hulle die vrylating
van Nelson Mandela - en
gebruik dan die res van
jou termyn om die
sneeubal-effek van daar
die veranderinge on
gedaan te probeer maak.

As FW de Klerk Suid
Afrika se Moses' gaan
wees, weet dan n6u al
dat hy ons uit die woes
tyn in die moeras in gaan
lei. '

en sy landgenote gese die
Nasionale Party staanop
die punt om die Rubicon
oor te steek met sy nuwe
"hervormingsplanne",

Soos met PW Botha
die geval wascgaan FW
waarskynlik uiteindclik
nie eens sy voete in die
magtige Apiesrivier nat
maaknie.

Lea OIlS dannooit hie?
Dit is verstommend '

hoeveel intelligente
mense - veral sakemanne
- val vir die oppor
tunistiese oproep wat
misbruik maak van wit
Suid-Afrikaners se wan
hopige behoefte om 'n
slag te kan glo dit sal
beter gam. (Aan die ander
kant, na PW Botha lyk
selfs Greyling Wentzel.
na 'n Moses.)

In die eersteplek moet
'ons onthou dat FW al
leen nie die Nasionale
Party en die regering is
nie.

Hoe dinamies hy oak
asleiergaanwees -endit
was totdusvernie juis sy
vernaamste kenmerk nie
- is hy steeds die
gevangene van die ver
krampte,verbeeldinglose
en ietwat dom meerder
heid van die NP-koukus.

. Craven
Verlede jaar het De'

Klerk histeries geraak oor ,
die "Rugbyraad se
gesprekke met die ANC
en s6 gedreig dat Danie
Craven dit die land se
tweede Loskopdam
toespraak genoem het. ,

En was daar sedert
1983 'n getrouer en
spraaksamer
voorspraakmaker vir die
onbuigsame ideologievail
"eie sake" en "algemene

, sake"?
In Februarie vanjaar

nog skryf ouboet Wirnpie
van FW: "Hy beskou
rassegroepe as die

Die generaals hoeksteen van die Suid-
En natuurlik van die Afrikaanse politieke

Magnus ,Malans, die stelsel en die ononder-
Adriaan Vloks, die Ger- handelbare bottomline vir
rit .Viljoens, die Piet ': " politieke ontwikkeling.
Clases, die Roelf Mey- Ek glo dit ispresies die

, ers - en die generaals van benadering wat hierdie
die Staaisveiligheidsraad. 'land opdie pad 'na

Sonderom te probeer rampspoed geplaas het."
snaaks wees, moet ek Sela.
byvoeg dat daar geen
getuienis is dat FW se
dierbare eggenote,
Marike, tot : politieke
bekering 'gekomhet nie,

, Dit is algemene ken-
nis datons aanstaande
First Lady se politieke '
beskouingenog hier erms
tussen oomCarel Boshoff
en Andries Treumicht sn.
ronddwaal.

Enhoeveel politici in
die wereldgeskiedenis het
nou al lynreg teen hul
vroue seoortuiginge
opgetree?

Veral waar die vrou
die broek dra, soos met
die De Klerks die geval '
is?

Sy was die vrou wat
na bruinmense as
"oorskiet" verwys het,
gepraat het van Indiers
wat "toesig nodig het" en
swartmense teenoor wie
"blankes se belange al
tyd eerste in ag geneem
moet word".

En sy is boonop lid
van die NP se federale '
raad!

Die man self
Maar kom ons kyk na

die man self.
Sy spartheidsideolo

gie het hy met sy moe
dersmelk ingekry. Sy
oupagrootjie was 'n NP
senator, syoupa herhaal
delik 'nonsuksesvolleNP
kandidaat, en sy pa die
o n bu i gsa m e
apartheidsideoloog sena-

'n

oorCrasessoos '''n stap in
die regterigting" wat gelei
het tot die rampspoedige
driekamer-parlement, en
"die totale ,aanslag U in
wie se naam elke Suid
Afrikaner' .se vryheid
ingrypend irigekort is.

FW de Klerk het,
sonder om die woorde te
gebruik, aan die wereld

Protes
In hul eie belang

behoort sakeleiers
apartheidspraktyke teen
te werk.

Sulke optrede sal baie
meer. .tot hul voordeel
wees as luidrugtige protes
teen sanksies.

investering nadelig ver
andernie. Hardgewonne
regte wat voortspruit uit
vroeere onderhandelings,

, sal behou wil word.

GeeFW
kans... en

ons
toekoms
op!

hy neuk

baatnie.
As Suid-Afrikaanse

kopers van disinvester
ende maatskappyehul nie
in dieselfde verleentheid
wil bevind nie, waar
apartheid 'n ketting om
die nek word wat hul
ekonomiese ,eiebelang
belemmer, moet hulle
aksies ook duidelik aan
dui dat hulle van' die
gehate stelsel wi!
wegbeweeg, en nie een
voudig opportunistiese
winste wil aanteken nie.

Nadelig
Werkers sal vader wil

verseker dat hul diens
voorwaardes nie na dis-

Max du Preez '

SUID-AFRIKANERS
, gaan eendag nog 'net so

bitter wees oor die
• slagkreet "Gee FW .n

kans!" as wat hulle was

Tuislande
Dalk sal hulle ook 'n

ondememing wi! he dat
fabrieke nie na tuislande
- waar Suid-Afrikaanse
arbeidswetgewing nie
geld nie en hul rninder,
of geen, wetlike besker
ming sal geniet, en hul
onderhandelingsmagsba-

-sis sal verloor - verplaas
Vakbonde word nie:

Korttermynvoordele Ditkom alles op een
ten koste van toenemende ding rieer.
inflasie en buitelandse Dit is nie die vakbonde
druk, asook duur werker- of swart leiers wat die
ontevredenheid tnis, is .prirrrereoorsaak van dis-
gewis nie goeie besigheid > • investering en die
vir eie-belang nie. f meegaande ekonomiese

Wat die werkers deur probleme en lyding is nie.
hul vakbonde vra, isnie Die, oorsaak het sy
so onredelik nie,' Hulle oorsprong in die
wil eerstens teen afdank- apartheidsbeleid van die
ing beskerm word. huidige regering, en in

Daar > kan maklik sakepraktyke ingevolge
-bewys word dat dit nie die beleid.
disinvestering self is nie, Sulkeprak1ykeis selde
maar bestuutsbesluite na verpligtend, maar volg
disinvestering, wat tot die op vrywillige

, afdankingvan wakers lei. bestuursbesluite.
Bestuursbeweringe dat
disinvestering teen die
belang van werkers is,
klink maar hoi in die
omstandighede.

.......;.;.:::.; .

':;:

Oorsaak
Na my mening is die

rede vir disinvestering
meestal die aanvaarde
kapitalistiese een van die
"bevordering van eie
belang",

Dit is egter belangrik
om dieper te soek na die
onderliggende oorsaak,
naamlik apartheid.

Maatskappye onttrek
omdat dit teen hut ekon
omiese eiebelang staan
om hulle met -die
apartheidstelsel te ver
eenselwig.

Ditsou dus beter beleid
wees vir sulke maatskap
pye omte bewys dat hulle
aan die kant staan van
die wat onder die stelsel
ly, en nie die war daardeur

oordie lydingvanrnense
onder die apartheidsbe
stel.

Aangesien dit wil
voorkom of disinveste
ringsooreenkomste selde
kontraktuele verpligtinge
op kopers plaas om die
belange van werkers te
beskerm, is daar
klaarblyklik 'n ander rede
viroorsese maatskappye
se besluite om uit Suid
Afrika pad te gee, of om
dit so te laat lyle. (n
Werker van Coca-Cola
het g10 beweer dat die
onttrekkende moederkor-

'porasie beter af sou wees
na disinvestering, want
"They're having their
cake, as well as eating it
with cherries on.")

disinvestering vind ge
woonlik op 'n vertroulike
grondslag plaas. In Mobil '
se geval het die Chemi
cal Workers, Industrial
Union (CWIU) druk
probeerplaas opplaaslike
bestuur wat blykbaar
onbewus was daarvan dat
hul base besig was om
met Gencor (en ander ,
moontlike kopers?) te
onderhandel.

, Magsbasis
Die party met wie

CWlU onderhandel het,
was dus nie in staat om
die beskerming watwer
kers verlang bet. te voor
siennie.

Miskien moes hulle
eerder met die Ameri
kaanse moederkorpora
sie probeer onderhandel
het, terwyllaasgenoemde
nog in staat was om
voornemende.kopers se
optrede te belnvloed,

Die ' praktiese
probleme vir 'n vakbond
met sy ekonomiese
magsbasis inSaid-Afrika,
om druk op buitelandse
maatskappye te plaas, is
natuurlik duidelik.

Die feit dat dit nodig
is.Iaat mens wonder oor
die werklike beweeg
redes van oorsese maat
skappye wat disinvesteer,

As die oorsese maat
skappy se bedoeling is
om politieke voordeel in
sy tuisland uitsy optrede
hier te put, sou die argu
ment soos volg lui.

Druk
Ons disinvesteer om

ekonomiese druk te plaas
op die Suid-Afrikaanse
regering om apartheid 'n
nekslag toedien, Ons doen
dit omdat om besorg is

Werknemers onseker na Mobil se
onttrekking

DlE onttrekking uit Suid
Afrika van Mobil se
Amerikaanse beheer
maatskappy vroeer die
maand, het weer eens die
onsekerheid van werkne
mers van oorseebeheerde
maatskappye beklem
toon.

Mobil, met sy sowat
3 000 werknemers, was
nie net die grootste van
die oorblywende Ameri
kaanse maatskappye in
Suid-Afrikanie; hul pla
aslike arnptenare het
herhaaldelik die verseke-'
ring gegee dat daar geen
planne was om uit die
land te onttrek nie. Dit
was heeltemal onnodig
om verderhieroortepraat
of te onderhandel.

Gencor
Ek moet byvoeg dat

die versekering ria be
wering te goeder trou
gegee is.

Maar die feit dat dit
plaasgevind het - selfs
terwyl die Amerikaanse
aandeelhouers besig was
ommet Gencor te Onder
handel-betekendatSuid
Afrikaanse werknemers
in oorseebeheerde on
dememings nie maklik
weer staat sal maak op
sulke versekerings nie.
Endit sluit in sornmige
gevalle top-bestuurders
in.

Dit is dus te verstane
dat vakbonde hullede in
hierdie omstandighede
probeer beskerm. Dit is
inderdaad die regmatige
rolvan 'n vakbondomsy
lede sebelange te probeer
beskerm en uit te brei.
Die vraag ontstaan egter
of die druk nie sorns op
die verkeerde party
geplaas word nie.

Onderhandelings oor
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personeel. Die bestaan van sulke skemas is
'n gevolg van die belastingstelsel en sal
hopelik minder algemeen word na gelang
byvoordele vollediger belas word, Die
Ontwikkelingsbank het reeds stappe gedoen
om oor te skakel na 'n suiwer kontantver
goedingspakket.

Wat betrefdie B ank se uitvoering van sy
ontwikkelingsopdrag, is Brolloks welkom
om meer daaroor by ons te kom uitvind. Hy
kan dan ook eerstehands die voertuigsitua
sie waameem as hy nog daarin belang stel.
Indien wei, sou dit interessant wees as hy'n
vergelyking wil tref met die posisie by
ander soortgelyke werkgewers,

. Dankie vir die 'Desk~

adI Cilliers van Stellenbosch*

skfyf:
Ek was baie bly om in Vrye Weekblad

van 23 Junie 1989 te sien dat die Interim
Cultural Desk van Transvaal by monde van

,Wilhelm Liebenberg ons toelaat om Gra
hamstad toe te gaan.

Ek wag nou net vir die woord van die
tafels van die Akadernie, die BreeModera
tuur en die Dieprivier Dart Club. In die
interim sal ek dit vreeslik waardeer indien
die Desk vir my 'n leeslys, 'n flieklys en 'n
musieklys sal stuur.

Ek is so bang ek dcen iets wat nie goed
vir my nie,

Verbeterde Vryheidsrnanifes

Gerrit Olivier, Posbus 39400,

Bramley 2018, skryf:
My vertaling van die Vryheidsmanifes

uit "Praat met die ANC", wat in Vrye
Weekblad van 23 Junie 1989 opgenee~ is,

.is ongelukkig nie volledig nie, Ek het die
vertaling intussen ook hersien en heelwat
verbeterings aangebring,

Ek sou dit waarder.• indien mense Wilt
die vertaling wil gebruik of aanhaaJ, aan my
by bogenoemde adres skryf sodat ek aari
hulle die verbeterde weergawe kan stuur.

': Nie te veel BMW's by bank '

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

reg voor om briewe te verkort. Skryf aan: Die
Redakteur, Vrye Weekblad~ Posbus 42637,

, Fordsburg 2033.

----~_f_----

Lees jy Derrida?

Vermy liefs die
koei se
paradigma

Mevrou Akker van Skelmbos skryf:
Ekhet mev Jakaranda se dekonstruksie van
die crooked kulrurele prokureurs Olivier,

MENINGS
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Rustum Kozain van Rondebosch

skryf:
Ek het aanvanklik die Kreefblad gekoop
omdat dit 'n snaaksigheid was - 'n Afri
kaanse koerant vry van grafstene en NP-
huigelings. Noukoop ek dit gereeld.Hou so
.aan. Kreef en Ligtebach knap gevind (Vrye

Pasop net dat dit nie nuwe heilige koeie Weekblad 23 Junie). Verseker voel al drie
skep nie - sommige van die humor in die soos krokodille met afgekapte sterte, ver-
meningsrubrieke is byvoorbeeld kultuur- mom as bulterriers op skateboards, soos ek
gebonde. Hoewel dit die spot dryf met op TV sien.
bestaande heilige koeie, skep dit nuwe koeie Maar ag Mevrou, come off it. Niks injou
sover dit slegs verstaanbaar is vir mense briefoortuig datjymaarnet "die basics" vir
binne die koei se paradigma. . jouselfenjoukinders soeknie. Ekweetjulle '

Ek is oorspronklik van die Paarl en ek lees De Beauvoiren Derrida oodec diegeheime
kry 'n tremendous perverse satisfaction as . agenda veranda. Teks konteks vir Afrika.
ek die skok op mense se gesigte sien wan- Ons wag dus dat u ons vertel van die
neer ek in die plaaslike bistro deur die 'struggle (lewe) en ander rakelings gerniste
Kreefbladblaai, terwyl ekkoffie drinkop 'n . . onderwerpe in die land.

, besige nasionale Saterdag. Dit sal interes
sant wees om te weet wat die verkoopsyfer
van Vrye Weekblad in die Paarl is. Wei, as
ditniediePetrusseopvoednie,preekditten
minste vir die bekeerdes. ' , Simon Brand van die

Ek moet my uitspreek oor P Lourens se Ontwikkelingsbank van Snider-
brief (VryeWeekblad, 15Junie 1989). Dit Afrika skryf:
is net 'n jammerte dat nie meer mense deur
die doeltreffende sluier kan sien nie. Wat Brolloks gehoor het (Vrye Weekblad,

Dit is goed om te sien dat die blad ook ' . 15 Junie1989) oor vervoergeriewe van
ekologiese bewuswording bevorder. Hau amptenare van die Ontwikkelingsbank is
so aan. Wat van'n paar kontroversiele ar- foutief opdie volgende punte:
tikels oor die heiIige koei - die kreoolende, Geen omsendbrief is aan die amptenare '
krioelende taal. gestuur om te se waar omhulle motorkarre

'n Paar klagtes: te parkeer om indrukke van enige aard by
1. Met die volgende'meningspeiling sal enigiemand te vermy nie, Dit sou in elk

dit dalkraadsamer wees om 'n losvel-vraelys geval kwalik sin gehad het, aangesien die
- in te sluit. Ek knip nie graag aan koerante Bankpersoneel se voertuie buite staan vir

nie. almal om te sien, selfs van die snelweg af
2. The Night of the Pencils word nou al "AI wat amptenaar is", ry nie BMWs

weke lank reresenseer. Waar word dit ver- nie. As daar, soos Brolloks gehoor het,
toon? Het 'n ondeiwyser dit dalk uitgevee? junior amptenare is wat met BMWs ry,

3. Ek kon nie die Wilhelm Knobel-ver- betaal hulle daarvoor uit eie rniddele en dit
gadering in die kerksaal op Potch bywoon is seker hulle goeie reg om dit te doen as
nie - ek was te bruingebrand, In elk geval, hulle dit kan bybring.
ek is toe Sutherland toe, waar ek die warm 'n Telling op 'n deg waarop die parkeerter-
as van die middag gaan voel het, en gekrap rein redelik vol was, het getoon dat 13,6
het waar die vlooi gebyt het. persent van die motorkarre BMWs van alle

Aan prof De Vries: Vasbytl Eenvan die modelle enjaartalle was, wat vergelyk met
dae word jou naam 'n byvoeglike naam- 'n geraamde markaandeel van 8,5 persent
woord om die aard van demonstrasies te wat BMW in die verkoop van nuwe mo-
kwalifiseer- 'n Vricslike demonstrasie, torkarre is Suid-Afrika het. In ag genome

dat die Bank se personeel 'n bogemiddelde
persentasie van professioneel gekwalifJSeerde
personeel insluit, lyk dit nie buite verhou
,dingnie.,~

Die Bank het wel, soos ander werk
gewers waarmee hy moet meeding omskaars
mannekrag te bekom, 'n voertuigskema as
deel vall sy vergoedingspakket vir ,senior

••So se hulle .

'n Grys lewe
'n Klompie witmense het verlede week die kans
gehad om te sien hoe swartmense wat "onwettig"
in Hillbrow woon, leef. ",

Dither weer eens die absurde situasieuitgewyst
die mense oortree die wet, maar omdat hulle dit
doen, kan hulle deur woonsteleienaars uitgebuit '
word en leef hulle in haglikeomstandighede.

Welte wat nie toegepas kan word nie, hoort nie
op die wetboek nie,

Enskelm, ongevoelige gebou-eienaars behoort
nie agter wetgewing te kan sfruil nie, ". ,

Suid-Afrika is nou siek vir die gepamperlang
.van regse rassiste, Die Groepsgebiedewet moet
nou as eerste prioriteit afgeskaf word.

"These people are breaking a municipal by-law. We
are not arresting them, we are just removing their tent.
We are human beings too." - John Pearce, Johan
nesburgse verkeershoof, terwyl.lede van die verkeer-

. spolisie die tent afbreek waarin uitgesette swart inwo
ners van 'n woonstelblok in Berea skuiling gesoek het.

Onderhandeling

"Mnr Scholtz kon 'n versoek tot die bestuurskomitee
gerig het om die toelating van swart tegnici en akteurs.
S6 'n aansoek sou simpatiek oorweeg word." - James
Leach, NP-voorsitter van Pretoria se bestuurskomitee,
nadat rolprentmaker Jan Scholtz deur die stadsraad in
k~nnis ge~tel is dat "gekleurdes" nie toegelaatword by
die Fontemedal-ontspanningsterrein nie. .

VryeWeekblad

Drr lyk of 'n gees van ondcrhandeling skielik
onder buite-parlementere groepe en in die res van
die subkontinent uitgebreek het.

Inkatha wil met die ANC onderhandcl; die
ANC het 'n dokwnent oor onderhandeling met die
regering uitgereik; die UDFlCosatu-groep gesels
met die Swart Bewussynsgroep; die vakbondgroepe
Nactu en Cosatu praat oorhulle verskille en praat
saam met die werkgewersbeweging Saccola; ens.
, Gisterhet 120 Suid-AfrikanersLusaka toe gevlieg
om met dieANC te gaan gesels.

Selfs die AWB en die HNP is besig om oor
, samewerking te onderhandel.

In Angola het die aartsvyande van vyftien jaar,
Unita en die MPLA, onverwags bymekaar uitgekom
enhandegeskudop'nskietstaking.OokinMosam
biek is daar nuwe gesprekke tussen Frelimo en
Renamo.

Maar die mense wat m6Ct onderhandel, baklei
oorafskeidsbankette en duur teepartytjies en bring
n6g nuwebeleidsdokurnente metniksseggende,
mooiklinkende woorde uit,
, Dit is goed dat mense in bewegings wat teen die

-regeringgekant is, met mekaar gesels.
Die konflik tussen'groepe soos Inkatha en die

UDF en ANC het geweldig baie destrulctiewe
potensiaal in 'n post-apartheid Suid-Afrika. Dit is
verblydend dat daar nie tot na apartheid gewag
word vir 'n oplossing daarvoor nie.

Die jongste onderhandelinge is 'n verdere bewys
daarvan dat daar 'n groter volwassenheid en ver
antwoordelikheidsin onder die buite-parlementere
groepe is as by die regering.

Ons kan net hoop dat die regering onmiddellik
na die verkiesing sal ophou praat van onderhande
ling en iets daadwerkliks daaraan doen,
. As Jonas Savimbi en Jose Eduardo dos Santos
s6 maklik bymekaar kon uitkom, is daar geen rede
waarom FWde Klerk en Nelson Mandela nie ook
kannie. '

"Koevoet Isin die verlede dikwels onnodig gekritiseer
en veroordeeI. As ons in.diekerk is, is ons Christene.
Maar as jy in die bos isen jy kom terroriste tee; is jy 'n
moordenaar." - Kapt Nico (Klaas) Koch.

