
Joe stove, senior SAKP-Ieier,(middel) met Matie pro fessor Sampie Terreblanche, die
ANC se Johnny Makatini en NOM leier Wynand Malan tydens d ie ldasa-konqres in

Ouitsland. Sien berigte op bladsye 8 & 9. Fote: ELSABE WESSELS

Hier is ons!

Craven, Luyt
en die
kabinet
- bl ·16

Oit was In ietwat moeilike
geboorte, ma ar hie r is ons:
In Nuwe, onverbonde stem
in Af r ikaans ,wat nog diep
spore in hierdie land gaan
trap. Ons het heelwat pre
duks ieprobleme gehad met
die eerste uitgawe en plek·

plek is ons nle heeltemal wat
ons wou wees nie. Maardie
problema Is nou grotendeels
opgelos, en volgende week

Iyk ons salfs nog beter.
As jy wil weat wle en wat

ons Is en waarvoor Vrye
Weekblad staan, lees die

artikel daaroor op bladsy 10.

Prys: R1 ,20 (AVB ingesluit)

'0

• Lees oakbladsy 2

Mandela kan vorm, hul organisasies
se bestaansreg kanontneem.

In Transkei, waar Mandela hoog
geeer word as vankoninklike afkom s,

vre es sommige leiers el emen te glo
w eer dat sy vrylating kan le i to t die
onged aanmakingvan d ie tu island se
..onafhank likheid."

O uer leiers hoop weer dat hy 'n
e inde sal br ing aan die soms bloed
ige konflik tussen die U D F en Azapo
e n tussen Ink athaen die U DF.

In die jongste stap het Inkatha 'n
h an d van vriendskap n a Mandela
gerc ik en hom uitgenoo i om 'n poli 
tieke vennootsk ap tc sluit. Inkatha
en die ANC sit tradisioneel n ie langs
di eselfde vuu r nie, hoewel die vcr
houding tussen Mandela se lf en die
Inkatha-leier, Mangosuthu Buthe1ezi,
vol gens Buthelezi nog altyd hartlik
w as .
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nie, en d a t M andela die eni gste alte r
natief op die horiso n is.

ANC-leiers se openlik dat net
Mandela se onvoorwaardelikevryheid
sal kan verhoed da t hulle die gew ap 
ende stryd nie verder sal versk erp
nic.

Daar word wyd aanvaar da t
Mand el a se ' vry lating sal lei tot
rninstcns die de facto wettiging van
die ANC. In swart kringe word al hoc
meer gepra at van 'n soon van 'n
"intern e vleucl" van die ANC. Dit
kan dan as Mandel a sepoliticke tuiste
dien . Die voor bccld van Swapo in
Namibia wat nie self verbode is nie,
maar hul militere vleuel wel, word
deur swart leiers genoem.

Nie oral in die swart wecrstand
spoli tiek is d ie gecsdrif ewe hoog
nie. Se kere leiers vandie UDFso wel
asdie swart bew ussynsgroep Azapo
vrees glo dat die groepering wat om

ea

Joe Siovo en die Boere.... .

waardelik vry, sal hy sonder twyfel
'n oorweldigende leiersrol speel, wat
die reger ing se beleid van "her
vorming" en swart kooptering erg
sal ondermyn. Die regerin g sal di t

, . moeilik waag om hom weer tronk
toe te stuur.

Of gaan hulle hom inperk en die
risiko neem dat swart frustrasie in
geweld ontaard? As hul le met hom .
doen wat hul le met Govan Mbcki

. gedoen het, ka n dit 'n intemasionale
storm ontketen. Dit kan die waarde
vandie rand ' n emstige s lag toedien .

Gematigde leicrs in die wit en
swart po litick en in die sakewereld
asook Westerse en Afrika-leicrs
koester hoe verwagtinge dat Man
dela 'n nuwe era van versoening en
vrede in Suid-Afr ika sal inl ei. Die
algemene gevoel in die krin ge is dat
PW Botha bewys het dat hy n ie die
man is om versoe ning tew ceg te bring

a n

nuwe era
Deur Max du Preez
en Jacques Pauw

Nelson M andela is beslis

binnekort 'n vryman.
Die 70-jarige ANC-vaderfiguur '

se vrylating kan diehele aard van die
politick in Suid-Afrik aen die land se
posisie in die intemasionale ge 

meenskap ingrypend verander.
Die datum 14 November word

wyd vir sy vryla ting . genoem.
.Staatspresident PW Botha het vol 
gens Vrye Weekblad se bronnc aan
regeringsleiers in Portugal en banki
ers in Switserland geseMandela " sal
voor Kersfees tuis wees".

Daar is egterook albespiegel dat
syvry1ating kansaamval met'n besoek
aan Suid-Afrika deur Brittanje se
Margaret Thatcher in Desember of
Zaire se Mobutu Sese Seko vroeg in
Janu~ie .

Mandelasit as'n gesonde man in
die vyfster Constantia Berg-kliniek
in K aap s tad. Sy dokters se hy het
gewig opgetel en volg weer sy ge
wone roetine. Volgens goeie bronne
is daar reeds aan hom gesedat hy nie
weer na Pollsmoor teruggestuur gaan
wor d nie. (Sien berig op bladsy 9.)

Terw yl die Staatsveiligheidsraad
en d ie Kabinet nog stoeimet di e hoe
en w aar en onder watter omstan
dighede di e stap geneemmoot word,
is daar groot woelinge in die ge1e
dere van die swart weerstandsbewe
gings oor Mandela se moontlike
politieke rol.

En onderwyl die meeste blanke
Suid-Afrikaners asem ophou oor die
moontlike gevolge vansy vrylating ,
het d ie ANC aan die afgevaar d igdes
by di e onlangse konferensie in W es
Duitsland gese wanneer Mandela
vrygelaat word, sal hy sy volwaar
dige plek in die stryd (struggle) in 
neem. Hy sal onmiddellikas 'n ANC
leier erken word en namens die ANC
praat.

Mandela self het- reeds ' on
omwonde aangedu i dat hy openl ik
die ANC sal steun wanneer hy vry is .

Dit laat die regeringmet 'n yslike
dilemma: gaan hulle toclaat dat 'n
Icier van die ANC, wat 'n verbode
organisasie is, vrye lik en sonder
beperkings in Suid-Afrika rond
beweeg?

Laat hulle Mandela onvoor-

4 November 1988
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Groepwet
tref·
Kaapse
Tentedorp

'Deur Sahm Venter
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PORT NOLLOTH - Aartsbiskop
Desmond Tutu is verlede Saterdag
hier soos 'nheld ontvang deur tentb
ewoners watregstappe teen die Kaapse
Provinsiale Administrasie doen om
te verhoed dat hul verskuif word.

Ongeveer 500 swartmense leef in
groen tente en plakkershuisies in 'n
soutpan net buite Port Nolloth in
Noord-Kaapland,

Die inwoners van "Tentedorp" is
aangese om na hul "eie" gebied te
trek, maar die naaste swart
groepsgebied is 500 km daarvan-

, daan.
Omtrent 100singende vroue, party

van hulle met babas op die rug, het
Tutu en sy vrouLeah op 'n winderige
dag deur die rye tente begelei.

Aan Tutu het die inwoners gese

hulle is lief vir Tentedorp en hulle
weier om te trek.

Hulle se in 1986 is hulle ordent
like pennanente huise beloof, enhulle
wag steedsdaarvoor -hulle sal bly, al
misluk die hofsaak in die Hoogger
egshof.

Tutu het sy bewondering virdie

mense van Tentedorp uitgespreek en
hulle vasberadenheid geloof.

"Mens ~oel regtig nederig wan
neer jy sien hoe mense weier om
gemanipulecr en gemtimideer te
word," hethy gese,

In Januarie vanjaar is die inwon
ers kennis gegee en aangese om te
trek aangesien hulle "tydelik" daar
woon.

"n Swartrnens hier is net soos 'n
bill. Jyskop 'n bal van oos na wes,"
se die voorsitter van die plakkerge
meenskap se komitee, Lingington
Sonqishe,

Hy se dieplakkers het hul in 1980
op 'n plek met die naam Bloukamp
gevestig. Vierjaar later is hulle daar
weg nadat 18 van hulle gearresteer
is.

, Omtrent 300plakkers het Namibia
in gevlug. Binne twee jaar is hulle
deur Suid-Afrikaanse soldate terug

. oor die grens gejaag, beweer die
inwoners.

Hulle het sonder skuiling -naby
Vioolsdrift gewoon, en hulle op die
Provinsiale Administrasie en die
Springbok-munisipaliteit beroep, wat
hulle na Port Nolloth geneem het,
Hulle is toepennanente huisvesting

belowe.
Hulle isaangese om die gebiedop

29 Februarievanjaar te verlaat. Hulle
het die Port Nolloth-munisipaliteit
hof toe gencem en ses maande uitstel

gekry.
Die volgende keerdatum was 18

September. Die munispaliteit hetom
'n hofbevel aansoek gedoen om hul
verblyf daaronwettig te laat verklaar.
Uitspraak is voorbehou, en die saak
is tot 9 November uitgestel.

Baie van die plakkers, wat van
dwarsoor die land korn, het mans en
familie wat in die koper- endia
mantmyne en as vissermanne werk..

Die munisipaliteit is onlangs ver
bied om plakkershuise te sloopnadat
twee huise afgebreek is.

'n Inwoner se: "As ons toelaat dat
.hulle ons skuif, sal hulle dit weer en '

weerdoen."

Vrye Weekblad word uitgegee
deur Wending Publikasies Beperk.

Die adres is Brellstraat 153,
Newtown, Johannesburg, en die
telefoonnommer 8367236. Oil

word gedruk deur Handlers
Printers vanAndriesstraat,

. Wynbergenversprei deur Allied
UitgewersBeperk, Wepenerstraat

32, Booysens.

Afrikaners begin agterkom dat daar
swart leiers in die tronk is wat 'n
bydrae tot die onderhandelingsproses
kan maak. Sy bydrae tot hervorming
hang af of hy toegelaat gaan word
om sy rol te spee!. Ss hy die pad van
hervorming en onderhadeling kies,
sal ek hom verwelkom as 'n lid van

-my party.
Dr. Beyers Naude: Ek glo nie hy

gaan aanvaar word in die brei: Afri
kaanssprekende gemeenskap nie, In
hul gedagtewerelkd is hy steeds 'n
terroris en geweldenaar. Hy kan 'n
beslissende rol in die politiek speel.
Hy kan die belangrikste brugbouer
tussen wit en swart in Suid-Afrika

wees.
Eerw Allan Hendriekse, feiervan

die Arbeidersparty: Die Nasionale
Party is bekend daarvoor dat hulle
die regte dinge op die verkeerde tyd
doen. Mandela kan hervorming ver
snel. Sy vrylating sal geen nega
tiewe implikasies he nie.

Adv.. Chris Beyers, woordvoer

der van die AWE: Om Mandela in
die huidige rewolusionere klimaat
vry te laat, sal 'n kriminele daad
wees. Indien Mandelavrygelaat word,
sal die Weermagen Polisie in die rug
gesteekword. Swart uitbarsting met
gepaardgaande lewensverlies kan
moontlik met sy vrylating gepaard
gaan.

ANC-woordvoeder: Gerugte dat
Mandela vrygelaat gaan word, word
al hoe sterker. Met hom terug in die
stryd kan die NP-regering egtervoor

, 'n dilemma te staan kom. Die vraag
blysiaan of die regering hom gaan
toelaat om 'n vry man te wees en of
hy soos Govan Mbeki deur streng
regulasies stom gehou word. Man
dela salonmiddellik as ANC-leier
erken word en sal namens die ANC
praat. Binne of buite die tronk sal
Mandela die strydvoortsit.

SA Raad van Kerke: Dit is net 'n
man soos Mandela willons kangenees

,van die wonde van apartheid. 'n Vrye ,
Mandela sal die respek v-an aIle de
mokratiese mense inSuid-Afrika he.
Hy kan dus 'n katalisator wees vir
onopgeloste politieke verskille.

Dr. Oscar Dhlomo, sekretaris
generaal van lnkatha:lnkatha is gereed
om saam met Mandela aan 'n nuwe

toekoms te werk. Indien hy hom
egter uitsluitlik gaan skaar by die
ANC/UDF, gaan hy 'n slagoffer van
die binnegevegte tussen onversoen
bare swart groepe word. Indien hy as
brugbouer wi!optree, sal hy 'n ven
nootskap moet sluit met 'n sterk
beweging soos Inkatha. 'n Mandela/
Buthclezi-allliansie sal 'n wenner
wees.
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Hendrickse: Mandela kan
hervorming versnel

nie 'n geweldenaar vry nie. Hy is 'n
erkende kommunis en wou nie gew
eld afsweer nie.

Aggrey Klaaste, redakteur van
Sowetan: Dit gaan vir baie mense 'n
skok wees om uit te vind watse sterk
leier hy is en oor hoeveel insig hy
beskik. Hy kan egter 'n probleem vir
die ANC selfinhou omdathul seker
lik eksklusiewe reg op hom sal wil
he.Hy sal gewis 'n tuiste in die UDF
vind, maar meeste swart organis
asies sal hom as 'n leier sien.

Jan Momberg, mede-voorsittervan
die Onafhanklike Party: Verligte

~;.-
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Suzman: Hy is baie
gematig .

der oor Justisie: Bending is seker, en
dit is dat die regering hom nie kan
terugstuur tronktoe nie. Sy rol in die
politiek hang af onder watter om-

,standighede hy vrygelaat word. Vir
,aIle gematigde Suid-A;frikaners kan .
hy 'n leier wees, Hy is 'n hoogs
intelligenternanenbaie gematig. Hy
is nie 'n geweldenaar nie. '

Chris de Jager, KP-woordvoer
der oor Justisie: Dit sal 'n sielkun
dige oorwinning vir die ANG wees
as Mandela vrygelaat word. Hy is
deur 'n hof gevonnisomdat hy geweld
en sabotasie gepleeg het, Mens laat
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Die atmosfeer vir Nelson Mandela
se vrylating was waarskynlik nog
nooit beter as juis nou nie,

Die regses het swakker gevaar in
die munisipale verkiesing as wat
verwag is endie regering glo hulle ry
op die kruin van 'n golf sever dit
betrekkinge met Afrika betref, maar
besef dat 'n deurbraak net werklik
moontlik is as Mandela vrygelaat
word.

Volgens 'n onlangse opname in '
The Star is 72 persentvandie inwon
ers van die PWV-gebied ten gunste
van ten minste die voorwaardelike
vrylating vanMandela. Vyftig persent
regeringsondersteuners glo hy moet
voorwwardelik vrygelaat word.

Politieke leiers oor 'n bree
spektrum van die politick het van
deesweekhul menings gegee oor die
gevolge van sy vrylating:

Dr. NthalO MotIana, gemeenskaps
leier van Soweto: Mandela het 'n
basis en steungroep nodig vanwaar
hy kan optree. Die ANC moet saarn
met Mandela toegelaat word om
vryelik deelteneem aan die politiek.
Ek hoop onskan uiteindelik beweeg
in die rigting 'n nie-geweldadige, ,
interne vleuel van die ANC.Suid
Afrika herMandela dringend nodig,
en ons het hom nou nodig. Ek dink
hy kan selfs vir blankes aanvaarbaar
wees, As hy egter in die tronk sterf, '
sal dit gesienword as die stelsel wat
hom doodgemaak het. Die uiteinde

, kan verskriklik wees. "

Helen Suzman, PFP-woordvoer-
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Dokter weier glo hulp aan "polisie-slagoffers"

'0 Bitter. familietwis

eniging,
Luitenant Attie Laubscher van

die SAPolisie het aan 'n oggendkoer
ant gese die kinders het die polisie
geen keuse gelaat as om hulle te
verjaag nie.

"Ons stel dit manwmde darsekere
kinders irt die skoolgronde was,
terwyl anders vreedsaam in hul
klaskamers was."

Aartsbiskop Desmond Tutu het
die skool na die voorval besoek. Hy
het gese dat voor-die-voet ("indis
criminate") optrede die kinders bru
taliseer, en hulle respek vir die wet
ondermyn.

hy arm. Danie kyk me eers na hom
.nie, Hier het dirtge in hierdie fa
milie gebeur wat nooitreggestel sal .
word nie," se Hannes.

Dieprokureurs wat die dagvaar
diging namens oom Danie hanteer,
is Nossel Harvey en Kie in Johan-
nesburg. ',_. '

"Hierdie is aUes politiek. Ekwas
, geskok toe ek my broer in die KP- ,

kantoor gesien het. Al ons jare nog
is onsNasionaliste.Nou weeteknie
meernie. Hulle wilal hierdie dinge
in die koerant kry om my polities te '
blokkeer.

"Ekskuld my pa niks. My pa was
jare inmy diens en hy het uit vrye
wil besluit om te bedank. Verder
wil ek nie kommentaar lewer nie.
Ek is nilesskaam vir wat ek gedoen
het nie. My gewete is skoon," se
VanZyl.

van die vereniging het die kinders
die Dinsdag-oggendvroeg vreedsaam
betoog en toe met skoolwerk
aangegaan. Toe die polisie by die
skool aankom, was die kinders buite
omdat dit pousewas. Die polisie het
hulle beveel om klasse toe te gaan.

"Hulle het sonder waarskuwing
gestorm en ons begin slaan," het
FahiemaKimmie, 13, gese. Fahiema
is later vir 'nverstuite gewrig behan
del.

"Ons konstateer spesifiek dat geen
klippe of petrolbomme gegooi is voor
of nadat die polisie opgedaag het
nie," lui die verklaring van die ver-

, Oom Danie en Tant Lenavan Zyl.'

meld."
, Oom Daniese hy het eers verlede

jaar agtergekom sy oorlede vrou se
boedel is nooit aangemeld nie. Hy is
agtien maande na sy eerste vrou se
dood met Lenagetroud.:

Toe hy besluithetom afte tree, het
hyal diemeubels in die huis onder sy

- kindersverdeeI.Maar toehy sy huis,
'wathy selfgebouhet en al diejare in
gewoon het, wou verkoop, het een
van sy dogters 'n interdik teen hom
gekry wat hom belet het om met,

.enige goed handel te dryf. Die helfte
daarvan behoort aan sy oorlede vrou
se onafgehandelde boedel.

Oom Danie het toe hartseer en
verbitterd allesnet daar gelos en met
Lena na Worcester getrek waar hy,
twaalf jaar te laat, sy eerstevrou se
boedellaat aanmeld het,

"My pa hetniks, N a al die jare is

Volgens 'nonderwyser, MF Parker,
wat twee beseerde meisies na die
dokter se spreekkamers geneern het,
het dr. Chapeikan gese dis 'n polisie
saak en hulle moet eerder deur die '
distriksgeneesheer behandel word.

Chapeikan het later gese die kin
ders was niesy pasientenie, en as dit
'n noodgeval was, sou hy hulle weI
gehelp het.

Volgens die onderhoof, Nabiel
'Swart, is tenminste 141eerlinge - die
meeste van hulle meisies tussen 13
:en 16 - laterby 'n daghospitaal be
.handel.

Volgens 'n amptelike verklaring

ow

kinders - tweedogtersen twee seuns.
Hannes skaar hom by oom Danie,
Een van die dogters kies oom Danie
se kant, die ander glo Danie junior is
reg.

KP-politiek het sake nog verder
beduiwel toe Hannes tydens die al
gemene verkiesing vir die Konser
watiewe Party gewerk het. Hi se:
"Danie groetmy niemeernie. Hy het
by die stembus dwarsdeur my gekyk,
Met hom praat ek nie weer nie."

Vroeer vanjaar het oom Danie se
prokureur, Christo Marais, al vier
die Van Zyl-kinders oorreed om 'n
familievergadering in die Rosebank
hotel by te woon.

"Ek wou sienof hulle nie na al die
jare kon ooreenkom om hul rnoeder
se boedelsakeoptelosnie," bevestig
Marais.

Oom Danie het nie die vergader
ing bygewoon nie. "Danie wil glad
nie met my praat nie. Toe ons laas
uitrnekaar is, het hy gese ek kart
maar met prokureursgaan praat, maar
ek moet onthou hy werk met slim
mense. Hoe meer ek daaraan dink,
hoe hartseerder raak ek."

By die vergadering kon niemand
saamstem nieen sakehet versleg tot
op die punt waar VanZyl nou ged
'agvaar is vir R20000en twaalf jaar
se rente wat hyaan sypa as eksekuteur
van die boedel verskuldig is. Van
Zyl se hy gaan die geding beveg.

Toe ons verslaggewer onlangs vir
oom Danie op Worcester gaan sien
het, was hy besig om teels te plak in,

, 'n buurman se kombuis om 'n paar
rand te verdien. Hy is hardhorend en
se met al die dinge van die afgelope
jaar het hy baie maer geword.

Ondanks sy suksesvolle garage,
vervoer- en grondverskuiwingsbe
sigheid, kon oom Danie nooit eintlik
skryf nie. Alles het hy verdien deur
met sy handeIewerlevanvroegoggend
tot laataand.

Hy het al vroeg sy seuns by hom in
die besigheid betrek,Danie was vera!
met die bestuur van die besigheid
betrokke. Hy het standerd agt geslaag
en kon , die boekhouding 'en
prokureursgoed hanteer.

Oom Danie se: "Toe ek verlede
jaar by die besigheid weg is wat ek
gestig het, hetmy seunmynieeers 'n
pensioen of mediese fonds gegun
nie. Om te leef moet ek by skoonfa
milie en vriende geld leen."

OomDanie sweerhoog en laag dat
sy seun Danie die boedel moes
aanmeld. Hannes beaam hierdie
weergawe ense: "Die Here hoor my,
maar ek is getuie dat broer Danie
aangebied het om die boedel aan te

Deur Jacques Pauw en
Renier Verster
Danie van Zyl, leier van die Nasion
ale Party in Johannesburg en VOOT

sitter van die stadsraad se
bestuurskomitee, is deur sy pa vir
R20000 gedagvaarna'nfamilietwis
wat die Van Zyl-familie in twee
geskeur het.

Lelike aantygings word heen en
weer tussen pa en seun geslinger,
Beskuldigings word gemaak van
politieke vuilspel, 'n tweede vrou
wat alles beduiwel het en 'n seun wat
sy pa sonder pensioen of mediese
fonds uit die familiebesigheid geskop
het.

Oom Danie, stigter van die Van
Zyl-saak in Greymont, Johannesburg,
se die week hy sit sonder geld of
goed by familie irt Worcester in die,
Boland. Danie van Zyljunior hetsy
besigheid oorgeneem sonder dat hy
ooit daarvoor betaal is.

"Dis 'n hartseer ding, dis 'n moeilike
ding. Hiersitekmetniksnadatekvir
42jaargewerk het en 'nsakeman van
aansien in my wyk geword het. My
seun Danie het alles onder my uit,"
vertel oom Danie uit Worcester.

Bog, se Van Zyl junior, dis alles :
net 'n politieke set om my vuil te
smeer. Dis 'n swartsmeeraksie en

niks anders nie.
"My pa is 74, en in daardie sta

dium kanjy mos nie meer met hulle
werk nie. Dis menslik. My pa is nie
meerwathywasnie. Hyis ingetroud
met 'n dame wat gekom het en ons
familie totaal verinneweer het.