"Ek voel regtig ek kan met my agtergrond en on
dervinding heelwat met onsjongmense regkry op geeste
like gebied, maar ook om hulle meer positief in te stel
jeensdielandensyprobleme."-KmdtWynandduToit.
oud-recce, wat in Mei 1985 in die Cabinda-provinsie
van Angola, noord van Luanda, gevange geneem is.

. "Barend Strydom se heldhaftige uitdaging aan die
ruggraatlose slapgat regering is 'n keerpunt in die
Afrika:nergeskiedenis. Meer dode moet volgl Meer
KOppe moet roll" - Brief van die Stem van die Wit
Wolwe.
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Gevleuelde woorde van Barend.die Briljante

\<

net nadat dit afgeskaf is?
Is dit nie juis wat 'n leier moet

doen nie -sy mense lei? Is dit nie juis
so dat die NP erg afgesplinter het na
links en regs omdat PW en sy manne ,
so gelieg en bedrieg het oor beleid
nie? '

... Ag nee wat. Dis mos nie goed
genoeg om te se 'n staatshoof maak
droog en verfonkfaai sy land se
toekoms omdat die kiesers traag is
om te verander nie!

Watter land se kiesers is nie traag
om te verander nie? PW Botha was
bloot 'n swak en visielose leier.

Oom Cas die Digter
Onthoujulle vir Cas Greyling, die ou
korrelkop LP van die KP?

Asdaarnie meer aseenCas Greyling
is nie, lyk dit of die oubaas digter
geword het < •

Die volgende versie yerskyn laas
week in die koerantjie Die Sout
pansberger. .

Where else except South Africa
can men do as they choose?
Where else but in this blessed

land
is there so much to lose?
Even the Craven-Tutu-Boesak

gang ,
can slap our president in his fate
and not one bang!
WUhmur~rgangffleANC

they plead andflirt and spree!
Where else is cheap bravado so

complete ,
for everyone to share?
Where else is how we work or

worship
just our own affair?
En hyeindig:,
So do not creepandnot give way!
to slogans of the post apartheid

hypocites who flee from realities
astray! '

... Nou wonder Brolloks of oom
Cas nie Hewer liefdesgedigte moes
geskryf het nie.

Dan kan 'n mens mos enige twak
kwytraak sonderdat mensejou ems
tig opncem,

ons'n prent oor PW. Wat van Jaws
IV? .

Blink Jack
Daar gaan binnekort 'n hele paar
mense werkloos uit Tuynhuis gestap
kom.

Soos Jannie Roux, die klein ge
neraaltjiemet die grootego,en Blink
Jack Viviers, die perswoordvoerder
wat se PW se weiering om sy banket
by te woon, is 'n private aangeleent
heid.

• Nasionale Pers, Jack se gewese
werkgewers wat deesdae die lemme
so diep in PW se rug druk, het nie
kans gesien om hom weer in diens te
neemnie.

Maar Rapport is nooit s6 fussy
nie, en Jack is glo binnekort die blad
se Kaapse verteenwoordiger...

Die Raj en die brug
Iemand vra glo laas week vir
Amichand Rajbansi ofhy hom op 6
September vir die parlement ver
kiesbaar gaan stel.

• Sy antwoord: ''I'll doublecross
that bridge when I get to it.

Wollerige denke
Die Toekenning vir Wollerige Denke
van die Week gaan aan Hermann
Giliomee, professor aan VeT.

Of is dit regtig hoe Herman se kop
werk? Na uitsprake die laaste jaar of
twee .en die voorstel van 'n nuwe
soort ideologie (bi-kommunalisme
of so iets) wat min mense gelukkig
verstaan, begin baie mense wonder.

Ewenwel, hy skryfin SA Intema
tional dat PW Botha eintlik nie so

" sleg gevaar het nie.
Botha het onder meer "waarskynlik

ook beter gevaar met die nader trek
van bruines en Indiers as waarvoor
hy krediet gegee word," ens.

Giliomee se argument is dat PW
nie eintlik meer kon doen of beter
kon vaarnie, wantdiewitkiesers wil
nie verandering sien nie.

Sy .enigste werklike swak punt
was "sygevaarlike onvermoe om die
perke van sy magte en die van die
staat te bepaal."

Liewe Herman, het jy vergeet dat
die meeste kiesers gekant was teen
die afskaffmg van die Ontugwet net
voordie wet afgeskafis,maardat die
meeste die afskaffing gesteun het

Terwyl sy eens getroue dienaars hom
een na die ander opsy geskuif en
verstoot het, het een vriendlojaal by
PW Botha bly staan: die Bloemfon
teinse filmmaker Boet Troskie,

Troskie se vandeesweek dat die
filmbedryf luisterryk van Botha gaan
afskeid neem by die premiere van
"The Gods Must Be Crazy II".
(Gepaste titel vir 'n afskeid vir PW,
is dit nie?) • '

Di6 man het 'n lang verbintenis
met die Groot Krokodil.

In sy miljoenershuis in Bloemfon
tein is daar die "staatspresidentsuite"
met goue krane en al wat spesiaal na
die smaak van die Botha-egpaar
ingerig is. Nogal kitscherig, hoor
Brolloks.

Op Troskie se jagplase het die
Staatspresident natuurlik al baie keer .
gaan jag, en dis Troskie wat vir ,
Rozanne Botha werk by Mimosa
films gegee het.

Endis einste Boet wat met swaar
staatsubsidies die kontroversieleprent
Back to Freedom gemaak het waarop
Rozanne se van as "Both"aangegee
is.

• Doen een beter, Boet. Maak vir

wat reeds jare tot die beskikking van
ailegrocpe was sooderdardit probleme
veroorsaak het, vir mense van kleur
sluit, misbruik hy die betrokke wet
om suiwer rassistiese redes."·

• Volpunte, Piet! Nou is Brolloks
ook tevrede datjy die reg te materiaal
is om adjunk-minister te word;

Swapo (Edms) Bpk!
Namibiaanse sakemanne was verniet
bang dat Swapo sy sosiaIistiese beleid
sou uitvoer. Die Walvisbaaise koe
rant Namib Times berig die week dat
Swapo 'n maatskappy gestig het, die
South West Africa People's Organ- .
isation Properties (Pty) Ltd., en dat
hulle 'n klomp huise in die kusdorp
se swart woonbuurt, Kuisebmond wil
koop. Die maatskappy het reeds 'n
kantoorgebou en 'n klomp huise in
Windhoek aangeskaf.

Viva comrade capitalist!
Die hele aangeleentheid het die

Konserwatiewe Party nou warm onder
die boordjie.

"Walvisbaai is Suid-Afrikaanse
grondgebied en dit is vir die KP ,
onaanvaarbaar dat 'n terroriste-or
ganisasie soos Swapo toegelaat kan
word om eiendom in SA grondgebied
te koop," se die party in 'n verklar
ing.

• Wakker word, kinders! Nie net
is Swapo 'nheeltemal wettige organ
isasie nie, hulle is heel waarskynlik
volgende jaar die tyd die regering
van Namibia.

En is Walvisbaai regtig deel van
Suid-Afrika? Regtig regtig?

Groen politiek
Hier is 'n wonderlike voorstel vir die
Nattes om die kornmunikasie te
verbeter tussen hulle en die res van
die land en meer wellewendheid in
die koukus te he.

Castrol Suid-Afrika kondig die
week in 'n persverklaring aan: "Cas
trol painted their walls green early
last year as part of a staff develop
ment programme.

"Improved communication and
information sharing as well as better
working conditions anda quality of
life for all staffwas the reason for the
green areas programme."

• Aan die ander kant is dit waar
. skynlik 'nbeteridee as die Nattes hul

dakke groen verf!

Soos die regeringswoordvoerder
wat gese het die noodtoestand moet
heringestel word sodat die noodtoe
stand gouer opgehef kan word,

Soos die SAVK wat planne laat
vaar het om Shakespare se The
Tempest te verfilm omdat hulle "swart
kykers wi! beskerm",

• Dis nou wat hulle Natspeak
noem.OnsgaannognaChrisHeunis
terugverlang...

"WAAR ons vaag is, is dit weens
respek vir die invloed watonderhan- .
deling gaan he."

Dit is die gevleuelde woorde van
ons geeerde en geleerde ministervan
Finansies, Barend du Plessis, van
deesweek met die bekendstelling van
die Nasionale Party se "Aksieplan"
vir die volgende vyf jaar.

Enhy het nie gelag toe hy dit gese
het nie,

Piet Voorklapper ook
'n Man met hoe ambisie wat ook al
geleerhetvanNatspeakis Voorklap
per PietCoetzer. Hoorhoe antwoord
hy 'n brief van 'n beswaarde wat aan
Beeld geskryf het oor die Wet op
Afsonderlike Geriewe:

"Die betrokke wet reel naamlik
nie selfof bepaalde geriewe "oop' of
'toe' is nie. Dit gee slegs aan pla
aslike besture die wetlike reg om, na
gelang van plaaslike omstandighede,
te reel dat bepaalde geriewe aan
bepaalde bevolkingsgroepe toegewys
wordofnie.

"As 'n KP-stadsraad dus geriewe,

Totsiens aan onse weermagse vroulikste simbool

Nasionale Opvoeding! I kid you not,
dis hoe ons nou belieg word:'

Take it from Egbertus, met die
ministersportefeulje het die optog
net mooi niks te make gehad nit? Het ..

DAMES, welkom by die teeparty
wat die Boston Tea Party na 'n storm
in 'n teacup laat Iyk. Hierkanjulle na
hartelus julle sambreeltjies uithang
om die 0, so Blanke velletjies teen
die fel Afrika-son te beskerm, mens
wi! nie misverstande in die bevol
kingsregister gaan staanenbevorder
nie. .

Smul tog te heerlik aan die room
poffertjies, daar is oorgenoeg selfs
vir die formidable eetluste van die
militere dames. Om 'nmooi geleent
heid te reel ter afskeid van ons weer
mag se vroulikste simbool naas die
Sanna, het ons beraam dat julle elkeen
15 liters tee en 480 roompoffertjies
kan wegslaan. .

Hoe picks up the tab? Ag, not to
worry ladies, genl Geldenhuys be
taal. Met 'n bietjie hulp van die be
lastingbetaler, of hy nou wit of swart,
beskerm of bedonner deur die weer-
mag is. , .

Let it all hang out dames, hier IS
die grootste konsentrasie van foun
dation garments suid van die 100'
breedtegraad. Wanneer die toesprake
verby is, tel ons drie en dan kanjulle
storm.

i

'n Golden handshake vir
Magnus

Vrinde, wonderjulleookhoekom
die Generaal so ridderlik die blaam
op homself neem vir die verregaande
teeparty? Kan dit wees dat hy sy kop
op 'n blok sit namens die minsame
Magnus PI? .

Die stomrne Magnus, hy moes
die afgelope tyd op soveel fronte
krisisse beveg, hy's waarskynIik skoon
afgerem en ryp vir 'n golden hand
shake. Eers moes hy homself blou in
die gesig ontken dat 'n deal in sy
kiesafdeling opgehaal is by die DP.
Entoe bars die teesakkies, roompof
fertjies en foundation, garments
behoorlik om sy ample ore los.

Sou die teegeldjies dalk uit Ver
dediging se veelbesproke geheime
begroting kom? .

NP publicity stunt
Nog 'n oulike verassinkie vir die

vuisvoos belanstingbetaler is dat hy
die onkoste van Madam de Klerk en
haar man se continental capers moet
dra. Die glamorous globetrotters is
glo die bose buitelarrl in as die Egpaar

. - '"
Egbert~~1aaagvoort

De Klerk ultimate opvoeding met
Miesies Thatcher bespreek? Of met

, die Pous se sidekick?
Word ons werklik so skaamte

loos deur die regering bedrieg dat
daar nou van ons verwag word om te
glo dat die reis nie 'n NP publicity
stunt was nie? Egbertus, vind dit, is

. geen eendvoel nie. Ek weier om te <

betaal, ~

amparra van diew~ .
Mamparra van die week is daar

die bekende wuifelende nasionalis
van die Kaap, Herman Gilliomee.
Die armesiel het bakar al te negatiet
ervaar, en sedertdien is hy nog meer
vierkantig agter die establishement

voorheen.
Die jongste teorie is dat die DP

nie die NP moet verontrief in kies
afdelings waar die KP ook staan nie.
Gryp jou dit aan! Met sulke stemme
in die stryd het mense soos Magnus
mos nie eens election deals nodig
nie, Maar onthutste Herman gaan
rde~ .

. Sy angs namens die NP grens aan
histerie wanneer hy pleit dat die DP

t nederigheid (van ~lle dinge) en

er wille van die vaderland (van alle
redes) moet besin oor volle deelname
aan die verkiesing. Van foundation
garments gepraat: ek sien 'n onder
rok wat tot by die streps uithang. Nie
eens Ken Owen beleef so 'n gekke
antasie nie, .

Oswald weet
Vrinde, dis winter, tuine leen rus,

en Oswald die tuinierhibernate. Nou
lees dit net hofverslae, en dit dryf
Miesies Klaagvoort tot rasemy.

Ewenwel, volgens Oswald is
gelykheid voor die reg glo iri onse
land se grondwet ingeskryf. Nou
wonder mens darem oor die oog
lopende viktimisering van die
Voelvrye Weekblad.

Die politieke arm van die reg, die
polisie-arm, en sel(s die vervolgings
arm kyk eenogig na die koerante wat
so onverantwoordelik ons
invloedrykste leiers aarthaal. Endan
kom 'n hof met 'n sesmaande tronkvon
his vir 'n geringe oortredingl .

Oswald se dismaklik an gelykbeid'
in hierdie land op ongelyke manier

. te handhaaf: almal is gelyk voor die
reg-party is net meer gelykas ander,

' . ....J

Vrye: Weekblad,30 Junie1989 15



'r'.\

BOEKE

sketse vir oefeninge voor en na ge
boorte watmaklik gevolg kanword.

lets wat ek besonder baie geniet
.het, was 'n week-vir-week-kaart,By
elke weekis daar twee aantekeninge
wat jou toelaat om op hoogte te bly
van watinjoueieliggaam enmetjou
ongebore kirid gebeur.

Deurdie bockstraal 'nwarmteen
meegevoelwatnienetkomvantwee
dekades se ervaringe as geboorte
opvoeder. nie, maar ook van die
geboortes van haar vyf dogters,

Dieornvattcnde werle woolhoogs
, aanbeveel, veral in die land waar

aktiewe geboorte nog in sy!haar
kinderskoene is.

So verskyn konlng
Sekhukhune In die New Nation
s.enuwe geskledenlsboek: New

NatIon New History ('n
prysgedlg oor sy oorwlnnlng

oar 'n kolonlale leir word In dIe
boek bespreek). .

Ole boek bestaan ult artlkels
wat sedert 1987 In die koerant
verskyn het, en geskryf Is deur

Wltsse
Geskledenlswerkswlnkel. Ole

, afdellngs Is die geskledenls
van die platteland (Transvaal,
Natal en Oos-Kaapland), die

grondkwessle, verstedellklng,
die groel van polltleke

bewussyn en 'n aldellng oor dIe
letterkunde.

Ole boek kan teen RS van die
New Nation (Darragh House,

Wanderersstraat 13,
Johannesburg) gekoop word, of

bestel word met 'n posorder
van R7 (blnnelands) of RSplus

posgeld (ult die bulteland).
'n Resensle volg eersdaags.

vandie gebruikvanverdowingsmid
dels (medies en vir ontspanning) op
die ongebore kind tot by prosesse
soosamniosentese. Maar sy geeoak
aandag un kwessiessoos die veran
derings injou verhouding,hoeom 'n
kind op diegeboorte van 'n broertjie
ofsustertjievoor teberei, hoe omjou
dokter die regte vrae te vra, en die
uitdaging van ouerskap.

Die pragtige foto's deur Camilla
Jessell en Nancy Durrell McKenna
wordaangevuldeurduidelikesketse,
wat onder meer die merkwaardige
groei van die bevrogteeiersel van'n
skaars sigbare kolletjie tot 'n volle
diggevormdemenswys. Daar isook

hospitaalgeboorte teenoor tuisge
boorte is sy werklik neutraal oor
elkeen se voor- en nadele, sodat die
leser kan kies wat vir haar reg is.

Kittinger slaag daarin om gede
tailleerde mediese inligting oar te
dra in 'n styl wat maklik verstaan
baar is vir die leek.·

Maar watmeer is, wanneersydie
feite oordra, vergeet sy nooit hoe
intens persoonlik die ervaring is, of
hoe belangrik die emosionele as
pekte van swangerskap en geboorte
is nie,

Sy gee 'n uitstekende lys van
medieseterme, beantwoordpraktiese

. vrae wat wissel van die uitwerking

The New Pregnancy and
Childbirth deur Sheila

Kltzlnger, ultgegee deur
Michael Joseph Ltd, Londen
(In 1980,met die herslene
ultgawe In 1989).Prys nle

vermeld nle

Nuwe geboortegids DOg beter

Alfie Steyn
TOE Sheila Kittinger in die ses
tigajare raadaan swanger vrooe begin
gee het, was daar mID boeke oor die
onderwerp beskikbaar en baie min
geboorte-opvoeding, Sy skryf:
"...therewas nothing about the so
cially inculcatedlack of confidence
we felt in our bodies and in our
selves. nor about the pressure on
women by a powerful medical sys
tem to surrender themselves to it as
passive patients. It seemed that all
we could hope for in labour was to
put on as good a performance as
possible and to be told 'well done'...

In haarboekoar swangerskapen
geboorte het Kitzinger in 1980 die
situasie probeer regstel en vroue
aangemoedig om aktiewe deelnemers

- -te word in die geboortevan hul kin" ,
, ders.

Diehersiene uitgawe van diebock
- wat al 'nklassieke werkgewordhet
in 'n baie breer veld - bevat heelwat
nuwe inligting- onder meer 'n afde
ling oar Aids in swangerskap en
verskeie toevoegings tot die won
derlike geboorte-foto's in die eerste
uitgawe.

Kittinger se veldtog om vroue
weer beheer te gee oar een van die
opwindendste, meesemosionele en
oorweldigende ervarings van hul
lewens, berus op 'n strategie van
volledige inligting oar die jongste
mediese inligting-endiekeuses wat
beskikbaar is. '

Wanneer sy die keuses voorstel,
verweef sy dit met die persoonlike
ervarings vimtalleverskillende vroue:
in byvoorbeeld die afdeling oor

13weke

8weke'

Sovcrvan God ensonaby Amerika
') . .

maskerhet afgeval.SyMexiko isdie.
"ander wereld", die kru, soms ge
nadelose landskap waarheen hy as
verwesterde akademikus telkens
terugkeer om 'n volledige self tot
stand te bring.

Op die vraag hoe hy betrokken
heid en revolusie in die letterkunde

. sien, komFuentesmet'n eenvoudige
antwoord: Asjy die taal verryk,verrig

.jy 'n groat sosiale funksie. "Marx
knew youcouldnot defme the crea· '
tions of art andliteratureby thestate
of the economy or thestate of devel
opment of material conditions. He
knew this - second rate Marxists do
not... I think that the function of tJie
.writer is simply thatof the man who
useslanguage,whocreateslanguage
or creates with lang~ge. This is
sufficient to givehimor her a politi
cal and socialfunction."

Sy styl is soms dar, maar het 'n

In die lang en dramatiese Terra
Nostra vat Fuentes sy beskouinge
oor Spanjeen Latyns-Amerikasaam
in 'n liriese styl wat volgens baie
kritici grens aan oordadigheid.

Die onverwagteopvolgervan die
bock was'n spioenasie-riller, The
Hydra Head (1978). 'n Staatsampte-

. naar wordop 'n dag aangese omvan
sy naam te vergeet eniemand anders
te word. Die eksistensiele krisiswat
volg is nie danig nuut nie, maar die
manier waarop Fuentes dit uitbrei
tot die krisis van 'n land, maak die
boek meer as die moeite werd.

Vir plaaslike lesers is daar geen
einde aanparallelletussendie wereld
van Fuentes en ons eie nie. Op sy
beste vind hy die volmaakte balans
tussen betrokkenheid en eksisten
siele filosofering.

Verder is daar iets ou-werelds in
sy romantiek en beelding wat maak
dat 'n mens sy beste boeke nie mak
lik neersit nie.

Van Fuentes is beskikbaar:
Kortverhale: Bumt Water (1981);
Romans: Wheretheair isclear(1958),
The Death of ArtemioCruz (1962),
The Good Conscience (1959), A
Change of Skin en HolyPlace (albei
1967), Aura (1962), Distant Rela
tions (1981), Terra Nostra (1975),
The Hydra Head (1978), The Old
Gringo (1985). Don Quichote - or
the Critique of Reading is begelei
dende kommentaar tot Terra Nostta

. en ook 'n uiteensettingvan Fuentes
se beskouing van die roman.

Naskrif: 'nRolprmt-weergawe van
The Old Gringo is onlangs op die
filmfees in Cannes vert~.

verhaal van sy seun, wat sterf as
vrywillige soldaatin die Spaanse
Burgeroorlog.

Die protagonis kan volgens Fuen
tesnet een vantweepaaie loop: ashy
hou by die bestaande orde, is sy
uiteinde kranksinnigheid en die dood.
As hy rebelleer, is sy uiteinde ver
stotenheiden die dood.

ArtemioCruz is 'n weergawevan
eersgenoemde.Dieou tiran Iehulpe
1005 en vervreem van sy naasbestaan
des in sy bed. Hy kan die vervulling
van sy begeerte slegs vind deur sy
geskiedenis en die van sy rebelle
seun saam te smelt.

Fuentes se tweede fase kom met
A Change of Skin en Holy Place
(albei 1967) - twee selfgerigte, in
troverte boeke. Met Aura (1962) en
Distant Relations (1981) lyk dit of
die skrywer self rebelleer teen die
bogenoemde tweewerke- Auraword
in die tweedepersoon vertel.

Dit is 'n vreemde, fabelagtige boek
oar 'n man wat in 'n eksentrieke ou
vrouse huisgaan woonomhaar man

, se onvoltooide outobiografie te her
skryf.Ook indie spookagtigehuisis
Aura, die mooi jong dogter van die
ouvrou.

Hoe meerdie jong historikus aan
dieoutobiografie lees,hoe meerbesef
hy dat dit te ordiner is om gepub
liseer te word.

Hoe meer ook, raalc hy betrokke
. by sy verhoudingmet die jong mei

sie en deur haar bydie ou vrou.Met
diejy-verteller trekFuentesdie leser
saam oor die afgroitd en gee hy 'n
onthutsendekwaliteit aansy verras
sende slot.

strakkeskoonheid soos die landskap
waarvan hy skryf. Sy sinne staan' .
soos geharde woestynplante methier
en daar, vurige bloeisels van 'n eg
Spaanse romantiek.

Fuentes se romans kan min of
meer in drie groepe opgedeel word.
Vir baie mense is die eenvoudige
realisme vansyeerste boeke, Where

. the Air is Clear (1958), The Good
Conscience(1959) en The Death of

,Artemio Cruz (1962) die aantrek
likste. Hoeweldie latere Terra Nos
trabemarlc word asFuentes semeesta'
werle, is ArtemioCruz en The Old
Gringowaarskynlik sy bestepo-gings.

In Cruz worddie dood van 'n ryk
sakemanbeskryf. Die gedagtestroom .
vandie sterwendeword ineengevleg
met sy lewensverhaal.Herinneringe
is die vervulling van begeerte, se

, Cruz· by geleentheid. Die ou man
vind sy suiwering in die tragiese

.......:::..

ARMEMexiko- sover vanGoden
so naby aan Amerika. Carlos Fuen
tes se hoofkarakters sukkel almal
met dieprobleme waarna diegesegde
verwys. .

NIi'Alejo Carpentier is Fuentes
die groat historiese romanskrywer
van Suid-Amerika.: In sy werk on
dersoek hy die geskiedenis van sy
land, watgeteisterword deuronrus,
diktators en 'nskisofreniese persoon
likheid.Hydoenditrnet 'neerlikheid
wat ongenaakbaar enaangrypendis.

Fuentes isself'n toonbeeldvansy
mense se dualistieseaard. Hy is in
1928 in die stad Panamagebore.Sy
pa was diplomaat, wat beteken dat
hy in verskeie lande grootgeword
het -hoofsaaklik inNoord-Amerika,
Hy is opgelei as prokureur, was al
diplomaatin Parysenhou homdees
dae besig met lesings aan Noord
Amerikaanse universiteite. Origens
wordhybeskouaseen van die groat
kampvegters vir die Suid-Ameri-
kaansekultuur. -

Ineenvansy'grootsteboeke,The
Old Gringo,vertelFuentes die ver
haal van Ambrose Bierce, 'n joer- '
nalis watin diens wasvan die vader
van die Amerikaanse geel pers,
William Hearst Bierce, 'n eiesin
nige, mOlbiede mens, het aan die
einde van sy lewe in Mexiko gaan
veg saammet die legendarieserebel
Pancho Villa. Hy het vermoedelik
gemeuwel in 'n veldslag teen die
regeringsmagte vandie berugte dikta·
tor PorfuioDiaz.
, Deurdiehe1de vandieMexikaanse

revolusie het sy land homself leer
ken, seFuentes - diebaster·Westerse

J
:.
I,
, "
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BOEKE
Sanger, skrywer, pro feet

Andre Letolt 58 nuwe roman,
, Suldpunt-Jazz (Haum-Llterllr

1989. R19.95 plus AVB) Is 'n
mengsel van geskledenls,
fIIosofle en IIterllre pret.

HANS PIENAAR

"F... die Nasionale Party. F... die
UDF."

Wat betekendie woordevan Andre
Letoit, leier van Afrikaans se eie
Brei: Demokratiese Beweging.iwat
(nog steeds) by gebrek aan 'n beter
beskrywing, (nog steeds) onder die
naam Altematiewe Afrikaners gebuk
gaan?

Is dit die bravade van 'n student
wat nie wi! grootwordnie? Of se hy
dalk iets emstigs soos dat die Afri
kaners "moet drop-out uit die groot
ste fight nog in SA, want die bout is
gefix?" .

Nou bied hy oils Suidpunt-Jazz,
'n spottery op die Groot Afrikaanse
Roman wat voortgaanwaar FA Venter
se Geknelde Land (of is dit nou
Offerland?) ophou: net voordie slag
van Bloedrivier. ..

Dis vQI.lukrake karakters, soos
die engel Peanuts, wat gestuurword
om te gaan seker maak dat Timo
Bezuidenhoud (nie die 'apartheids
amptenaar nie, maar 'n Marxistiese
dosent in die geskiedenis) wat met

. sy tydmasjiennavorsing in die ver- .
lede doen, nie met daardie verlede
foeter nie.

Bloedrivier kom in wanneer Timo
vir Jan Scholtz vraom dit in au
naturel te gaan verfilm. '0

Is hierdie nou 'n (hoogs) vermaak
like stukkie ontspanning, of 'n lang
verduideliking van die bogenoemde
basiese uitgangspunt van sy filosofie
(filosofie!?). .

Om die waarheid te se kan ek nie
hieroor besluit nie. Ek kan nie eens
besluit of dit 'n goeie of 'n slegte
boek is nie.

Daar is beslis genoeg ems in om
'n kerk mee te bou. Trouens, daar is
'n goeie saak uit te maak dat hy met

, die roman 'n enkelegewigtige on
derwerp pak, die Suid-Afrikaanse
geskiedenis, wat tans die land se
grootste enkele probleem is.

Volgens die flapteks is dit "a la
die post-modernistiese idioorn"
geskryf, wat waaris -dis allesdaar in
alle ems, eklektisisme, metafiksion
aliteit, verskillende soorte aanhal-

Letoit
begin
net,
voor
die

.' .'.,

slag
van
Bloedrivier

.ings, verhale wat in-en uitmekaar '.' Pretorius) se idees oor ondermynende
loop - genoeg om die Hertzog-prys ' post-modemisrnevat, is dit amper
mee te wen. ongelooflik hoe hulle een vir een

En dit sal feministe (wat emstige ' ooreenstem met elemente van Letoit
mense is) wit van woede maak, 'n se hoek. So aSofhy al Jameson gelees
rassis nog witter, en 'n (Afrikaanse) het, waarvoordie kansedarem boer-
aktivis blouvan buiteindiekouelaat pot-skraal is.
staan. Een Jameson-begrip is, van

Want die boek het 'n veel groter nostalgie, die gedurige herhaling van
kans om altematiewe Afrikanertjies.. die verlede omdat dit nie meer daar
onder hulle rna's se voorskote uit te is nie, soos die modegiere vir die
ondennyn as enige goedgekeurde twintigs, die veertigs en deesdae die'
"progressiewe" werk. ' , • sestigs wat ons kort-kort tref.
. As'n mens 'n hoogsbetaalde Mantis Die rede vir die herhalingvan die

soos Fredric Jameson (watal aange- verlede is sodat ons dit kan mis, en
haal is deur Ampie Coetzee en Rena daarmee kan wegsteek dat daardie

balans) kan 'n mens opperdat Letoit .
hierdie ding te ver voer, Die groot
plesier aanvanklik is daardie bekende
understated humor, maar na hon
derde bladsyedaarvan voel 'n mens
al 'n bietjie studentikoos..

Dit kan maklik daartoe lei dat 'n
mens 'n sleutelmoment in die boek
rnislees, wanneer Timosy tydmasjien,
wat soos 'n Casspir Iyk, gebruik om
'n paardienspligtiges uitdie twintig
ste eeu te gaan haal om Dingaan se
Zoeloes (oorweldigend in die meer
derheid) te verslaan:

Wanneer daardie aanbidder van
di~ geskiedenis, die Marxis, besluit
om teen sy morele impulse kant te
kies vir die Boere, bied Letoit ons 'n
komplekse en paradoksale parodie
van vandag se politiek aan.

As die geskiedenis die hede de
termineer, en jy wi! sy waarhede
gebruikomjou hedendaagse stryd te

. regverdig, kan jy nie bekostig om
aan daardie geskiedenis te peuter
nie, al dikteerdie eise van geregtigheid
dit Die strugglehet Andries Potgieter
nqdig., . f\

Overgeset synde beteken hierdie.. .
paradoks dat as jy diestryd ter wille
van geregtigheid voer, moet jy 'n

, wereld los van die geskiedenis skep,
'n wereld van die mite en verbeeld
ing. Gustav Preller het Dingaan nodig.

Daar is ook 'n ander moontlikheid:
. , Die wereld van die skisofreen, nie

diehospitaalsoort in 'n sie1kundehand- .
. hoek nie, maar in Jameson en filos-

, owe soos Gilles Deleuze sesin,waarin
die individu oorleef deur die rolle
wat die gemeenskap opdwing, almal

. tegelyk te spee!. Die ANC het Char- '
lie Chaplin nodig. . ,

Dit sou verkeerd wees om die
hoek om· allerhande konvensionele
redes of irritasies af te skiet, Want
die manier waarop Letoit sy skiso- .

verlede rue die harmonieuse lewe freniese boodskap oordra, hoe dit
kon bring wat daarinuitgebeeld word moontlik is om in 'n klomp werelde
nie, Ons beeld van die geskiedenis, tegelykte leef, is die toets.
as 'n plek van wreedheid en stryd, is Dit doen hy. goed. Skisofrenie
parallel hieraan, omdat ons die bron ' werk, altans vir hom. En as die leser-
van die antwoorde vir die hede nie in . agtema se hy voel lekker, tenspyte .

_die oe wi! kyk nie. van bla bla... dan moet dit tog vir
Letoit oefen hierdie dialektiek hom/haar/ditookwerk,niewaarnie.

besonder'doeltreffend en eenvoudig Die jonges stroom na Letoit se
uit in die sentrale verhaal van Timo, vertonings. Nie omdat hy 'n Johan- ,.;
eintlik in 'n omgekeerde nostalgier , . nes die Doper is watdiewereldberei
Hy vind dat mense soos in Jan van ' vir die Messias van die revolusie
Riebeeck-hulle baie soos vandag se (800S die aktiviste hoopvol se) nie,.
mense is: hulle drink, fuif, eet wars .' maar omdat hulle hul skisofrenie in
en rook boom... syne herken.

. Aspuntvankritiek(terwillevan Diswatf... die UDF/NPbeteken.
. ~ ......-"h

101 Ways (and merejto end ..·· . .

F:?;~E9::i.:. .: Kasterolie 'teenapartheid
Die boekie is sooskasterolie. As die
raad gevolg word, kan baie ongemak ' .
en p)T.. iets van die verlede wees.

, Eintlik Iyk alles so eenvoudig.
. Hou op .... en skaf af. Maar wat die

inhoodvan hierdie klein geillustreerde .
handleiding doen, is juis om te ont
bloothoe diep apartheid, ras
sediskriminasie en wantroue in die
Suid-Afrikaanse karakter ingekruip
het, . " .

Vat noumaar een van die meer as

. an intelligent adult" Eenvoudig, maar
stof tot nadenke. .'

, Ek onthou nog die aand, sowat 'n .
"jaar gelede, in die Markteater se

Warehouse toe die Five Freedoms
Forum hul veldtog van "101maniere
om apartheid te beeindig" geloods
h

. "'"
, et,

Aanvanklik het voorstellers se mad'
in die politiek vasgesteek, maar dit
het gou . duidelik geword dat
apartheidspolitiekvan dievoorstoep
tot die kombuis uitgeroei moet word.
, Hierinword nie gepraat van die
wetmakers se.hoekstene van apart-

..: heid nie, Die raad wat hier aan die '
hand gedoen word, is vir Jan Alle
man. Hoe ek en jy en alger maklik
die apartheidsondier sevuurkan blus.

Die voorstelle om' apartheid te
beeindig isingedeel mder sewe bofies;
.uit en tuis, opvoeding, politiek,
ekonomie, media, sport en kultuur
en godsdiens.· . . .

Soosdie boekiedit stel: Onsweet
uitondervidingdateen van die beste
maniere om apartheid ongedaan te
maak, is dcurte begin brilebootussen
swart en wit, tussen ons gesinne en
die van ander gemeenskappe.

Met. 'n ligte aanslag en prettige
strokiesprente is die Five Freedoms
Forum-boekie 'n lees werd. Daar is

.ook 'n n~am'en acireslys van groepe .
. .wat hulle teem apartheid beywer. ,

Daaaaaaaaaaaar kom die Zoeloes.

. ,100 "maniereom apartheidte beein-.' me 'chief, or they speak slowly in
, dig" wat in die boekie saamgevat is:' baby talk. It might be that they as

"Whitepe'ople mustlearn to speak to . same my English iSn't good, but
..us.I find that most whites ispeak to . sometimes I thful( it's because they'

either bark at me like a dog and call .haven't got used to the idea that I'm .

ElsabeWessels

Onder redaksievan '
VICTOR MUNNIK

;/,.,-,'-

Bewaar die
bodem met
die boekie
'NBOEIOE m~triglyn~~ hoe om ,

. ontwikkeling met bewaring te ver
soen, is deur die Raad vir die Ornge
wing uitgereik.

Die boekie,GeintigreerdeOmge
wingsbestuur: 'n Raamwerk vir
Harmonie tussen Ontwikkeling en
Omgewing, is gegrond op 'n filosofie
wat die Raad "geintegreerde omge
wingsbestuur" noem. .

.Dit is daarop gemik om 'n balans ; "
tussen ontwikkeling en bewaring te
bewerkstellig. .

"Die doel is om 'n eenvoudige
koste-doeltreffende werkwyse te
verskaf 0111 ontwikkelingsbedry
wighededieweg tewyssodatomge
wingsimpakte vermy of geminimal
iseerkan word," se profRoelfBotha,
voorsitter van die. Raad vir die
Omgewing.

. Volgens Bothahoefpogings om" ;
die omgewing te beskerm nie groot
probleme en vertragings vir
ontwikkelaars mee te bring nie.

Die boekie van 40 bladsye is met
spotprente opgekikker om dit meer
toeganklik te maak. Dit is gratis
besklkbaar by die Sekretans van die
Raad:Virdie Onlgewing, Brian Egan,
Privaatsak X447, Pretoria 0001.. ..
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Vlok dolla.ruk jon manne reg !
aggrcssicf te raak nie en dat hymy
sommer"stasietoe salvat". Ekl I ask
you.

Die passasieren slagoffer van 'n
vrecsaanjaendemotorongelukword
noumet ietsheeltemalbisargedreig,

Teen die tyd dat die polisieman
en ek klaar wasmetons onderonsie,
wasdit te laat omdie bakkie te volg.

Wat my wei woedend gemaak
het, was toe dieeenvra ofdieman in
die bakkie 'n "Kleurling"was. Wat
maak dit saak? En hoe tipies van
mense om te vra wat die k1eur van
mense was in 'nmotorongeluk. Who
cares,!'n Demongelukis 'n ongeluk
enhoe relevant is diekleurnou eint
lik.

Die nagmerrie is egter nie oar
nie. Die polisie beloof om 'n
wegsleepwa per radio te ontbied,
Een en 'n halfuur later, in gietende
reen, toe die wegslcepwa nog nie
opgedaag het nie,het ons besef dat

I.:;"

VaN1fbladsy 14

Herman Lategan van Groen- "
puntskryr: ," ,

'n Rule terugwaseken 'nvriendin
'n ernstige motorongeluk in die
middestadvanKaapstadbetrokke.'n
Manialc met 'ngrootbakkie(met die
naam "SuburbanPools" daarop) het
roekeloos deur 'n stopstraat gejaag
en onsmotorkwaaibcskadig. '

Gelukkigwas onsnie beseernie
en die ou het lafhartig weggejaag.
Dis toe dat ek met skok agterkom

,hoe ondoeltreffenddie polisie in 'n
doodgewone situasie soos 'n mo-
torongeluk optree, '

Oomblikke na die ongeluk was
hulledramaties metloeiendesirenes
opdie tonee\.So farso goodlToe ek
diepolisiemanne(letweimecrvoud,
andat daar antrent 'nannyopgcdaag
het) die roetewys waarindie bakkie
enkele sekondes gelede weggejaag
het, gee die eenvir my 'n groot vet
sarkastiesesmile, asof ek lieg. Toe'
ekverbaasvirhom vraofhy dink ek
Iieg - toe waarsku hy my om nie

hulledit nooit gedoenhet nie, en het
ons self gaan bell Entoe:

By Caledonplein - waar ons vol
gens wet 'n verklaring moes gaan
afle - was die verskoning dat hulle
ongeluksverslagvormsop was endat
ons na Seepunt toe moes gaan. By
Seepunt was daar 'n vrouekonstabel
wat nogal ewe vOOr ons, gillend op
die foon Caledonplein toe geklim
het: "Julie boggers is net te dem lui
om self dieverklaring te neem", het
sy soos 'n tant Stieniegeskreeu. Glo
dit of nie, ons moes terug na Cale
donplein.

Diedramatieseironie,en wat my
egter na a1les so hartsecrmaak, isdat
die SAP goed en doeltreffend
funksionecr as dit by aanhouding
sonder verhoor kom, of die miste
rieuse doodvan Biko,middemagte
like klopjagte in townships, die
oopvlek van sogenaamde ANC
"wrcedhcde" en die volmaakte in-

standhouding van onmenslike
apartheidswette.

Maarasdit by diegoedkom waar
hulle eintlik professioneelen effek
tief moet kan optree - soos om
'byvoorbeeldsimpatiekbydie tonee!
van 'nongelukteenoordieslagoffers
tewees,ennie rassistieseaantygings
te maak teendie mensewat die oor
saakvan 'n ongelukwasnie - is hulle
hopeloos onprofessionecl enverstom
mend ongevoelig.

Vlokdolla! Dis tyd dat jy en jou
manne hulle prioriteite rcgkry.

Oud-Maties protesteer
Getti Mercoriowrites:

As members of the convocation
of the UniversityofStellenboschwe
note with concern the recent events
on campus regarding the National
Union of South African Students

(NUSAS), the Black Students of
Stellenbosch (BSOB)andMs Leslee
Durr.

In the light of our commitmentto
a non-racial and democratic South
Africa, we:

1. Defend the right of students
and staff to express freely their be
liefs, even when they dissent from

, that of authority
2. Defend the freedomof student

and staff to organise collectively on
the campus in a manner which is
compatiblewiththenormalacademic
function of a University

3. Call for the elimination of all
forms of racial segregation and
discrimination practiceson campus.

Tot en met die algemene
verkJeslng op 6 september mag

geen brlewe met 'n pollUeke
Inhoud sonder 'n naam en volle

adres geplaas word nle.

\rye"\\eekblad
KLEINADVERTENSIES

Om 'n advertensle In hlerdle kolomme te plaas,
belvlrGwynne of Karlen(011) 836-2151, fax (011)
838-5901, of skryf aan Posbus 42637,Fordsburg
2033. Ole spertyd Vir klelnadvertensles Is 5 nm
op die Dlnsdag voor pUblikasle.

WERK·

'n Goed-opgeleide kelner
met etllke jare on
dervlndlng soak werk.
Skakel Karien, by 836
2151 en laat'n boodskap.

R12O. (011) 8022455

Third World SpectalDr in
Melville verkoop dieprag
tlgste handgemaakte
vroue-enmansklere indie
hale w&eld. Skakel Mur
rayby (011) 7266615 ,

Vir Ml~rekenaars teen
die baste PlYse asookdie
baste opvolgdlens,' bel vir
Paul. Boatof.Arrie by PC
2000 (011) 7265885/
5919

, Gedlgte '- Geloofsbe
Iydenis van 'nK1ulsenaar .