"Sy is vier jaar jonger as ek. Een
van die vereistes wat my pa in 1978
gehad het is dat ons vir haar rnaen '
ouma en alles wat daarmee gepaard
gaan,moet sa. Dis waar aldie probleme
vandaan gekom het," se Van ZyI.

.Die hele drama in die Van Zyl
gesirt draai om die boedel van Wil
helmina Jacoba van Zyl, oom Danie
se eerste vrou, wat in November
1976 dood is: Die boedel is nooit
aangemeld of beredder nie,

Toe oom Danie einde verlede jaar
al sy goed in Johannesburg wou
verkoop en Boland toe trek om daar
tegaan aftree, het eenvan sy dogters
'nhofbevel gekry omhom te keerdat
hy sy huis verkoop en sy goed vat.
Die boedel is bevries.

Nou is die groot vraag: wie het
versuim om die boedel aan te meld?
Oom Danie se klein Danie moes dit
gedoen het, Danie junior se hy weet
niks van die hele ding af nie.

Sedertdien baklei die familie soos

kat en hondo Oom Danie het vier

Deur Chris Gutuza

KAAPSTAD. - 'n Dokter van Ath
lone wat na bewering geweier het
omleerlinge te behandel wat onlangs
in 'n onderonsie met die polisie by
die skool beseer is, se optrede is
skerp deur ouers, onderwysers en
skoliere veroordeel.

Die vereniging van ouers, on
derwysers en skoliere van die
Hoerskool AlexanderSinton hetook
die polisie-optrede as onmenslik en
wreed beskryf. Hulle het 'nberoep
opdie kommissaris van polisiegedoen
om die optrede te ondersoek.

Maak Melville
oop, Sf Deon
Deur Victor Munnik

Deon van Greunen se ouers behoort
aan die Konserwatiewe Party. Maar
hy wag gretig dat Danie van Zyl sy
wyk vir alle rasse oopstel-- soos Van
Zyl in die hitte vandie Johannesburgse
munisipale verkiesing gedreig het.

Van Greunen (24) het 'n opskud

ding veroorsaak toe hy die onderleier
van die Nasionale Party in Johan
nesburg se stadsraad en voormalige
spesiale adviseur van Minister Pik
Botha, Johan Pick, in Melville ontsetel
het.

Hy het in Roodepoort grootgeword,
en sy ouers hou nie van sy politiek
nie. Bloed is egter dikker as water en
hulle sal beslis nie politiek bo die
familie stel nie, se hy.

Volgens die nuwe stadsraadslid sal
die oopstellinghom baiehelpomvan
Melville - tuistevan veral Afrikaanse
yuppies - 'n lekker plek vir almal te
maak.

"Ook vir die taUe swartmense in
die klein kamertjies irt agterplase, en
hulle kinders. As ek praat van my
wyk,praatekooralmal watdaarbly,
wit en swart."

Hy gaan probeer om die swenibad
vir almal oop testel, Die biblioteekis
al oop, omtrent al die restaurante is
oop ... 'n mens kan ongelukkig nie
vee! op plaaslike vIak doen nie,

Dis egter niewaar dit vir Van Gre
unen ophou nie:die volgende stap is
die parlement. Want politikus is wat
hywilwees. 'nGoeiepolitikus,sehy,
is iemand wat na sy mense kyk. Dis
hoekom hy die NP se Johan Fick

verslaan het - Fick was nes die
Nasionale Party: hulle wil ten alle
koste die mag behou en is nie bereid
om iets vir hulle mense te doen nie.

Hy het respek vir buite-parlemenrere
groepe soos Idasa, die Five Free
doms Forum en die Black Sash. Hy
het ook bewonderingvir David Bruce,
wat ses jaar indie tronk sit omdat hy
weier om diensplig te doen. Hy dink
egter Bruce wasonprakties: "Hy kon
eerder twee jaardiensplig gedoen het
en dan vier jaar lank gewerk het om
die land te helpverander."

Van Greunen is 'n personeelbeampte
irt Boksburg, en besig met 'n hon
neursgraadaandieRAU.Hywoonin
Hillbrow, maar wil graag 'n huis in
Melville koop en restoureer,

Voel hy nie jonk in die stadsraad
nie? Nee wat, se hy, hy voel baie luis
in die PFP-koukus. Dis nie ouder
dom wat tel nie.rnaar wat jy dink en
hoe jy optree,

4. ,:. • ,,.~ ,.,.'
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duur te staan

Die flirtasie met
Suidwes kom SA

Trone
WAfIHAKA, Kenia.- Die bruidegom
bet 'n pannantige blou pak en 'n wit
hoed met 'n oranje veer gedra, Sy
bruid het na die troue gese: "Dit was
ten minstenet so goed soos prinses
Diana se troue,"

Hyis 115jaaroud,syis 80jaar, en
by moes die Presbiteriaanse kerk 56
jaar gelede verlaat omdat by haar as
sy tweede vrougeneem bet. Hy rnoes
onlangs weer katkiseer voordat by
toegelaat is om gebooie te loop.

Voormalige hoofman David
Githang'a Kinyanjui se sy familie en
vriende bet toenteryd gevoel dit sou
verkeerd wees as hul boofman net
eenvrou het,Sy pa,'nopperhoof, bet
40 gehad..

Sy ander vrou is meer as 20 jaar
gelede dood, maar hy was traag om
born met diekerk te versoen. Nou bet
by selfs tabak en alkohollaat vaar.

Vroulief Hannah se: "Ons het
mekaar nou liewer as ooit, Ek was al
die jare hartseeromdatek nooit geweet
bet of die dag sal aanbreek nie."

Ten minste 500 mense het die
"troue van die jaar" bygewoon, baie
van hulle familie. Kinyanjui het 17
kinders, 90 kleinkinders, 152
agterkleinkinders, en drie agter
agterkleinkinders.

Daar is gesing en gedans, en die
bruidspaar het weggele aan,die hoen
der, pilafrys en groente,

'n Vriendhetdiebruidegom sehoe
ouderdom toegeskryf aan die ge
woonte van die Kikuyu-starn omelke
dag 'n paar my1te stap. - AFP

Van Jo PUlz
WINDHOEK· Nadat Suid-Afrika
67 jaar lank ondanks intemasionale
veroordelinghardnekkig aan Namibia
vasgeklouhet, wil by die gebiednou
soos 'n stukkende pop weggooi 
maarniemand wil born mooi glonie.

Op I Augustus bet minister Pik
Botha aangekondig dat die aanloop
vir Nambiese onafhanklikheid op I
Novembermoes begin. Suid-Afrika
kan nou selftevrede agteroor sit nadat
die begindatum vandeesweek uitgestel
is en Angola, Kuba en Amerika nou
met die blaamsit.

Die feit dat niemand in diploma
tieke, militere en politieke kringe
Suid-Afrikageglo bet nie, kan toeg
eskryf word aan die feit dat Suid
Afrika 'n langgeskiedenis van flirta
sie met Namibiese onafhanklikheid
het maar dit elke keer ontwyk het.

Die gesamentlike betrokkenheid
van die Supermoondhede saam met
Suid-Afrika se politieke en ekon
omiese verknorsing en die veran
derde niilitere situasie in suid-An
gola word deur diplomate as die

.belangriksterede vir Suid-Afrika se
ommeswaai beskou. In VVO-kringe,
in die Reagan-administrasie en to
enemend indieBrittanje en Duitsland
word Namibiese onafhanklikheid as
'n feit aanvaar. Daar moet net op 'n
tydrooster besluit word.

Die indruk bestaan dat alle pog- .
ings om 'n geloofwaardige swart
opposisie teenSwapo op die been te
bring, gefaal bet weens die
verbrokkeling en verdeeldheid van
die interne politieke groeperings 
tot die uiterste frustrasie van Presi
dent PW Botha en die Suid-Afri
kaanse Weermag wat gesien het dat
hulle besig is om die bosoorlog te

wen maar die politieke stryd te ver
loor,

In der waarheid mor sommige
rnilitere hoelui en buitelandse
beleidmakers in Suid-Afrika datdie
probleem nie soseer Swapo se krag
by die stembus is nie maar eerder in
dieswakheid van die opposisie gesoek
moet word.

In 'n onlangse uitgawe van die
Weermag-tydskrif Paratus erken kol

. AS Kleynhans dat die indruk wat
geskep word dat Swapo die bevolk
ingsteun in SWA verloor het, verkeerd
is. "Oat Swapo nog oor 'n aansien
like hoeveelheid steun op ideolo
giese gebied beskik endat Swapodie
afgelope twee jaar vordering gemaak
het met die vestigingen aktivering
van .frontorganisasies ... Die finale
politieke vemietiging van Swaposal
egter afhang van die SWA Regering
se vermoe om deur middel van sterk
teen-revolusionere optredes en goeie
administrrasie S wapo en sy frontor
ganisasies van hill menslike magsba-

sis te ontneem.
"Om die bekende cliche te ge

bruik, kangeseword datdie 20 persent
rnilitere deel van die stryd onder
beheer is, maar dat die 80 persent
nie-rnilitere komponent van die revo
lusie nog oop is vir enigeen van die
opponerende magte," skryf kol
Kleynhans.

Die feit dat lede van die Oor
gangsregering in Windhoek Suid
Afrika se voortdurende inmenging
en PW se beperkings op hulle
wetgewende bevoegdheid as redes
vir hulle gebrek aan geloofwaar
digbeid beskou, word geheel-en-al
deur Pretoria in die wind geslaan.

Swapo se sekretarisvir buitelandse
sake, Theo-BenGurirab, het onlangs
in Lusakagesedie omvang en tegnolo
giese gevorderdheid van albei mil
itere magte aan weerskante van die
Namibia-grens in die pad staan van

. sowel vrede as volskaalse oorlog.

Die moontlike massiewe verlies
van lew ens (meestal wit Afrikaners)

'n katastrofiese uitwerking op die
politiek in Suid-Afrika he.

Die nuwe militere werklikhede in
die vorm van die groter Kubaanse
teenwoordigheid en die feit dathulle
onlangs daarin kon slaag om met
hulle kananonne so vinnig binne
trefafstand van Namibie se grens te
vorder dien na bewering as 'n bydr
aende faktor. Die Kubaanse optrede
volg na Suid-Afrika se besluit om
Namibia prys te gee. .

Sedert Junie vanjaar - en vera!
sedert die poging om Cuito Cuane
vale te verower misluk het - het die
Suid-Afrikaanse weermag besef die
gewone avontuurtjies oor die Ango
lese grens kan baie vinning ontwikkel
tot 'n groot konvensionele strydmet
die Kubaanse magte.

Hoe ookalbespiegel word, Swapo
sal die ekonomies gebreekte pop erf
terwylSuid-Afrika tuis met diepoli
tieke gevolge opgesaal sal sit as die
oorgang handuit ruk en 'n stroom

vlugtelinge (meesal Afrikaners) oor
die Oranje tot gevolg he.

. .

Moslems help staat met sensuur

NATIONALORGANlSER

The person we are looking for should:
Cosaw, wataanvanklik geluide teen:

die koms van Rushdie gemaak het
omdat hy die kulturele boikot sou
oortree.
BekendeMoslemskrywers soosDon
Mattera, Achmat Dangor en Ahmed
Essop het hulle teen die Rushdie
aksie uitgespreek. Ook organisasies
wat ironiesgenoeg nog altyd asfana- .
tiek bestempel is, soos die UDF
affiliaat, die Call of Islam en die
Muslim Youth Movement het sy reg
om te praat, verdedig.
Die gevolge van die oorlog teen
Rushdie vir die bevrydingsbeweging
kan nie onderskat word nie. Nie net
is Cosaw se geloofwaardigheid in
die gedrang nie, maar is dit waar
skynlik diebeste toepassing nog van
die staat se "divide and rule"-strate
gie.

Ahmed Essop ... verdedig Rushdiesevryheid van spraak

suurstelsel wordverreweg die meeste

verbiedinge deur die Appelraad oor
Publikasies onder leiding van Kobus
van Rooyen tersyde gestel - iets wat
in Rushdie se geval ook kon gebeur
het.
Vir die Appelraadom binne 'n week
die lywige boek gelees te kry, bes
moontlik 'n literere advieskomitee
aan te stel,getuienis aan te hooren 'n
beslissing te vel, is te veel gevra.
Dit is uiters ongewoon vir die Direk
toraat om 'n boek te beoordeel op
grond van uittreksels. Dit druis lynreg
in teen baie spesifieke riglyne neer
gele deur Kobus van Rooyen na die
Aksie Morele Standaarde-debakels
van die verlede.
'n Groot teleurstelling vir Suid-Afri
kaanse skrywers is die optrede van

ing wat hy saam met die Weekly .
Mail aan Rushdie gerig het om die
Weekly Mail se Boekeweek
Maandagaand te kom open, terug
getrek.As rede is aangevoer dat Cosaw
nie Rushdie se veiligheid kon waar
borg nie.
Dit volg op bom- en Ander dreige
mente teen die Weekly Mail, waarv
oor veral sy Joodse mederedakteur,

Irwin Manoim, uitgesonder is.
Moslems het ook reguit gewaarsku
dat Rushdie om die lewe gebring sou .
word as -hy sy voet op Suid-Afri
kaanse bodem sit.
Agter die optrede is die verklaring
van 'n Jihad, 'n "beilige oorlog" teen
Rushdie vanuit die Moslem
hoofkwartier, Sandi-Arabie. $5
miljoen is glo vir die wereldwye
Jihad beskikbaar gesteI.

. Die aanslag in Suid-Afrika is gelei I_~~~?!~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~J
deur vooraanstaand'e lede van die .1-
Indier-establishrnent. 'n Veertigtal
Moslern-organisasies het 'n verklar

ing uitgereik waarin Rushdie van
rassisme en heiligskennis teen die
profeet Mohammed en sy familie
beskuldig is. .

Ditis egter die manier waarop hulle
te werk gegaan het om die boek, wat
pas in Brittanje gepubliseer is, in
Suid-Afrika verbied te kry, watdeur
die organiseerder van die fees, Gail
Berman, as "skrikwekkend" beskryf
is.
Aangesien die boek nog nie in Suid
Afrika beskikbaar was nie, is dele
daarvan vanuit Londen gefaks en
aan die Direktoraat yanPublikasies
in Kaapstad voorgele. Verlede week
is bekend gemaak dat 'n publikasie
komi tee die boek op godsdienstige
gronde verbied bet.
In die lomp Suid-Afrika~se sen-

strate afgehaaI is, het vooraanstaande
lede van die Moslem-gemeenskap
volgens hul eie erkenning die staat
se sensuurstelsel gebruik om die

. Britse skrywer Salman Rushdie se
jongste boek, Satanic Verses, ver
bied te kry.
Kort daama het die Congress' of
South African Writers sy uitnodig-

Have mediaexperience and a knowledge
of theSouth African media

Be free to travel widely

Becomputer literate

. Have administrativeexperience

*

*

*

*

The Association of Democratic Journalists is look
ing fora full-time national organiser based in Johan-
nesburg. .

Association of Democratic Journalists

Organisational experience - ideally, within the trade
union movement - and their own transport would be
an advantage. We offer a competitive salary, trav
ellingallowance, and medical aid benefits.

Deur Hans Pienaar
Die staat se sensuurstelsel het on
verwags 'ngedugtenuwe bondgenoot
gekry: feitlik die hele Moslem
gemeenskap, waaronderinvloedryke
figure in "progressiewe" organis
asies.
In dieselfde week dat die Weekly
Mail vir 'n maand lank van die
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Harry Schwarz se nyet vir RussieseLada

ANC sien nie afvan
protesmet geweld

Deur Elsabe Wessels
DieWeekly Mail is Dinsdag deurdie

Minister van Binnelandse Salce, Stoffel
Botha, vir een maand gesluit. Die
verbod het sterk kritiek van anti
apartheidsgroepe en vanuit die buite
land ontlok,

*Die redaksie van Vrye Weekblad
veroordeel die verbod van die Weekly
Mail ten sterkste.

Ons glo die Weekly Mail het vir
hom 'n plek in die Suid-Afrikaanse
gemeenskap as getroue nuusdraer
verwerf.

. Minister Botha se intimiderende
houding sal nie Vrye Weekblad
daarvan weerhou om die volle
werklikheid van Suid-Afrika aan sy
lesers oor te dra nie - natuurlik binne
die eng beperkinge vandieregen die
noodmaatreels. Ons is dit aan ons
mense en land verskuldig.

Iran en
SA is
groot

vriende

Storm om
verbod op
Mail groei

Deur 'n Medewerker
Die Islamitiese Republiek van Iran
het sedert die bewindsoomame van
die AjatoIlaKhomeini vreemde, nie
amptelike diplomatieke betrekkinge
met Suid-Afrika.

Iran het twee verteenwoordigers
in Suid-Afrika sedert Moslem-fun
damentaliste in 1978 die bewind van
die eerstydse Sjah, Reza Pahlavi, in
'nstaatsgreep omvergewerphet, Die
Sjah was 'n groot vriend van Suid
Afrika en sy pahet 'n huis in Houghton,
Johannesburg,gehad.

'n Woordvoerder van die departe
ment van buitelandse sake in Preto
ria het gese: "Dit sal onbehoorlik
wees as ons se wat hulle hier maak."

Die Iranese parlement, die soge
naamde Majlis.hetnaKhomeini aan
bewind gekom het aIle handeIsbande
met Suid-Afrika verbreek.

Diehoof van die "belangemissie"
in Suid-Afrika is Ali Borghei, wat
verbonde is aan die Switserse missie
in Johannesburg. Borghei en sy as
sistent hou 'n lae profiel, en is baie
ongemaklik oor enige vrae oor hul
teenwoordigheid in Suid-Afrika.

HuIIese dit is heeltemal natuurlik
dat enkele amptenare aanbly "om na
belange om te sien" nadat arnptelike
betrekkinge tussen. twee lande ver
breek is.

Die gebruik van Krygkor se 05- .
kanon in die oorlog met Irak Iaat
natuurlik onmiddellik vrae ontstaan
oor moontIike ruilhandel van wap
ens-vir-olie tussen Suid-Afrika en
Iran.

Daar word ook beweer dat Iran
belange in 'n Suid-Afrikaanse olie
raffmadery in die Vrystaat het.

Die Iranese verteenwoordigers se
egter daar is geen "bewyse" vir hier
die beweringe me. HulIe se Iran se
teenwoordigheid hier het te doen
met die verwerking van visumaan
soeke en konsulere verpligtinge.

Voomemende besoekers aan Iran
. moet egter aan die ambassade in

Harare skryf.

vier pilare: massa-mobilisering in
Suid-Afrika,die uitbouing van on
dergrondse versetgroepe, internasion
ale druk deurmiddel van sanksies en
boikotte, en 'nversterking van protes
deur geweld,

Dit het uit diedeb at geblyk dat die
ANC se nuwe beleidstukke nie 'n
bloudruk is nie, maar 'n raamwerk
vir bespreking.

Die raamwerk het in Augustus
vanjaar die liggesien. Die ANC het
die Iaaste tweejaaral aangedui dat 'n
hersiening vandie Freedom Charter,
wat in 1955inKliptown aanvaar is,
oorweeg word.

Die konsep-beleidstruk wat hulle
in Augustus die lig laat sien het, het
hulle beskryf as 'n "staatkundige
raamwerk vir 'n demokratiese Suid
Afrika."

Volgens die ANC is die 25-punt
dokument - wat 'n grondwet, verki
esingstelsel, nasionaIe identiteit, 'n
handves vir menseregte, die ekon
omie, grondhervorming, vakbon
dregte, vroueregte en gesinsbesker
ming aanspreek - nouoop vir bespre
king en sal dieinhoud na gelang van
terugvoering aangepas word.

So Iyk die Lada.

. "

ANC-woordvoerders het daarop
gewys dat die Nasionale regering
vreedsarne politiek onmoontlik
gemaak het. Dit het gelei tot die
stigting van die militere vleuel,
Umkhonto WeSizwe. Dienaarn van
Umkhonto is onlangs na die ANC
People's Army verander.

ANC-lede voelsteedsdat die reger
ingnie inonderhandeling belang stel
nie - daarom isdie gebruikvan geweld
geregverdig. Die ANC beplan nou
gereelde aanvalle - pleks van spo
radiese aanvalle. Woordvoerders
beklemtoon hulle gaan probeer om
meer wit Suid-Afrikaners in die stryd

te betrek.
Die ANC se beleid teen die Suid

Afrikaanse regering berus tans op

verklaring vanuit Lusaka gewaarsku
dat streng dissiplinere stappe geneem
sou word teen ANC-kaders watsagte
teikens uitsoek.

Daar is egter nog geen teken dat
rlieopdrag deur kaders gehoorsaarn
wordnie, Daaris vanuitANC-kringe
beweer dat buitelandse bevelvoer
ders geen beheer kan uitoefen oor
binnelandse kaders wat na 'n
kitsopleiding toeslaan nie,

Terwyl die toename van straatter
reur in Leverkusen indringend be
spreek is, was daar onder die Afri
kaners tog begrip vir die geskiedkun
diae rezverdizinz van die ANC se- - --
beleid van geweld, wat deur die or-
ganisasie aanvaaris nadatditin 1961
verbied is.

van veldtog
bevraagteken

Maar sukses

geneem is. Die Italianers kan seker
help, se hy.

Nico Vermeulenvan die Nasion
aleVereniging van Motorvervaar
digers van Suid-Afrika (Naamsa) se
baie min Lada's word ingevoer -

• minder as 200 uit 'n totaal van 225
000nuwe eenhede wat jaarliks hier
verkoop word.

Die Lada kos R35 000,en dieprys
vergelyk goed met die van die
goedkoopste vierwiel-aangedrewe
voertuie wat hier beskikbaar is.

Adolf Waidelich, besturende di
rekteur van B & W Motors, is baie
geesdriftig oor die gehaIte van die
voertuig. Die Lada.kan net so goed
assedanmotor gebruik word - teen:n
petrolverbruik van 11tot 13literper
100km.·

Hulle het al 48 Lada's verkoop.
Nog sestig voertuie is besteI.

Bernard Holler, adviseur van die
ondememing, se Russiese enjins en
plaaslike onderdele sal gebruik word.

Tydrenjaer en besturende direkteur
van B &W Motors in Bryanston, Adolf
Waidelich, se dis 'n wonderlikernotor.
Die Ladase tegnologie is baie gevor
derd.

Daar is genoeg onderdele, se
Waidelich. Saarn met elkevrag Lada's
kom 'n klomp onderdele die land
binne.

Deur Eisabe Wessels

Die ANC gaan hul terreurveldtog
teen die Suid-Afrikaanse regering
verskerp - ondanks die feit dat al hoe
meer "sagte teikens" slagoffers van
hul gewapende stryd word.

By die Idasa-kongres in Duitsland
is die ANC sebeleid van gewapende
stryd skerp deur leek van die wit
afvaardiging uit Suid-Afrika vero
ordeel. Vars inhulle geheue was die
bloedige tonele by Wimpy-restau
rante en koopsentrums tuis.

InANC-geledere self is daar geskille
oor die sukses van hul geweldpro
gram.

Die ANC het oor die, afgelope
maande baie meer sagte - burgerlike
- as hardc militere en ander staat
steikens getref.