~ Clinton V, du Plessis,
Hardeband R5 (a1les
Ingesluit). Slegs 100
eksemplare. Bestel by
Clinton du Plessis-ullge
wers BK, Posbus 547,
Cradock 5880. tel (0481)
4113

Te koop: draagbare e
lektrlese Olivetti
tlkmasjien. R400. Skakel
(011)4871239

Twee klein Maltese pOe
. delqies, 6 wekeoud, R60

elk.(011) 8024871

KOM LAAT ONS BID •••

Vir sanksies I I

koflietafels, tulntafels en 
bankies - en teendie bil
Hkste pryse,skakelArnold
by (011)848-1297

Soak dringend baas:
Kelvinator-80 vrleskas
(regop) R300. 5-sItpiek
sllkamerstel (bruin, roes
en room)' R350. Sun
beain-voedselverwerker

IT HAND BV*LAAT DIE POPPE DANS
·SPESIALE AANBOD . .

Unieke Hand-gemaakte Porselien Handskoen
oppies vir R32 elkNolledige stel (4) net Rt20
tuur tjekl poswissel na PE(l)LE'S PlWETS

Posbus 232, Judith's Paarl 2045 (2 -·4 weke vir
aflewering) Dui aanJal PIK (b) TUTU (e) P.W.
(d) WINNIE Ons maak ook U gunsteling karakte

OLGENDE: DE KLERK

..~.
KASHGAR

Handgeweefde
dhurrles (gestreepte

katoensakke) en .
silwer

Juwellerswarevan.
,Nepal,Indle en

Thailand te koop.
Winkel 68, The Firs,

Rosebank. Tel:
(011)880 3566

VIrdiemooIstedwars~
meubel$ ~ eetkamarstefte,

ZONA In Norwood
verkoop eksklusiewe in
heemse handwerk en
kuns

Laat die poppe dansl
Speslale Aanbod Unieke
Handgemaakte Porselein
Handskoanpopples teen
R32 elk(Volledlge stel (4)
net R120) Stuur tjekl
posorder na People's
Puppets, Posbus232,Ju
dilh's Paarl 2045 (2-4
weke vir aflewering) Dul
aan (a)PIK (b)PW
(c)TUTU (d)WINNIE. Ons
maak ook u gunsteling
karakter. Volgende aan
diebeurt: FWde K1erk

....................:. .
Adrea: : ..

VII'Roo (AVB ingesluil) Iuy
jy Vrye Weekblad12
maandeJank. envir R30
(AVBingeslJil) 6 maande .
lank.Stuur am Posbus , .
42637 Fordstlurg 2033.

Naam: ;'..:..~.~ .

TJllkIposwisseI ingesIuilvir
R6OIR30

.............................•........... -

Moenie jou gewilde"
strokieskarakters misloop nie'

, , '

MARK

GEBEURE

Troskle BMW, Welkom
(0171) 52591

Demokratlese Party Ker-

KOM LAAT ONS BID.~. '
VIl sankslesllSithandbyl

mls: 29 Julie. Donasies
van tweedehandse klere,
snuisterye ens. sal' \
waardeer word. Bel 'or
Frank/In (011) 8369541 .

The Workshop "Appreci
ating Contemporary
South' African Theatre·
starts July 6lh at the
Centre for Continuing
Education at Wits. Enq
(011) 716550915510

Die Uys Krige-klub ver
gader Saterdag op Won
derboom-Iughawe om die
fascistesa bomwerpers te
basing

Vrye Weekblad se tele-.
foonnommer het veran
der:DIe nuwe nommer Is
8362151 enal9faksnom
mer8385901

Spesiale . Aanbod:
Stoomskoonmaak van
Tapyte en Stoffeersel.
Laat lou drle
s1aapkamers; sitkamer,
eetkamerengang of ses
stuk sitkarnerstel protes
sloneel d1ep stoomskOQn- .
gemaakword virnet RSS.
Plus gratis
v1ekv9fWYderaat en rook
verweerder. Skakel: (011)
7240784 '

Vir 'n atiematlewe tran
saksie op 'n a1tematlewe

. motor deur 'naltematlewe
verkoopsman. Kontak
Nick Wildeboer te Bill

Weekblad? Indien nie, .'
skakel Jan van den Bos
(011)8362151

Bondbuster. Is Jou ver·
band beslg omJoudood
te mask? Betaal Jou
groatste .skuld af In die
helfte van die tyd. Jou
verband kl\n afbetaal
word - gouer as wat jy
dink. Vir verdere In
Ilgtlngbel Rhys Bridger
by tel (011) 7922693 (w)
of (011) 7922136(h)

Soek vertaalwerk. Engels
na Afrikaans. Redelike
tarlewe. BelAnnemarle by
tel (011)836 2151 (w) of

, 7262285 (h)

HELP OM VERLORE
ENERGIE TERUG TE PLAAS
DEUR DIE VOEDING~

VITAMINES WAT VIR
NORMALE LlGGAAMLIKE

, FUNKSIES VEREIS WORD, TE
VERVANG

DIENSTE

Probleme met rumatiek
(artrltls)? SkIyf aan Rael
SlmanowllZ, Delkloof

,Mansions . 1, Kloof
nekstraat, ' Tamboer
skloof, Kaapstad 8001

. POWA (People Opposing
Women Abuse) Is 'n on
dersteunlng- en In
IIgtingsdlens vir mishan
deldeenverkragte vroue.

:.VIr meer Inrlgting skakel
, (011)6424345

Tarlef: R10vir 25
woorde of 'n
gedeeltedaarvan.

WOONPLEK

PERSOONLIK

Die Takhare vir Vrede
slaan hulle oll op na die
mynhope

Flippie dans dielekkerste
~In die hele w~reld en ja,
Hendrik. Jy's reg

Kry•jy llereetct jou Vrye

StlJUr R20(AValngeslult) vir 30 kapsules; saam
metdiekoepon hleronder, aan: EMCOR,
Posbus 582, Milnorton 7435. Tel (021) 551-4360

r~-~---~------------~-,
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OOK VERKRYGBAAR BY JOU NAASTE APTEEK

Dlenspllg Adviesdlens.
Vir gratis en onafhanklike
acMes op enige navrae
oordlenspllg. SkakelDur
ban (031) 301 5663 Rich
ard (w), P1etermarilZburg
(0331) 944079 Mark (h),
Kaapstad (021) 689 1194
(5.30 nm tlt 7.30 nm),

'\ Grahamstad (0461)
--.;.----- 26067Rudl (h), ocs-ton-:
Soekhuisomtekoop:3-4 den (0431) 2n13, Port

Ellzabelh (041) 56 1483"
s1aapkamers metdubbel- Pretoria (012) 320 2230
geriewe in die omgewlng Mace (w), Johannesburg

i van Weltevredenpark of (011) 6148106Neil (h)of

[
' KIoofendaJ. Kantoorure
. (011) 726 5885. Na-ure gaan na die Methodiste

I ;;~.I (011) 475 2329 Geen Kerk, Pritehardstraat 79
. ,op Dinsdae van 4.30 nm

"i Agente .:-" tot 7.00 nm .

•r Berea: Pragtlgege
1 restoureerdeeen
T' s1aapkamerwoonstel ' In

, \. ~~c~~~::e~~seR40ge~:'
;- SkakelGwynne(011)836

2151 kantoorure

I
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Suld-Afrlka
Die sui van St Bamabas-kollege buite Johannesburg, waar die Suid-Afri
kaanse Raad van Kerkese jaarlikse kongres gehou word, word met 'n giftige
stof bespuit deur onbekende persone; 46 won! in die hospitaal opgeneem. Dit
volg op 'n voorval tweeweke geledetoe eerw Frank Chikane, die sekretaris
generaal van die SARK, se klere metn gifstof besrnet is.
FW de Klerk, hoofleiervan die Nasionale Party, keer terugna Suid-Afrika na
'n weeklange toer van Europa, waar hy met staatshoofde van Brittanje, Wes
Duitsland, Portugal en Italie samesprekings gevoer het.
Boet Troskle, besturende direkteurvanMimosa-films vir wie Rozanne Botha
werle,sa "die Suid-Afrikaanse rolprentbedryf' sal op 23 Augustus van staatspre
sident PW Botha afskeid neem by die premiere van Jamie Uys se jongste
rolprent, The gods must be crazy II.
Die Wes-Dultse minister van arbeid, Norbert Blilm,
se na 'n stormagtige ontmoeting met pres PW Botha
hy hoop nie die meeste blanke Suid-Afrikaners deel
Botha se standpunte nie,
Helen Suzman, 73, LP vir Houghton, hou haar .
laaste vergadering na 36 jaar in die Parlement.
Boodskappe van steun is ontvang van pres George
Bush, eerste minister Margaret Thatcher, pres Chaim
Herzog, president Kenneth K8W1da, dr Quett Masire,
pres Joaquim Chissano en ANC-leier Nelson ManJela.
'n Handgranaat-aanval beskadig die huis van 'n polisieman in Soweto.
Die storm rondom 'n teepartytjie vir mev Elize Botha, wat sowat RI ()()000
gekos het, brei verderuit. Die hoofvan die weennag, gent Jannie Geldenhuys,
se hy is self verantwoordelik vir die staatsuitgawes wat aangegaan is om 300
gaste in 'n Boeing 707 na Kaapstad te vlieg vir die partytjie. Dit is uit die
verdedigingsbegroting betaal, Intussen beplan weermagvroue in Pretoria nog
'n afskeidsgeleentheid vir mev Botha. .

-Dle Johannesburgse Stadsraad ondersoek die bedrywighede van 'n werkne
mer, Leonard Veenendal, wat aan 'n AWB-protes by die Hillbrow-swembad
deelgeneem het toe mense van alle rasse daar gaan swem het, .
Demokratlese Party-lede stap uit 'n vergadering van die Johannesburgse
stadsraadom te verhoeddat68 IndiergesinneuitPageview verwyderword. Die
hof het beslis dat die gesinne nie verwyder kan word voordat die stadsraad
daaroor besluit nie, en die NP-Iede in die stadsraad is daarteen gekant dat
Pageview tot 'n oop gebied verklaar word. '
Die Hervormde Kerk besluit omdieomstrede Artikel illvan sy Kerkwet, wat
bepaal dat slegs blankes lidmate van die Hervormde Kerk mag wees, te behou.
Verlof tot appel vir die vonnisse van die Upington 26, en die doodvonnis wat
aan 14 van hulle opgele is, word geweier in die Hooggeregshof op Kimberley.
Mobil en die Chemical Workers Industrial Union(CWIU)bereik 'n ooreenkoms
oor die terme vim Mobil se onttrekking uit Suid-Afrika, Mobil sal'n totaal van
R6,5 miljoen aan werkers uitbetaal. Dit is R2000 of'nmaandse salarisvir elke
werknemer.
Eskom word 'n lid van 'n wereld-orgamsasie vir kemveiligheid,Wano, in
Moskou. . '

Meer as 2 SOO werkers staak by, Joshua Doore-winkels nadat s!)\vat 500
werkers vroeer vanjaar afgedank is..

Wereld
Die Europese Ekonomlese GemeenSkap (EEG) se'
spitsberaad vind in Madrid plaas. Bri~e premier
Margaret Thatcher spreek haar ilit teen 'n een
vomiige Europese geldeenheid, maar se Brittanje is
bereid dat Sterling deel~word van pie Europese
Mooetere Stelsel. .. - .

'n Russlese kerndulkboot slaan aan die brand aan
die Noorweegsekus. Dis die tweede voorvalm twee ,
maande. .
Ole VSA en die Sowjet-Unie voerin Geneve ~amesprekings 06rdie beperking .
van ondergrondse kemtoetse. " - . ,

Die Japanse premier, Sousuke Uno~vra vir politieke stabiliteit nadat sy party
verslaan is in 'n tussenverkiesing. Uno se reputasie is geknou deur bewerings
dat hy 'n geisha-mirinares gehad het. ' ,
Die w@reldbank in Washington weier om nuwe lenings aan China toe te staan
weens die land se optrede teen hervormingsgesinde aktiviste. Minstens tien
mense is tereggestel vir hul aandeel aan protesoptogte teen die Chinese ,
regering. Die hervormingsgesinde algemene sekretaris van die Chinese
Kommuni$tiese Party, Zhao Ziyang,'word afgedank en vervang met Jiang
Zemin, leier van die Party in Shanghai. China sit 13 Arnerikaanse burgers uit
die land uit. ' . '.' ,

Irak maak 'n plan bekendom:'n bufferstrookop sy grensem~t Iran en Turkye
tot stand te bring.' ,
Die leler van ddie Hongaarse Kommunistiese Party, Karoly Grosz~ ,wOrd

'vervang deur Rezsoe Nyers, 'n voorstander van politieke. en' ekonomiese
hervorming. "
Israellese soldatesklet 'n Palestyn dooden wood 18 in die besette gebied.

Die Angolese president, Jose Eduardo dos San
tos,' ontmoet Unita-Ieier Jonas Savimbi na'die
aankondiging van 'n skietstilstand in die 14 jaar
oue burgeroorlog. Dit wO{d deur Dos Santos as
"die eerste stapna vrede" beskryfop 'n spitsberaad
van 18 Afrika-Ieiers in Zaire.
Uganda se regerlng skors 20 regeringsamptenare
in 'n veldtog teen korrupsie.
Turkye vra die VV om hulp met die instroming ,
van sowat 30 000 etniese Turke uit Bulguye.

Ole SWA'.Pollsle (Swapol), wal baie oud-Iede van Koevoet bevat, skep 'n
"atmosfeer van Vrees en intimidasie" in die noorde van Namibia. se die
sekretaris-generaal van die VV,Javier Perez de Cuellar, aandie Veiligheidsraad
van die VV.

EnskafdieouNoord- '
Suid-wedstryd maar af.
Is daar rerig iemand wat
hicroor opgewonde raak?

Empire tuimel
'n Ding wat hulle al

tyd se oor kolonialisme,
is dat "the game of the
conqueror" altyd die
kolonie se gunsteling
tydverdryf word. Dis
inderdaad so, maar die
week op Lord's was dit
die Aussies sebeurtom
die ou leermeesters te
verneder,

Miskien was dit waar
die Empire begin het om.
sy dinges te sien - toe die
Wes-Indiers en die Aus
traliers hulle in krieket
begin pak gee het, die .'
Nieu-Seelanders en
Bokke in rugby en die

.' Indiers en Pakistanis die
hokkietoneel begin
oorheers het, '

Wet:, die oorwormenes,
soos hulle vanmelee se
dae in die Coloseum gese
het,

loot sonder aansiens des
persoons. As dit dan tot
gevolg gaan he dat WP
en Vrystaat mekaar in die
eerste ronde die stryd
moet aanse, laat dit so
wees. Dan sal Laeveld
met 'n gelukkige loting
selfs verderas die tweede
ronde kan vorder. Endie
Lionbeker-eindstryd sal
vir die eerste keer'n ander
doel he as om 'n flou
kleedrepetisie vir die

. Curriebeker-eindstryd te

.wees.

Visserrnanne staak
oor spyker~

LewenslankvirFranseweerwolf

ALGIERS - Meer as 'n drie seemyl van die kuS' manne reeds verdwyn.
duisend mense in 'n vis- ' af gesink. Drie oorlewendes, is
sasdapie OIl dieAlgi~ Die boothetbeginlek "toevallig" deur 'n ver
kus staak al vir 10 dae nadat die Ecorep-maat-' 'bygaande skip gered
nadat vier vissermanne "skappy geweier het om· terwyl 'n vierde oorle
verdrink het omdat 'n spykers lian . die' wende 11tiur in die water
regeringsmaatskappy nie. booteienaar, ' Zenasi deurgebring het voordat ,
aan hulle booteienaar' Hafid, te verkoop om die . hy opgepik is.
spykers wou verkoop om . bootte herstel. ' ' Sedertd,ie tragedieOIl
die boot mee te herstel Hafid het drie nood- . 14 JUnie is vissermanne
nie. seine uitgestuur,maardie' in die dorpie in opstand

Die Redouarie Malek 'reddingsdiens het ters tien ~ en eis 'n ministerlele
het helder oordag en uur later OIlgedaag.Teen . ondersoek na hulle
gedurende kalinweer net die tyd het vier visser- probleme. - AFP.

huysen elke tweede
Saterdag nuwe
driedrulaekords opstel,en
datdieWes-Transvaalse
voorry hulle rugby min
der gaan geniet.

AsWoes Poerstamper
en Draadkat Koekemoer
van die Conroy-subunie
reken ImllebetdieSpring
bokstempel, moet hulle
danmaar A-unies'toetrek.
Gert Smal, Robert du
Preez, en Deon Oost
huysen was uitstekend in
die Wes-Transvaaltrui. In
die, WP en Noord
Transvaal hethulle egter
briljant geword.

As die kleinunies dan
groter blootstelling wil
he, kan die. Lionbeker
verander word. Gooi al
die name in 'n hoed, en

Ongeveer 8Spersent
van Bangladesh se 110
mlljoen Inwoners Is
Moslems en Islam Is
verlede jaar tot naslo
Dalegodsdlens verklaar.
-AFP.

, PERIGEUX, Frankryk - Die "weerwolf' van suidwes-Frankryk, Francis Leroy, is
lewenslank gevonnis weens twee moordeen twee verkragtings wal hy tydens vol-

, maan gepleeg het. " , ','" :"" '. •
,'. Die beleefde witboordjie-werker het diegruweldade tussen 1978 err1984 en
, altyd met volmaan gepleeg.· '., ' . ' . . .. ,

Die 48-jarige Leroy is reeds OIl 19-jarige. ouderdom weens die moord en
verkragting van 'n vrou, ook gedurende volmaan, gevonnis. Hy is in 1973 vryge-
laat. " , " ' " '.

Volgens 'it psigiater Iy Leroy aan 'n oormatige hormoonafskeiding gedurende
volmaan wattot stres aanleiding gee~ - AFP ..,

Die ding gaan ons
rugby nog vrotter
maak
DIT lyk my nou na elke
jaar se geneul - die Cur
riebekerkompetisie wat
in heroenskou geneern
word. Maniere moet glo
gevindword omonsklein
unies meeraandag te laat
geniet,

Asseblief tog ..Indien
enigiets, word die krag
teen-kragbeginsel in ons
rugby nie sterk genoeg
deurgevoer nie. . .

Om nou nog 'n spul
Vaaldriehoekers en Oos
Vrystaters op te skuif as
kanonvoer vir die groot
menere, sal bloot tot
gevolg he dat ons rugby
vrotter word, dat Christie
Noble en Deon Oost-

DHAKA • Honderde
Moslems In Bangladesh
het In skermutsellngs
met die pollsle betrokke
geraak tydens 'n pro.
tesoptog oor 'n nuwe
500rt sandaal wat die
Moslems atStootllk vlnd.

Volgens die pollsle
het betogers, van die
regse studentevleuel van
die Jamaat-e-Islaml
groep, winkels In die
mlddestad van Mo·
tijhee~wat aan die Bata·'
skoenmaatskappy .'
vervaardlgers van die
sandale - behoort, met
klippe bestook.

Lede van die parle- .
ment het gedurende 'n
hewlge debat beswaar
gemaak teen die
ontwerp op die sandaal

.wat volgens hulle aan-
stootllk Is,

Volgens 'n nuus
agentskap het die rege·
ring beSluit omBata aan
te kla.

Die eerste minister,
Moudud Ahmed, het die
ontwerp veroordeel en
ges! dlt Is 'n "onver- .
geefbare mlsdaad".

Die '. leler van die
opposlsle, Noor Alam
Zlku het ges@ die
ontwerp beeld die'
woorde "Allahu
Akbar", wat beteken.
"God Is Groot", In
Arablese skrlf ult,

, Die bestuurders van
Bata,een van die groot· ,
ste skoenhandelaars In
Bangladesh, het In die
plaasllke koerante

omverskonlng gevra vir PARYS - 'n Man wat by . ooggetuies het die man, " ,is op slag dood.
die "onopsetllke" dieNotreD' katedraalarne- wat nog nie uitgeken is Die Notre Dame-ka-
ontwerp. afgespring, 'het om " nie, wydsbeen op die tedraal in die middestad

"Die ontwerp Is net selfmoord te pleeg;' het." muurtjie gestaan, 'n van Paris iseett' van die
'n ultbeeldlng van 'n 'n 14-jarige skoolmeisie"" oomblikgehuiwerentoe stad se grootste toeriste.
paar hangende klokke," .doodgeval.· ,..,,' . '. gespring. , '. besienswaardighede en
het amptenare ges!, en VolgensdiepoliSiC bet Die meisie, Martine .,' :duisende tOeriste besoek '
daarop gewys dat so te die man van die suide- Blot, was op 'n skooltoer di~ katedraal daagliks.
S@ honderd persent van, .' like loring afgespring.. by die monument. . ' "Nolgens die polisie is
die personeel van die . Die toring lean vanlif < Sy het :n' entjie.van 'diu jaarliks tuss'en <!ric,
maatskappy In Bangia. die. besoekersgalerye" die groep af gestaan toe 'en vier selfmoOrdeJ'ydie,':
desh Moslems Is. ' bereik word. Volgens:"dieman OIl'hUr val. Sy , "katedraal. - AFP

Moslems sielsongelukkig
oor sandale

VryeWeekblad word ultgegee deurWending Publlkasles Beperk vanBre6straat 153,Newtown, JohannesbUrg, Oletelefoonnomrner Is 836 7236. Oleposadres IsPosbuS 42637,FOfdsburg 2033.
, '0" ' • -", "', ".' ,,' ,,' '."'. . OlebradWOrd gedruk deurExcelsior Drukkilrs (Edms) Bpkvan Lautreweg 2, Stormili.
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David Payne, Sealegs se
afr lgter

loshardloop.
Evening Mist is 'n vie r jaar oue

merrievulmet 'n groot hartwat waarde
vir geld bied teen 40-1. Sy het die
Administrator's Champ ion Stakes op
Turffontein in April ge wen, en met
die venoning het sy net die groot
gewig van 55 kilogram an te oorkom.
Sy kan vir 'n moontlike verrassing
sorg o

Die naam van Chief W arden is
onlangs dikwels gefluister en is ook
goeie waarde.vir geld teen 40-1. Hy
kom uit die stal van G uy Rixon, wie
die wedrenwereld v anjaar soos 'n
orkaan getref het. Die 32-jarige af
rigter beklee die vyfde posisie op die
afrigtersleer en he t 'n blink toekoms
voor. Dit sal feeverhaal-einde vir 'n
puik seisoen wees as die jong Dixon
die een kan inpalm, maarsy perd is
18e geloot en dit kan die doodsteek
beteken.

Guy se pa, Ralph, he t twee inskry
wings in die vorrn van Troipicante
en Periquin. Eersgenoemde lyk heel
gewoon, maar laasgenoem de kan 'n
superster-in-wording wees. Die
Argentynse hings het d ie SA Guin
eas (1600 m) in Mei m et 'n gliml ag
gewen, maar dit he t gelyk of die
afstand te ver was toe hy 3,50 lengtes
agter Roland's Song in die Daily
News 2000 geeindig het. Hy behoon
egter 'n kans gegun te word na sy
vertoning in die Guineas.

Die Kaapse strydros Peter Kan
nemeyer stuur twee deelnemers:
Cooistar en Priceless Ass et. Price
less Asset moet homself nog bewys
op langer afstande as 1600 meter en .
die jokkie uit die stal , Garth Puller,
het verkies om Coolstar te ry . Die
eenhet al oor2000 meterOIlGreyville
gewen, maar het so pateties gevaar
in verlede jaar se July dat dit gevaar
lik is om geld op hom te verwed.
. Singing Boy is 'n Turffontein
spesialis, maar kan sterk eindig. Die
Vaughan Marshall-afgerigte Silvino
verd.ien ook 'n kans, Somrnige mense
het die ses j aar oue perd afgeskryfna
sy floppie in die Schweppes, maar
hy het toe sy oog beseer en mag dalk
net klei getrap het in sy tweede
wedloop in Suid-Afrika. Hy het ses
wedrenne oorsee gewen en behoon
'n goeie kans gegun te word in die
oop reno

gene em en sal in elk geval more 'n
baie fib er perd wees.

Millard. wat vier July-wenners
die afgelope ses jaar opg esaal het,
stuur oo k vir Violero en Right Pre
rogative uit , en albei het wenkanse.
Beide he t al 2 400·wedrenne die
se isoen gewen en sal ook nie sukkel
met opgedroogde stamina daar waar
dit saak maak nie.

Die Transvaalseaanslag sal vanjaar
kom van drie waardige provinsiale
ven eenwoordigers - Roland's Song,
Lindberg en Evening Mist. Laas
genoemde het die beste kans.

Roland's Song is 'n drie jaar oue
merrievul, afgerig deur Jean Hem
ing , met 'n uitstekende rekord van
agt wenne. Dit sluit die Administra
tor's Classic op Gosforth Park, en die
Daily News 2000 op Greyville in.

Met die laaste oorwinning het
Roland's Song kleirn afgesteek as
die beste van haar generasie, maar
hier het sy met ouer perde te doen en
die July is 200 meter verder. Sy mag
dalk nie die pas kan volhou nie en
vanhaarvoete af gehardloop word in
'n harde wedloop.

Lindberg is nog 'n talentvolle
driejaaroud, maar Russel Laird se
perd moet nog bewys dat hy kan wen
in langer afstande as 1600 meter.
Tog sal hy van die begin af pas

. aangee en kan vir hornself 'n plek

1987), Patrick Wynne (1982), Mark .
Sutherland (1983), Felix Coe tzee
(1984, 1988) en Billy Harvey (1985) .
• AntonMarcus is die enigste jokkie
in more se wedren wat nognie i
voorheen deelgeneem het nie .
.. Daar sal'n totaal van 23 total isator
hollies met 475 verk oop/betaal
vensters wees, en 600 personeellede
sal die hokkies beman.
• 85 persent van die weddenskappe .
word op die dag van die wedren
gemaak.
• Verledejaarhet Suid-Afrikaners 'n
totaal van Rll miljoen op die July
deurdie totalisatorverwed, waarvim
net meer as R4 miljoen in Natal.
• Die totaal wat deur die totalisator
op July-dag verlede jaar ~erwcd is .
(insluitend wedrenne in die ander •
provinsies). wasR28 rniljoen;Die

.beroepsweddersse <»uset is OOt-aam .
op R25 tniljoen.

3. Vlolero (13)

tering getoon in sy derde voorberei
dingslopie vir dieJuiy . Verlede m aand
het hy bri ljant 'n vierde plek in die
Schweppes Challenge losgehardloop
en die ekstra 600 meter sal hom soos
'n lang onderbroek pas. Ook in sy
guns is dat hy gemaklik hardloop,
want dit is belangrik om in 'n sterk
pos isie te wees wanneer hulle die
kort Greyville-p ylvak tref .

Sealegs se groo tste bedreiging is
Castle Walk - afgerig deur Terrance
Millard - wat die huidige gunsteling
teen 5-2 is . Die Dancing Champ
reunperd is teen 3-1 verwed om die
1900 meter lange Miracle Mowers
wedren op 31 Mei op Greyville te
wen; Hy he t dan OQk ingewill ig en
die naasjeperc! met drie lengtes geklop.
Wavragte vol geld het daama
ingestroom en ten regte ook, omdat
Miracle Mow ers 'n bruikbare ba
rometer vir July-wenners in die
afgelope paar jaar was . Tecla Bluff
(1983) , Devon Air (1984) en Occult
(1986) het almal eers die wedren
gewen voor hull e die July ingepalrn
het.

Castle Walk-ondersteuners sal
daarop wys dat hul gunsteling vir
Sealegs in die Miracle Mowers gewen
het, maar moenie te veel be tekenis
hieraan heg n ie.

Sealegs is die dagbaie behoedsaam
in die nat toestande om die baan

onlangse in 1980.
• Jokkie Basil Marcus het in 13
July's in 'n tydperk van 15 jaar gery
en kon net eenmaill'ntweede plek
behaal. Die.groot Michael Roberts
het self nooit 'n wenner gery nie , Die
seisoerI se kampioenjokkie, JeffUoyd,
was ooknognooitop 'nJuly-wenner
serug nie.
• Twee jollies in vanjaar se wedren
gaan vir hu1 dcrde oorwinnin~ JrQbeer
- Garth Puller en Felix Coetzee.
.. Die July wordal seden 1963 deur
Rothmans geborg.
• Gondolier en Beau An is die perde
wardie meeste l uly's neg gehardloop
het, onderskeidelik vier en vyfmaal.
Beidehetdie wedren ecn maal gewen,
.. Die wedren-rekordhouer isOccult,
wat die afstand van 2200 meter in 'n.
tyd van 2:1~:6OgeweJlhet ... :
.. Vyf jokkitS inmorese wedr'en is
'vorige wenners: GartllPuller (1979• .

2. Castle Walk (7)

gewag het. Die mins te was in 1908
toe net sewe perde deelgen eem het.
·Nog net twee vroue-eienaars se
perde kon die wedren wen. Mev V
Hernes se Ballyjamesduff het in 1937
se modder eerste oor die wenstreep
genael teen 40-1. En toe het Huldah
Bailes se Royal Chalice verlede jaar
met die eer weggest ap.
• G~ vroue-afrigter se perd het
peg die wedren kon wen nie, Die
Transvaalse kam pioen Jean Heming
sal probeerom dit vanjaar teg te tel
met Rolan d's Song.
.. Nog netdrie gry s perde het die lilly
gewen - Silver Phan tom in 1942,
JamaicanMusic in 1976, en Iamai
can Rhumba in 1982.
.. Merries en merrievullens het die
werlren altesaam ti~ maal gewen.
..Seden 1917 het nog ne t drie perde
wat alIn die h eel bu itekant geloot
was, gewcn. Beau An was die mees

ards' Dining-Room vir 'n glasie sjam
panje gaan vat as die die groot wedren
gewen het. Hulle het gedink ek is
mal, en dit was 'n riem onder die hart
om tehoor dat die Wes-Transvaal se
denkwyse nog nie kop in die metro
politaanse dele uitgesteek h et nie .

Maar, ek het tog van 'n woeste wit
hings gehoor wat loslopende aan 
teelmerries op 'n plek genaamd
Paardekraal uitkyk, en kort voor lank
gaan ons sukkel om onswilder, minder
statige perde in toom te hou. Bin
nekort wil hulle nie net saam met ons
drink nie - hulle sal die kroeg wil
beheer en se wie daar mag drink.

Die July-perde, moet ekse, is 'n
goed gemanierde klomp en veral een
he t my opgeval: Sealegs uit David
Payne se stal.

Die Nieu-Seelandse immigrant het
die "pampiere" om die 1989 Roth
mans July te wen. Sealegs het vrees 
aanjaend van stryk af gegaan na 'n
briljante oorwinning in die Dingaan's
in 1987. Hy is verlede jaar gekastreer,
en dit het die gewenste uitwerking
gehsd- Sealegs het sy hardkoppigheid
laat staan en sy gedagtes weer begin
toespits op wedrenne. Hy het sy
sewende wedren gewen na 'n lang
ruskans en 'n moedige tweede plek
behaal in vanjaar se Metropolitan.

Na die sterk vertoning het hy weer
gaan rus, maar 'n verblydende verbe-

THOMAS EQUINUS, bankrot perdekenner, filosofiese teoloog en avant
garde kabaretster, werp Jig opdie duistere w~reld van die Rothmans July.

'N PAAR nuttelose feite uit die perd
THOMAS EQUINUS se bek.e
• Die Rothmans July is vanjaar die
agste wedren op die Greyville-kaart
en sal ongewom laatan 151125 begin.
Dit is omd at die Wimbledon vroue
enkelspel.nou eers op 9Junie gespee l
gaan wo rd en die SAUK dus mee r
dekking aan die IiPy kan gee- daarOO1
die later tyd~euf.

• "V ul gariteit" gaan nie op vanjaar
se modekcmpetisie tOc~elaat word
nie en oortreders sal nie 1lI1~ ge
diskw alifiseer word nie , maar ook
deur d lC pofisie verwyder word .
• In die 92 jaar van die wedren het
gunste ge 'n verslOrnmende 47
pers van die kerenie eenS"nlllek
kon behaaf hie , Die gunstelinge het
26 persent van die lCere weI diewedren
kon wen.
• DiegrOOtste getlUl1eelhemers was
in 1917 toe 33 perdeop die afsitter

July-perde het beter
maniere as die tip Koster

DIE Rothmans July beliggaam die
mens se vreemde bekoring vir die
perd. Inte lli gent , welbedeeld,
vreedsaam - die eiensk appe maak
van die opreggeteelde renperd die
afbeelding van waardige gedrag en
statigh eid. En die gesig van 18 fout
lose deelnemers wat een maal per
jaarop die Greyville-turf wegdawer,
nael die volk vas - nie net oor die
geld wat gewen kan word nie, maar
veral vir die louter skouspel wat dit
besorg .

Maar die bewondering vir die perd
kan te ver gevoer word . Sondag lees
ek met 'n vreemde betowering oor.
hoe die inwoners van Koster, 'n plek
in die Wes-Transvaal, hul perde na
die plaaslike kroeg toe neem vir 'n
dop en 'n geselsie. Wat nog snaakser
is, is nadat hulle 'n paar Castles - wat
in asbakkies vir hulle gegooi word 
sterker is, die perde hul sonder uitson
dering die beste van al die kroeg-
linge gedra. •

Ek voel da t daar nog altyd 'n dun
skeidslyn tussen men s en dier is en
doe r in Koster is die Iyn blykbaar
oor gest eek . Dit is nie juis 'n reuse
verrass in g vir my nie .

Toe 'n vriend van my so 'n paar
jaar gelede daar vir 'n onderwyspos
aansoek gedoen het, moes hy sewe
verskillende getuigskrifte deur 'n
verskeidenheid van NG-dominees
inhandig, en een van sy perd oor sy
drinkgewoontes.

Ek het gister so 'n paar van die
July-perde se afrigters gebel om te
hoor of hul le hul perde na die Stew-
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Towerfluit by Windybrow
VOLG die toweragtige, musikale Flunspeler na Windybrowin
die winterskoolvakansie. Dis 'n kleurvolle, prettige verwerking
van die PiedPiperen ander volksverhale deurJoyce Levin
sohn. Die rolle word vertolk deur Jonathan Taylor, Cassandra
Holliday, Duncan Bouwer en Michelle SCott, saam met 'n klomp
kinders. Op die planke tot 15Julie.

Die verlilming van die stuk
sou Woensdag begin het. Na al
die ge-aan-en-alstellery het die
SAUKuiteindelikweer terug
gevalop "tegniese probleme"as
ver'skonlng.

Hulle !Wylel oor Reible se
vermes om die "nuwe elek
troniesevisuele toestel baas te
raak" is deur Reible algemaak.
Hyhet al drie robrente in
Dultsland metdie toestelle
geskiet. .

Daarna was dnbeligting.
Reible het toe maar
saamgestemdat die beligting
die oorsaak is.

"Dis die die ou storie. Almal
weeteintlik hoekom hulle dit nie
wil verlilm nie. Maardie
waarheid sal noonuitkom nie,"
het hy gesll .

Die bestuurder: drama TV
artistiek(vir wie Reible tot
vandag toe "nog nie gesien het
nie")SandraKotze, het van
deesweek aanVrye Weekblad
gesll: "Dit is vir die algelope tien
jaar ons beleid om nie met die
pers te praat behalwe vir
publisiteitsdoeleindes nie."

CHRISDU PLESSIS

deursigtig. Indie epiloog slt
Caliban en "meet sy land
grense" met 'n maatstokterwyl
'n "verslane" Prospero (Louis
van Niekerk), gereedmaakom
die land te verlaat. "Ek het al my
mag verloor..." mompel hy. Die
SAUK het gevra dat hulle in die
toneel eerderop Prospero
"fokus" as op Caliban.

Die SAUKwas selts bereid
om te help met die aaklige
geswets. In die oorspronklike
Shakespeare is Caliban han
mens han vis. "Hoekom noem
julie hom nie net vis nie?"was
die SAUK se kreatiewe voorstel
aan Reible.

Reible het geweierom na die
bogenoemde dele "Iekyk" 01
enige veranderings te oorweeg
wat die boodskap 01 konteks sal
verander."

"Onwas mybedoeling om
Caliban 'n gewone swartman te
maak. Hierdie behandeling word
op 'n daaglikse basis deur
swartmensein die landervaar.
Dit is die boodskap."

.. . .. \ .'J

JA, dn het gebeur. DieSAUK is
traag om 'n dramate vertoon
omdatdlt te rassisties is en
hullehul "swartkykers wil
beskerm"..

Maande se planne om Truk
se vertaalde Shakespeare-stuk,
Die Storm, vir die SAUKop lilm
vas te Ill , is verlede week
algestel omdat daar rassistiese
botone is wat swartkykers mag
ontsteL

Diebelangrikste rede was
blykbaardat die karakter
Caliban (gespeel deur Petersa
Puma) deurgaans in die stuk
"beledig" word, sll DieterReible,
regisseur van Die Storm.

DieSAUK het hul kommer
uitgespreek oor die leit dat
Caliban, gespeel deur 'n swart
man,deur witmense onder
meer"platkop monster",
"klipsteen", "slaal", "breinlose
monster", "skilpad", "duiwelse
verwek", "vuilis wat jy is",
"gruwe like slaal", "barbaar" en
"haatbol" genoem word.

Volgens Reible was dit 'n
"langproses" omby hierdie
edele beslult unte kom.

."Vandat ons besluit het om
die stuk te verlilm was daar
probleme," sll Reible. "Eers was
daar 'tegniese probleme'. Ek
was goed bewus vandie
aardigekamera-hoeke en het
alles in my vermes gedoen om
hulletegemoet te kom."

Toekom die beswaar teen
diegebruik van gekruide taal
(daar is wei VIESLIKE woorde
soos "poep", "gat", en
"perdep...iepie" in diestuk).

Reible was bereid om
daarmee ook plan te maakwant
die konteks word nie daardeur
bedreig nie - hoewel
Shakespeare senvan soortge
Iyke dubbelsinnighedegebruik
maaken talle skole-groepe die
stukal sonderbesware kom
geniethet.

Maardie versoeke om stukke
te sny het hom verderskepties
gemaak. Hy is gevraom "net
weerte kyk" na lee dele van
die stukwaarin Caliban (sa
Puma) verskyn.

In eenkruip Marcel van
Heerden (Trincolo) saam met
Caliban onderdiesende
(plastiek-)kombers in. Metdie
bekende "strange bedfellows"
toneelkon die vloek-argument
noggeld. WanneerVan
Heerden onderdie kombers
uitkruip word die Afrikaanse
vertaling van "howcamstthee
to be the siege 01 this moon
calf?"oorgedra as "hoe krulp jy
ult die monsterse gat (- soos in
grot). Is Jy 'n poep?"Nikste
doenmet 'n swarten wit man
wat saam"inkruip" nie.

Maardie tweedebeswaar
was, volgens Relble, maer

Die SAUK wil
'swart kykers
beskerm'



vuur ('nslmbool wat
deurentyd Indieprent
oordryf word) geblus
moetword...

. Szabo slaag
daarin omdie
onwillige profeet 'n
analoog vanHitler te
maakindie sindat
albei weerliggeleiers
vandiemassa se
ontevredenheid was
eerder asskeppers
daarvan. (Indie regte
lewedeel hulle 'n
geboortedatum en
geboorteland endie
feit dathulle albai
hullename verander
het).

Ongelukkig word
sy aanspraak datdie
Dultse volk die
skeppers was van
Hitlernlejuis
ontwikkel nie, maar
eerderooren oor
beklemtoon.

Brandauer is hier
sekerveralbekend
as Baron BrorBlixen
in Outof Africa
waarvoor hy 'n
Golden Globe
toekenning en 'n
Oscar-nominasie
ingepalm het.

Hyhetonlangs sy
debuut as regisseur
gemaak metThe
Artisan en hyvertolk
die hoofrollndie
komende French
Revolution.

gevoeligheid vir
openbare woede en
frustrasie - kom
uiteindelik onderdie
aandag vandie
Nazi's, veralwanneer
hy uitgelok wordom
Hitlerse verkiesings
oorwinnlng te
voorspel.

Die Nazi's se
,propaganda-hoof
probeer hom wertom
sy kragte tot voordeel
vandieNazi's in te
span. Hanussen se
vriendskap met
Nowotny Iy daaron
der.

Ole druk op
Hanussen van aile
kante wordgroteras
hy die naderende
swart wolkeoor
Europa "slen"(die
grootinflasie, Hitler
S9 mag, die vemielig
ing wat volg...). Maar
hy weier om die
"brandende skip"
(Ouitsland) 19 verlaat.

Ulteindelik, onder
die uiterste sosiale en
sielkundige druk,
voorspel hy Indie
openbaar die
afbranding vandie
Reichstag en dietyd
komnaderdat sy

Klaus Marla BrandauerIs Hanussen, 'n slener wat met die Nazi's
deunnekaar raak '

Freudiaanse
psigiater, Dr Bettel
heim, vertolk deur
Erland Josephson.

Bettelheim ontdek
dat Schneider 'n
hipnotiese proses
(wathy "oordrag van
wil" noem) kan
bemeester - en
Schneider severmes
om in anderse
"gedagtes" rond te
vroetel helphom bale
in syverhoudings
metdie .
teenoorgestelde
geslag.

NA die oorlog
vertrek Schneider na
Wenen waarhymet
'n oud-offisier,
Nowotny (Karly
Eperjes), sy talente
as hipnotiseerder en
heldersiende virdie
verhoog ontwikkel. Sy
verrnoeens word
duidelik bewys as hy
raak voorspel dat 'n
passasierskip gaan
sink.

Dan, In Berlyn,
onderdiever
hoognaam Ha-

,nussen, wordsy
"kuns" uiters gewild.
Sy gehelmslnnige
talente - soossy

Hitler en die slener
Hanussen, met

Klaus Marla
Brandauer, Regie
deur Istvan Szabo

CHRIS DU PLESSIS

HANUSSEN isdie
verhaal van 'n
heldersiende ver
hoogkunstenaar wat
vasgevang raak indie
opkoms van Hitler se
Oerde Reich.