ANC-woordvoerders dring daarop
aan dat die militere vleuel se veldtog
van openbaregeweld op harde teikens
gemik is. In Leverkusen het hulle
terreurdade teensagte teikens skerp
veroordeel.

Binne ANC-geIedere is daar ook
konflik oor die moreIe verdediging

van bomaanvalle op burgerlikes. In
Augustus vanjaar het ANC-·
woordvoerders in 'n sterk bewoorde

'Ons moet niks by die
kommuniste koop'

DeurVictor Munnik

Die verspreiders van 'n goedkoop
Russiese vierwielvoertuig, die Lada
Niva, beplan om die voertuig bin-

. nekort met 'n plaaslike inhoud van
60 persent in Suider-Afrika te bou.
Daar word gegisdat die Lada in Le
sotho, Swaziland of Botswana ge
bou sal wordomsanksies te ontduik.
Volgens die voomemende vervaar
digers is dit "beter so".

Hulle sal egterby HarrySchwartz,
PFP-LV Yerby moet kom. Hy se ons
moet niks by die kommuniste koop
nie. Hy het reeds sy besware in die
Panernent gelug. .

"Ons mense word vermoor met
Russiese AK47's en kleefmyne. En

wat gaan gebeur as hulle die voor- I
.. radeafsny?Danstaan 'nhelefabriek

stil en die Russiese motors op ons
paaie kom totstilstand," se hy.

Die skalcelman van die Raad van
Handel en Nywerheid, Theovander
Merwe, se dieraad is bewus van die
Russiese motors. "Ons beleid is 'n
vrye mark metminimale inmenging
van die staat. Mnr. Schwartz se bes
ware kan eerseffek he as hy dit aan
die raad voorle."

Hyvoorsiennie probleme met on
.derdele nie, aangesien die Lada
ontwikkel is in 'n ou Fiat-fabriek in
Rusland wat deur die Russe oor-



6 4 NOVEMBER

, .

ONS SAL JOU INGELIG HOD

Maak seker jy kry Vrye Weekblad elke Vrydag - en spaar boonop 15% op dienor
male prys'van R61 ,20.

Vir R52 (AVB ingesluit) kan jy Vrye Weekblad kry vir 12 maande. Vir ses maande
sal dit jou R28 kos (AVB ingesluit).

. ,

kiesers bekommer, sluit misdaad in
die stede, toenemende dwelmmis
bruik en die huisvestingstekort in.

Na raminghet 'n driekwart miljoen
Amerikaners geen dak oorhul koppe
nie, terwyl 2 miljoen vir korter
tydperke dakloos is. Volgens sta
tistieke het meer as 'n kwart van
hierdie mense werk, en meer as 'n
derde is gesinne met kinders.

Die dakloosheid is ook die gevolg
van die "loslating" van sielsiekes.
Tussen 30% en 40% van die dakloses
val in hierdie kategorie.

Die Reagan-oplossing was subsi
dies in die vorm van kontantbewyse..
Dit het goed gewerk in die Suid
weste, waarwoonruirnte beskikbaar
is, maar nie in die res van die land
nie. In New York City, waar min
nuwe wooneenhede gebou word, is
drie uit elke vier bewyse glad nie
gebruik nie.

Tot dusver het Bush die probleem
geignoreer. Hy verwag van private
weldoeners om te help. Dukakis wil
$3 biljoen span deer aan huisvesting
vir lae inkomstegroepe.

Hyhet egter probleme om te ver
duidelik waar al die geld vandaan
gaan kom. Min mense glo sy argu
ment dat tot $100 biljoen deur die
staat deur deeglike belastinginvor
dering ingewin kan word.

Bush sedie federale begroting sal
nie met meer as 4% onder hom groei
nie, want ook hy wil groot bedrae
geld aan kindersorg, spesiale be
lastingvennindering en "spierkrag
tige militereuitgawes" bestee.'

endelik met misdadigers" s~l dit
vir hom baie moeilik maak om
hier stemme te wen.

Tradisioneel maak die De
mokrate ook staat op 'n
"reenboogkoalisie", waarin die
swart en Spaans-Amerikaanse
stemme belangrik is. Hier het hy
die hulp van die energieke Jesse
Jackson nodig,
. Dis egterook gevaarlik vir hom:

'n opnamevan die Joint Center for
Politics het bevind dat 39% van
die Reagan-Demokrate nie, vir
Dukakis wil stem nie, juis weens
sy verbintenis met Jackson.

Toe Dukakis sterk na Reagan
Demokrate en mense in die kon
serwatiewe Suide begin vry het, is
Jackson op 'n afstand gehou. Laat
in Oktober is hy egter weer nad
ergeroep - veral nadat opnames
bevind het Bushbeginswart stemme
trek. Dukakis het omtrent al die :
swart stemme nodig om te wen.

Binnelandse vraagstukke wilt die

sonder

om 'n bietjie

Maar ook nie

vuil te speel nie

Ons leuse is: Ons steek niks weg nie.Onsbedoel dit.

Hierdie 12% van die kiesersis
meestal wit werkers, wat die eerste
keer onder Reagan vir die Repub
likeinse Party gestem het. .

Huishoudelike finansies en werk
ishul prioriteite, maar hulle hou ook
van die "vlagswaaiende nasionalisme"
waarmee die Republikeine uitblink.
Die Republikeine se suksesvolle
voorstelling van Dukakis as "tevri- .

narlo waarin mev; Dukakis verkrag
word.

Amerikaanse kommentators se
dikwels dat Dukakis nie die nodige
warmte uitstraal nie. Hy is 'n
tegnokraat wat hom beroep op sy
suksesvolle maatskaplike en ekon
omiese projekte in die staat Massa
chusetts, waarvan hy goewemeur
was. Op dieklag dat hy te emstig is,
hethy geantwoord: "President-wees
is 'n emstige werk." Later het hy
gese: "Mensehou nou meer van my
as toe ekjonk was."

Mettertyd het hy begin leer om
emosie te wys. In Quincy, Illinois,
het hy 'n bondel smeerpamflette
woedend in die lug geswaai en dit
gemors genoem wa;t nie in 'n verki
esing hoort nie.

Die pamflette het gese dat "aldie
moordenaars en verkragters en
dwelmsmokkelaars en kinder
molesteerders in Massachusetts" vir
hom gaan stem. Hy het gese sy pa, 'n
dokter, is deur 'n dwelmverslaafde ~ ;....J. ;... ..... ...,

aangerand en sy broer, Steve. is
doodgerydeuriemand wat weggejaag

het.
Bush se mense is nie die enigste

watvuil speelnie: Dukakis moes 'n
lid van sy span, Donna Brazile,
ontslaan oor 'n gerug dat die Wash-
ington Post 'n owerspelstorie oor
Bush sou publiseer.

Om enigsins 'n kans te staan moet
Dukakis stewige steun van die
"reenboogkoalisie" kry, terwyl hy
ook die sogenaamde Reagan-De
mokrate vandie Republikeine moet
weglok.

'Onsigbare' Bush trek
Reagan se baadjie aan

'n Groot twyfelstem kan die Ameri
kaanse presidentsverkiesing nog na
enige kant toe laat swaai, Volgens
meningsopnames hierdie week het
amper 'nkwart van die Amerikaanse
kiesersnog nie tussen die Demokraat
Michael Dukakis en die Republikein
George Bush besluit nie,

Die verkiesing is op 8November.
George Bush loop volgens mening
sopnames nog steeds met meer as
10% voor. Nie almal wat rnenlngs
lug, gaan egterdie moeite doen om
te stem nie • gewoonlik stem net
meer as 50%. Enin hierdie verkies
ing is die apatie versterk deur die
"vuil bakleiery" van die kandidate
en die vraagtekens wat oor hul ver
moens en persoonlikhede hang.

Persoonlikhede is sekerlik in die
voorgrond.

Aanvanklikisorder-president Bush
as 'n non-entiteit beskou. Na twee
termyne in die skadu van die flam
bojanteRonald Reaganhet een spot
prenttekenaar Bush selfs onsigbaar
voorgestel.

Een van die eerste tekens dat dit
anders sou wees,was sy reaksie op
'n beskuldiging dat hy rassisties is
en sy eie kleinkinders, wat blykbaar
nieheeltemal witisnie, "dieou bru
inetjies" genoem het, By was woe
dend en het op TVgeknor: "Los my
familie uit."

Dit het gewerk. Die kiesers het
hom begin sien as iemand .wat sy
man sal kan staan teen Gorbachov
wanneer die twee wereldleiers ver
der onderhandel oor die wapenwed
loop en hul invloedsfere.

Toehet dit tydgeword om Ronald
Reagan se baadjie van 'n gemoede
likeoupa-waarmeehy'nheleaantal
Demokraatstemme gevang het - aan
te trek. Hyhet op"gesonde waardes"
begin konsentreer: godsdiens in skole,
liberale pennissiwiteit, en misdaad.
Nie sonderom 'n bietjie vuil te speel
nie. In 'n televisie-debat het hy
Dukakis gekonfronteer oor sy teen
stand teen die doodstraf deur hom te
vra hoe hysy posisie oor doodstraf
sou versoen met 'n makabare see-

Van GavIn Moore-Wallis

Dukakis en Bush Voltooi die' vorm en stuur ditrnet 'n posordcrof gekruisde tjekaan:

verskil oor SA . VRYE WEEKBLAD, POSBUS 42637, FORDSBURG 2033.

Deur Victor Munnik

Die twee aspirant-presidente verskil
skerp in hul benadering tot Suid- en
Suider-Afrika.

Suid-Afrikaanse kenners van die
Amerlkaansepolitiekglo George Bush
wil graag die Reagan-beleid van
konstruktiewe betrokkenheid en
onderhandelingspolitiek voortsit wat
so sterk deurChesterCrocker uitgedra
is•. Hy is ook gekant teen verdere
sanksies, omdat hy glo dat dit die
moontlikheid van 'n regse magsoor
name in Suid-Afrika sal verhoog.

Hy wil egter ekonomiese hulp aan
Suider-Afrikaanse state verhoog in
'n poging om hulle minder afhanklik
van Suid-Afrika te maak - en om
Amerikaanse invloed in die streek te
behou,

In Angola sal Bush Unita militer
bly steun, en eers mlpolitiekeonder
handelinge tussen Unita en die MPLA
bereid wees om die MPLA-regering
te erken.

'n Mens moet egter onthou dat
Bush waarskynlik saarn met 'n De-

mokratiese Kongres sal moet re
geer - wat hom tot kompromiee in
sy beleid jeens Suid-Afrika kan
dwing.

Dukakis sal so goumoontlik toe
sien dat meeromvattende sanksies
teenSuid-Afrika ingestel word Sulke
wetgewing is reeds deur die Huis
van Verteenwoordigers aanvaar..
maar die Senaat moet nog daaroor
stem. .

Dukakis sal ook meer hulp gee
aandie frontlinie-state en die Suider
AfrikaanseOntwikkelingskonferen
sie (SADCC). Hy is ook van plan
om dialoog te voer met anti-.
apartheidsbewegings binne en buite
Suid-Afrika,

Hy wil diplomatieke erkenning
gee aan die MPLA, en hulp aan
Vnita uitfaseer.

Of hy sy dreigement om Suid
Afrika tot "terroriste-staat" te
verklaar saluitvoer, is te betwyfel.
Hy sal waarskynlik daardie wapen
wil bere totdat dit "regtig nodig
word".

Ek wil graag inteken op Vrye Weekblad vir 12/6 maande en sluit hierrnee 'n posor
der/tjek in vir R .
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................................. If •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••• II •••••

NaG BETER: WATTEB. WONDERLIKER KERSGESKENK KAN JYjVIR 'N
SPESIALE VRIEND GEE AS 'N JAAR SEVRYE WEEKBLAD IN SY POSBU~
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Mavuso ••

4 NOVEMBER

Leier of lakei?
7

Deur Jacques Pauw

John Solani Mavuso is
'n omstrede swartman
wat PW Botha as 'n
"lam" beskryf en
homself as 'n Nasionalis
(hy beklem-toon die
hoofletter N). Terselfder
tyd is Nelson Mandela
sy vriend.
Hy gaan waarskynlik die
eerste swart minister in
Staatspresident PW
Botha se kabinet word.
Hy is twee [aar gelede
aangestel as Lid van die
Uitvoerende Komitee in
die Transvaal.
Mavuso, 'n bekende
sakeman van Soweto,
was lank 'n prominente
ANC-lid. Hy was
beskuldigde nommer 39
in die langste hoogver
raadsaak in die geskie
denis.
Vandag se hy hy was
nog nooit in sy lewe so
gelukkig nie.
In sekere swart gele
dere is daarafkeur vir
Mavuso se samewerking
met die regering en sy
aanvaarding van die pos
as LUK. '
Wat is hy:- Leier of lakei?
Oordeel self.

VRYE WEEKBLAD: Hoekom het
jy die pos van LUK. aanvaar.

MAvuso: Ek het ingewillig want
dit was in oorstemming met ons
strewe om swartmense betrokke te
lay in die bestuur van hierdie land~
Ons het vorigeregerings teenges
taanjuis weens hul beleid om
swart mense uit die regering te
sluit. Ek sou 'n verraaier teenoor
my eie gewetegewees het as ek
nee gese het. Dit sou die einde van
die pad gewees het as ek geweier
het. Toe ek uiteindelik gevra is om
aan hierdie eksperiment deel te
neem, was dit die verwesenliking
van 'n droom.

VRYE WEEKBLAD: Maar sien
jou eie rnense jou nie nou as 'n
lakei en selfs 'n verraaier nie?

MAVUSO: Ag, jy sal politieke
vuurvreters kry wat dit sal probeer
doen. Kom ek stel dit so, ek het
nog nie een vriend verloor weens
my betrokkenheid by die stelsel
nie. Ek wil nie minder vir my
mense he as enige swart radikalis
nie. Hulle gee nie 'n hel om of
mense in hul politieke stryd sterf
of die ekonomie vernietig word
nie. Hulle gee nie om nie, ek wel.
Ek sien dit as diens aan my mense.
Dit is my eerste oorweging.
Swartrnense begeer nou al vir baie
jare om betrokke te wees in die
daaglikse bestuur van hullewens.

VRYE WEEKBLAD: Hoekom se
jy hierdie is 'n eksperiment?

MAVUSO: Hierdie is nie die einde
van die proses van grondwetlike
hervorming nie. Dit is 'n oorgang
stadium. Wanneer mense so lank
uitgesluit was, moet mens erens
begin. Hervorrning gaan nie net
oor die reg om te kan stem nie. Dit
gaan ook oor die harte en siele Van
mense. Mense moet gewoondraak
daaraan om mense vail ver
skillende kleur te sien saamwerk
en te besef dat die hemele nie
besig is om in te tuimel nie. Dit
sluit swartes en wittes in.

VRYE WEEKBLAD: Is jy steeds
'n swart nasionalis?

MAVUSO: Ja, maar natuurlik met
'n hoofletter N. (Hy lag hard en
hartlik.)

VRYE WEEKBLAD: Daar word
verwag dat jy binnekort 'n minister
in PW Botha se kabinet gaan word.

t Wat is jou kommentaar?

MAVUSO: Die pers het die
spekuIasie begin. Dit het sterker
geword toe ek gevra is om die
Staatspresident na Europa te
vergesel, Nog petrol is op die vuur .
gegooi toe ek vir hom moes
instaan by 'n funksie van die
Switserse arnbassadeur. In die
gange van hierdie gebou loop die

. mense ook daaroor en gesels.
Niemand het dit nog met my
bespreek nie.

VRYE WEEKBLAD: Wat isjou
verhouding met die Staatspre
sident?

MAVUSO: Die besoek oorsee het
my kans gegee om informeel met
hom en sy liewe vrou te verkeer,
om met hulle te gesels en grappies

, te deel. Ek ken nou die ander kant
~an PW Botha.

VRYE WEEKBLAD: Wat is die
,ander kant van PW Botha?

MAVUSO: Hy is 'n warm,
nederige, menslike persoon. Hy is
nie iemand wat alles net wil
stoomroller nie, Hy is 'n lam, se ek
jou.

VRYE WEEKBLAD: En mev.
I,Jotha?

MAVUSO: Ekhet nie woorde om
haar te beskryfnie, Sy is 'n warm
mens, 'n moeder in die eerste plek,
Sy is iemand wat regtig omgee.
Om haar te beskryf, is om my eie
rna te beskryf. Mev. Botha is 'n
wonderlike vrou. ".

VRYE WEEKBLAD: Hetjy baie
respek vir Botha se leierskap?

MAVUSO: Ja,ek het. Sedert ek
kontak met hom het, het my respek
vir hom net gegroei. My siening
van hom toehy in 1978 eerste
minister geword het, was die van 'n
militere leier wat die land in
oorlog sal dompel. Ek het hom toe _
nie geken nie. Hy word onregver
dig gekritiseer. Die vooruitgang ,
wat ons in hierdie land onder sy
leierskap gemaak het, is "mind
boggling".

VR YE WEEKBLAD: Dink jy die
gewapende stryd is nog enigsins
geregverdig?

MAVUSO: Nee. Baie van die
dinge waarvoor die swartman nog
altyd geveg het, is nou bcreik,
Swartrnense het byvoorbecld nou
stemreg en kan selfs grond besit.
Ons kan nog veel meerbereik deur
onderhandeling en sarnewcrking.
Dit het nou die enigste pad vir
Suid-Afrika geword.

VRYE WEEKBLAD: Maar
apartheid bestaan nog steeds. Daar

. is tog nog Wette soos die
Groepsgebiede- en Bevolkingsreg-

, istrasiewet. '

MAVUSO: Luister, Iaat ek eerlik
wees. Ek praatmet jou as 'n
swartman. Ekondersteun nie
skeiding nie, maar ek ondersteun
ook nie gedwonge integrasie nie.
Die Groepsgebiedewet is op
hierdie oomblik nie 'n prioriteit
nie, Nie 'n enkele swart
stadsraadslid sal'n verkiesing wen
in 'n swart woongebiedas hy die '
oopstelling van sy dorp propageer
nie. Ons is vir lank grondbesit
ontneem. Noudat ons dit het, het
ons beskerming nodig tot ons ons
posisie gekonsolideer het. As jy
nou oopstel, sal al die beste persele
opgekoop worddeur blankes en
Indiers, Dit wilons nie he nie.

VRYE WEEKBLAD: Jy was vir
baie lank eenvan die leiers van die
ANC. Hoe versoen jy dit met jou
posisie vandag?

MAVUSO: Ons moet kyk na die
geskiedenis van die ANC. Ek het
in 1947 'n lidvan die ANC
geword. Ek was lid, organiseerder,
taksekretaris en uiteindelik
streeksvoorsitter van die ANC. Ek
was oak een van die politieke
organiseerders van die Defiance
Campaign van 1952. Toe Mandela

vir die eerste keer as die
Transvaalse president van die ANC
verkies is, wasek die een wat hom
voorgestel het. Later is ek tot die
nasionale bestuur van die ANC
verkies. Ek het 'n lid van die
nasionale bestuur tot in 1960 gebly
met die verbod op die ANC. Ek
was in aanhouding onder die
noodtoestand van daardie jare, Ek
was een van die beskuldigdes in
die groot hoogverraadsaak van
1956. Ek wasbeskuldigde nommer
39. Ons is na vier jaar onskuldig
bevind, wat 'n bewys is dat ons
nie-geweldadig was. Dit was nooit
ons oogmerk om die staat met
geweld omver te werp nie, Ons is
gelei deur die filosofie van Afrika
nasionalisme, Ek het uit die ANC
bedank voordie stigting van '
Umkontho endie begin van die
gewapende stryd. Geweld was nog,
nooit deel vanmy politieke
ontwikkeling nie, Ek het my hierna
by Inkatha geskaar. Die doel
stellings van die ANC soos dit
deur sy stigterslede uiteengesit is, .
kan vandag gesien word in die
mikpunte endoelstellings van
Inkhata. Inkatha het nog nooit
weer teruggekyk nie. Elke keer as
daar 'n krisis is, stroom mense na
Inkatha.Ek is steeds 'n lid van
Inkatha. Ekmoes uit die bestuur
bedank toe ekhierdie aanstelling
aanvaar het.

VRYE WEEKBLAD: Moet die
ANC gewettig en Mandela
onvoorwaardelik vrygelaat word?

MAviJSO: Een van die dinge
waaroor ek die regering gekritiseer
het, was die verbod op die ANC in
1960. Nadat die staat nie hoogver
raad in die saak van 1956 kon
bewys nie, sou dit net regverdig
gewees hetom die ANC te laat
voortgaan, Toe hy verbied word,
het sy leiers beheer oor sy lede
verloor. Wat ons as swart ge
meenskap virhulle wil se, is: ons
verstaan dat almal van ons nie
dieselfde geduld gehad het nie, As
julle terugkom, kom julie terug om
by ons aan te sluit in die enigste

konstruktiewe manier om dit wat
oor jare in hierdie land opgebou is,
te bewaar. Die is nie moontlik om 
die ANC sonder voorwaardes te
wettig nie. Hulle moet afstand
doen van konfrontasie-politiek ter
wille van onderhandeling. Hulle
moet deel word vim die onderhan
delingsproses. Ek dink hulle rnoet

nou terugkom en vreedsaam onder
handel.

VRYE WEEKBLAD: Geld
dieselfde vir die vrylating van
Mandela?

MAVUSO: Dit is onregverdig vir
daardie mense wat Mandela
ondersteun om voor te gee dat hy
'n magiese man is. Ek ken ~

Mandela, hy was 'n goeie vriend
van my. Dit is onregverdig om
Mandela voor te hou as die enigste
persoon wat verantwoordelik is vir
konfrontasiepolitiek. Hy het nooit
in 'n vakuum geleef nie. Hy het
saam met ander leiding gegee. Ek
vind dit vreemd dat elke keer as
daar sprake is van Mandela se
vrylating, daar skielik stemme in
die ANC is wat se: "Jy mag dit nie
aanvaar nie!" Die Westerse wereld
maak 'n fout om te dink as hulle

PW Bothamet Mandela vervang
alles skielik gaan regkom, Ons
moet geraadpleeg word oar sy
vrylating. Mande1a is van ons
stedelike mense weggeneem en
moet weer aan ons terugbesorg
word. Ek sal nie se hy moet ~ers
geweld afsweer nie, Ek se Mandela
moet vrygelaat word om ons in die
onderhandelingsproses te kom ~.

help. Die keuse is syne, maar ons
wil hom graag terughe.Hy is '11
baie goeie onderhandelaar,

VRYE WEEKBLAD: Watkan ,
- Mandela se rol in die politiek wees

as hy vrygelaat word? Sal dit
byvoorbeeld vir hom moontlik
wees om geweld stop te sit?

.MAVUSO: Ek weet nie, ek dink
, dit hang af van die mense wat horn
ondersteun. Ek weet nie watse
houvas hy op hulle of hulle.op
hom het nie. Dit was nog altyd vii
my vreemd dat sodra daar sprake
van sy vrylating is, diegende wat '
hom ondersteun vir hom se: Jy
durf dit nie aanvaar nie!

VRYE WEEKBLAD: Is Mandela
steeds jou vriend?

, MA"USO: Ja, politieke verskille
maak nie saak nie. Tarnbo is nog 'n
vriend. Hy het my altyd "Johnnie
Man" genoem, ek vir hom "Ollie
Man". /

VRYE WEEKBLAD: Hoe saljy
graag Suid-Afrika wil sien?

MAVUSO: Ek wil 'n vrye,
verenigde Suid-Afrika sien. Dit
moet 'n land wees waar mense
bereid is om te gee en teneern. Ek
wil 'n atrnosfeer sien waar mense
met mekaar verskil, maar agtema
daaroor kan lag. Dan kim ek as 'n
gelukkige mens doodgaan.
(Mavuso is op 8 Oktober 1927
naby Pongola gebore en het na

.matriek opleiding ontvang in
bemarkingsbestuur en arbeidsbe
trekkinge. Hy het onder meer aan
die Cornell-Universiteit in
Amerika gestudeer.)
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DIE BOERE ENDIE BOLS E ISTE
fA

Die toto van MandeJa het in
'n Buro vir Inligting-pub-

Iikasie verskyn

iek in Kaapstad behandel, Die ver- '
wagting is dat hy uit di~ kliniek
vrygelaat sal word en nie weer sal
teruggaan Pollsmoor toe nie.

Helen Suzman het hom in die
hospitaal besoek, Sy het kort na die
bcsoek gese: "Hy is maer, maar Iyk
goed. Hy se hy is gelukkig met die
behandeling wat hy kry."

Nou wag Suid-Afrika en die res
van die wcreld vir die vrylating van
Mandela. In 'baie mense se gemoed
is daar nog twyfel of dit wenslik is
om Mandc1a vry te laat. Hy het immcrs
sabotasie en terreur beplan. Die beste
antwoord 1e miskien in die woorde
van Soren Kierkegaard:

"Die tiran gaan doad en sy bewind
eindig; die martelaar sterf en sy heer
skappy' begin."

kontak met "onderrnynende elemente
in Suid-Afrika, veral onder Bantoes
en Indiers.' .

Dit het die einde van arnptelike
betrekkinge beteken,

Filatova het op 'n glasnost-noot
afgesluit: "Ons kan nie die Suid-Af
rikaanse probleem oorvereenvoudig

, nie. Enons moet nie 'n blits-oplossing
verwag nie, Die Sowjet-Unie se beeld
.van Suid-Afrika is nog steeds nie
volledig nie."

van die twintigerjare het die Sowjet
Unie, kort na sy eie bevryding in
1917, die lot vandie swart werker in
Suid-Afrika ter harte geneem.
OnmiddelIik is betrekkinge met die
ANC gesmee en in 1927 het die
ANC-presidentJohn Gumede Moskou
besoek. "-

Alhoewel 'n Russiese ambassade
tydens die Tweede Wereldoorlog in
1942 in Pretoria geopen is, is dit in
1956 gesluit weens die ambassade se

swartmense was in daardie jare
onwettig. I

Sedertdien isNelson Mandela agter
tralies. Hy is eers tot vyf jaar tronk
straf gevonnis vir die aanhitsing van
werkers om testaak en omdat hy die
land onwettig verlaat het.

'n Paar maande later was hy weer
terug in die Paleis van Justisie in
Pretoria - hierdie keer as beskuldi
gde nommer een in die Rivoniaver
hoor.

Mandela, Waller Sisulu en ses ander
leiers van die ANCis skuldig bevind
aan sabotasie en samesewering om
die staat met geweld omver te werp.
Hulle is lewenslank tronk toe" ges
tuur,

Mandela het die volgende agtien
jaar van sy lewe op Robbeneiland
deurgebring. Volgens berigte het hy
die eerste jarevansy gevangeskap in
'n kalkgroef gewerk. Hy kon net een
brief en een besoekelke ses maande

, ontvang.
In April 1982 is Mandela. Sisulu

en drie ander Rivonia-kamerade na
Pollsmoor oorgcplaas. Kontakbesocke
is toegelaat en Mandela kon vir die
ecrste ke,erin mceras twintig jaar sy
familie omhels.

Mandela het in Augustus vanjaar
siek geword en word nou in 'n klin-

toriese band tussen Rusland en die
Afrikaners: Russe het aan die Boere
se kant in die Boere-oorlog geveg.
"Die woord Suid-Afrika was toe si
noniem met die stryd van die Afri
kaner teen Britse imperialisme," het
historikus Irina Filatova verte!.

Vir hulle was die Afrikaner se
vryheidsoorlog teen Engeland 'n stryd
tussen Dawid en Goliat, het sy gese,

Maar die samehorigsheidsgevoel
was van korte duur. Metdie aanbreek

Voor diekonterensiesentrum in Leverkusen staan van links na regs Dr Beyers Naude, Eisabe
Wessels en Breyten Breytenbach. ' .

ies. Hy was een van die 156 leiers
wat in 1956 weenshoogverraad aang
ekla, maar na meer as vier jaar on
skuldig bevind is. Mandela moes in
1961 ondergronds gaan nadat hy 'n
driedaagse wegbly-aksie georgani
seer het. '

Mandela hetdie bynaam van Blaek
Pimpernel gekry vir sy vermoe om
die polisie te ontduik. Hy was vir
sewentien maande Suid-Afrika se
mees gesoeke man.

Hyhet selfs uit die land geglip en
vir ses maande l S lande besoek waar
hy steun virdieANCsestryd bepleit
het. Hy het glo ook militere opleid
ing in Algerie ontvang

Terug in Suid-Afrika was hy moo,
torbestuurder - getooi in 'n wit uit-,
rusting met 'n swart spitshoed - vir
.'n teaterregisseur. Op 5 Augustus
1962 is hul kar op pad na Durban
voorgekeer en Mandela is in hegtenis
geneem.

Kort hierna is Umkhonto Wesizwe
(Spies van die Nasie) deur Nelson
Mandela en sykamerade in die ANC
gestig.

Die geboone van Umkhonto is
ingelyf deur 'n reeks sabotasie-aan
valle. Mandela het ondergronds
gegaan nadat hy 'n driedaagsewegbly
aksie georganiseer het. Stakings deur

Sowjet-Unie,waarmeeras 100kul
tuurgroepe leef, is Russiese afkoms
'n statussimbooI.

Met die uitsondering van diesjar
mante Dr Irina Filatova was die
Russiese span alma! ingeskrewe lede
van die Kommunistiese Party.

'Aan Suid-Afrikaanse kant was
regeringswoorvoerders skaars,maar
NDM leier Wynand Malan enSampie
Terreblanche, ekonomie-professor op
Stellenbosch, het die Pretoria-beleid
vcrduidelik, Hulle is albei lede van
die Broederbond. '

Dat die hele Sowjet-afvaardiging
aan Gorba-mania ly, was duidelik.
Hul entoesiasme vir glasnost en per
estroika was aansteeklik.

Die Suid-Afrikaanse afvaardig
ing, oorwegend Afrikaner-akadem
ici, was minder pragmaties as hul
Russiese ewekniee, Elkeen het. 'n
Rubic-blokkie oplossing vir die "Suid
Afrikaanse kwessie" probeer soek 
'n resep vir die beskerming van min
derheidsreg te.

Dit het die Russe laat kopkrap.
Maar selfs hulle kon nie 'n bloudruk
vir Gorbachov se her
vormingsmaatreels gee nie.

Dit het nie gelyk of enigiemand
"verskuilde agendas" het nie.

Daar is lekker gesels oor die his-

Kommunistiese Party uit die CYL
moet bedank,

In 1949 het die ANC - een jaar na
dieNasionale Party aan bewind gekom
het - hul "program van Aksie"
aangeneem. Dit was 'n keerpunt in
die stryd van die ANC want petisies
en voorIeggings is' vervang , met
boikotte, stakings en betogings. Die
ANC het hul nou toegespits op siviele
ongehoorsaarnheid.

, In Julie 1952 is die grootste nie
geweldadige weerstandveldtog in
Suid-Afrika van stapel gestuur met
die Defiance Campaign. Duisende
swartmense en Indiers het begin om
"Blankes AIleen"-kennisgewings, die
.paswette en aandklokreels te veron
tagsaam. Altesame 8 000 mense isin
hegtenis geneem en 22 doodgeskiet
nadat die Campaign in geweld ont
aard het.

Sisulu, Mandcla en agtien ander
leiers is weens die Campaign onder
die Wet op die Onderdrukking van
Kommunisme aangekla. Die regler
het bevind die Campaign is nie
geweldadig en hul het 'n opgeskorte
vonnis van nege maande gekry. Man
dela is hiema irigeperk.

Hy het voortgegaan om aktief binne
die ANC te wees en is in 1956 as
onder-president van die ANC verk-

Van .aangesig tot
aangesig met
'totale aanslag'

Ek wil Moskou vir julIe wys, was
V assiliv Solodovnikov se gulhartige
laaste woorde aan die groep Afri
kaners wat die "totale aanslag" in
Duitsland beleef her.

Solodovnikov is in Suid-Afrika
bekend, In diesewentiger- en vroee
tagtigerjare het hy die "totale aan
slag" teen Suid-Afrika as Russiese
arnbassadeurinZambie gccTkestreer.

Sy invloedop Suid-Afrika hethy
verder laat geld toe hy van 1981 tot
1983 'n hoofadviscur van die Sowjet
Uniese departement van buitelandse
sake geword hct.

Hy is in sylaat sestigerjare. en is
deur 'n Duitse akademikus as Mnr
To tale Aanslagop die Idasa-kongres
in Leverkusen aan my voorgeste!.

Solodovnikov het op die kongres
aan die hand gedoen dat stereotipes
en wantroue diedeur uitgegooi word.

Ditwas nogal maklik. Die Sowjet
afvaardiging, onder sy leiding, het
maklik vriende gemaak met die
Afrikaners. Die ANC (Suid-Afri
kaanse nie-paspoorthouers soos hulle
hulself noem) met wie die .Sowjet
Unie sedert verlede jaar amptelike
diplomatieke betrekkinge het, was
die skakel tussen die Suid-Afrikaanse
paspoorthouers en die Russe.

En Russe is hulle alrnal. In die

Mandela: kwarteeu agter tralies
Deur Jacques Pauw

HENDRIK VERWOERD het in Junie
1961 'n brief gekry met die woorde:
"Jy het twee keuscs, Of jy voldoen
aan ons eise, ..en jy mag steeds die
land red vail ekonomiese ontwrigting
en vemietiging, van burgerlike twis
en bitterheid, of jy kan voortgaan
metjouhuidige beleid-watons nooit
sal ophou beveg nie.'

Die skrywer het die Eerste Minis
ter gevra om 'n nasionale konvensie
van leiers van ailerasse te bel com 'n
gemeenskaplike toekoms te bespreek.

Dr. Verwoerd het later in die Par
lement opgestaan en gese-dat hy 'n
"uiters parmantige" brief van iemand
met dienaarn Nelson Mandela ontvang
het en nie van plan is om daarop te
antwoord nie.

Die verhaal vanMandela as swart
nasionalistiese leier begin in die jaar
1944 toe die jong Mandela een van
die stigterslede was van die Con
gress Youth League (CYL) - die
jeugbewegings van die ANC. '

Daar was baie,~wing tussen die
kommuniste en nie-kommuniste in '
die CYL. Lembede, die eerste leier
van die CYL, was 'n sosialis. Die
nie-kommuniste wasMandela, Tambo
en Sisulu. Die drie het in 1945
voorgestel dat die lede van die SA
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mag van die Kremlin te verminder
en die werkers 'n aandeel te gee.

Maar die privatiscring van eien
dom lui nie 'n nuwe tydperk van
kapitalisme in nie, het die Russe
gewaarsku.

Private besit is nie deel van die
sosialistieseraamwerk nie. Wat we1
sal gebeur is dat eiendom aan indi
vidue verhuur word.

Herverdeling van landbougrond
word ook in die vooruitsig gestel.
Klein landbouers sal groot onekon
omiese kollektiewe plase wat tans
deur die regering bestuur word, ver
Yang, het 'n ekonoon uit Moskou
verduidelik.

Professor Sampie Terreblanche,'
ckonoom vanStellenboseh, het gese
die kle!l1 van perestroika Ie in die
ontwikkeling van menslike poten
siaa!. Dit lyk na 'n struktuur met
"klein vlerkies".

Sy opmerking is bcaam. Die Sowjel'
Unie het in perestroika sy groolste
potensiaal ontdck - die ontwikkeling
van die land se280 miljoen burgers.

gemaan. Beter verhoudings tussen
Moskou en Pretoria is nie gekoppel
aan verandering in die Kremlin se
buitelandse beleid nie. Slegs ware
hervorming inSuid-Afrika kan beter
betrekkinge lewer, het Tetekin gese,

'n Suid-Afrikarnet apartheidstaar
verdere intemasionale isolasie in die

, gesig. "Slegs die totale uitwissing
van apartheid kan jul land red,''het
Solodovnikov gese.

verdere kontak met die "liberale
opposisie in Suid-Afrika" voordelig
sou wees.

Wat die toekoms betref, het die
Sowjet-afvaardiging verskerpte druk
op Suid-Afrika indie vooruitsiggesteI.
'n Standpunt wat ooreenstem met
die van die Weste, het Solodovnikov
gese,

Suid-Afrikaners moet glasnost nie
verkeerd interpreteernie, het Tetekin

'Perestroika gee aan
die man op straat 'n
aandeel aan die land

se sukses'

sukses.
Saam met perestroika is riuwe

woorde by die Russiese woordeskat
gevoeg: ekonomiese aansporings,
gemengde ekonomie en privatisering.

Een voorbeeld: Voor pert;stroika
hetdie staat verantwoordelikheid vir
alles aanvaaren werkers isnie toege
laat om in te meng nie.

Staatseiendom het in die praktyk
behoort aan die ministers, wat "die
Harry pppenheimers van die Sowjet
Unie geword het", het, 'n Russiese
akademikus gese.

Ministers word nOllopenlik daar
van beskuldig dat hulleSiberie gekolo
nialiscer, het.

Ec'n van die uitdagings wat per
estroika stel, is om die ckonomiese

Glasnosten perestroika het dieSowjet
Unie binne twee jaar in 'n stroom
baan van verandering geplaas,

Glasnost (oopheid) en perestroika
(rekonstruksie) het modewoorde
geword in die buitewereld, maar in
die Sowjet-Unie is die Russieseleier
Mikhail Gorbaehov se pogings om
die Sowjet-Unie se verlamde eko
nomie weer op die been te bring, 'n
saak van ems.

In Leverkusen is die vraag keer op
kcer aandie Sowjet-span - uitgesproke
ondersteuners van die Gorbachov
beleid - gestel: wat voer perestroika
nou eintlik in die mou? Sal dit die le
wensomstandighede van die land se
burgers verbeter7'

Hier is 'n paar antwoorde: '
Diegrootste problet-m in die Sowjet

Unie isom die volk se vervreemding
,van die politieke magstrukture aan
te spreek. Die doel van perestroika is
om mense meer gelukkig te maak,
het een spreker gese.

,Perestroika gee aan die man op
straat 'n aandeel aan die land se

Glasnost plaas Sowjet-Unie
.in 'n stroombaan

Vassill Solodovnikov (middel)saam met IdasaseAlex Boraine en Thabo Mbekivan die ANC

Hoewel geen Sowjet-afgevaardi
gdes as regeringsverteenwoordigers
gepraat het nie, het hy beklemtoon

, dat die Sowjet-afvaardiging sonder
twyfel die Kremlin se standpunt ste!.
'"'I'Onsbesefwit Suid-Afrikaners is

ook siek ensat van apartheid."
Hy het bygevoeg dat 'n reeks

ontmoetings met Suid-Afrikaners
sedert 1987 - o.a. met die skrywer
Andre P Brink - hom oortuig het dat

Yassili Solodovnikov

'Slegs die
totale

uitwissing
van

apartheid
kanjul
land red"

tant by die Sowjet Afro-Asiese So
Iidariteitskomitee, in beginsel aan
vaar,

Maar hy het duidelik -gewaarsku
.dat "die grootste struikelblok op pad
na normale verhoudings met Suid
Afrika die apartheidsbeleid van die
Nasionale Party- regering is."

Die geskiedkundigeontmoeting by
Leverkusen is moontlik gemaak deur
die "positiewe veranderinge binne
die Sowjet-Unie en die groei van-tn
linkse wit opposisie in Suid-Afrika
wat bereid is om met die ANC te
praat", het Solodovnikov gese.

Van 23tot 27 Oktober het 22 blanke Suid-Afri
kaners, vyf afgevaardigdes van die Sowjet-Unie,

sewe ampsdraers van die ANC en vyf Duitse
Afrika-kenners in Leverkusen, Duitsland om die

konferensie-tafel vergader om die Suid-Afri
kaanse polemiek te bespreek.
Eisabe Wessels doen verslag.

Historikus Irina Filatova en Jenny Boralnevan Idasa.

Moskou is nie gereed om sy betrek
kinge met Pretoria hersien nie. In
teendeel, die Sowjet-Unie steun
weerstandsbewegings onder leiding
van die African National Congress
sterker as ooit tevore.

Die sterkstandpunt isverlede week
deur vyf Sowjet-akademici in Lev
erkusen, Duitsland, gehuldig waar
hulle 'n groep Suid-Afrikaners en
lede van die Afriean National Con
gress ontmoethet.

Daar is nie doekies omgedraai oor
Moskou se identifisering met die
ANC se beleid van gewapende protes
nie. "Ons soek die eliminering van
apartheid en daarom identifiseer ons
met die 'gewapende stryd'",

Vassili SoJodovnikov, 'n voor
malige ambassadeur in 'Zambie en
tans navorsingshoof van Moskou se
Instituut vir Wereldekonomie en
Intemasionale Verhoudinge, het voor
gestaan in die ry om onlangse ber
igte in die Westerse pers - wat 'n
warmer Moskou-Pretoria verhoud
ing voorspel . die nek in te slaan.

Die berigte wat die Moskouse
akadernikus.dr, Gleb Starushenko en

, die vorige Russiese ambassadeur in
Lesotho. dr Boris Asojan, aangehaal
het, het voorspel dat president Mi
chael Gorbaehov se glasnost-beleid
die Kremlin se houding tot Suid
Afrika sou verander.

Datbeterverhoudinge welmoont
'lik is. is deur Slava Tetekin, konsul-
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kaners" gaan ondermyn. Ons het 'n
verrassing vir hulle.

Laat daar ook nooit twyfel wees
nie dat ons Afrikaans nie as die
eksklusiewe erfenis van die wit
Afrikaner sien nie. Inteendeel. En
Vrye Weekblad is dus ook nie 'n
koerant vir mense wat deur die wet
as "blank" geklassifiseer is nie, Dit '
is vir almal wat Afrikaans lees en
praat.

Ons weet daar is baie Suid-Afri
kaners wat metonsbenadering saam
stem. Vir hulle wi! ons vra: help ons
om Vrye Weekblad op te bou. Ons
publiseer binnekort 'n prospektus
wat dit vir almal sal moontlik maak
om aandele in ons maatskappy,
Wending PublikasiesBeperk, te koop.
Ons stuur graag 'n prospektus aan
enigiemand wat 'n aandeel aan hier
die projek wil he en saam 'n stukkie
geskiedenis wi!skryf.

Die eerste direksie van Wending
Publikasies - wie se menings nie
noodwendig altyd met die van die
koerant saamstem nie - lyk so:Christo

Nel, 'n maatskappy-direkteur en
koordineerder van die Consultative
Business Movement; Chris Otto, 'n
top-sakeman vanJohannesburg; Van
Zyl Slabbert, voonnalige leier van
die Amptelike Opposisie in die
Volksraad en mede-stigter van die
Instituut vir 'n Demokratiese Alter
natief vir Surd-Afrika; Prof.Sampie

, Terreblanche, hoogleraar in die
ekonomie aan die Universiteit van
Stellenbosch; en die redakteur van
Vrye Weekblad.

. Hoekom is ons naam Vrye
Weekblad? Want ons is vry van
ideologiee; vry van propaganda en
slagspreuke; vryvan eng inhibisies;
vry van manipulering deur Staatspre
sidente, ministers, Broeders, gen
eraals en groot kapitaliste - vry om
vir die modeme Afrikaanssprekende
te se: lees en besluit self:

Soos ons leuse se: Ons steek niks
. wegnie.

ander Suid-Afrikaners se wantroue
gaan laat voorbestaan nie.

Arikaanssprekendes het net soveel
aanspraak op Afrika en Suid-Afrika
as swart Afrikane en Suid-Afrikan
ers.

Dit behoort teen die tyd duidelik
te wees dar ons onbeskaamd Afri
kaans is. Ons lees die geskiedenis
van die Afrikaner dalk ingrypend
anders as Eugene TerreBlanche, maar
ons is, ewe trots daarop. Ons is baie
lief vir Afrikaans asdie jongste Afrika
taal en ons gaan ons bes doen om dit
te bevorder - ook om ditte probeer
bevry van die stigma wat dekades se
wit oorheersing daaraan gegee het as
die "taal van die onderdrukker".

Moet nooit vergeet nie dat die
meeste van ons Afrikaansspreken
des deur die wet as "nie-blank"
geklassifiseer is.

Vir ons is daar geen konflik tussen
volwaardig Afrikaans weesen gekant
wees teen wit oorheersing nie. Ons
glo saam met baie ander dat Afri
kaner-nasionalisme die eerste vorm

van anti-kolonialisme in Afrika 
inderdaad van die eerste Afrika
nasionalismes - was en dat ons in

. hart en niere Afrikane is. Ons wil
juis die trotse Afrikaner-tradisie van
'n onverbiddelike strewe na vryheid
en geregtigheid laat voortleef.

Terselfdertyd glo ons rassisme is
'n groter gevaar vir vreedsarne voort
bestaan in Suid-Afrika as die korn
munisme of enige soort -isme of
aanslag of gevaar.

Hoewel ons sterk in sekere
klassieke liberale waardes soos die
vryheid van die individu glo, is Vrye
Weekblad nie 'n klomp liberaliste
nie. Ons is Suid-Afrikaanse nasion
aliste.

In die aanloop totonseersteuitgawe .
het ons 'n paar tekens gesien dat
sekere Engelssprekende elemente ons
as "cute:' en "liberated" Boere sien
en dar' sekere swart elemente hul
lippeafgelek het dat ons die "Afri- ~

ons land aangaan en wat ons regeer
ders en mede-burgers doen en dink.

Maar as orts klaar gese het dat ons
vir ons lesers soveel inligting gaan
gee as wat die wet en die noodregu
lasies toelaaten datons menings van
EugeneTeneBlance tot Oliver Tambo
gaan weergee, dan moet ons byvoeg
dat ons as 'n koerant darem nie
meningloos is nie. Vrye Weekblad
het 'n basiese politieke filosofie,
fundamentele riglyne, waarvolgens
ons interpreterende en meningsar
tikels geskryf sal word.

Hierdie riglyne behels onder meer
dat ons glo in 'n oop, nie-rassige
demokrasie; die soewereiniteit van
die reg; basiese menseregte soos
vryheid van spraak en assosiasie; die
verwerping van aIle vorme van
geweld; vrye ondernerning sonder
'uitbuiting; onderhandeling, ve~soe
ning en nasionale eenheid; en ver-

. antwoordelike, effektiewe en skoon
regering op aIle vlakke.