Die reglsseur trek
parallele tussen die
ontluikende magte
van diewllreld se
bekendste diktator en
diesiener, enIndie
proses worddieprent
ook 'n realistiese .
uitbeelding' van die
sielkundige en
maatskaplike .
aanleidings tot
middel-Europese
totalitarisme.

DieHongaarse
regisseur Istvan
Szabo, die Oosten
rykse akteurKlaus
Maria Brandauer en
diekinematograaf
Lajos Kollaiwer15 hier
virdiederdekeer
saam na Mephisto
(wat in 1981 die'
Oscar as beste
anderstalige film
gewen het) en
Colonel Redl
(bakroon deurdie
Britse Academy as
beste buitelandse
prent). Hanussen is
ook vanjaarHon
garye se inskrywing
vir 'n Oscar-nomina-

, sievirbestebulte
landse film;I.,

Hanussen begin ..
,met 'nbloedige
geveg tydens die
EersteW~reldoorlog

opdiefront tussen .
Oostenryk en Italitt
Schneider word indie
kop gewond. Bydie
milit~re hospitaal
ontmoet hy 'n'

Joubertpark p1aas. Dis'
hierwaardiewit
bestuurder van die
haarsalon, dieswartvrou
watallWlntig jaar lank
haar vloere vee,die wit
oppasster van'n
woonstelblok netvir
willes, 'n swart ver
pleegster en 'n
dwelmverslaafde
prostiluut mekaar
ontrnoet enwaardie
ontstuimige interaksie
plaasvind.
Diehaarsalon word 'n
emos/onele slagveld
waar'n rasse- en 'n
klassestryd opsy mees
fundamentele woed. Aan

. dieeenhand worddie
vroue verenig deurhul
ekonomiese verknorsing
enhulhaatvirhulle
mans, maarhul
samekoms word verhoed
deurjare se vooroordeel:
diewilles is bedrelg
omdat hullestadigaan
besef dathullewit vel
hulle niemeervan 'n
voorsprong verseker nie.
Maar moenie 'n linioore
Ideologiese argument
verwag vanCurlUp and
Dye nie... netlnsig
gewende vermaak wat
jouharelaatregop staan.

k1agtes Isdatdier~ls
• vangoeiedrama plek

plekoortree word of dat
Pamgeenoplossing of
geenhoop bled nie, kan
hulleverse~r worddat
diestuk hulle naderaan
die werklikheld bringas
enigetoneelstuk. Hier Is
geenhoop nie, want Pam
hetgeenhoop raakge
loopIn haar navorsing
nie.
Diestuk Isegter tot
oorlopens toevolhumor
en menslikheld en
bowenal skreiende ,,
eerlikheid oordie
menslike toestand. Hier
is oak geensuspraaljies
nie.Pamdraai nie
liberale doekles om nle.
Dit is bloottoevallig dat
CurlUpandDye
saamval metAetstop se
Encounter, waar
bevoorregte willes
genoolls om'nnaweek
deurte bring bymense
watonweltig Inwit,
woonbuurte woon.
Integrasle vind nie
werkJik insulke
kunsmatlge omstan-
dighede plaas nle. Dit .'
vindin plekke soosCurl
Upand Dye International,
'nhaarsalon InBokstraat,

Curl Upand Dye
metSusanPam,

NandiNyembe, Val
Donald-Bell, Lillian

Dube en Debra
Watson.By die

BlackSun, Orange
Grove.

ANDREA VINASSA
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Vermaak
wat jou
hare laat
regop
staan

Sibiya stal ult
LUCKY SIBIYA'het Woensdag begin ultstal

by die Everard Read-galeryIn Johannesburg.
Dit duurtot 15Julie.

Siblya, 'n leerllng van Cecil Skotnes,put
sy Insplrasle ult die ou tradlsles van sy ,

·famllle - sy pa Is 'n toordokter. Olemensllke
f1guur oorheers sy werk, wat spreekvan,
stamtradlsles.Ole toeskouer slen die teer-

. dokter se dolosse, die matrlarg, die kryger,
en voAlagtlge en dlerllke vonns. .

Wanneer hy sy dramatlesefigure ult hout
vorm, laat hy hom voorskry. deur die

-------'c..:-----"1 ' oorspronklikevorm van die materlaal.
" Intussen Is daar 'n paar Interessante
ultstalllngs by die Pretorlasekunsmuseum:
Van 20 Junle tot 30 Julie word werk van
kunstenaarsvan die jare sestlg en sewentlg
ultgestal. Dlt sluit Christo Coetzee, Meerkot

, ter, Gunthervan der Rels,Sicely Sash,en
Judith Mason In. "In Afrika Stemming" 
werke'van Plerneef; Inna Stern,Alexis Preller
en Walter Battlss - word ook aangebled, Van
5 Julie tot 13 Augustus Is dlt Afrika
kralewerk. Ole voorwerpe kom ult die store

·van die NaslonaleKultuurhlstorlese en Ope-
lugmuseum. .

DIEleweIs 'n televisie
sltkom: satiries, wreed,
skreeusnaaks en uiters
oppervlakklg. Cisdie
indruk watgelaatword
deurSusan Pam se
snerpende stukoordie
oorlewingstryd vanvyf
vroue wat in 'n grys
gebied.lewe.
CurlUpand Dye is
dokument~re teater,
maar dit voeleerder soos
politieke satire ultdiepen
van lemand soosPieter-·
DirkUys.Lyk mydie
leweIs 'n lagkomedie, 'n
lagkonsert met.n donker
ondertoon. .
Pamhetsoviermaande
lankdiemenseopstraat
en diemenseagter toe
toedeureondervra ensy
verseker mydatbyna
etke woord deurlemand
lewers in 'ngrysgebied

.geuiter is.As daar

dienstige langspelers
sonderdat hy selts
die mees geswore
ate'is sallaat begin
laster.

Hierdie genoeglike
plaatskopaf met'n
duet, Whenever God
Shines HisLight; wat
Vansaam metCliff
Richard sing, endll
werkl

. Avalon Sunset is
atmosferiese Keltiese
soul watvirsoveel
vuiste-teen-die-bors
japsnoete kan leer
waaroor musiek nou
eintlikgaan..

Olegodsdienstige
lIedjies Iswerklik
roerend, Dieballades
laat jouwens jy kon
dit In lemand se oor
flulster,

Naas die duetis
ConeyIsland die
hoogtepunt vandie
plaat:Oil Is 'n Ileflike
lIedjle, oor'n v~lkyk
rit saammetsy
gellefde Indie

- piatteland, wat '
.' Morrison In 'n bros

lerse aksent praat
sing.

Vanis reeds 22
jaar Indie
musiekbedryf, 'n
Menswens dat hyvir
rnlnstens n6g 44 jaar
sal aangaan omons '
sulkeplesler.te
verskaf,

het van verontwaar
diglng. Hy is selts
eenmaal vandie
verhoog af gehaal.

Gepraat van
dekadensle,op een
oftwee snitteklinkhy
na Prince, en wat 'n .
bateraanbeveling .
kandaarwees.

Op die res kllnkhy
na'n jong Michael.
Jackson. Oltwerk
ongelukkig nie, want
indie proses klinkhy
ooknaWhitney
Houston met 'n snor.

Gelukkig Is hy nog
maar19jaar ouden
het nogbalejare oor
om kersopte steek
bydie Pers Een. .

Howard Jones 
gaaaaapi Oitis
slaappil-musiek met
Klaas Vakie agterdie
klavler. Is dit werklik
diepersoon watdie
uitstekende langspe
lerHuman Racing so
'npaarJaar gelede '
gemaak het?

Oltmaak nle saak
nle. Draalom en
slaaprustlg voort.

AvalonSunset· Van
" Morrison (9)

Vanthe Man is nle '
net 'n meester van .
rhythm andblues nle,
maarookvan
subtillteit. Dill is een
van sy meergods-Tel: 836-60021838-1769

Plate word Wo~rul-harmonlee
'en swewende

beoordeel op 'nskaa,l . sintlseerders verlei op
van 0 tot10· 'die stadiger nommers
Speak. Londonbeat . '., (veral dieasem-
(6)., Don't Be Cruel. benewende Failing In

Love Again), terwyl
Bobby Brown (5);' die vinniger snilte.
CrossThat Line- ritmes hetwatselts
HowardJones (3) die mees blase hippie
-. En' no"u vl'rso' 'n .' 'sallaat tydhou metsy·

voete - skelmen ' •
. bietjie diskou, myoll.' . onderdietafel "

Londonbeat Is'n natuurlik.
vierstuks wat heerlike Bobby Brown Is 'n
sinnelose dans- , produkvanNew ,';

. musiek vervaardig. Edition watso 'n paar'
Drie van die ouensjaar gelede die
sing endie vierde hondemls uit almal
spoel allerhande IrriteerhetmetCandy
fancyslntiseerders. Girl. ,

'Hoewel dit muslek Don't Be Cruel Is
ultaerosol-kannetjles. sy tweede solo-
Is,spuit dlt myas.. poglng en sy ver-
"emstige" rock- hoogvertonlngs .was
kritikus omte sA: s6 warm dat dit die
Hlerdie Britte doen dlt MoralMajority In
besonder goed. Amerika laatsweet

. Charles Leonard

~~ "

'I 'l.....,r '. Vegetariese ' ..
T/'oO , en seekos-restaurant' )

;{ Oop elke dag behalwe Maanda~.~
'~ 11'vm· 3.30nm en 6.30nm -12.30 ./

:-0.., . Rockeystraat 9a ,,""
~'.~ 'Bellevue,. /.~
, ~\.. '648-0801 .6"--

"".' .A
I--=~... ",?-=~-- '~. ~~
THECOMPANY IS,SO LEKKER

Japsnoete!
Kom'leer'
by Van

Sat: Mike
Faure,

Don: Mac
the Nite'

Dins: Step
Aside

Woens:
,Peto"

Son: Rush
Hour

Crossroads
, Sentrum

Hendrik
Verwoerd-rylaan
, Randburg'
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Slegs nagmusiek op Swazi-fees
Chris du Plessis

DIE arm man se Woodstock
Revisited (ails dit InSuider
Afrika) het nou'n werklikheld
geword. Rellllngs virdieKings
Trustmusiekfees InSwaziland
op 21, 22 en 23Julie IsInvolle
swanq, Dit te midde vandie
Feldmans - Hazel vanSun City
en Petervan The star- sa
patetiese pogings omdieCom
modores-sage In hulle eie
perspektief te plaas.

Verlede week Isaangekondlg
datJoan Armatrading beslis by
die Somhiolo Stadion gaan
optree. Dit kan dingevir baie
musiek-lIefhebbers verander
(want is vier urese ry netom vir
ou slow-hand en dieSA-groepe
te gaan siendie moeite werd?).

Armatrading tree Saterdag
22 Julie saam metClapton, Labi
Sifre,Stimela, Sipho "Hotstlx"
Mabuse, Marcalex en Peto op.
Vrydag IsBrenda Fassie, PJ
Powers, Sakhile, HotSoul
Singers, BUddy Masango,
Mordillo, Iron Mask, CJB, twee
Swazi-groepe en eenMosam
biekse graepaandiebeurt en
Sondag die House Band (met
ondermeerVivien Wray, John
Read van'Simple Minds, Roger
Waters van PinkFloyd en Mick
Parker) asook Bayete, Tan-

anas, MangoGroove, Bright
Blue, Robbie Jansen,
Sankomota en nog 'n Swazi
groep.

Koning Mswati III, wat sy 21e
verjaardag vier, hetverklaardat
geen musiek gedurende die dag
gespeel mag word nie. Daarom
begin die konserte laatmiddag
(Vrydag van 5 nmtot Saterdag
6 vm,Saterdag 5 nm tot
Sondag 3 vm. Sondag is 'n
kompromis: 2 nmtot Maandag
3 vm).

Clapton speelondermeer
saammet Steve Farrone 
voormalige tromspeler van
Average WhiteBand, Nathan
East - Michael Jackson Bandse
eertydse basspeler en Ray .
Cooper - eertydse peJ1<ussie
persoon vir Elton John.

Diegerugtedat Mark
Knopfler en/of DireStaitsgaan
optree het gespruituit die feit
datdie groep seklank en Iigte
toerustlng vir die Swazi-konsert
gebruik gaan word (meeras 28
tonen R4 miljoen se toerusting
wat50 000 wattsekrag gebruik
en 12 meterhoog is, en ook op

dieLive Aid opvoerlng gebruik
Is) en die feit datdieeertydse
Dire Straits klawerbordspeler
Alan Clark saam metClapton .
optree. 'n Span van ahesarne
38"roadies" enbeligting word
ookuitBrlttanje "/ngevoer" vir
diekonsert.

Dierock-muslekfees Is maar
net'n deelvandie koning se
verjaardagplanne. Indie groter
stadion sal sowat 80stalletjles
met verskillende ware wees. 'n
Swazi-dorpie isook gebou waar
tradisionele danseen mense
wathandewerk beoefen en te
koop aanbied, gasien kan word.

Indie groterstadion van 90
hektaar Is daarook voorsiening
gemaak vir 15000 motors vir'
diewatvoorafbespreek het
deurComputicket (parkeer
plakkers is slegs geldig vir die
spesnieke dagvan bespreking
engeen motorsal daarsonder
toegelaat word nie)ensowat 5
000 kampeerplekke vir 15 000
kampeerders langs 'n rivier;

Diekampeerplek kossowat
R5perdag vir kaartjiehouers.
Daar isbraaiplekke, toiletger-

Joan Annatradlng

iewe, storte, brandweer,
sekuriteit, eerstehulp-geriewe
en 'n "supermark". .
Kaartjiehouers kan opdie '
terreintente huur. Drank en kos .
is in diegroter stadion endie
musiekstadion beskikbaar.

Die organiseerders verwag
sowat 100 000mense virdie

drle dae wat die fees duur.
Kameras word toegelaat. maar
geenklank-opnemers nle.
Vuurwapens en alkoholword '
nle indie stadiontoegelaatnie.

Slegs paspoorte sal by die
grensposte aanvaar word en
mense wat nle SA paspoorte
het nie, sal moet uitvlndof hulle
visasnodlghet voor hulle by die
grenskom.Geen vuurwapens
wordoordie grenstoegelaat
nie. Die Randwordaanvaar.

,Diegrensposte is Vrydag 21
.Julie byMahamba, Oshoek,
Jeppes Reefen Golelavir 24
uur oop. Saterdag is aile posts
vir dienormale tye (6vmtot 6
nm) enSondag is diegrens
postehlerbo weervir 24 uur
oop. ",

Voorgestelde postevir
besoekers uit die PWV-area Is:
Ngwenya-Qshoek - oop 7 vm
tot 10nm (gewone), Nursten-.
Sandlane • oop 8 vmtot 6 nm
en Mahamba - 7 vmtot 10 nm
(gewone). VanOos-Transvaal:
Mananga: - 7 vm tot 6nm,
Jeppes Reef (gewone) en Jo- .I

sefdal-Bulembu - 8vmtot 4 nm.
. Natal.Golela-LavurnlsaiZ vrn.

tot 10 nm(gewone).
Armatrading se nuwe

langspeler, TheShouting Stage,
is onlangs hier uitgereik. 0< •

BlED AAN:

met 'n spllnternuwe vertoning

.
, ~

(I
'" t.

slapgatte is). En die-.
deursigtige klnernato
grafiese truuk omdie
ge-stileerde skewe
rame "uit te bal- '
anseer" soosdinge
betergaan pia ook
ongeloofllk min.

'n Aandby die
Bagdad beteken .
hoopin 'n Ielike .
.rnlsmaakte w~reld.

Misdit en lewe .
sondergrasiev/rnog
'n eeusondergrasie.

" ~ ." Maandae totSaterdae
'. 17 tot 22Julie

' :.. Tyd: 19hOO "
, "'. Ingangsfooi: Rl0per persoon, ete

,".~.. . verpligtend
(012) 3266613 of 260724.

, ',Bespreek nou', .'
om teleurstelling te vermy

mense daar.
VeralRudy wat

haarnet MOET
skilder. Haarswak
verdedigingsmegan~
ismes word soos
haarkleremet elke
swiep vandie kwas .
afgeskil totdat sy
naak soos 'n engel
(kompleet met halo)
opdie doekpryk.

Jasmin het 'n
amateur-towerstel en

. syBrenda begin'n
"routine" by diekafee.
AI hoe meermense
daagop. Maar . '
ongelukkig daarmee •.

, saam die immigrasie
mense..:

MaarBagdad Cafe •
Isophemelbaar .
sender oenskynllke
lesse (die enigste les
Isdat mans - be
halwe Rudy wat
wonderlik is - maar

Oasis •
Bagd",dCafe virMet Jack Palanee
en Marianne

mismaaksels. Siigebreeht
Geproduseer,
gereglsseer en

geskryf deur Percy nog naantwoorde ' van verwaarlosing
Adlon soek. waarhy in sy motor

Dit is oorsee met 'n verkyker
CHRIS DU PLESSIS uitgereik asOutof Brenda en die katee-

Rosenhelm. Die se vorderlng van 'n
Bagdag Cafe Is 'n woorde staan op 'n afstanddophou.
padkafee in die koffielles wat langs Brendaen die
middel van n~rens ' die padna Vegas "regulars" is eers
wat flrens word gelosword deurene agterdogtig as
sonderaggressie. Jasmin .Jasmin invlieg endie

Die prentoordie Muenchgstettner heleplek skoonmaak
plek is netso ~rens· (Marianne Sagebre- . van hoektot kant.
tig deur Amerikaanse cht) se man nadat sy Die "regulars"
gehore ontvanq en hullehuwelik beeindig best~an ondermeer
onverwags van met 'n klapdeurdie uit 'n ex-Hollywood
gewone kultusstatus ,. geslg. Die '. Cowboykunstenaar,
tot kultus-sensasie en . Muenchgstettners RudyCox (Jack
lokettrefter deur kom pas uit Bavaria; . Palance), 'n prostltuut
daardienasleverhef. · Jasmin stap met wat loop wanneer
Om dit te sien is om haar man setasvol dingete "mooiword"
te weet waarom. lederhose nadie en Brendase wulpse,

, Want Bagdad Cafe Bagdad Kalee wat . dayglodogter. Ander
. is 'n verfrlssende, deur 'n Whoopie mense kom vandie.
fabelagtige moderne Goldberg-agtige pad om in die kamers
rT'Jte met genoeg bestuurder Brenda. v , oorte bly. 5005 'n
straatmenete en ' (CCH Pounder) rylopermet wonder-
komiese oomblike om' behartig word. Die , likegekleurde
dlemees rebelse plek isop dieoogaf boerneranqs.; .
punk 'n traante laat InpuingelA deurdie Brendase . ,

~ .
wegpink. Diekafee jare. Brenda hetpas agterdog oorJasmin

/" wordletterlik'n oase haar luiman, watdie groeimaar die
in di£< woestyn, hoe fles by die kalee Duitserse inherente
erg dit ook al mag aanbring, uitgeskop. goedhartigheid en
klink;'virelke' Hy, endie ties, bly spritituele vryheid
armsalige sielwat deurgaans 'n tema oorweldig haarendie

Aand glad en die musiek en gemaak.
kunstenaars good gekies Maar asek'nenkele
deur Barbara Thompson. . persoon kan uitsonder, is .

sender .Alida White isverseker . ditAlida White: haar:'.
gekies omdat syso vertolking van Elke·

", Midler-agtig en wulps Brookes sa Pearl's a

anqst
wissel tussen straight en Singer was wonderlik.
gay,Fiona Ramsay Tog isdie vertoning te
omdat sy at die srnswat uitgerek. Die gehoor het
uitdie sestigs kon gekom begin wriemel inhul

, het, laat afblaasen ,
stoele met CrazylittleThank you for the.

music: a tribute to ,
Christine Weir vir haar thing called love, AUbrey.
begrip vir die angst wat en Iwrite the song. '

the 70s. By No 58, . yuppiedom aandie gang .Dis ook niereg am die .
tot elnde'Julie gekry het. laatnagsessie deer te

Haar You're so Vain was maak van dievertoning
GWYNNEWRAY die angst van die jare nie -disteerg virdie

sewentig In'nneutedop, voorstedelike middeljar-
DIE mense~ jare . maar miskien moet Weir 1geyuppie.. ".
sewentig was inderdaad net 'nbieqie ontspan - sy Die hoogtepunt'!an diE!.
veilig. maar ekhuiwer om sal dan baie moor aand was Queen sa
58 hierby intesluit, veral " effektief wees. Sy syhet Bohemian Rhapsody. ~,
met hul nuwe vertoning: · met haar vertolking van Hier hetdiegroep. met
Thank you for the Music. • Sailing verras. Garth Victor opk1awers,
Want hier lewer Barbara Fiona Ramsey was op Myles Shannon en
Thompson en Ute Hasse .haar teatralebeste met.. Graeme Currie opghitaar
'nafgeronde stukkie haar InlllrPrelasle van en Jorge Bastcs op
werk watpresies iswat Joan Baez se The night tromme, gewys waartoe
Johannesburgse gehore ' they drove old Dixie hulle Instaat Is~ '. '
deesdae geniel: 'nangst- down. Ramsey se My Dlt het 'nvreugde laat '
vrye aand van goeie Knight in White Leather . opspring inmy
vermaak. · het die vertrek op moor uitgebuite, post- - ,,~-,

Die vibe isverleidelik asneteen manier warm feministiese liart: ; A

1: \'.

i
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'Salt belly' is
nie afval nie
My vrlend Jak het 'n onredelike
afkeer aan atval, daardie
heerlikedele van skaap of bees
wat glad nle "afval" genoem
moet word nie.