Ons wi! nie 'n negatiewe stem
wees nie, Waar Eugene TerreBlan

che, Andries Treurnicht, PW Botha, .
Desmond Tutu of Oliver Tarnbo
verdien om aangeprys te word, sal
ons ditdoen. Ons glo in die toekoms
van Suid-Afrika en ons glo dat daar
'n vreedsame, regverdige en aan
vaarbare oplossing vir die land se
probleme is • en dat die Afri
kaanssprekende 'nbelangrikerolhet
om te speel op die pad daarheen en in
die nuwe Suid-Afrika na apartheid.

Ons glo nie in verloor nie. Ons
glo nie dit is in die Afrikaanssprekende
se belang om hom uit die meerder
heid Suid-Afrikaners te definieer soos
wat Ian Smith in Rhodesie" gedoen
hetnie, Te veel van Ian Smith se"wit
minderheid" sit vandag in Suid-Af
rika en is verbitterde, keiharde ras
siste, Dit is nie in ons of enigiemand
anders se belang dat ons as 'n "min
derheid" geklassifiseer word met
sekere spesiale voorregte wat net 'n
paar jaar gaan hou en in elk geval
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Vrye Weekblad laat hoor '0 nuwe stem
DeurMax du Preez

Hoekom n6g 'n Afrikaanse koerant?
Wie sit agter Vrye Weekblad?
Waarvoor vstaan Vrye Weekblad?
Watter rol wil hy speel?

B aie lesers wonder dalk oor hier
die vrae. Kom ons antwoord hulle
sommer met die wegspring.

Heel eerste wi! ons se dat ons
geheel en al onverbonde is. Ons het .
geen bande of spesiale lojaliteite
teenoor enige politieke party of be-.
langegroep nie. Ons enigste lojal
'iteit is, teenoor 'n vreedsame,
voorspoedige Suid-Afrika en al sy
mense.

Ons behoort ook aan een groot
geldmag of maatskappye-groep nie,
Ons behoort aan 'n groot groep aan
deelhouers, gewone Suid-Afrikan
ers, en daar Ieons enigste lojaliteit,

Dit beteken dat ons betroubare,
gebalanseerde inligting vir ons lesers
kan gee. In Suid-Afrika het dit 'n
skaars produk geword, veral vir

Afrikaanssprekendes. Vra maar selfs
die getrouste lede van die Nasionale
Partyof die Konserwatiewe Party en
hulle sal se hulle beginvoel hulle
word nie genoeg geloofwaardige
inligtjng gegee om besluite te kan
maak nie - en dit in'.n tyd dat ons
land sy grootstekrisis sedert Uniewor
ding beleef.

Op die oomblik is al die groot Af
rikaanse koerante bondgenote van
die Nasionale Party terwyl die enig
ste ander primere nuusbron, die
SAUK, deur die staat beheer word.
Hierdie verhouding tussen regerende
party en media moetnoodwendig 'n
inhiberende invloed op beriggewing
he. '

Ons se: Na die duiwel met die
Totale Aanslag watso gemanipuleer
is om Suid-Afrikaners in die donker
te hou. Afrikaanssprekendes is nie
kinders nie en hulle is nie onnosel
nie. Oils het 'n reg om te weet wat in

Vrye
Weekblad

Sport-isolasie

Ons berig in hierdie uitgawe oor die
moontlike vrylating van seker die
mees wyd-geresptkteerde Suid-Af
rikaaanse leier, Nelson Mandela.

Mense na aandie Staatspresident
se dit is vir hombelangrik hier indie
laaste deel vansy openbare lewe om
deurdie geskiedenis as 'n staatsman
onthou te word.

Ons kan dit verstaan, ,
Ons kan nie dink aan enige beter

stap wat die Staatspresident kan neem
om juis dit te bereik as om Mandela
vry te laat nie.

Maar dan moet dit nou wees en
dan moetdit onvoorwaardelik wees.
En saarn met hom moet sy ander
Rivonia-vriende soos KathyKathrada
en WalterSisuluookonvoorwaarde
lik vrygelaat word.

Om hulle inteperknahul vrylating
soos wat die regering met Govan
Mbeki gedoen het, sal 'n groot fout
wees. In Mandela se geval kan dit
selfs tot gevaarlike vlakke vm:t bit

terheid lei.
. Met Mandela 'n vry man kan

Suid-Afrika die pad terug na nor
maliteit en demokrasie begin stap.
Mandela se rol as potensieleversoe
ningskrag moet nie onderskat word
nie, Hy lyk op dieoomblik na die een
man wat die swart bevolking - inslu
itende radikale - kan saarnvat op die
pad na versoeningen nasionale een
heid en terselfdertyd blanke vrese
kan help besweer.

'n Klipperige, opdraande pad sal
dit waarskynlik wees, maar die be
loning is groot: vrede en voorspoed.

Maar dan moet PWBotha en sy
'Staatsveiligheidsraad en Kabinet
gereed wees om met Mandela te
praat wanneer hy as 'n vry man uit
die hospitaal Slap.

So 'n kans kry Suid-Afrika dalk
nie gou weer nie.

Die reaksie van die Nasionale
Party-regering en sy mondstukke op
die inisiatief van rugbyleiers soos
Danie Craven en Louis Luyt om ons
rugby-isolasie te breek, was darem
so voorspelbaar.

Endit terwylhulleblootdie gemors
agter Nasionale politiciprobeer opvee
het! (Onthou Verwoerd endie Maori's
en Vorster en BasilD'Olivier.a?) -

Ons glo nie daar is enigiets mee
verkeerd nie - en ons gaan dit weer
en weer se - om mel mede-Suid
Afrikaners en Afrika-leiers te praat
om Suid-Afrika se isolasiete probeer
beeindig nie. -

Ons wil die regering mooi vra:
Moet ons asseblief nie verder isoleer
nie! Dit raak biller bedompig hier in
Suid-Afrika met al die boikotte teen
ons.

Eendag rig ons nog standbeelde
vir Luyt en Craven op.

Maar die rugbypubliek moet darern
nie dink alles gaan oomag regkom
nie, Die sportboikot is weens bepaalde
redes ingestel, en daardie redes het
nog me verdwyn nie.

Aan die ander kant wi!ons vir die
ANC ook se om darem nie soonbuig
saam te wees nie. Die sportboikot
het nou waarskynlik sy doel gedien
gaan dit nie nou in almal se belang
wees as die Springbokke in Zim
babwe en Zambiekan gaan toernie?

Mandela
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messe...

I

Oor heilige

"As die Afrikaners al die dinge wat
hul gedoen het om hulself op te bou,
ook vir ons en die hele Suid-Afrika
gedoen her, was hul vandag in 'n
gemaklike leiersposisie."
- Aggrey Klaaste, redakteur van die
Sowetan.

Die ridder op die wit perd

"R4 vir 'n liter melk, R5 400 vir 'rr
kleurtelevisiestel, R51' 000 vir 'n
swembad, R500 000 vir 'n vier
slaapkamerhuis en R44 vir 'n kilo
gram biefstuk..:" - Berekenings van
die NBS' oor wat goedere oor tien
jaar gaan kos met 'n inflasiekoers
van dertien persent.

s1:: ekword nie gedruk nie. Dis nie in
my geaardheid om gedruk te word
nie. Die mense wat dink hulle.druk
my, misgis hulle."- P.W. Botha - uit
"Vegtcr en Hervormer - Grepe uit
toesprake van P.W. Borha",'
saamgestel deur J.J.J. Scholtz.

I might be right, I was ten years
ahead ofmy time. My reply was that
inmy opinion I was ten years too late
with many of my points of view.
Therefore, if it should be true that I ,
am ten years too early, I see little
hope for my country."

Oor die regering en die ANC s6 hy
onder meer - hy het dit so mooi gese
datdie koerant die Afrikaans in hakies
bygegee het: "Die een kan nie weg

geskiet word nie en die ander kan nie
reggeskiet word nie ...

Maar arme Albert het een ligte
mistykie gemaak wat wys hoe onge
looflik onkundig ons nasionale leiers
soms (soms?) kan wees. Gevra oor
gesprekke met die ANC soos' lao
asjaar se Dakar-beraad en die van die
rugbymanne, se Albert dis vir hom
duidelik dat die ANC "altyd sy
tweedespan instuur vir sy gesprekke
.met Suid-Afrikaners" (Is die ANC
mense dan nie Suid-Afrikaners nie,
Albert?) Schoombee vra hom toe:
"Why do you say that? Is Thabo
Mbeki, for instance, not a top man
there?"Waarop Albert antwoord: "He
isn't really," '

Nou toe nou. As ons hommog
aanhaal, sou ons vir julie vertel het
wat die ANC se Inligtingshoof self
daarvan se. Maar net toe ons "Mbeki"
se, sien ons hoe die Groot S se oe
begin blink so ons sal maar liewer
nie se nie.

'n Laaste juweeltjie van Albert: "I
don't see. politics' as an ego trip or
soloeffort. I believe many colleagues
in the National Party think the same

things.t' Gaap. Ja, Albert. Soos die
Groot P (nie die heel groot P'nie),
Leon en Roelf en Piet en Sakkie en
Peet- nee, ons mag nie oor Peet praat
nie.Dit is sub judice..

Deesdae smaak dit vir Brolloks of
die hele bleddie land sub judice is.

Van Leon Wessels gepraat. Die
voorlaaste uitgawe van Leadership
met David Goldblatt se wonderlike
foto's van die 1950's en1960's het
een foto bygehad wat ek glo min
mense herken het. Leon Wessels as
'n penkop op 'n wit perd by 'n Ver
woerd-stryddag by De Wildt in 1964.
Ons kon nie die versoeking weer-·
staan om die foto hier weer te gee
nie. 'Skuus Leon: ;" .

Maar as 'n mens so na die jonge
Leonkyk en dan weer na hom luister
ashysy hoed van adjunk van Wet en
Orde op het, dan wonder 'n mens of
.sy paar verligte jare nie net 'n ro-

. rnantiese tussenspel was nie. '
Rom rom rom, Krugersdorpkom ..

Keer vir jou wickets. Leon!

Daardoendiekarnallievan 'nAlbert
Nothnagel dittoe weer, maar hierdie
keer stilletjies. Dit is nou praat teen
regeringsbcleid en oor - mag die
Vader dit behoede! - gesels met die
ANC.

In 'n berigoor twee bladsye in die
Kaapse koerant South se Dapper
Albert aan Pieter Schooinbee (haai,
werk Pieterdannie vir Rapportnie?)
op 'n vraag ofdit hom nie pla dat hy
sy party so omkrap met sy uitsprake
rue:"I havebeentold that even though

Albert die Leeuehart

van Rehoboth - dis nou in Bastcr
'land - eendaggese het nadat hy na 'n

vurige Dirk Mudge op 'n DTA-ver·
gadering geluister het: "Jong,' het
hy gese, "'n Boer is soos 'n bok, en
'n bok is 'n bliksem."

Sela.

nuusbrief Grassroots ..

"Tot dusver wasdit vir my nodig om
slegs ten opsigte van twce ander
periodieke publikasies soortgelyke
bcvcle uit tercik." - Minister Stoffel
Botha vroecr vandeeswcek toe hy
die Weekly Mail vir drie weke ver
bied het.

"Hy't 'n helcgoddelike dag in Oos
Londen rondgeloop op soek na 'n
hark, netom RIO te spaar." - Peetde
Pontes getuigby die Harmsc-kom
missie oar Robbie de Lange. burge
meestervanOos-Londcn, se bewcerde
suinigheid.

"Ek word vanweeskante gedruk. So
dink hulle. Ekwil vanaand vir II hier

ondersteuners gehad.
Piesangverkiesings?
Die ander brokkie is dat Walvis

baai se bruinmense (al weer) baie
meer in die munisipale verkiesing
belanggestel het as die witmense (of
salons praat van die "sogenaamde
kleurlinge" en die "sogenaamde
blankes"?). Die stempersentasie in
die bruin verkiesing was 70,5 perscnt,
en in Wit Walvisbaai was dit net 51
persent.

Die koloniale enklawe se swart
woonbuurt, Kuisebmond (die Duit
sers praat vanKuisebmund), herook
nie veel belanggestel nie en net 27
persent het gestem.

Nugter weetwat dit alles beteken.

Boere en bokke

Namibia-praatjies laat Bittergal al
tyd dink aan wat die ou boere-ornie

So se hulle.•.
lingsondersteuning, oorChris Heunis
kort nadat Jordaan sywaarts verskui f
is.

"There will be press freedom in South
Africa one day, and Stoffel Borha
will be but amemory ofadark period
ofour country's history. Let us spare
no effort, so that we hastenthe coming
of that day." . Mansoor Jaffer, or
ganiseerder van die .Kaapstadse

"Die kiesers hetnie veeIvan 'n keuse
nic.Dit is soosom met 'n vrot appcl
in die een hand en 'n verIepte piesang

. indie andertestaan. Mens kies maar
die piesang, want daar is ten minste
nie wurms in nie." . 'Amerikaanse
politicke kommcntator oor hockom
Bush president gaan word.

"Mecr as die rneeste ander mcnse
hou ek daarvan om bemin te word.
Ekhou daarvan om gewild te wees.
Dit is pynlik om die monster in die
wit gemeenskap te wees, maar ek
weet natuurlik dat ek kan terugvalop
die liefde en aanvaarding van die
swart gemeenskap, en van 'n paar
witmense ook." • Aa~tsbiskop.
Desmond Tutu in 'n onderhoud met
Leadership.

blink sybokaarpak se rug is Liewe
Heunis. Die outjies wat so om die
hoekie loer met die stoute ogies is
niemand anders nie as ...Ja waarlik,
dit is Pieterman du Plessis en Anner
jan Vlok (of is dit Adderjan?). En
wat is dit wat hulle so agter hul
ruggieshou? Dan nieoukleincknip
messies nie?

Wag, verder af in die gang staan
daar 'n man metsy handeoorsybors

Een kandidaat, een stem

gevou en 'n selftevrede grynslag op
sy gesig. Is dit Walter die Wonder
man? Is dit Bles Bridges met 'n
pruik? Of is dit die Groot P? (Nee,
nie die heel groot P rue.Hy sit eenkant
in sy kantoor en broei oor die klein
span wat so onenig is. Sy lyfwagte
raak glo al meer senuagtig, wantsy
bloeddruk is glo haastig aan diestyg
en as hy eers uitbars...)

NOll toe, genoeg stuitigheid. Netnou
lees diekinders dit ooken vergeet 'n
mens moet eerbied he vir jou leiers.
(Na die munispale verkiesing is 'n
hele paar van hulle besig om Iyers te
word - senuweelyers.)

"Nothing doth more hurt in a state
than that cunning men pass for wise."
. Francis Bacon in 1625

So van die munisipale verkiesing
gepraat. Seker die verveligste verki
esing wat Brolloks nog belewe her,
maar twee brokkies het opgeval:

In Pietermaritzburg se Indier-verki
esing het R Cheddie in Wyk 12 net
een stem op hom verenig, en inWyk
8het die sittende lid, AG Narayadu,
'n volle vier stemme getrek. In die
bruin verkiesing (hierdie etniese
klassifikasies sit darem maar soos
grondboontjiebotter aan 'n man se
verhemelte vas) in die Natalsehoofstad
het AW Gray drie en HE Baxter agt

"In die departement is daar net die
grootste lof vir die Minister se on
dubbelsinnige verbintenis tot die
Regering se beleid van hervonning
en sy bewese vermoe am die Reger
ing se beleidsrigtings in die praktyk .
deur te voer." - Kobus Jordaan, di
rekteur van Staatkundige Ontwikke-

koeie en lang

Brlewe
Vrye Weekblad wil graag In
hierdie rulmte briewe van sy
lesers gebrulk. Ons belowe
dat ons elkebrief sal plaas
wat nle diewet oortree of
lasterllk Isnle. Olt kan selfs
'n lekker gespreksforum
word.

As letslou dus pia - of
selts as dit [ou nle pia nla
skryf vir ons 'n brief. Oor
enlglets. Oit is ook vir die
redakslevan Vrye Weekblad
belangrlk om te weet wat hul
lesers dinken glo.

Skryfaan:
VRVE WEEKBLAD
POSBUS 42637
FORDSBURG
2033.

Die Pietie, Chris en Pik-Show

Hierdie bladsy, al moet ons dit self
se, is die lekkerste deel van die koe
rant. Hier gaanons kuier, vloek,vlei,
skinder en gesels.

Ons istwee manne met albei ons
ore op die grond. Daar is min dinge
wat in ons ou republiekie aangaan
waarvan onsnie weet ofminstens 'n
gerug van gehoor het nie.

Vrye Weekblad se graag hy steek
niks weg nie,maar dit is nie die hele
storienie. Wantsien, die redaksie sit
en skryf met dik wetboeke en ewe
dik noodregulasies wat soos 'n swaar
wolk oor hulle koppe hang. En dan
het hulle nog 'n ingat prokureur ook
met 'n swaarhand en 'n dik, rooi pen
wat hy graaggebruik.

Ons het onsvoet neergesit en die
bleek, takhaar redakteurtjie gekon
fronteer: asons nie algehele vryheid
het om te sewatons wil nie, dan gaan
skryf ons liewervir die AWB Bulle
tin. (Hulle betaal waarskynlik ook
meer.)

Kan ons julIe sommer nou al
waarsku: OIls het g'n respek vir g'n
niemandnie. En wat ons die graagste
doen, is om heilige koeie te slag. As
julIe nie daarvan hou nie, kla bydie
redakteurtjieen sy spannetjie. (Hulle
het glo duur versekering teen las
tereise uitgeneem.)

Maar dan is daar natuurlik die
Stoffel Faktor.Soos in Botha, nie in
Van der Merwe nie. (Stoffel Ven is
'n ietwat meerskadelose karakter 
hy verbeel hom soms nog sy
akademiese toga weeg nog swaar op
sy skouers. En niemand wat soos
Cliff Barnes lyk, kan te ernstig
opgeneem wordnie.) Maar die Groot
S maak'n koerant sommer voor breldis
toe. (S,se diemense, staan vir StofOl.)

Nou hier is vir JOu 'n kwaadwillige
skinderstorie wat Bittergal uit die
Kaap aangedra het, -

Die hare, so lui die skinder, waai
behoorlik indie Kabinet en die lang
messe is uit. S6 lyk die toneel:

Die man met die snymerke in sy
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Swart wolk oor SA ekonomie

Rentekoerse al

•• •nog nle In sig
hoer; draaipunt

te verhoog, al sou die ekonomiesc
situasie dit vereis.

Die Uniled se Hans Falkena
het vroeer in die week gese hy
weet nie wanneer laas die mon-
etere beleid so uit pas was met
die geldmark nie. Hy het 'n boon-
ste draaipunt van 19% vir die
primakoers voorspel.

Maar ondanks die slygende
rentekoerse bly die vraag na kre-
dietlewendig. Dit Iyk glad nie of
die ekonomie aan die afkoel is
nie.

By gebrek aan buitelandse
lenings kan die land nie 'n tekort
op die lopende rekening van sy
betalingsbalans bekostig nie. Dit
impliscer dat afkoe1maat.r'eClssoos
hoer rentekoerse moet volg wan-
neer die vraag na invoere te sterk
is, het ekonome verduidelik.

September se handelsyfers het
duidelik gelOon dat invoersyfers
nog sLccdste hoog is. Teen R3,63-
miljard is die syfer ongerieflik
naby aan die jaar se rekord in
Augustus.

Invoerc het sterk gebly ten spyle
daarvan dat die Minister van
Finansies, Barend du Plessis, bo-
belastings op invoere verhoog het
in Augustus.

Toe die verhoogde belasting
op invoere aangekondig is, het
Du Plessis gesc hy hoop invoere
verminder so vinnig dat die staat
baie min inkomste uit die be-
lasling kry.

Maar hy het nou onlangs
genoem dat die staat sovee1 geld
maak uit die bo-belasLing dat dit
sal help om die staatsdiens se
salaris- verhoging te finansier.

Die groot sake-ondememings
is hoofsaaklik die skuldiges. Hul
waarde in die ekonomie word nie
ontken nie - hulle verskaf stabil-
iteit en het die geld en geriewe
om groot projekte deur te voer.
Maar ter wille van die verbruiker
en om bedryfsdinamiek te
verseker, moel wanpraktyke in
prysbepaling ge-idenLifiseer en
uitgeskakel word.

Die massiewe staatsapparaat
het miskien die grootste invloed
op die stagnasie in ons welvaart
en op inflasie. 'n Groot persenta-
sie van ons bevolking - Afrikan-"
ers veral, se mens met met 'n snik
- word ruirnskoots betaal om geen
duit tOl produktiwiteit by le dra
nie.

BesLeding op infrastrukLuuren
diensLCis ongelwyfeld nodig; maar
daar is massiewe vermorsing op
burokratiese rompslomp en in-
menging op terreine waarmee die
staat in werklikheid niks te doen
hel nie.

Dil is een van die swart wolke
wat oor ons toekoms hang - min
besnoeiing is sigbaar. Daar is ook
weinig tekens dat 'n altematiewe
regering enige voorneme het om
staatsbesteding en inmenging
drasLies te besnoei en te beperk.
Mens kry die indruk dat hulle
baie gemaklik in die regerings-
establishment sal inskuif.

verhoging van 1% tot 17% in hul
verbandkoerse aangekondig.

Maar in finansicle kringe is
die verhoogde Rescrwebankkoers
wat Woensdagaand deur dr Ger-
hard de Kock, president van die
Reserwekbank aangekondig is,
verwelkom in die hoop dal dit die
land se sLygende inflasie-koers
afwaarts sal druk.

Kenners het gister gesc daLdie
monetcre beleid lankal moes
verstram het om die "hopelose
ekspansionistiese fiskale belcid"
te rasionaliseer.

Die Standard Bank se Nico
Czypionka en Anglo American
se Aubrey Dickman beskou die
hocr rentekoerse as broodnodig
vir die ekonomie.

Vroeer in die week is daar
kritiek gelewer op die Reser-
webank se swye oor die moont-
like verhoging van die bankkoers.

Kritici hetgesc die Bank is stil
omdal die polilici die monetere
beleid van die monelcrebeleid
gekaap hel. Hulle glo rentekoerse
word kunsmaLig laag gehou om
kiesers Leplesier. Polities is diL
onvaanvaarbaar om renLekoerse

munikasiekosLe is voorbeelde.
Die gereelde verduidelikings

daL 'n besondere verhoging "Iaer
as die inflasiekoers" is, is as sulks
waar, maar die Lotaal van die
soort verhogings maak Lesame 'n
meetbare verskil aan pryse.

ProduklCprysc, hoofsaaklik van
die landbousekLor, word deur die
produscntc se bemarkingsmde be-
heer. Sommige mde is konstruktief
en promoveer hul produkte, soos
wol en sagte vrugte, in mededin-
gende omstandighede.

By ander rade word daar tans
meer mark-georienteerd gedink;
maar die pryse van die meeste
produkLe, soos graan, suiwel en
selfs sigorei en lusemsaad, hel
die beskerming van die produsent
len doel. Daar is nie mededing-
ing nie.

Monopolie, prysringe, pro-
duksiekartelle en ander vorme
van prysoorccnkomste deur "med-
edingers" in 'n bedryf, het 'n
sLerkinvloed en kan lot hoer prysc
lei. Die Iys van produkte is am per
eindeloos en sLrek van medisyne
loLmakelaarsfooie, staal, plastiek,
boumaleriale, graanprodukte,
moLorbande, verpakkingsmateri-
ale en brandSlof.

Prysmanupilasie, wat in die
VSA of Duitsla'ld 'n emstige wet-
soorlreding is, kom in ons ny-
werhede voor.

Afrika koester.
Kenners se die huidige

maatreels moet gesien word teen
die valse optimisme wat som-
mige sakeleiers geskep heL toe
hulle sank sics as 'n stimulant vir
die Suid-Afrikaanse ekonomie
bestempel hel. Die regering se
"do your damndesL" houding het
bui telandse beleggers ook
afgeskrif.

Die Reserwebank hel egler
geen keusc gehad nie. Hulle moes
die bankkoers opskuif om die
ekonomie len minste tydelik te
onderskraag. Dit sal om die beurt
dalende ekonomiese bedry-
wigheid en pcrsoonlike veranning
meebring, het ekonome gewaar-
sku.

Daar word egter nou wyd
bespiegel dat rentekoerse nog lank
nie hul boonste draaipunt bereik
het nie.

Huisverbandkoerse staan nou
ook op 18% en geldmarkbronne
voorspel dat huisverbandkoerse
reeds in vroeg volgende jaar met
nog 1% sal styg.

Bouverenigings het reeds
vrocer die week 'n gemiddelde

geslagte lank ekonomies
uitgeskakel is en die land se po-
tensiCle rykdom daardeur beperk
is.

Dit is 'n oorvereenvoudiging
om af Lelei dat die land se wel-
vaart skielik sal verdubbel as alle
rasscdiskriminasie afgeskaf is. Die
agterstand in onderwys, opleid-
ing en die gebrek aan absorpsie
in 'n bedryfskultuur moeL eers
verdwyn -en daarvoor is tyd nodig.
Die feit bly eglerdal ons 'n grool-
liks sluimerende mark van dertig
miljoen mense het wal nie slegs
die verbruikersvraag kan laal
opskiel nie, maar self kan bydra
Lol produksie en dienslewering
en die styging van produkliewe
bales.

Daar is geen twyfel dat infla-
sic regslreeks deur swalsoplrede
en -beleid veroorsaak word nie.
'n Klassieke oorsaak van inflasie
is die skepping van LCveel geld
en krediel wal Le min goedere
najaag. 'n Mens kry die indruk
daLdie Reserwebank se invloed
nou hcelwal kleiner is. Dil is
waarskynlik dat oortollige Iikidi-
leit voortaan sterk IOLinflasie gaan
bydra.

Inflasie word aan die verbruik-
crsprysindeks gemeet en die sage-
naamde geadministreerde pryse
en koste maak 'n bydrae tot
stygings. Vervoertariewe en kom-

Deur Wilmien Vermeulen
Die verhoging van die bankkoers
tot 14,5% en die verhoging van
prima uitleenkoerse van 16% tot
18% gaan 'n bykomende las op
die verbruiker plaas, wat duurder
vir geleende geld gaan betaal.

Ekonome het gister gesc dat
die stap nie onverwags was nie.
Die verhoging was basics om die
Rand te beskerm deurdie uiLvloei
van kapitaal na hoc oorsese ren-
tekoerse Leete werk. Vir die ver-
bruiker gaan dit beteken dit daL
enige vorm van geleende geld,
hetsy vir huurkope, oortrokke
rekenings, persoonlike lenings,
die verbruiker 10% of meer gaan
koso

Alhoewel geldmark-kenners
krities staan teenoor die drastiese
stap het hulle beklemtoon daLdie
Rand se daling tot 'n nuwe
laagtepunt die week die verhog-
ing regverdig.

Die Rand het hierdie week sy
laagste vIal<in tien maande bercik.
Maandag het die die Rand Leen
R4,43 teen die Britse pond ver-
handel. Dinsdag het die Rand op
R2,5058 teen die dollar gedraai.
Teenoor die Britse pond was die
Rand se waarde 25% laer as in
Januarie vanjaar. Teen die Ameri-
kaanse dollar het hy met 29%
geval, 20% teen die yen en 13%
teen die Duitse mark.

Die kemprobleem met di'cR.wd
se waarde bIy egter die gevolg
van finansicle en ander sanksies
wat uitvoere belemmer en die
invloei van kapitaal stopgesit hel.
Dit reflekteer ook die gebrek aan
vertroue waL oorsese beleggers
in die poliLieke opset in Suid-

Deur Gus Fichardt
Sedert die formalisering van apart-
heid in 1948, het rassc-aangeleent-
hede die brandpunt in die poli-
tick geword. Ekonomiese sake is
as ondergeskik beskou en toevaI-
lig opsy geskuif deur die rege-
ring en opposisie.

Die nadeIigste twee gevolge
hiervan is die feitlike sLilstand in
ekonomiese groei, en inflasie.
Albei was voorspelbaar.

Apartheid het ekonomiese (en
ander) sanksies op die swart bev-
olking toegepas en dus Lwee-
derdes van die potensiele mark
lamgelc. Die basis van welvaart
is die uitbouing van bates; maar
die swartman is verbied om eien-
dom Lebesil.

Swart entrepreneurs is lOlaal
beperk oor waar en hoe hul sake
kon doen. Die lae plafon wal op
werknemers geplaas is, het
loopbaanontwikkeling erg be-
Icmmer en swartmense is oor-
wekligend lot arbeidslone be-perk.

Dit beteken dat fabrieke, han-
delaars en produsenLe hul nel kan
lOespits op 'n derde van die land
se markpoLensiaal. Die meerder-
heid, met 'n baie klein koopkrag,
het feitlik op die broodlyn bly
lecf.

Maar die toestand verbeter nou
danksy 'n mate van hervorming.
Die fcit bly egter dat swartmense

Gesprek
met
vakbonde
kan
Wet op
Arbeid
omseil

Deur Mari Gerber

Kellogs, Springs en SKF van
Stellenbosch het met Cosatu-
vakbonde ooreengekom om die
omseiling van sekere klousules
van die Wysigingswet op Ar-
beidsverhoudinge 1988 te be-
spreek.

Die bereidwilligheid van sekerc
werkgewers om so 'n gesprek
aan te knoop, dui daarop dat hulle
bekommerd is oor die Wet se
invloed op arbeidsverhoudinge.

Vroeer vanjaar het Theo Hef-
fer van Premier gese die Wet kan
daartoe lei dat werkgewers en
vakbonde saam nuwe riglyne vir
arbeidsverhoudinge uitwerk om
terugwaartse statutcre maatreels
te omseil.

Rob Childs van SAB het vroeer
gemeld dat SAB bereid sal wees
om saam met die vakbond Fawu
te kyk na maniere waarop die
bestaande erkenningsooreenkoms
tussen hulle aangepas kan word.
Sodoende kan die wetgewing
omseil word.

Childs het gewaarsku dat im-
plementering van die wysi-
gingswet kan lei tot bilaterale ar-
beidsverhoudinge waarby die
Staat uitgesluit word.

Die voorgestelde uilkontrakter-
ing uit die klousules en die voor-
waardes - indien enige - daaraan
verbonde sal of as wysigings lOt
bestaande erkenningsooreen-kom-
ste of as afsonderlike maar aanvul-
lende ooreenkomste beding word.
Sulke ooreenkomste sal soms vir
proefLydperke aange-gaan word.

Wysigings aan die Wet op Ar-
beidsverhoudinge kan dan vanuit
die praktyk voorgestel word.

Die stelsel kan op hierdie wyse
tot 'n gesonder en meer posi-
tiewe en vreedsame stelsel van
arbeidsverhoudinge aanleiding
gee.

Dr. Piet van der Merwe, di-
rekteur-generaal Mannekrag, het
onlangs by 'n konferensie in
Ladysmith gesc dat die Regering
masjinerie vir geskilbeslegting
tussen werkgewers en werkne-
mers daargestel het, maar dat dit
onmoontlik is om arbeidsvrede
in wette vas te Ie.

Hy het ook gese dat die hand-
hawing van arbeidsvrede nie
primer afhanklik is van 'n
regsraamwerk nie. Die gebruik
van wetgewing om ar-
beidsprobleme op te los moet as
'n laaste uitweg beskou word.
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ONS LESERS IS SPESIALE
MENSE.

DIE BESTE MANIER OM HULLE TE
BEREIK IS OM OP ONS BLADSYE TE

ADVERTEER.
LOOP SAAM MET ONS OP DIE WENPAD.

Tariefkaart
Standaard-tariewe
Enkel-kolom em (wit en swart)
Volblad (swart en wit)
Halfulad (wit en swart)

Kleur
Een spot
Twee spot
Volkleur

Spesiale posisie
Voorblad Vrydag-tydskrif

Spesiale tariewe
4 opeenvolgende plasings
13" "
26" "
52" "
2 plasings per maand * 6
2 plasings per maand * 12
1 plasing per maand * 6
I plasing per maand * 12

R8,50
R2300
Rl 150

R140
R280
R420

+25%

7,5% af
12,5% af
20% af
25% af
10% af
20 % af
10% af
15% af

Tegniese besonderhede
Standaard poniegrootte (tabloid) van 39 em diep by 26 em
wyd, 7 kolomme van 3,6 em elk. (Nie dieselfde as re-
daksionele kopie nie.)

Spertye
Swart en wit: Laaste bespreking Maandag voor publikasie
Laaste materiaal Dinsdag voor publikasie
Kleur: Laaste bespreking Vrydag voor publikasie
Kansellasies: OP die laatste 12 uur middag Dinsdag voor
publikasie.
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BIke keer weer dieselfde ou fossiele
Om darem vir Gary Player, wat

drie toemooie vir bejaardes gewen
het, as een van die ses te kies en
David Frost en Mark McNulty wat
onderskeidelik onder die eerste tien
in Amerika en Europa is, uit te laat,
wil 'n mens laat huil. Frosty is vol
gens die intemasionale ranglys die
tiende beste speIer ter wereld.

•
Rugby het gewen. Hierdie holrug

geryde stelling is al weer in omloop.
Elkekeeras 'npaleisrewolusie erens
dreig moet rugby wen en dieselfde
fossiele maar weer gekies word. Die
laasterugbybaas watuitdie geledere
van die manne gekies was, was Nic
Labuschagne van Natal. Jan Pickard.
en Louis Luyt het sommer van buite
komoomeem.

Dit sal interessant weesom te sien
hoeveel van die ou gesigte is vol
gendejaarweerdaar. Steve Strydom
is in Bloemfontein op dun ys na sy

span se katastrofiese seisoen. InPort
Elizabeth kan Lawton Fourie klaar
as't ware lessenaarskoonmaak. Koos
Vermaak gaan daar oomeem.

Ook Fritz Eloff kan nie te lekker
slaap nie, Hy probeer nou al 'n hele
klornpie jare vir dr. Craven onder
myn. Elke keer komhy bedroe daar
van af en beweer dan: "Rugby het
gewen."In Pretoriaword verwag dat
hy nou moet besluit of hy Dok wil
teenstaan en ofhy wil verdwyn.

Ek het net so 'ngevoel dat ons vol
gende jaar 'n interessante jaar gaan
he. .

•
Een sportsoort wat werklik daarop

kan aanspraak maak dat hy inflasie
geklophet, is gholf.Sommer nou die
dag nog kon net die Lexington PGA
met 'n prysgeld van meer as RlOO
000 spog. Vandagis dit die prysgeld
vir toemooie in die winterreeks.

LAPPE

LAUBSCHER

op die skoonveld

Netjammerdatdie werklike groot
sterre soos N ic Faldo, Sandy Lyle en
Greg Norman nog nie wil byt om
hier te kom speel nie. Daar is egter
verstaanbare redes hiervoor.

*
Rebelletoere of nie rebelletoere

nie? Die vraag is nog lank nie
bean twoord nie. Een groep se dit is al
uitweg, 'n Ander beweer dit is 'n
onregverdige omseiling van die
sportboikot teen Suid-Afrika.

Wat ook al 'nman sestandpunt is,
die jongste rebelpoging van atletiek
was 'n ontstellende ondervinding.
Niemand kan beweer dat die span
atlete warhier aangekom het wereldge
halte was nie. Die manier waarop
hulle egter met ons atlete gemors
het, het gewys dat net een of twee
van ODS marathon-atleteendalk Myrtel
Bothma waardige deelnemers by die
Olimpiese Spele sou wees.

*
Opkikkers enstimulante was weer

in die nuus. Virdie sportman is daar
nog sin in die bohaai, maar vir die
buitestander word die geskarrel 'n
duistere doclhof.

Ben Johnson word gevang met
stimulantspore in sy urine-monster
en van die Kanadese kabinet tot die
10K kruisig hom. PedroDegado word
in die Tour de France gevang met 'n
stimulant in sy monster en na in
gryping van die Spaanse minister
van sportjaag hy lustig voort en wen
die toer.Jannievander Berg wordop
die Rapport-Toer gevang en na 'n
boete (wat sy spanmaats betaal!) jaag
hy voort.

Maak dit sin? Miskien vir Juan
Antonio Sammaranch, baas van die
10K, maar vir die gewone sterfling
ryrn alles nie. Veral die Delgado
voorval stink.

Sonskynreeks skop af

...._',..,"

ing aan te sluit. Hy het Sacos se
beginsels in 'n brief uiteengesit.

Net een klub het gereageer, "Dit
lyk asofdie ouensvir ons skrik. Daar
is talle wit en swart spelers wat nie
rassige sport saammet ons speel,' se
hy.

Hy bevraagteken die motief agter
die wit klubs se oorspronklike be
langstelling. "Hulle wou ons vir
'window-dressing' gebruik om goeie
borgskappe tekry. Die klubs kon aan
maatskappye se dat hulle aan nie
rassige sport deelneem en maklik
geld in die hande kry."

Ironies genoeg het Sacos-bofbal
nog nooit probleme met borgskappe
gehad nie. Carlton Paper het van die
beg-in af nie-rassige bofbal onder
steun. "Hulle praat nie net nie, hulle
doen ook,AnderSacos-geaffilieerdes
sukkel hulle boeglam am geld in die
hande te kry." Die rede is hul
teenkanting teen apartheid.

"n Mens kannie verwag dat die
spelers Saterdae op pragstadions in
die witgebiede moet deelneem en
die res van die week in die ghetto's
moet bly nie,' se Alexander.

Die bofbalseisoen is op die
oomblik in volle swang met die in
ter-provinsiale toemooi om die draai.
Kaapse Distrikte sal sy titel verd
edig. Die toemooi vind tussen Kersfees
en Nuwejaar in Athlone plaas. .,

Die rede virbofbal se groei: "Dit
is 'n gesonde gesinsport."

Gary Player

"'.,

Die Amerikaanse

Deur Thabo Lennerd

inval gaan voort .

Nog 'n aspek vandie Amerikaanse
kultuur is besig om wortel te skiet in
Suid-Afrikaanse grond. En dit op
ons sportvelde.

As jy visies vanhamburgers, Coun
try-musiek en kougom kry,ontspan..
Dit is bofbal: amateur, nie-rassige
bofbal wat die hele gesin laat
saamspeel. En daar moet haastig
bygevoeg word dat dit nie in 'n
Amerikaanse droom bestaan nie,

Die Suid-Afrikaanse Bofbalver
eniging (SAB V) is in 1978 onder die
vaandel van die South African Coun
cil on Sport (Sacos) in Kaapstad
gestig. Sacos is bekend vir sy on
versetlike teenstand teen rassisme.
Die Suid-Afrikaanse Rugbyunie wat
.onlangs saam met Danie Craven en
Louis Luyt met die ANC in Harare
gesels het, is ook by hulle geaffil
ieer.

Die president van die SABV in
Transvaal, Mark Alexander, het sy
steun vir die Harare-inisiatief
uitgespreek. Op die oomblik is daar
nie soortgelyke eenwordingsplanne
in bofbal nie.

'n Paar wit klubs wat behoort aan
die "establishment" Suid-Afrikaanse
Bofbal Federasie het al vriendskap
like wedstryde teendie Sacos-rnense
gespeel. .

Alexander hei hierdieklubs daama
. uitgenooi om by die Bofbalverenig-

Gary Player
verras

DeurLappe Laubscher

Volgendeweek skop die Sonsk:ynreeks
formeel af met die Minolta-kopieer
ders se uitkloptoemooi by Sun City.
Die 'toernooi het hierdie week 'n
onverwagte inspuiting gekry toe Gary
Player aangekondig het dat hy gaan
speel.

Die aankondiging het die crgani
seerders ietwat in 'n verleentheid.
Player is nie gekeur nie en niemand
sal ontken dat die klein mannetjie in
swart een van die wereld se gevaar
likste spelers in 'n uitkloptoemooi is
nie. Daar is niks wat hy meer geniet
as 'n toemooi waar man teen man
speel nie.

Gekeurdes wat vroeg teen hom te
staan kom sal weet dat hulle in 'n
wedstryd was. Player ken al die truuks
om teenstander te knou voordat die
eerste bofhou geslaan is.

Die keurlys vir die toemooi is
verdag, John Bland is eerste gekeur
met Tony Johnstone tweede en Ful
ton AHem derde. Dit lyk nie reg nie.
Allem is tans verreweg die beste
speIer, terwyl Johnstone beter asBland
is. ,

Bland het vanjaar in Europa 'n
teleurstellendeseisoen beleef. 'n Mens
kan net wonder wat die opstellers
van die keurlys laat besluit het dat
"Mr Machinery" tans die beste spe
Ier is.

As die loting reg uitwerk, sien ek
uit na 'n eindstryd tussenAlIem en
Player. Dit kan prettig wees.

almal
.met
besluit
om te speel

Fulton Allem



Kies .Ses verower wedders

Mnr.Sport se sy se
oor beoogde raad

SPORT

Lappe Laubscher het die
week namens Vrye
Weekblad meer oor die
beoogdesportraad vir Suid
Afrikaansesport uitgevind.
Daar word reeds lank oar
so 'n raad gespekuleer. Hugo
Olivier is dievoorsitter van
die implementer
ingskomitee wat die raad
moet loods.

Vrye Weekblad: Daarword nou reeds
lank gepraat oor 'n sportraad. Hoe
vorder julle en wanneer kan daar 'n
aankondiging verwag word?
Olivier: Ek weetdaar is baie mense
wat al ongeduldig raak. Eers was
daar die RGN-ondersoek en daarna
die loodskomitee se verslag. Al hi
erdie werksaamhedewas waardevolle
groeipyne watafgehandel moes word.
Ons gaan op 25 November vanjaar
'n grondwet aan Suid-Afrikaanse
sport voorle.Jndien die grondwet
aanvaar word,sallede gewerf moet
word. Ons hoop om teen Maart
volgende jaar ons stigtingsvergad
ering te he. Op 1 April behoort die
Konfederasie van Suid-Afrikaanse
sport van die grond af te wees.
Vrye Weekblad: Het so 'n koepelor
ganisasie vir sport' werklik 'n
bestaansreg?
Olivier: Ja beslis. Soos ander sfere
van die volkshuishouding - soos die
landbou - en die sakewereld het
sport ook 'n struktuur nodig wat
namens homkanbeding. Die beding
ing sal na owerheidsvlakke en na
die privaatsektor geskied. Ons sal
knelpunte moet identifiseer soos 'n

Deur Equus, 'n kenner van
wedrensake wat wedren
gangersvoortaan op hoogte
sal hou met wedrennuus en
wenwenke.

Vroeer dae het die mense gereeld
gewaarsku dattrou nie perdekoop is .
nie. Vandag het die storie baie ver
ander, Om perde te koop en perde te
speel het bait:duur geword. Maar (lit
is ook 'n manier waarop die gewone
wedder die spreekwoordelike pot goud
by die reenboog se punt kan bekom.

Deesdae is diegroot belangstelling
in die wedrenwerelden die wedsoort
wat die geld laat inrol, die Kies Ses,
wat in 'n relatief kort rukkie gegroei
het tot een van die gewildste wed
denskappe in die land. 'n Paar dae
geledehet dieonset op die Transvaalse
Kies Ses juis weer die Rl miljoen
oorskry.

Vrye Weekblad sal voortaan ger
eeld met vuurwann wenke wedders
help om moontlik in die Kies Ses 'n
slag te slaan. Terselfdertyd sal wenke
ook verskaf word oor die Boerpot,
wat reeds as een van die groot
geldmakers gevestig is.'

Saterdag salalle oe gevestig wees
op die Gerrniston November Handi
cap oor 1 600 meter met die reuse
prysgeld van R250 000 wat op

. Gosforth Parkbeslis word. Die hoo-

gebrek aan fasiliteite in sekeregebiede,
en dan gemeenskaplik met die ower
heidsinstansies onderhandel om sake
reg te stel.
Vrye Weekblad: Jy noem ower
heidsvlakke. Het die regering hoege
naamd 'n verpligting teenoor sport?
Olivier: Beslis. Soos dit die staat se
plig is om hospitaaldienste, paaie en
ander noodsaaklikhede te voorsien
is dit ook die staat se plig om te help
met die daarstelIing van 'n sport-in
frastruktuur. Ek praat hier van die
staat en nie van die regering van die
dag nie. Die staat moet help, maar
mag onder geen omstandighede
inmeng in die outonomie van sport
nie. Die struktuur .moet dus nie
noodwendig die party wat aan be
wind se beleid weerspieel nie.
Vrye Weekblad: Is dit nie 'n bietjie
idealisties nie?
Olivier: Beslis nie. Dit werk oral in
die wereld so - van Rusland tot in
Amerika.
Vrye Weekblad: Dit lyk nie asof dr,
Treumicht die siening deel nie. Hy
'het verlede week in Pretoria 'n taam
lik drakoniese sportbeleid van die
Konserwatiewe Party bekend gemaak.
Olivier: Ek is bly jy gebruik die
woord drakonies. Die Konserwatiewe
Party sal leer dat sportnie van ower-,
heidskant gereel en gemanipuleer
kan word nie. Suid-Afrika se sport
manne het klaar besluit om saam te
speel en teen almal te speel. Geen
politieke party kan ons nou van koers
af bring nie.
Vrye Weekblad: Wat van plaaslike .
opsies?
Olivier: Daarmee het ek geen
probleem nie. As 'n klub sou besluit
hy laatnetJode ofGrieke toe is ditsy

fwedren maak deel uit van die Kies
Ses sowel as die Boerpot.

'n Vroee gunsteling wat hier kan '
seevier is' die puik vierjarige mer
rievul Mill Hill wat al getoon hetdat
sy die beste van haar geslag in die
land kan kafloop. Die keel"durf sy
die 'groot kanonne aan, maar met
slegs die minimum-gewig van 48kg
op haar rug sal sy moeilik gestuit
word. Die merrie het juis haar voorla
aste wedren oor die afstand van 1
600 meter speel-speel gewen.

As versigtige wedders Mill Hill
nie as anker wil oorweeg nie, kandie
vyfjarige hings I Try bygevoeg word.
Die perd wat deur die Nataller Alis
tair Gordon afgerig word, het vroeer
vanjaar gewys waartoe hy in staatis
deur vier agtereenvolgende wedrenne
te wen. Hy keer nou terug na die
wedrenbaan na 'n kort ruskans enas
hy op sy beste is kan hy 'n groot
gevaar vir Mill Hill inhou.