Verlede week se resep oor
die soplbredlebevat"sa~ belly
ot pork". (Ek weetnounognie
of my vertaling "gesoute '
varkmaag" reg is nle.)

Ek het toevallig metJak oor
die telefoon gepraat, en hy het
onmiddelliklosgetrek oordie
"walglikhede" waarmee ek .
vorendagkom.

Ek moss homgerusstel: "salt
belly of pork" is nie atvalnie,
maarvarkvleiswat gesout is. Ek
het nog gesti onskry dit hier
metdie vel aan.

Nou kan Jak die bredie kook.

ETEEN
DRINKE

Chardonnays opdie markte denis maak virdie plaas.
sien en 'n menswonder of die Daar is neteendingom by
vraagdaarnanoot versadig die veiling te doen en dit is om
gaan raaknie. Asdie vraag 'n sindikaat te vormom min-
eendag afkoel,sal'n paarboere stens twee bottels van hierdie
in die moeilikheid wees. heerlike wynte kry.

Nlksmindernieas 18 Daar wasook drievon-
verskillende rooiwyne word kelwyne en dieBoschendal Brut
aarigebied en soos gewoonlik is Rose was nogal interessant en
die standaard hierbalegoed, in het sekerlik'n plekverdien. Die
partygevalleselts uitsonderlik. Tradition van Villieria hetmyns

Die 1986 Delheim PinotNoir, insiens 'n bietjie meertyd nodig
'n versamelstuk, en die 1986 gehad, maardie Pierre Jordaan '
Kanonkop, wat netin nuwe Cuvee BelleRose was iets
eikehout was, is bale in· heeltemar anders.

_ drukwekkend. Dis bitter jammerdat hierdie
Ookdie Boschendal Grand wyn (was dit regtig wyn?)

Vin 1985 (rooi) het'n mens sa toegelaat is omyerbydie'
oe laatoopgaan endie Delheim keurders te glip. Maargenoeg

.GrandReserve-wyne van 1983 daarvan. '
en 1984 was eenvoudig 'n Treurigenootwasdie
uitstaande -soos.'n menskan afwesigheidvanHamilton
verwag van onsbesterooiwyn. Russell-wyne, al is Peter

.Blaauwklippen se gewone ' Finlayson,die wynmaker, 'n lid
. , goeieroolwyne wasook daar, van die Gilde.Blykbaar hetTim

die 1983 en 1984 Cabemet Hamilton Russell besluit dat sy
Sauvignon Reserve. Maardie, wyne net ondersy eleetiket
aandse verrassing wasdie bemarlk sal word en nie onder
1986 Rusten Vrede Cabemet .'die spesiale gilde-etiket nie,en
Sauvlgnon. -. het hy onttrek.

Nog nooitvantsvore het ", '. , Dis baie jammer. Enigeen
hierdie landgoed 'n wyngemaak .wat ooit die wyne vandie }
wat regtig werdwas omoor te HospicesDe Beaune, watal~1
skryf nieen die belaglike pryse . onder diese~de etlketverskYr\

'wat by die Nederburgveiling geproe het, salgetuig dat die;
daarvoor betaal is, waseen- versnit wei onthou word· nesl
voudig 'n gevalvan ~rels wat· die wynmakerse naamop dip
aandie varke. gevoerIs. Lekker Gilde-atike!. . }
wyne ja, maar nie iets groots Die Onafhanklike Kaaps~
nie. Wynmakersgilde se sUksesJs 'n

,In 1986 het dit allesveran- prestasievir die Suid·Af,rika~nse

der. Hierdie wyngaangeskie- wynbedryfas geheel. /
-'

KOOS COETZEE

Kruivir jqu...
, .

petrosellnum ~rlspiim "

PIETERSIELIE (Petroselinum crispum) word tradisioneel gekoppel
aan die dood en hartseer, en 'n mens moet die krui Iiefsnleas
geskenk gee nie. Ditsal glo die einde van die vriendskap beteken.

Dis'n moeilike plantjie om te kweek en volgens 'n ou legende is
diedulwelbaie lief daarvoor: "Diesaadjiesgaansewe keerna die
duiwel en weerterugvoordat dit ontkiem."

. Maarmoeniedat die duiwel jou atskrik nie. Pietersielie • veral
diestingels - is baie rykaan vitamines A, B en C. Dievitamine C·
inhoud .van die krulls se~s hoer as die van sitrusvrugte, koeJawels
en paprika. . .•, '

Pietersielie sedel,lgde, in die kombuis en die medisynekassle, is
eindeloos. ~n Koppie pietersielletee per dag wordas kuur' .

, voorgeskryf vir rumatiek, menstruasiepyne, lewer- en nlerkwale '.,
, asook vir slegtespysvertering. Sommlge kruiedokters stel voordat

,-, mense met 'n familiegeskiedenls vankanker elkedag 'n handjievol '
. ,pieterslelieblare moeteet en.twee maalper dag 'n sterk brousel

'. pletersielietee drink: _' --, .'
,. Plantpleterslelie as metgeselplant naby roseentamaties om '
die planteteen slektesen insektete beskerm. ' . . , ,
': J;>leterslelie verloorsy geur Indiekookprosesen moetderhalwe
by kos gevoegwordwat reeds of ampergaar is.' . .'

.. ' , ,Gebrulk b1iue en stlngels in enlge soutdis, In joubouquet gaml
.'Tn rulkertjie vankookkruie, byvoorbeeld pietersielle,roosmaryn en

tiemie of origanum, basiel en pieterslelie) en in soppe en slaaie. .
.... .. ' Volgencle week: brandnetel' , ' . RYKHAmNGH

Wynmakersgilde kan
spog met sy wyne

lopendkan ee!.
, Dievel is nouheertik bros en
herinner aan die"crackling" van
'n vark.Rouerengaarderdele
Is Inatsonderlike opdienbakke
gesit omvoorslening te maak
vir die wat nle van'n plenkerig·
heidjiehou nie.

Almal het saamgestem: die
vleis washeerlik. Dit is saam
met lekkergroente en slaal
bedien, en ons hetvrugteterte
vir nagereg gehad.

Onthou egter: skaapbraai is
sweet.Aandie eenkant maak
jy vuur, en jy moet gereeldkole
aandra. Jy moetookbesig bly
metdie kwas. En latermoet die
vleis gesnyword. Kry'n maat
omte help.

As 30-40 mense lekkergeeet
het weet jy egterdit was die
moeitewerd.

BJ Lankwarden

EENkoue Vrydagaand, 'n paar
wekegelede, hetek die voorreg
gehadomdie nuwe wyne te
proe watop die Kaapse .
Onafhanklike Wynmakersgilde
se veiling aan diebegin van
September aangebied gaan
word.

Oit isduidelik dat iets wat op
kleinskaalbeginhet, ontwikker
het totJets indrukwekkends.

Hieris 'n paarfantastiese
wyne,alhet balevanons • laat
onsdit nou maarerken -dit 'n

, paar jaargeledenieverwag nie.
Altesame 32 wyne word "

aangebied endit was 'n ware
plesierom hulle almal te proe
omdatdaar - anders as in
vorigejare - net eenof twee '
wynewaswat niedaargehoort
het nie,

Ole Lievland Landgoed 19(J7
EdelLaatoes was'n wonderlike
wynen ek het'n aantekening
gemaak om, neslaasjaar; .
daarvan by die veiling in die
handete kry. '

Onderdie droawit het die
-Siinonsig 1988 Reserve ..
Chardonnay uitgestaan as 'n
helder, skoon,grootse wyn, niet
baiepotensiaal. Omdie .' ,
waarheid te sf!, wasal die '
Chardonnays wataangebied is

_heelgoed.Dit sluitdie 1988
Overgaauw Chardonnay

. Reserve, 1988 GlenCarfou
Chardonnay en die 1986
Boschendal Chardonnay in.

DisInteressant omnuwe

Iselke
mlddag en
aand oop , .

482·2477/8

;

Pietersielie: Sewe keer duiwel toe \
voordit ontkiem

• I.

Mark-Teater .'
. .'. ~

Breestraat,. Newtown

I. '

Ons isoop,"
Dinsdag totVrydag

vir
m.iddag- en aandete

Saterdae
slegs aandete', '.

GEKIESAS EEN VAN DIE 
TOP TIEN-RESTAURANTE '

AAN DIE RAND

". Telefoon8~3,8-69660:

NftRRIDftns·fgtv~v~~~
~,RfSTIlURmr " ~~~~Xi)~~

by.die Mark-Teater'.

Skaap
op
die
spit

roosmarynbyderhand.
Allan het 'n lamvan 18kg

gekry. Graadeen, Ekdinknie Jy
moet 'n graadeen grootskaap
kry nle. Dievieissal waarskynlik
te taai wees.Enas Jy prima of
super koop, raak dit baieduur.

Smeer suurlemoensap oor
die hele skaap, en souten
peper dit goedvoordat Jy begin
braal.

Ek het die toutgemaak om
aanvanklikte min kolete
gebruik (moetassebliet nie
paraffienstokkies as aansteker
gebruik nie omdat dit diesmaak
van die skaapaftekteer), maar
gelukkig het Allan goeieraad

- gegee. .
Daar moet'n stewige hitteop

die skaap wees. Maarniete
veel sodat die skaap se
biJitekant toeskroei en dit nooit

rk k binnekantgaarwordnie. 'n
DISharde we om 'n s aap op Goele reel is dat ,'y [ou hand 'n
'nspit te braai.

En dan praat ek nievan die heIe paar sekondes tussen die
ouspittewatmetdie hand vuur en die skaap kan hou
gedraai moes word nie. Daar- voordat [ou hand begin brand.
voorhet 'n mens slawe nodlg. Jy kan ette meerkoleaandie

Ek 'I kt' it bopunt en onderpunt vandie
praatvan nee nesesp skaap sit sodatdiedik dele

metgewlggles watdie skaap
balanseer sodat dit stadig en meer hitte kry • die ribbes en

· egalig aandie spitdraai. Ek rug raak redelik gou gaar, Draai.
· dinknie eksalbaie in die dun dele van die voor- en
,skaapbraai belangstel sonder agterpote na 'n ruk metfoelie
so 'n toestel nle.' toe sodat dit nleuitdroog of

My.vriend Allan het40 brand nie. .
geword, entoe ek weersien is Bedruipdieskaapdie
ekaangestl om vir hom 'n heeltyd.Koopvir[ou 'n.nuwe
skaap op 'nspit te braaiop die groterigeverfkwas en verfdie
grootbalkon van sy woonstel in skaap aanhoudend metdie
Langstraat, Kaapstad.. ,~ bedruipsous. Disbaieeen·

" Ek het al 'n paarkeer vo'udig om so 'n souste maak.
bygestaanas 'n skaap gebraai Koop twee bottels sonna-
word, maardit nog noolt self blomolieen twee botteltjles
gedoen nie. Ek was eftebang. suurlemoensap. (Vars
, Toe begin die onderhande- suurlernoensap is natuurlik
Iinge: Allanhet 'n tyd lank op 'n beter.) Mengeen bottelolieen
Griekse eiland geblyengesien een bottel suurlemoensap In 'n
h dl G' k k 'it bak ot beker,envoeg 'n
oe e ne e s aapop n sp klompie huisies gekapte knottel

braai. Hy stl dit moetsewe of
agt uur lankbraal.Ek sti nee, en 'n handvolgekapte

·dit kan nieso lankwees nle. Die roosmaryn daarby. Jy kanook
skaap sal biltong wees. .nog 'n bietjie souten peper

Ek bel t . d R I h." " bygooi. Menggoed.
. oe mY vnen a P , . -'. Maak later nog bedrulpsous '
'n'gesoute skaap-en osbraaler..; '
Hysti vier, vieren 'n kwartuur as jy dit nodlghet,
maksimum. En gebruikbaie ., ' Moeniehierprobeer bespaar ~,

, roosmaryn. Enek sti amen. nie: Die sappigheid en 'n groot
Die Griekebrand'n here deeI van die geurvandie skaap

roosmarynbos onder 'nskaap. is athanklikvandie sous. .' ",
Ekhet nog nooit 'n skaap geeet' Kwistigheid hiergee vir jou
watso gebraaiis nie,maarek . ' heerlikesappige skaapvleis.
kanmy indinkhoe die geur van .Na 'n paar.uur aandie spit
d· dl k I .hetons aan dieskaap begin

· Ieroosmaryn Ies aapsa skU. Dit is miskien niedie
deurtrekas jy'n roosmarynbos elegantstemanier omskaapie

, opdie vuur gool.
Plant maar'n roosmarynbos braai nie aangesien cIaar

oftwee in joutuin. Dis 'n moo] uiteindeliknet 'n skeletvandie
struiken jy het altydvars skaap aan die spithang, maar

, dit versekerdat mense deur-

..
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*** Sterk aanbeveal
** Sien gerus
*Yermy as jy nugterIs
Prentesondersterreljies
Is nog nie beoordeel nie

***TAP • Dieverhaalvan
'n klopdanserwatna sy
tronkstrafnie kanbesluit
oor sy toekoms nie. Met
Gregory Hines(White
Nights)en Suzanne
Douglas.

***RIKKIEAND PETE·
'n Broer en suster
(StephenKearney en
Nina Laudis)besluit om
die Australiese platteland
saam aan te durf. 'n
Komedie.

lewe tegaan genielvoor homweer agterdie Undybenoem. . emosies In die pad van
hulle sterf. tralieskry. Mel Kevin besigheid kom. Mel

Bacon,GaryOldman en **THEFLYII gaancor Michelle Pfeiffer (as die
"*THE PRINCESS TessHarper. die manwal in 'n pragtige vrou), Mel
BRIDE· AI die k1assieke monsteragtige vlieg Gibsonen Kurt Russel.
e/emenle; **A CRY IN THE DARK· veranderhel in TheFly,
swaardgevegte, MerylStreepis Undy se seun Martin. Hyraak **MYSTEPMOTHERIS
wonderwerke en ware .Chamberlain in hierdie vertiefen virdie earsIe AN ALIEN ~ Kim
liefde, is In die f1iek Australiesedramaoor 'n keerbeteken sy lewe Basinger is 'n wese van
teenwoordig. Mel Peter getroudepaarwat iets... maartoe neam die buitensle ruim (sy Iyk
Falk, Robin Wrighlen slagoffers van die media Martin se insek-bloed soos 'n pragtige aardse
PeterCookwal aan die word. Die gesinse oor... en nouwag onsvir meisie)en Dan Aykroyd
prent sysatire gee. babadogterwordtydens The Fly III,sekeroor 'n ruimlenavorser wal

'n naweekkamp deur 'n Martinse seun. methaar trou.
""CRIMINAL LAW· dingoweggesleepen
Word beskou asdie riller hulleword van moordop "*TEQUILA SUNRISE· "SING· Nog 'n Ameri-
van dieseisoen. 'n hullekind aangekla. Sam 'n Polisieman, 'n kaansetiener fliek oar 'n
Moordenaar loop los rip Neillspeel die rol van dwelmhandelaar en'n armbuurtse laaste
straat rondendie MichaelChamberlain. pragtige vrou raak paging om hulle kinders
advokaat wal vir sy MerylStreep Isvir 'n bymekaarbetrokke en se skoolte red. Almal
vryheidgeveghet,moet Oscar in haar rol as dievonke beginspattoe

Na bladsy8

,.,

Sammy Davis Jr en Jimmy Slyde In Tap

-.1

.....';
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COMING ATTRACTION
14July- MOONWALIER '

'I,'

. 1UlIIty_DEADRINGERS .

DalIy:U5,12.15,Z.3I,5.20,I.•,111.za,.
INDIANA JONES & THE

~fL~~M~~~,~ fATHER fOR MOW
ACTION AND ADVENTURE!

PRETORIA
COMPUTICKET

ENQUIRIES (012)322·7460

PRETORIA

Dolly: 1.... 12.11, 1.11, 5._, 7.41. 11....
CRIMINAL LAW' (2·16)

MYSTEPMOTHERISAHAUEN /2·12)

BAT21 (2·1B)

HAWKS (2-1B)

Dilly: 1.41, 12.•,2.1" 5._, •.•,11.11,.
FOREVER FRIENDS (A)

0""'1'_, 12.1tl.3I, I.• ,7.41,"_"
THREE FUGmVES (A)
THEY ROB BANKS. SII£ STEALS HEAArnl A
HIlARIOUS COMEDY WITH NICK NOLTEl

~~~EY~NIMATED ctASS'C DI
A)

AOVI'NTURE & LOVl'I

WHEN THE fEELING GETS TOO
STRONG FOR WORDSI
SINS (Al
BIG (Al•.,.,.__mIMlI_

BE AfRAlOI BE VERY AfRAlOI
THEFLY2 (2·11'
MARRlfDTOTltEMOI ..' (2·16)
~IIT1t1__

SING
EXCITING NEW MUSICAL!

0.""1.45,1'.11, '.11,Ill, 7.11. 11.15,.
L1CENCETO KILL 12·10)
007 -JAMES BOND ISBACK!

COMING ATTRACTKttI
14Jul,_ MOONWALKER

DoI",~.DI, 111tl.3I,UI,7.15, 1'_..
THREE FUGITIVES (A)
THEY AOB BANKS. SHE STEALS HEARTSI

Dolly: US,1I.ll,IJI,'.lt, 7.41.11.11 ,m
L1CENCETO KILL 12·10)

_KINE FLORA1 & :l..,.,.
v'~ 472.1658 "

THE TWO COMEDY HIT MOVIES OF 1989!
THE NAKED GUN p.lO)
TWINS 1'1~__muo..

COMIJIQAnRACnoNl
7July-OLIVER ICO

141101y _ MOONWAlIlEA

MOVIES
EAST WEST

SUPER ICTID' OOUIll£! C1I\AL6BAGNSO'
SEX AHDACTIONI

IIIlE-FIIIIII&IllIIICIS 11-'11
YOUNG GUNS p.,,,
'JoIr."'II:ESI_CRYII TItI_

COMING ATTRACnONa

142tJ:.-~~~N,IWE~ER
21July_litE GOOD MOTltER

OUVER&CO
ANIMATED DISNEY CLASSIC OF
ADVENTURE AND LOVE'

Dolly: lUI, 12.15, 2.10, 1.31, 7.45, lUI ,_
TAP (A)

1I.Ily:U5, 12.15.UI,UI, 1.45, 11.15""
L1CENCETO KILL (2·10)

MYSTEPMDTHERISANALIEN (N2)

HAWKS (2'lB)

O~""".•, 12.15. 2,., 5.31, T.", IL. '"

=:O&D~EYctASSlC OF IA)
AOVENTURE ANO LOVEI

COMIIlClATTRACTIOII
14July- MODNWAUEA

DIlly: US, 12.15. 2031, 5.211, 7.45, 11.15,...
LICENCE TO KILL (2-101
007- JAMES BOND ISBACK IN
'EXPLOSIVE ACTION AND ADVENTUREl

Dolly: 11.10, 12.1t2,., 5.11, 7.45, 11....

~Jf:O&O~EYCLASSICOF (A)p.~:::::'=7::":"::==:--L.
ADVENTURE AND LOVEI

~~.'k FmOOl GETS TOO STRONG fOR(A)
WORDSl EXCITING NEW MUSJC,q!

Dolly: '.41, 12.15,2",5.". 7.4$, 1115...
L1CENCETD KILL 12-10)
001- JAMES BOND ISBACK IN
EXPLOSIVE ACTION AND ADVENTUREI

CO""Q ATTRACTIONS
14Jul, _ MODHWAlKER

211101y-llON OUP

SlJl'£R ACTION AND AOVI'NTURE
DOUBLE fORT1iE fAMILYI

YOUNGGI/ISIJ-'"
MY AFRICAN AOftNTURE (A)

7JoIr. TH£ REIClIEIGOIWIII TItI""

S!ER·KINEKOR
30 ~UNI! - II JULY

AllYANCE IlOOKlNOSATCOMPUTICKET
ENQUIRIES(011)331-~ - ALL WELCOME

COMING ATTRACTION
14JllIy_ MOONWALKER

UNDERCOVt:R PARKING AVAlWlIAT
FRONT EIITIWft:E to liNECElTRE

OUVER&CO .
ANIMATED DISNEY ClASSICI

DaIr."._, 1UI, UI,SA1,_, 11.31 'Ill
MISSISSIPPI BURNING (2'11)

)TA.tI~G~UniAFRlCA'8~~t()~,.*~I
,tTHE BOX OFFICE HIT·'MUSIe ., 1'1,==:==-:----1
.... 1~,r;~\6t1)~()F;t98,91,¥;!i) .'. ":"::::;~==~hii.i:==-:-_---;;~~~~~':-:-I

L1CENCETD KILL' (2·101
007- JAMES BONO ISBACK IN
EXPLOSIVE ACTION AND ADVENTURE!

COIlING ATTRACTIONI

14:Z~~~~~WD~1lEA

Dolly: 11." 1I.lt2.• ,5.31,7.4$, ~.• ,.
11IREE FUGITIVES .. '(A)
THEY ROB BANKS. SHE S1W.S HEARTSl A
HIIJJIIOtJS COMEDY WITH NICK NOlTE!