Ander deelnemers wat in die
November Handicap dopgehou moet
word, is Enforce met die bedrewe
Basil Marcus in die saal, en Michael
Roberts se Cloud High wat laas net
netdeur Bucket Shop geklopis.Hermie
Vermaak wat die perd goed ken, is
weer in die saal.

In die eerste been van die KiesSes
troon drie perde uit, naamlik Pen
ance, Sharpy en Toastmistress.
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Hugo Olivier
goeie reg. So 'n klub kan egter nie
aanspraak maakop finansiele en ander
steun van die nuwe liggaam nie. Die
liggaam kan hom egter ook nie toe
maaknie.
Vrye Weekblad: Voorsien jy dus 'n
koepelstruktuur wat apolities gaan
wees?
Olivier: Beslis. Ons erkendie vryheid
van keuse en vryheid van deelname
van sportmanne, Niemand kan ged
wing word omiets teensy sin tedoen
nie. Sport is niedaar om 'n ideologie
te propageernie. Sport is in sy wese
regverdig en impliseer dat almal
gelyke kanse gebied moet word.
Vrye Weekblad: Afgesien van die
bestaande Suid-Afrikaanse Sportfed
erasie bestaan daar ook Sacos as
koepelstruktuur in Suid-Afrikaanse
sport. Watis uhoudingjeens Sacos?

Eeersgenoemde het 'n paar weke
gelede met haar debuutlopie 'n be- .
lowende derde plek uitgeloop. Sy
kan net verbeter hierop.

In die tweedebeen wat terselfder
tyd die eerste been van die Boerpot
is, lyk dit of sake uitgespook sal
word tussen Melt Down, Buffangel,
enSun Rock. Laasgenoemde is reeds
sewe jaar oud maar die reun het
onlangs getoon dat hy nog Ius is vir
hardloop toe hy feitlik deurentyd op
Genniston die pas aangegee het en
slegs teen die einde deur Forceful
verbygesteek is.

Shacked Up, die sesjarige reun
wat in die sesde wedren hardloop,
moet as sterk aanspraakmakerop die
eerste plek beskou word. Die perd
eindig gereeld onder die voorstes en .
na sy puik tweede plek agter Treas
ure Cove Iyk hy na die een om te
troef. ' '

Indie agtste wedrensal diemeeste
geld verwed word op die vierjarige
reun Dandy Man. Die bekwame jokki
eskap van Jeffrey Lloyd kan moont
lik hier die deurslag gee. Die perd
dra 2kg swaarder as Xeros en daar is
nie veel te kies tussen die twee as die
gewigte in aanmerkinggeneem word
nie. Dandy Man kan moontlik net
net die beste daarvan afkom.

In die laaste been vandie Kies Ses
lyk dit na 'n groot tweestryd tussen

Olivier: Ek kannie op die terrein van
verskillende nasionale sportliggame
beweeg nie. As daar, soos in die
geval van rugby, twee liggame bestaan,
is dit daardie sport se taak om mekaar
te vind en in belang van sport een
organisasie testig. So 'n liggaam sal
baie welkom wees om aan te sluit by
die Konfederasievan Suid-Afrikaanse
sport.Vrye Weekblad: In die geval
van rugby Iyk dit asof die ANC n
groot rol gespeel het om die twee
groepe nader aan mekaar te bring.
Sou u wou sien dat die ANC as
bemiddelaar in ander sportsoorte oak
optree?
Olivier:TerwyludieANCnoemwil
ek Sanroc en.Sam Ramsammy be
handel aangesien dit jou nog vraag
sal spaar. Metrnnr. Thabo Mbeki en
Sam Ramsammy praat ek nie.
Negdie ANC nog die verteenwoor-

'. digers vail Sanroc is demokraties
deur die mense van Suid-Afrika
verkies. In my boekie verteenwoor
dig hulle niemand nie. Enigiets wat
die ANC magse ofdink: is irrelevant.
Suid-Afrika seprobleme sal hier deur
die mense van Suid-Afrika opgelos
word.
Sacos is anders.Sy mense is verkose
verteenwoordigers en ek sal graag
methulleingesprek wil tree. Ekmag
noem dat ons tans hard daaraan werk
om so 'n gesprek moontlik te maak,
Om u vraag te beantwoord, nee ek
sien geen rol vir die ANC in onder

,handelinge metSuid-Afrikaanse sport
nie.
Vrye Weekblad: Daar is tog in sekere
rugbykringe die hoop dat die onder
handelinge j~is die deure kan oop
maak vir 'n terugkeer na die intema
sionale arena.
Olivier: Dit is 'n ydele droom. Ek
weet van talle sportbase wat bereid
is om teen Suid-Afrika te kom speel,
Die probleem is netdatregerings hul
eenvoudig nie toelaat nie. Die ANC
sal baie aanmatigend wees as hy
dink dat hy 'nregering soos die van
Frankryk in 'n nuwe. koers sal kan

I dwing.

Bally Green. en Gentleman.
Eersgenoemde het al in sterker
geselskap gehardloop en baie be
lofte getoon maarGentleman wat 'n
jaar ouer is,heteersonlangs 'nMaiden
Plate gewen - maar dit heel in
drukwekkend gedoen deur Forty Sec
ond Streetmetmeer as ses lengtes te
klop.

Omop te 80m: Dit lyk na 'nmoeilike
Kies Ses en Boerpot waarin ankers
maar skaars is. Vir wedders wat wi!
waag word die volgende potte aan
beveel:
Kies Ses: R72
Eerste been: Penance (10), Sharpy
(12), Toastmistress (14).
Tweede been: Melt Down (3), Buf
fangel (5) en Sun Rock (14).
Derde Been: Shacked Up (2), Lord
DeGray (5).,
Vierde been: Mill Hill (16), I Try
(14).
Vyfde been: Dandy Man (1), Xeros
(3).
Sesde been: Ballygreen (5), Gentle-
man (8). '

Boerpot: R9
Eerste been: Melt Down (3), Sun
Rock (14).
Tweede Been: Shacked Up (2), Lord
De Gray (5) en Imperial Silver (8).
Derde been: Mill Hill (16).
Vierde been: Dandy Man (I), Xeros
(3) en Northem Singer (12).

S-Afrika
se tennis
uitgeskop?
Deur Thabo Lennerd

Dit lyk asof die Suid-Afri
kaanse Tennisunie (SATU)
sedae as lid van die Inter
nasionale Tennisfederasie _
(lTF) getel is. Met tennis
nou.ook deel van die Olimp
iese Spele, is die ITF onder
emstige druk van die In
temasionale Olimpiese
Kornitee om Suid-Afrika
uit te skop.

Dit blyk uit die ITF-nu·
usbrief van Augustus. wat
verslag doen oor die jaarver
gadering van die ITF wat
in Julie gehou is.

Onder leiding van die 
Skandinawiese lande word
gepoog om die Suid-Afri
kaanse Super-Reekstoer
nooivolgendejaar van die
Gr3,!1d Prix-kalender gesk
rap te kry.

Ookgaan die SA kampio-
enskap waarskynlik
verwyder word van die lys '
van toernooie wat ampte
lik deur die ITF erken word

Suid-Afrikakan geruime
tyd al nie aan die Davis
beker, die Federasiebeker
en die Wereld-jeugbeker
deelneem nie.

Die nie-rassige Ten
nisvereniging van Suid-.
Afrika (TASA) steun pog
ings om SA-TU te isoleer. .'

Colin Clarke, sekretaris
van die Sacos-geaffilieerde
TASA, se Suid-Afrikakan
nieverwag om tot die inter" ,
nasionale tennisge- '
meenskap toegelaat word
tensy daar een tennislig
gaam in die land is nie.

Of so 'n liggaam binne "
die afsienbare toekoms die ..
lig sal sien,weet hy nie.'
Tennis in Suid-Afrika het ,
'n onstuimige verlede. In,

'1978 het die'ITF ,'n kom- :
missie van ondersoek aang-",
estel om ondersoek te kom .
instel na die samesmelting
van tennisliggame in Suid-
Afrika. .

Die kommissie, onder
.voorsitterskap van die'
huidige president van die
ITF, Philipe Charrier, het
die land deurreis en al drie
tennisliggame in Johan~

nesburg ontmoet.
Die swart liggaam en die

kleurling-Indierliggaam het
voorgestel dat alma! ontbind .
eneennie-rassige organis-.
asie vorm. SATU was nie
hiervoor te vinde nie.

- . TASA het twee on
suksesvolle pogings
aangewend om tot die ITF
toegelaat te word. SATU
se vriende het op albei
geleenthede teen hul aan
soeke gestem,

Volgens die internasion-
'- ale sportboikot is T ASA

nie veronderstel om oorsee
deel te neem nie, Volgens
Clarke het hul aansoek
gedoen om op hoogte te
blyvan intemasionale ten
nis, en om goeie afrigting
te kry.
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Versoening ofbreuk

d

geweet?
WAS Dr. Craven onder die in
druk dat daar goedkeuring op kab
inetvlak bestaan vir rugby se
skakeling met die ANC?

Die moontlikheid het sterk na vore
gekom toe Craven minister FW de
Klerk se toespraak op Lichtenburg
vergelykhetmetdr. HFVerwoerdse
berugte Loskopdam-toespraak van

1965.
In 1965 het minister Jan de klerk,

toevallig FW de Klerk se pa, aan
Craven goedkeuring gegee om in
Nieu-Seeland te se dat Suid-Afrika
nie am Nleu-See1and sou voorskryf
hoe om sy span te kies wat in 1967in
Suid-Afrika sou toer nie.

Nek omgedraai

Het die
Kabinet

De Klerk

Toe Craven die boodskap in Nieu
Seeland oordra, is daar in' Nieu
Seeland afgelei dat Maori's nou
welkom sou wees. Dr. Verwoerdhet
die moontlikheid onmiddellik in sy
veelbesproke toespraak by
Loskopdarn die nek omgedraai.

Baie sportkenners beskou Ver
woerd se Loskopdamtoespraak sa
die dag waarop Suid-Frika se sporti
solasie begin het.

Dit het Suid-Afrikaanse sport en
politiek onafskeidbaaar van mekaar
gemaak.

Vandag word in sportkringe gese
dat waar Suid-Afrika eens vir die
wercld wou voorskryf hoe hy sy spanne
moet kies, hulle nou dieselfde am
ons doen,

Dit is bekend datdr. Louis Luytin
private gesprekke laat blyk het dat
hy minstens twee kabinetslede se
toestemming gehad het vir die be
sockaanHarare. Die name wat genoem
word is die van ministers Pik Botha
cn Magnus Malan.

In regeringskringe word ten sterk
ste ontken dat enige lid van die kab
inet sulke toestemming gegec het.
Die vraag is nou of Luytvir Craven
onder die indruk gebring het dat toe
stemming wel bestaan.

Dit sou verduidelik hoekom Cra
venLoskopdam aan Lichtenburg wil
koppel. President PW Botha het tot
dusver sulke besoekekonsekwent
afgekeur.

het.
Craven hetbotwe g geweierdat die

. Res van Suid-Afrika dit doen. Die
versoek dat dievlag gedra word, het
van FAK-baasHendrik Sloet gekom.

Craven het dit as 'n Broeder
bondversoek beskou en viervoet
vasgesteek. Sedertdien behandel
Craven vir Eloff met' minagting en
ken hom in geensaak oor die Raad se
besluite nie. Hy beskou Eloff as 'n
Broederbond-spioen in rugbykringe.

Die toetrede van minister FW de
Klerk tot die debat kompliseer sake
verder. Indien die raad Eloff steun
kan dit nie net as 'n oorwinning vi;
Eloff nie, maar maar ook vir die
Nasionale Partybeskou. Dit sal Suid
Afrikaanse rugby waarskynlik vir
die volgende dekade in 'n intema
sionale woestyn laat.

Wen Craven, sal dit die posisie
V(\Il De Klerk moeilik maak. Hy het
reeds met regeringstappe teen die
Raad gedreig indien dit gebeur. Hy .
sal dan waarskynlik sy dreigement
moet uitvoer.

Die kans is goed dat die Raad gaan
probeer om met 'n kompromie-voor-.
stel almal tevrede te stel. In 'n verklar
ing sal Craven waarskynlik geloof
wordvir sy sterkstandpunt in Harare
teen ANC-geweld, dank sal betuig
word aan Dok vir sy volgehoue
pogings om Suid-Afrika in intema
sionale rugby te hou, en dan sal
skakeling met nie-rugby-organisasies
in 'n versigtig bewoorde laaste
gedeelte afgekeur word.

Dok sal waarskynlik bereid wees
om so 'n voorstel te steun. As Eloff
dit steun, beteken dit hy het verloor.
Steun hy dit nie,sal hy waarskynlik
as vise-president bedank en hoop De
Klerk kom tot sy redding.

Opperman
se rol

~ie man agter d~. Craven se besoek aan die ANC was Rudolf Opperman,
uittredende president van die SA Nasionale Olimpiese Komitee.
Vrye Weekbladkan nouonthul dat Oppennanreeds voordie Dakar-beraad
verlede jaar vir Tommy Bedford probeer skakelhet om kontak met
sportleiers in Afrika deur die ANC te probeer bewerkstellig.
Na Bedford se terugkeer uit Dakar het Opperman verskeie kere met
Bedford gepraat en ook 'n vergadering gerecl waar Bedford saam met Joe
Pamensky van krieket, Hugo Olivier van gimnastiek en Craven opvol
gaksies ondersoek het.
Toe Bedford laat weet het dat hy weI kontak kon bewcrkstellig, het
Opperman koue voete gekry en kop uitgetrek. Pamensky was uit die
staanspoor teen sulke kontak gekant, terwyl Hugo Olivier ook nie sterk
genoeg oor Opperman se inisiatief gevoel het nie.
Opperman se optredewas die verrassendste van alma!. Hoewel hy uit die
s.taanspoor oor die vordering ingelig is, het hy die oomblik toe dit aan die
1Igko~ da~ ~gby kontak met die ANC bewerkstellig het,dadelik 'n teleks
a:m die Minister van Nasionale Opvoeding gestuur waarln hy sy afkeur
uitgespreek het.

Luyt

U it 'n persoonlike oogpunt het hy
nie 'n keuse as om Craven te steun
nie. Su1ke steun sal egter nie sy
posisie opPotchefstroom versrerk
nie.

Dit is duidelik dat Donderdag se
vergadering finale uitsluitsel gaan
gee oor die toekoms van Suid-Afri
kaanse rugby.

Die stryd agter die skerms tussen
Dok en Eloff is nou reeds etlike jare
aan die broei, Vroeer vanjaar het
Eloff vir Craven openlik uitgedaag
toe N oord-Transvaal se span op Re
publiekdag met 'nRepubliekvlagop
die bors op Loftus Versveld gespeel

Dr. Danie Craven se besoek aan die ANC in Harare
. maak steeds opslae. Volgende week word die
aangeleentheid op die vergadering van die Suid

Afrikaanse Rugbyraad in Kaapstad bespreek. Vrye
Weekblad se sportredaksie het die agtergrond en die
gevolge van die Harare-besoek in diepte ondersoek.

Craven

kom.
Lawton Fourie het aan die einde

van sy pad in rugby-administrasie
gekom. Hy sal waarskynlik volgende
jaar deur prof. Koos Vermaak as
president van die Oostelike Provin
sie vervang word. In hierdie stadium
Iyk hy nie na 'n faktor nie.

JohanClaassen se posisie is moeilik.
Dit is bekend dat Craven hom as sy
opvolger wil sien. As hy sy rug op
Craven draai, en Dok wen die stryd,
sal dit die einde van sy pad beteken.
Sou hy Eloff steun en die wen, sou
dit beteken dat hy agter Eloff in die
tou moet inval.

in Rugbyraad?
Die vergadering Vlm die Suid
~frikaanseRugbyraad Donderdag
In Kaapstad is die belangrikste
vergadering in die99 jaar van die
Raad se bestaan.

Oor die afgelope vyf jaar het 'n
steeds groter wordendekloof ontstaan
tussen dr. Danie Craven en sy vise
president. prof. Fritz Eloff. Telkens
is die troebel waters "in belang van
rugby" gekalmeer.

Die keer is dit anders. As Craven
na Donderdag nog president van die
Rugbyraad is, sal dit beteken dat
Eloff finaal die knie gebuig het. Die
Leeu van die Noorde sal 'dan waar
skynlik ook in Noord-Transvaal aan
die einde van sy pad kom.

Is Eloff egter die nuwe president
aan die einde van die konfrontasie,
sal niks dr. Louis Luyt keer om 'n
wegbreekgroep te stig en
beroepsrugby in Suid-Afrika te bee
gin nie. .

Die uitvoerende bestuur van die
Raad is in die'stadium in twee kampe
verdeel. Aan die eenkant is Craven,
Luyt, dr. Nic Labuschagne en waar
skynlik Jan Pickard. Aan die ander
kant is daar Eloff, Steve Strydom en
Ronnie Bauser. In diemiddel is daar
Lawton Fourie en prof:Johan Claas
sen.

Craven, Luyten Labuschagne dink
in beginsel dieselfde. Pickard ver
ski! waarskynlik vanCraven oor die
besoek aan Harare, maar hy is onge
looflik lojaal teenoor Dok Craven en
sal waarskynlik nie bereid wees om
sy kop te eis nie.

In rugbykringe word Strydom as
'n ietwat lagwekkende agterryer van
Eloff beskou. Hy juigen ondersteun
.sy baas, maar swig wanneer hy van
aangesig tot aangesig met Craven
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kortspeler Be Happy. Maar die
volwaardige eenman-stemorkes
senuwelangspeler,Simple Plea
sures, is onlangs op die rakke
geplaas, en is net soos die titel
aandui.

Dit is ook hoe Bobby is. Hy
staan vroeg op, eet brekvis, lees
'nboek, vatdie kinders skool toe,
glimlag baie...daai soort van goed.
Ongekompliseerd.

Oitword ook insy werk weer
spieel, Hymaakditvir luisteraars
irriterend moeilik om nie ten
minste 'nbietjie te glimlag nie.

Verwag onuitspattigeverwerk
ings van 'n paar antieke maar
tydlose deuntjies op Simple Pleas
ures, soos die Rascals se Good
Lovin', die Beatles se Drive My
Car, Cream se Sunshine of Your
Love en Suzie Q. Daar is ook
"komposisies" van McFerrinself.

'n Veilige koop en 'n mootvir
diewatverslaafisaan Iets Nuuts.

McFerrin - sing en slaap op die eienaardigste plekke

Musiek-schnitzels
Simple Pleasures: Bobby
McFerrin

Net toe mens dink dis weer
veilig om te beginkla hoe ver
velig die musiekwereld is, kom
dryf ene Bobby McFerrin in die
intemasionale amateur musiek
kritici se drinkwater.•

am McFerrin 'nsanger te nocm
is soos om te se die.Pous is ge
lowig. . .

Want behalwevir sy gewone
sang boots Bobby basies Alles
met sy eie stembande (en 'n bi
etjie hulp vanmodeme tegnolo
gie) na - kitaar,baskitaar, ritme
kitaar, perkussie, klawer
bordklanke, kore ens.

Hiervoor gebruik hy sy lyf as
instrument - klap sywange, tik
sy bors met sy duime, klop sy
keel met sy handpalms.•.'n ware
bedreiging vir die "stand-up"
komedie-tradisisie. Suid Afri
kaners is al bloot-gestel aan die

GBB· Ry...
Johannes Kerkorrel vandie GBB (Gereformeerde Blues Band) is hier
deur fotograafSteveHilton-Barber met'n geroesteimplement tussen
sy bene gevang. Die GBB se hulle witAfrikaans weer laat rock. Ons
dag ons wasnog altyd... Rocks, ek bedoel,

"Afrikanargie" het nou so "populer" geword dat Kerkorrel al be
laglike voorstelle om met Fanus Rautenbach te gesels van die hand
begin wys. DieGBB is een van die groepe watop die lank verwagte
saamgestelde Afrikaanse plaat van Shifty opgeneem is. Die plaat sal
teen die eindevanNovember onder dieVoelvry-banier verskyn. Die
kortspeler, Ry(oor 'nkleindorpse knapie watwilwegbreek na Main- .
stay), is reeds op die rakk.e.

Peto se
debuut
eindelik
hier

Robin Hawkins van die Kaap
stadse groep Artvark met 'n
onderhoud in Blits:"Wewentto
play the same anti-military stuff
alanECC party. It was likeplay
ing to blobs. They sat thereand
no one responded to anything,
they were so busybeingcool,and
Left, that they actually forgot to
think Left. Left is more thanyou
wear."

KHAYA - waar die hart is
Peto
Na maande en maande se
gesukkel is die lankverwagte
Peto-debuutplaatnou uiteinde
lik vrygestel.

Die groep se unieke
.mbaqanga-mengsel soual in
Maart verskyn het.

Maar Peto ("vriend" in die
nuwe township fly-taal) moes
eers allerhande gedaantewis
selings oorkom.
. 'n Ontydige leemte in hulle

horing-seksieen irriterende
beloftes van intemasionale
kontrakte wat nooitwerklikheid
geword het nie, het sakein die
wiele gery.

Peto wat in 1985 die Shell
Road to Fame wenners wasen
verlede maand die Harvest
Music Personality-toekenning
ontvanghet in die mees
belowendenuweling-kategorie,
speel 'n verfrissendeCrossover
mengsel wat oor feitlik diehele
spektrum van townshipmusiek
strek.

Chris Tokalon is weer op
saxofoon, terwyl Ringo Madlin
gozi nou reeds ontpop heras 'n
sanger van die hoogste formaat.

Hoewe1 die meeste komposi-
... sies 'n jazz-mbaqanga-basis

het, is daar ook die reggae
gebaseerde Rocking Situation
endie uiters dansbare jive-snit
African Salad.

lets vir almal basies.
Dankie.

Vrye Persoonlikheid van
die Jaar:
Hoog aangeskrewe TV-aanbie
der, Heidi van Gras eh...Gass.
Gerugte dat die SAUK haar
huidige programse naam van Zet!
na Zol! wou verander - pleks
daarvan om haarna 'nanderpro
gram te verskuif - is totaal on
waar.

Sy word gekies as die Vrye
. Persoonlikheid Van die Maand
omdat sy aan 'n heleYolk bewys
het dat waar daar 'n rokie is,daar .
nie noodwendig 'nvuurtjie isnie,

Wat wei waar is, is dat Sonja
Heroldt een van die mense iswat
inaanmerking geneem word as
aanbiedervan Z. (Ons daggabe
langstelling Ie by musiek).

Ringo van Peto

tensieus, verfrissend onernstig,
voldoende dansbaaren totaalon
simpel. 'n Veiligekoop, a1 is dit
netvirdieoulike beertjies opdie
omslag. Whahooha!

,
vanLet's Win!, maar hy het ook
raad vir ons land se moeders:
"Keep thechildrenoff the street!
Let them hear the Video-beat."

Wathyk1aarblyklik nie in ag
neem nie is dat die meeste kin
ders juis in ons land se Video
arkades vergader om dagga en
ander vreerride dinge te koop.
Dievraag is: Kanmens Feldman;
wat'ngrootinvloedop kinders se
musieksmaak en sosiale gewoon
tes opdie Witwatersrand uitocfen,
daarmee vertrou?