~~~ THE FffLiNG GETS TOO STAO~~
FOR WORDSl EXCITING NEW MUSICAL!

IIIIIr. '.45.11.15, IJUlI. 7.41, 1111..

TAP (A)

COIIINQ ATTRACTIOII

1111 WEEIl" _ ... IPECIAISI
tr'I_.1IItIlIII/JSt'MIIJ~

IU••WAT_

Sl.O
NOWSHOWINQATSTACnJMDII'1f-IHI '
tr'I"CIIRIITIMI.lI.r-_II'AlT..,,__'_'1111

OUVER& CO
tON SHOYt'INGAT5-5TAR &

PAHOAAMA 0RIVE·~S1

MORE SYUNTSI MORE SPECIAL
EffECTSI MORE ACTlOHI

UCENCE lUlU 11-'"
T1tE MONEY PlT . '(AI
7Jo1r.lIIJV£R.CMHEREIlllE

,.

"

- WAY·our COMEDY AOVENYUItE_
- OfCOSMIC rIlO'OIlTlONS -11-121

HIGHTLY: •.OD.nd9.4Spm

OLIVER & CO
WALT DISNEY ANIMATlON(A1~

NOW SHOWING """U.'-Io"UL"'"

MOVIES

....

OAILYO::~'Y~R~y1g':~~J.O:S::JUrn

MYSTEPMOTHER
ISANALIEN

~ WAY-OUT COMEDY ADVENTURE
- OFCO$MICPRDPOllTlOHS -12·121

DAU·'H.12 ",UO.I 15.1 01.11.2',.

·T:~~:e~~~,N · !~~~~~.t.'!~
LICENCETO KILL NORTHSHORE
THE.fSf IOND fVIlIl1 .'.G.2·tOI

sanqm Cen'rt, ParowT....2·$12. ~~~~rtj~fElIm1~
llAIlT:l15, IUO,1.3',1.30,• It....II,.P'

• IlUIlBA SMITH • UCENCE TO KILL
POUCE ACADEMY VI e u...., .." "'.,..,
T"£TEAMII INTNfCITY _ WLLOWM "_('U.,.)
MYlTfNCAllAUGNfU (AI

Die Afrikaanse weergawe van die filrngidse kern engelukkig te.laat ern te plaas

DAllY t 45.12.230.5 30,I 00.1015pm DAilY.' 45.1200.2.30.n1l530'11ONLY
WHENIHEFEElIN(jGrnTOSTRONGFORWQRDS DAN AVKAOYO • KIMBASINGER

SING (~I) MYSTEPMOTHERon",,,,,... IS AN ALIEN

• ADQRAPHIC$ •

~Z~~i~5~~~i~3~~5~~·.a:~~. 1015pm
: • NICK NOLTE.MARTIN SHORT

:~~NI~~.~~}~~563~~:~:.10.15pm THREE FUGITIVES
• NICK NOLTE • MARTIN SHORT. LJughler·Packld tomld, lorEveryon,'

THREE FUGITIVES DAILY' ~.~~~~~~~ ~:~'E~'~ 1015,m

lIughler'PKkedComed,lorEvlryon. TAP CO.STARRIHGSAMMYOAVISJr

MIL;~~~~~'~~'~:i..~~~.~ pm m~t~~~:iI~~rHA.r£III~:JER£. fOUtAN'r ,

. ASJAMESBOND007 .

LICENCETO KILL ". .•
THEBEST BONDEVEAI , :A~~ ~?~1'Jo~~~ :~·::~~NlY
(P.G.21ot WHUtHEfEEUHliSElSTDStRONlifOlWOIDS
DAlLY."5,121O,2.3D.53'.'DG.lO.15,_ SING IA")

OLIVER& CO DAILT:5.30,_ONLY

WALTDISNEYANIMATION(Ail). • GEH~:~CL~~~~R~~I~~lE: DAfOE

MISSISSIPPI BURNING
.....""" ..._-........ """'-ill·NI

CITY, TEL.2S·Z720
DAllY'145,12,! 3D.• lld5,30,lmONlY

MAIN ROAD,TEL161-o131 OLIVER & CO
DAILY 130. 1210.230.515.100,1020pm WALT DISNEYANIMATION (All).
• .HARRISON FORD. SEAN CONNERY. NIGHTlY 100,nd 101511m

INDIANA JONES DAN A'KRD'O • KIM BAIINGER

ANDTHELAST CllIISAD£ MYSTEPMOTHER
1h"'",.AlI""".r"E"""", ISANALIEN
DAllY't30.1210,2,30, 515,' DO, 1020,m - WAY·OUT COMEDY ADVENTURE -

• TIMOTHY DALTON. - OFCOSMIC PROPORTIONS - 2-12

AS JAMESBONDOO7 DAI~:~~~lh~~?06:i.~·~,~opm

LICENCETO KILL ASJAMESBONDOO7
THEBESTBONDEVER' LICENCETO KILL
(P.G.2·10) THE8ESTBONDEVEAI (P.O 2·10)

*******.. TDSTlONUonOIlDS *
-. AlWAYSI;IETTERONTHEBIGSCREEN it

EIIt.Se. PoInt
Maynard Mal

lYgerValeV
Ooodwood DrIv.1n

SI~G

DAILY: U5, 12.231.5.31.1II, '.n,.
OLIVER & CO.
WALT DISNEY ANIMATION (All),

DAILY: 145.12.00.2.38.5.31.'.GS. 1G.15
WIIE11THtfE£UNOGmTOSTIlllNGFORWOADS

SING (All SING '£1£UO.ION (AI)

• PlTER OOISON • UCENSE TODRIVE•'~;~;~~'I OIEtlW•. UUHtt.... e-.,,11·1It

Kaapstad

***THINGS CHANGE· 'n
Skoenpoetser genaamd
Ginose leweverander
oornagtoe hy 'n
vriendelikeboefJerry
ontmoeten deurhomvir
'n naweek in 'n duurhotel
genooiword. DaarIs
natuurlikonderduim
shedeaan die gang,
wantdie skoenpoetser
moet tronk toe gaanen
die boef moetsy aansien
in die Malia herstel. Met
DonAmecheenJoe
Montegna.

***DANGEROUS
LIAISONS· 'n Briljante
rolpren!. Glenn Close,
MichellePfeifferendie
sjarmanteJohn
Markovich lewer
uitstekendevertonings in
die rolprentwaarin
seksueleen emosionele
speleljies tot tragedies
lei.

**L1CENCE TO KILL·
James Bondword 'gefire'
en hy Is op sy eieen vol
wraakgedagtes.
Ongelooflike
waagtoertjies. Met
TimothyDalton.

**PATHFINDER· Die
legendevan 'n jong
Laplandseseunensy
stryd om sy en sy famille
se lewe. Die eersle
Lapseprent ooit.Met
MikkelGaup en NilsUtsl.

""CALL ME • Neg 'n
grillerlgeprent met'n
mool malsie In. Sy
tantaseerheerlikIn en
omdie toon en dings
raak lekker warm toesy
'n swaar hyger se
gereeldeoproepebegin
genlel Met PatricJa
Charbonneau.

YryDagl 30 Junie1989

***YOUNGGUNS· 'n
Nuwe generasie
cowboys maakhul
verskyningin Young
Gunswat op dieware
verhaalvan Billythe Kid
en sy bende desperados,
The Regulators, gegrond
is. Byna al die ledevan
die Hollywood Bratpack
speel in die rolprent, en
dit aileen behoort :n
ondervinding Ie wees.

""HAWKS· Anthony
Edwardsen Timothy
Daltonspeel die rolvan
tweepas~nle watult 'n
hospitaalwegloopom die

~'r:~·· "':':'J'. r-. ~ ~-'~l""

***MISSISSIPPI
BURNING· Driejong
menseregte-aktiviste
wordgedurendedie
'Freedom Summer' van
1964 in Neshoba
Countrydeur verregses
vermoor.WilliamDafoe
speeldie rol van die
liberaalWard watdie

.) moordondersoek lei.
GeneHackmanis
Anderson, Wardse
regterhand wat tra
disionele
sekuriteitstruuks gebruik
amdie Klan-Iede watdie
moordgepleeghet,vas
te trek.



TV4
6.03 TV4 Top 20
6.30 Muzik A La Carte
9.04 21 Jump Street
9.52 Cheers
10.26 Misdaad in Miami
11 .32 Ripley's BelieveIt
or Not

Donderdag 6
TV1
6.00 GoeiemOre SA
12.30 Wimbledon tennis
3.00Teleskool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Vakansie in die
Vreemde
5.00 Niklaas
5.25 Tekkies
5.57 Kompas
6.00 Nuus
6.15 Uit en Tuis
7.00 Program sal
aangekondig word
8.00 Network
9.00War and Remem
brance
10.00 Topsport
Wimbledon
11.00Boston Strangler
1.20 Face to Face

M-NET
6.00 Fietsry
6.30 Wimbledon
10.30Making Love
12.17 Active Birth
12.30 Oliver
2.50Telygames
3.20 Spy Who LovedMe
5.25 The Berenstain
Bears
5.50 Inspector Gadget
OopTyd
6.15 Loving
6.45 Wimbledon
Intekenare
8.00Wimbledon
9.00 Nag van Vrees - kyk
onderhoogtepunte
10.40 Wimbledon
11.40Fietsry
12.05 Carte Blanche

1V4
6.03 Day byDay
6.30 Topsport
9.04 The Colbys
9.58 Sleutelbiomme
11.35 My Two Dads

5.10 ZAP MAG
5.25 Uon series Bible
Stories
5.30 RiverHorse Lake
6.00 News
6.15 No Jacket Required
7.00 Telly Fun Quiz
7.30 LouisMotors
8.00 Netwerk
9.05 OrkneySnork Nie
9.35 Diagonal Street
10.00Topsport
Wimbledon
11 .30 Die Barok en sy
W~reld

12.00 Oordenking

M-NET
6.00 Fietrsy
6.30 Wimbledon
10.30 Revengeof the
Nerds
12.00 West57th
12.1260 Minutes
12.30 Travelling Gourmet
1.00 Charlie Brown'
1.30 Herbie RidesAgain
2.55 Jimboand theJet
Set
3.00 Telygames
3.30 The Great Santini
5.00 The Adventures of
Teddy Ruxpin
5.25 The Aintstone Kids
5.50 The Adventures of
the Galaxy Rangers
Oop Tyd
5.15 Loving
5.45 Wimbledon
'ntekenare
8.00 Wimbledon
9.00 A SmallCircleof
Friends - kykonder
hoogtepunte
10.52 Wimbledon
11.52 Fietsry

wood
8.00 Network
8.30 Dallas
10.00Topsport Tennis
11.30 Open University
12.25 Evening Prayer

Ole oues van dae van Cocoon.

1V4
6.00 Fame
9.04The People Next
Door- 'n Verhaal oor
ouersse stryd teen
tienersso dwelmmis
bruik. Met Julie Harris
10.44The Hit Squad
11.09Hondo

M-NET
6.00 Fietsry
6.30Wimbledon
10.30Any Which Way
YouCan
12.20 Videofashion
Monthly
12.30Travelling Gourmet
1.00Dumbo
2.05The Three
Fishkateers
2.35 Paddington
3.00 Telygames
3.30 Squizzy Taylor
5.0760 Minutes
5.25 Wildfire
5.SO GI Joe
Oop Tyd
6.15 Loving
6.45Wimbledon
Intekenare
8.00Wimbledon
9.00On the Run - kyk
onder hoogtepunte
10.35 Wimbledon
11.35 Fietsry

Woensdag 5
TV1
6.00 GoeiemOre SA
12.30Wimbledon tennis
3.00 Teleschool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Silhouette
5.00 Quaq Quao
5.05 AEIOU

M-NET
6.00 Fietsry
10.30 TORAl TORA!
TORA!
12.52 Garfieldin the
Rough
1.00 The Neverending
Story
3.00 Telygames
3.30 Scarecrow
5.18 Earthfile
5.25 The Incredible Hulk
5.SO The Smurts
Oop Tyd
6.15 Loving
6.45 Wimbledon
Intekenare
8.00 Wimbledon
9.00 Cocoon- kykonder
hoogtepunte
11 .00 Wimbledon
12.00Fietsry

1V4
6.03 SmallWonder - 'n
Nuwereeks oor 'n
innemende robot
6.30 Topsport
9.03 Familylies
9.32 Dynasty
10.24 A ManCalled
Hawk
11.15 The Beam

vyandig geslndis, maar
gelukkigwerk allesop
die au elnde uil. DIt kan
enlge jetsbetaken. hang

« at ~anwie so kantjyis.
.. MetDavid Atkins indie
hoofroi. ·· .

11.30St Eligius
12.20 Oordenking

Dinsdag 4
1V1
6.00 GoeiemOre SA
12.30 Wimbledon tennis
3.00 Teleskool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Vakansia In die
Vreemde
5.00 Rompelstompelsto
ries
5.10 WielieWalie
5.30 Saartjie
5.57 Kompas
6.00 Die Nuus
6.15 Potpourri
7.05 Die anderHolly-

1V4
6.03 Treasure Hunt
9.04 Highway to Heaven
9.57 227
10.24 Sing Country
10.59 Topsport

COCOON wys
Maandagaand op M·Net
enIs die fantasleverhaal
van 'n groepie senior
burgers w<lt~ jevgfotN

~'teln ontdekLWesens vah
, die biJiteruimhet 'n .
~ vinger in dIepastel. Met

Steve Guttenberg(tans
in Police Academy 6),
Don Ameche enJack
Gilford.

Maandag 3
1V1
6.00GoeiemOre SA
12.30 Wimbledontennis
3.00 Teleschool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00Santa Barbara
4.30 Webster
5.00Quaq Quoa
5.05AEIOU
5.10Pumpkin Patch
5.25 Uon Series Bible
Stories
5.35 Lassie
6.00 News
6.15Graffiti
7.00The A-Team
8.00 Netwerk
9.00 Elmien Adler
10.00 Topsport:
Wimbledon

Sondag 2
1V1
1.30Pinocchio
1.55ZETI
2.05 Riding High
2.30Simonstad
3.00 Esther
3.30 Bobby andSarah
4.30 Collage
5.20 The Wonderful
World of Disney
6.10so/so
6.SO Kruis en Kroniek
8.00 Network
9.00 Hollywood
Television Theatre:
Andersonville Trail
11.25 Insight

M-NET
6.00 Fietsry
6.30Wimbledon tennis
7.30 Indiese diensbegin
7.31 Feature Movie
10.00 Ramayan
10.30 Portugese diens
begin
10.32 Sunday Meditation
10.360 Romanceda
Raposa
10.SO Duarte E Ca
11 .55 Fim de Semana
12.00ProgramaMusi~
12.25Rodo Do Fogo
Intekenare
1.30 Perdewedrenne
3.30Superman II
5.35 The Adventures of
Teddy Ruxpin
5.53 Heathcliff
OopTyd
6.15Trapper John
7.05 Carte Blanche
Intekenare
8.00Wildlife on One:
Rhino Rescue
8.30The Spy who loved
Me - kyk onder
hoogtepunte
10.30 Fietsry

Vrydag 30
1V1
6.00 GoeiemOre SA
3.30 Takea Break
4.00 Santa' Barbara
4.30 FastForward
5.00 Adventures of the
Gummi Bears
5.25 LionSeriesBible
Stories
5.30 Topsport
6.00 News
6.15 Sundowner
7.00 MacGyver
8.00 Netwerk
8.45 Police File
9.00 Harris in Australill
11.00Billy Graham
12.00 Oordenking

1V4
6.03 Eisenhower and
Lutz
6.30 Mr Belvedere
9.03 Benson
9.29 Hooperman
9.55 That's Hollywood
10.21 TheTracyUllman
Show
10.47 Raaisels in die
Kluis

1V4
6.03 Topsport
9.04 TheLastof Sheila
11.06 Irs Garry
Shandling's Show
11 .33 Easter Rock
Festival

Saterdag 1
1V1
3.30 Wimbledon tennis
5.57 Oggendboodskap
6.00Opvoedkundige TV
6.30 Agriforum '88
7.00 GoeiemOre SA
9.00 Opvoedkundige TV
11.00 Wimbledon tennis
1.00 Sakkie en Thomas
1.05 Amigo
1.10 Skateiland
1.35 Spoelgoud
2.00 Topsport
5.57 Kompas
6.00 Nuus
6.15 Debuut
7.05 Spioen-Spioen
8.00 News
8.35 LALaw III
9.30 TheGumball Rally
kyk onder hoogtepunte
11 .15 TheJudge
11 .30 Epilogue

M-NET
6.30 Wimbledon tennis
10.30 Delusions of
Grandeur
12.30 Travelling Gourmet
1.00 Marvin
1.30 Condorman
3.00 Telygames
3.30 TheDirty Dozen
5.10 Pigeon Street
5.25 Transformers
5.SO Care Bears
6.10 Telecat
Oop Tyd
6.15 Loving
6.45 Wimbledon tennis
Intekenare
8.00 Supersport vervolg
9.00 SquizzyTaylor - kyk
onder hoogtepunte
10.40Wimbledon
11.00HotHits

M-NET
6.30 Wimbledon tennis
9.45 Yshokkie
11.15·Revue Plus
12.00 Something is Out
There
2.54 Heroes madein the
USA
3.00 Rugby
5.00 Motorwedrenne
5.30 Beyond 2000
Oop Tyd
6.15 Hot Hits
6.45 Wimbledon
Intekenare
8.00 Wimbledon
9.00 TheMuppets Take
Manhattan · kykonder
hoogtepunte
10.30 Wimbledon
11.30Fietsry
'11.55 Revenge of the
Nerds

' KINJITE (Forbidden
Subjects) - Charles
Bronson is nog nie dood
nie.

LABIA· Oranjestraat 68

KAAPSTAD

'POLICE ACADEMY 6 ·
Dieselfde klornp is terug
in 'n fliek waar mense in
die water val, pistole
vlaggies met BANG op,
uitskiet en die verkeerde
boef gevang word.
(Wonder by waller
nommer Rocky al trek).

' CHILD'S PLAY· 'n Riller
oor 'n man wat af en toe
besluit dat die Iiggaam
van 'n pop bateras sy
eie is en dit inneem. So
pleeg hy 'n klomp
moorde en die popword
daarvoor blameer... of so
iets. Met Catherine Hicks
en Chris Sarandon.

JOHANNESBURG

4AD FILM SOCIETY
Coriell City
Sondag-aand: Werner
Hertzog se Woyzeckmet
Klaus Kinski en Eva
Manes.

Vanaand:6.00 HighTide.
8.00 Desert Hearts.
10.00 The RockeyHorror
Picture Show.
Saterdag: 10.00vm en
2.30nm Police Academy.
4.00 1900.8.45
Bussetfroid (ColdCuts).
10.30 Get out your
Handkerchief.
Maandag: 6.00 Three
Amigos. 8.00 Hawks.
10.00 Tough GUys don't
Dance.
Dinsdag: 6.00 Fellini se
The Ship Sails On. 8.30
Bussetfroid. 10.15 Get
out your Handkerchief.
Woensdag: 6.00 Desert
Hearts. 8.00 Tough GUys
don't Dance. 10.00 The
Accused.
Donderdag: 6.00Tough
Guys don't Dance. 8.00
The Accused. 10.00
Hawks.

' BAT 21 - Gene
Hackman (van Missis
sippi Burning) spooldie
hoofrol in die oor
logsprentmet 'n hele
weermag op sy hakke.
Ook met DannyGlover.

FILMS
Vanbladsy 7

berel hulle voor vir die
een groot aand waar
hulle op die verhoog kan
k1im om te SINGsodat
die nare skooltoemakers
kan sien wat hulle regtig
werd is...

' FOREVER FRIENDS 
Belle Midler en Barbara
Hershey is twee
vriendinne met
uiteenlopende karakters
wie se jare lange
vriendskap hulle deur lief
en leed neem... maar dan
duik iets baie leliks op.

MINI CINE - Pretorias
traat 49, Hillbrow.
Vanaanden Saterdaq
aandwys Brazil.
Vanaand is daar 'n
middernagvertoning: The
Companyof Wolves.
Maandagaand begin
1984.

II
Braai 'n skaap op 'n spit - 4
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