,

Sosiale selfmoord (maar
nietemin waaghalsige)
kommentaar • Iste prys:

Aanhaling van die week:
Sanger/lilosoof/hondeliefltebber
Rozanne Botha (uit haar week
Iikse rubriek in Beeld): "Terwyl
ek besig is met my hare, Ie my
hondjie, Oubaas, indie kamer by
my. Hyweet gewoonlikas daar
'n afskeid in die lug is". .

Sykry ook tweedeprys virdie
juweeltjie: "OnsAfrikaners isoor
diealgemeen liefdevol. Onssoen

.mekaar somrnerop die mond..."

Die Spectres is 'n
groep Johan
nesburgers wat hulle
metwaardigheid aan
sosiale druk afvee.
Onbei"ndruk deur
dieplaaslikeetniese
lawaaiwa ofdesper
ate Britse neo-Gotiek
(ignoreer die Vamperella-agtige
logoj.ishulleernstig gerigop ge
wone ouPlesier.

'n Klompie eksemp1are van
hullekortspeler,Teddy Bear, wat

Oor Teddies en Beertjies

Saamgestel deur
CHRIS DU PLESSIS

Om van dieslaggate
wat saam met 'n eerste

uitgawe kom toe te stop,
word 'n gedeelte van
Klugpunte die week

afgestaan aan skaamte
lose skinner onder die
banier Twyfelagtige

Toekennings. Lees en
weensaam.

KLUGPUNTE

Twyfelagtige Toekennings

Selt-geselaar van die eeu:
Peter Feldman met Video
Games

Almal maak ten minste een
ongoddelike blaps in hulle le
wens.letswat altyd,selfs tydens
hul beste oomblikke, aan hul bly
knaag.

Op die manier sal Johan
nesburg se musiek-kritikus Pe
ter Feldmuis...demmit! Feldman,
homself sekernooitvergewe vir
sy debuutopname Video Games
Die.
. Die kortspeler, onder die Pete's
Prowlers-banier, is onlangs deur
RPM uitgereik.

Met die hulp van Mark HoI
land het acme Peter vorendag
gekom met 'n aaklige dub/rapt
rockpop-poging wat goeie nuus
magwees virmusiek-masochiste;
maar...

Peter (wat self 'n rap of wat
geeopdieplaat) sedoel is om sy
eksklusiewe kennis van moderne
tegnologie aan die wye weoreld
bekend te stel.

Hy het egter ook 'n morele
boodskap. Hyvoer kinders die .
gewone Amerikaanse nonsens

2
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,Vetkoekkoniogin' '0 ster in Uys se Panorama

Almal wag vir Gods II

"
·i
.1,

• 1
'I

Deur At Kotzenberg
SUID-AFRIKA gaan dalk
langervir sy eerste Oscar
toekenning wag as wat aanvan
klik beplan is. Gods MustBe
Crazy II, die opvolger van die
trefferprentwat die wereld
gaande gehad het, is na byna
vyf jaar se beplanning en
filmwerknog nie klaar nie.

Regisseur Jamie Uys en sy
span van ses werk nou van .
vieruurelke oggend tot nege
uur elke aand om die rolprent
klaar te kry. 'n Amerikaanse
filmredigeerder is al 'n slag
hierheen gebring om Uyste
help,maar is weer terug
Amerikatoe.

"Ons hoop om in Desember
die rolprent in Amerika vry te
stei en teen Maart in Europa,;'

Deur Andrew Donaldson

RALPH LAWSON, die
regisseurvan Pieter DirkUys
se Panorama, 'n drama oor
Robbeneiland wat volgende
week (9 November) in die Nico
Malan begin, het met die hande
in diehare gesit.

Wie sou die rol vertolk
vandie ingeperkte Sibi, wat
toegelaatword om haar siek
vader op die Eiland om
menslike redes te besoek?

Aanvanklik sou die rol '
gespeel word deur die aktrise
Thoko Ntshinga, wat opgetree
het in die oorspronklike
produksievan "Panorama"by .
die Grahamstadse Fees, waar

het Uys verlede week aan Vrye
Weekblad gese. SterKinekor
het reeds die prentophulle lys
van rolprente vir Maart geplaas.

Jamie, watbekend is vir sy
noukeurigheid, wil hedie film
moet perfek wees voor dit
vrygestel word. "Ek vat maar
bietjie langer as die meeste
ander," het hygese.Ander
spanne beskikoor sowat 30
mense, maar Jamie verkies om
met 'n klein betroubare span te
werk.

Die wereldpremiere van
Gods II sou aanvanklik in
Augustus in New York plaas
vind en kort daarna inTokio en
Wes-Berlyn, Jamie ensy span
is nou besig met die finale
meng en klankbaan-regie,

Gods IIbeloof om -n nog

dit goed deurdie kritici
ontvang is. Sy moesegter terug
Engeland toeom heropnames
vir 'n film temaak.

Ter elfder ure isdaar
geskarrel vir 'nplaasvervanger,
maar daar was niemand nie: dis
baie moeilikom swartmensete
oortuig om indie Nico Malan .
op te tree.

Aspirant-aktrises is toe in
'n koerantadvertensie na
oudisies genooi.

Lawsonse probleem is
onverwags opgelosdeurLulu
Galo, a restaurateur en Langa
se "vetkoekkoningin", soos sy
haarself noem.

Toe hymetGalo oor die
foon praat, kom hy agterhaar .

grater treffer en geldmaker vir
vervaardiger Boet Troskie te
wees. Troskie, eienaar van
Mimosa-films, het verskeie
maatskappye in Amerika wat
voltyds rolprente vervaardig en
versprei.Hyis 'n multi
miljoener.

Dit is bekend dat hy Gods II
as so 'n goeie produk beskou
dat dit 'n eerste Oscar vir Suid
Afrikakan losslaan.

Jamie voel minder seker:
"Ek weet nie of dit 'n Oscar '
gaan kry nie, maar ons wil teen
SeptemberinAmerika open is
sodatdit vir 'n Oscar in
aanmerking kan kom."

GodsI het R300 miljoen
wereldwyd verdien, is in 45 tale
vertaal, en word steeds vertoon.
In Japan hetditkultusstatus

stem het baie min skaafwerk
nodig.

Hy vratoeof sy weet
walter soortrol sy moet speel?

Ja a, sesy, sy het die stuk
al gesien. InLonden, toe sy
daar met vakansie was.

En kan sy die volgende
dag vir hom kom lees? Al te
seker.

Sy hetLawson sterk
bemdruk. "Vir haar kom dit
vanself," sehy. "Ons het nog
net 'n paardae lank geoefen,
maar sy hetreeds nuttige
voorstelle gedoen. Sy het die,
stuk al gesien en ek nie." ..

Hoewel sy senuagtig is, is
Galo vol vertroue vir die .
openingsaand.

verwerfen die buitelandse
rolprent geword wat diemeeste
geld verdien,

Dit is in Amerika op video
enkabel-TV geplaas, Die
Amerikaner Charles.Fox, wat
diemusiek-regie vir filmssoos '
9 to5 gedoen het, is ver
antwoordelikvir Gods II se
klankbaan.

Sandra Prinsloo en Marius
Weyers, wat die rolle van die
verliefdepaartjie in Gods I
vertolkhet, is in Gods II deur

. Hans Strydom en Lena Ferugia
vervang. Maar die karakter
waarom die storie draai, die
Boesman N!xai, wat oornag 'n
stergeword het, sal weerdie
hoofrol in die film vertolk. Hy
is opdie oomblik in die
Kalahari.

Sy sai op die verhoog
verskyn saam met Bo Petersen
enMarion Holm, wat die rol
speel van onderwyseresse wat
opdie Eiland vir blanke kinders
skool hou. Peter Krummeck ,.
speel die rol speel van 'n
grillerige, manupilerende
tronkbeampte,

En terwyl die gehoreaan
Galo se lippe hang, hoefhaar
vetkoekvriende nie bang te
wees nie: Lu's Corner Restau
rantin Langa sal oop wees,
onderbestuur van haar weder
helf.

Panorama, wat aangebied
word deur Basil Rubin, se '
speelvak is van 9 November tot
3 Desernber..

En bier
kom

'Shabalala
se "Wit"
Mambazo!
Joseph Shabalala, die leiervan
Ladysmith Black Mambazo,
het onlangs diestigting van 'n
nuwe sanggroep aangekondig:
Mshengu WhiteMamabazo.

Shabalala, wic se groep
vroeer vanjaar dieeersteSuid
Afrikaners geword wat 'n
Grammy-toekenning (die
musiekwereld seOscar)
ontvang, se aankondiging is nie
net nog'n promosie nie: ses van
sy seuns is ledevan White
Mambazo.

Die jong groep se debuut
langspeler Okumhlope is
vandeesweek deur GalloGRC
vrygestel.

Die naam hetontstaan toe
lede van Black Mambazo een
aand sit en skerts hetdathulle
binnekort grys gaanword
omdat hul hul koppesogereeld
skeer en dar mense hulleWhite
Mambazo sal noem.

Die naam isgenoem vir
Nkosinathi, Joseph se seun,wat
al sedert 1980 deur sy pa
aangespoor is om sy eiegroep
saam met sy broers te vorm,

Nkosinathi sing eerstestem
.soos sy pa. Syvyfbroers is
Msizi (tenoor), Phumlani (bas),

Thulani (bas), Sibogiseni (bas) .
en Thamsanqa (alt).

Ander lede isMyekeni
Bhengu (alt), Zenzeleni
Mlangeni (bas),Thokonzani
Dludla (bas), Themba Hadebe
(bas) en Bheki Shange (bas).

Die lede is almal familie.
Ladysmith Black Mambazo

het 16 jaar lankin SuidAfrika
op die swart musiekmark
hoogty gevier met 25 langspe
lers wat byna almal goue plate
was.

Omdat "wit"en "swart"
musiek op aparte radiostasies
gespeel word, isbaie Suid
Afrikaners nie aan die
strominge van township-musiek
blootgestel nie.

Baie her virdieeerste keer
van Black Mambazo gehoor
nadat Paul Simon hullegevra
het om saam met homdie
wereldwye Graceland-toer mee
te maak. Hulle hetdaarna 'n
Grammmy gekry vir hul
langspeler Shaka Zulu.

Die musiek van Ladysmith.
Black Mambazo (scatamiya)
het sy oorsprong in die
Wesleyaanse koorsang wat deur
Britse sendelinge in dievorige
eeu na Suid-Afrika gebring is.

Dit het as mbube - "leeu" 
bekend gestaannadat TheLion
Sleeps Tonight 'n wereldtreffer
geword het. )

Die oorspronklike deuntjie
het as Wimoweh bekend
gestaan, en is deur Solomon
Linda geskryf. .

Chris duPlessis.
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handelstransaksies, wordnoooit
oor die kop geslaan omdat hy
so ongevraag(deur mocder
saamgestuurde) Bybcls uitdccl
aan verlorc (volgens hom) sicle
nie, herstel tc gou van
steekvliee-plaeen grawe betyds
sy Kombi uit die sand voor'n
leeu om die hoek kom Iocr. En
m.i, moet selfs die grootste
wildliefhebber die besonder
baie bladsye wat aan sy
besoekeaan Gona-re-Zhou,
Mona Pools, Hwange en Chobe
gewy word, 'n bietjie dik vir 'n
daaldervind. As ons reisiger
die soveelste ultimate olifant
ervaringbly nastreef en noteer,
trap hy in die grootste slaggat
vandie reisjoemaal-genre:
enumerasie,kwantifikasie,
herhaling. Nog 'n wiIdtuinkan
laternet so vervelig weesas
nog 'n kasteellangs die Loire,
nog 'n katedraal, nog 'n mu
seum.

Maarpartykeer is sy
ervaringsbaie snaaks enkan hy
grappig formuleer (vgl. die
beskrywing van kremetartbome
watWilma Stockenstrom se
heldin nooit kon gehad het nie:
"soos reuse met groteske punk
haarstylebespied hulle die
landskap" -- bl, 18).

Zambezi is 'n lekker boek:
vir mense wat self so 'nreis sou
wouonderneem (alhoewel
Bothanie veel praktiese raad
gee nie), maar ook vir lesers
watTimboektoe, Monomotapa,
'n eiePatagonie, Utopia by die
leeslamp wil bereik. Wantreis
veronderstel 'n soeke na
vryheid, en wat dit betref
ervaarBotha dit en slaaghy op
sy debunkingmanier omdit oor
te dra. "Ek voel totaal vry (...)
Ek hetontsnap uit die landvan
apartheid(...) ek kry die reuk
vanerg onbinde vleis. Dit is die
reukvan Afrika se vryheid. Dit
walg my glad nie." (b1l22 -23),

Zambezi laat die leserdeel
in M.C. Botha se "besef dat die
swartdemoon van Afrika, wat
die meeste Afrikaners vrees,in
hul eie boesem woon" (bl 10).
Die boek wil se: maak oop daai
boesem!

.Mutare, Nyamepi, Kariba aan
die Zambezi, Ngoma, Francis
town, Gaberone en dan Zeerust,
Danielskuil,Strandfontein en
kuslangs terugtot in die Kaap
(sy roetekaart isvoor in die
boek afgedruk). Wat vir my
besonder interessant is, is dat
hy eers na sy konfrontasie met
Zimbabween Botswana
onbevangereisiger in sy eie
land word--.daarvan getuig die' .
laaste hoofstukke met die soms
kostelike, soms skreiende
beskrywingsvan dorpies in die
Noordweste. Sy-op-reis-wees
lei nie aan dieeinde daarvan tot
'n veilige terugkom snie, eerder
tot 'n siening wat strook met.
Livingstone selaaste woorde
wat Bothaas motto vir sy boek
gekies het: "You may go now."
Dis niedie happy ending home

-coming wat telnie, maar die
op-reis-bly.

Maargoed.IsZambezi
dwarsdeur'n boeiendereisver-- .

haal? Sekerlik nie.Daarvoor
het die skrywer te min gesif en
te veelbeuselagtige besonder
hede enonverwerkte filosof
ietjies die moiete van verteI
werd geag.Daarvoor oorval te
min rampe onsreisende
karakter -- hy raaknet 'n paar t
shirts en sokkies kwyt in

Een van die skemerfoto'sin Zambezi
\

ly aan'mensonthouding toe
Botha vir die soveelste keer die
moontlikheid tot'n gesprek uit
die weg gaan, 'nryloper baie
gou aflaai, die soveelste stil
bospaadjie Induik, Wanterens
veroorsaak dit ookdat ek sy
veralgemenendeopmerkings
(vergelyk: "verbittering, dit is
'n siekte waaraan net wittes in
hierdie land ly"-- b149)
moeilik sluk. Datek hom selfs
begin kwalik neem dathy so
man-alleen sy gerieflike Kombi
vir homself hou!

Maar dan was selfkennis ook
wel die doel van sy reis (verge
lyk Ton Lemaire se filosofie
hieroor in Filosofie van.het
landschap: "Dereis is als
kennisname van andere ruimtes
tevens ontdekking vandie
reiziger van zichzelf.")

En kan Botha sekerin sy
skik wees metsy slotindruk:
"Dit verstom my dat mens meer
as 10 000 km kan reis en
onmiddelik daama afkom op
plekke in jou eieomgewingwat
jy voorheen niegeweethet
bestaan nie. Is afstand dan niks
anders nie as diependulum van
selfkennis?" (pbl. 192)

Want teen die tyd hetM.e.
Botha in sy Kombi al
skrywende gereis via Beitbrug,

toegebring het nie.
Hieropwas Elsa Joubertdie

opvallende uitsondering. Sybly
opdie vasteland: reis veral in
AFrika. Water en Woestyn
(1956 -- oor 'n reis vanaf die'
oorsprong van die Nyl totby sy
monding), Suid van die Wind
(1962 _. Mauritius), Die staf
van Monomotapa (1964-
Reunion en Madagaskar) en
Die nuwe Afrikaan (1974-
Mosambiek en Angola)het
telkens 'n sosio-politieke
uitgangspunt, 'n nuuskierige

, peiling van mags- en mensever
houdings. Persoonlike belewing
en informatiewemededelings
word op dramatiese wyse
afgewissel wanneer mede
reisigers en amptenare soms
uitzebreid aan die woord gelaat
word. Juis hierdie deemis met
mense, met ander sienings as
haar eie, het van Elsa Joubert 'n
reisiger-skrywer van formaat
gemaak.

En net hier wil ek my
belangrikste beswaar teenM'C.
Botha se Zambezi inkry (want
disnatuurlik onvermydelik dat
hymet Elsa Joubert vergelyk
salword): Botha vermy so
doelbewus ander mense dat hy
nienet homself nie, maarook
die leser weerhou van ander
standpunte en insigte as sy eie,
Ensopveelkilometers, volmane
en bladsye in net een ou se
geselskapraak op den duuur'n
bietjie een-tonig! Ek het begin

M.e. Botha: Zambezl.
Human en Rousseau.
R24,9S+AVB

Deur Ena Jansen

Volgens geskiedskrywers het
dieAfrikaanse letterkunde sy
ontstaan grootliks te danke aan
diereisjoemale en dagboeke
van o.a,Van Meerhoff, Bergh,
Claudius, Tas, Swellengrebel,
dieVanReenen-broers en die

, trekkers Tregardt, Smit en
Scheepers. Hierdie vreemde
linge aanAfrika se konfronta
siesmetdie wydse binneland is
aanvanklik vanuit 'n buitestaan
dersperspektief geskryf, maar
dievreemdelinge het nie net
gekom engesien nie, Hulle het
mettertvd "oorwin" en zeblv.

En daaruit kan vcrklaar word
waarom die teenpool van die
reisjoemaal -- streekliteratuur -
baiegou 'nomvangryker
stroming asreisboeke in die

.nogso jong Afrikaanse ver
haalkuns geword het. 'n Nogso,
kort,maar reeds geldealiseerde
verlede isnostalgies in 'n
spesifiek-bekende kontrei
gesitueer. En so is die land
toegeeien en makgemaak -
soos in die werklikheid, so ook
indie nie-fiksie.iGeen wonder
dat20steeeuseavontuurlusti
gesdie "vreemde" noord van
dieKreefskeerkring gaan sock
het,daargeswerfen reisjoer
naleoorIerland, die Provence,
Spanje, Italie ens. ens. "huis"

~--_. .
" Botha reis

Veldheer Malan en sy kombersie
Deur Getrit Olivier het. herIeef, is om van aIles iets af te "swaargewigte". SeIfs die "gays"

Daar was 'n tyd, nie so lank ge- Baie van hierdie geskrifte weet en uitspraak daaroor te lewer. en die "libbers" word as rysmier-
ledenie, toe ekstra leeswerk oor - bewaar 'n mens in 'n leer, om So 'n omvattende siening het sy ende faksie uitgesonder. Som-
die Afrikaanse letterkunde 'n laterdeur te blaai tot stigting en nadele as 'n mens danooknog die mige van hulle sou selfs nou al
seldsame verskynsel was. 'n Mens vermaak. 'n Meris weet nooithoe gek probeer skeer; as jy wiI spot tot "hekwagters" bevordergeword
konop Sondae lees hoe Brinkal verveeldjy nog mag raak nie.. sonder om partydig te wees; of het.
hoegeleerderklinken in sy par- Inmy leersien ekn besonder, tegelykertyd oneerbiedig en ver- Dr.Malan klink 'n bietjiesoos
enteseversnik raak;of dagblad- werklik buitengewoonjoligestuk antwoordelik wil skryf. Kortom, 'n oorspanne kommentator by 'n
resensies net sopligshalweprobcer van dr. Charles-Malarruit Insig, dis dieverantwoordelike stem wat rugbywedstryd. 'n Toespraak so
verteeras, wat hulle pligshalwe September 1988. 'n .Merkwaar- hier praat, die man wat aIles op reguitLeroux uit. En as ditmaar
ontstaan het.. ,. " dige drie bladsye, maar welge- een slag sien enelke deelnemer 'n ware oorlog was wat hy beskryfl

Standpuntehetdiegeesgegee ',trouaan dieetos van Insig,wat'n aandie stryd,bywysevan spreke, Nou is dit 'n bakleiery .- lawaai
. omdat daar nie meer standpunte verantwoordelike .meningsblad op sy plek sit. en drukte,'n magstryd, 'n geskar-
. :-vas nie,Liefhebbersmoes hulle binne 'n drakonieseNoodtoestand Noudatdiewoord "stryd" geval reI om posisies, hier en daar 'n

wend totdiebedaarde Tydskrif wil wees: 'n bietjie insig,weinig het,wil ek toguitwy oordr. Malan stinkbom as ons gelukkig is.
virletterkunde·· 'n blad wat byna uitsig, baie toesig. " se strydmetafore. Wat sien die 'n Mens sou uit dr. Malan se

.altyd laat verskyn en dus in die Verder word dr. Malan se ar- selfaangestelde veldheer as hy artikelmoeilikdieafleiding maak
ware sin van die woord 'n ver- tikel spesifiekgekenmerk deur'n alles so wyds inoenskou neem? dat daariets iswaaroor daargeveg
traagde tydskrif is. verstommende mate van oorsig. Hy sien 'n "terrein" met "stry- word, iets waterens gese word.

En toe kom daar opeens lewe Ons het hierte doen met 'nbyster dende faksies", 'n "strydperk" Die enigstewerklik nuwe dinge
indiebrouery. As 'nmens vandag bree blik, hoewel nie verbyster- waarin "kanonskote" opklink. waarvanhymeldingkom,ja,raai
'n tydskrif oopmaak, of dit nou end diep nie.As 'n mens boalmal Onder die deelnemers onderskei waarvandaan? Van die RGN af.
De Kat, Insig of Die Suid-Afri- staan,kykjynienetoornie,maar hy "waghonde" en "indringers", Wat sou ons tog sondcr hulle
kaan is,blyk ditdat die letterkunde ook bo-oor die dinge. "ridders" en "meelopers", - doen? .
weer 'n bemarkbare ding geword 'nOu slegte gewoontewat altyd "vuurvreters", "hekwagters" en Dr.Malan sestrydom mag,sy

scenario van drukte en "inses
tuese(sic) inteelt" vind plaasmet
dieveronderstellingdatalles wat
hy as stryd sien, nog eenstrydis.
'n Grootgeroesemoes engekakel
om Afrikaans, of soos hy dit
spitsvondigafkort: om die GAL
(die Groot Afrikaanse Letter-
kunde), '

As ons hom moet glo,is Afri
kaanse . letterkundiges 'n
bloedskandelike familiewatonder
dieselfde sambreeltjie loop en
rusie maak. Saans sit hulle om
die Afrikaanse vuurtjie, kruip
onderdie GALsterige kombersie
in.Onderso 'nparogiaIekomber
siekan'n literere wind maklik na
'n kanonskootklink,

Wat waar is van die land, is
miskien ook waar van die GAL,
inelkgeval van die GALsoosdr.
Malan hom dit voorstel. Die
winkel is toe; ons hou nog net
konsert.



TEATER 5

'n Liefdesverhaal
wat ontroer

knal, wanncer BambooJa
(Samson Khumalo) symecster
wakker maak. Hicrdie ener
gievlak word seIde weer in die
drama geewenaar, soasofdie
akteurs bangword hulle word
karikature. Die meeste van die
karakters in karikature. Johan
Malherbe se Macboem behou
dwarsdeur dieselfde graad van
intensiteit.

Sommige vertolkings Ie te
na aan naturalisme om te kan
kontrasteer met Pantagleize
(Pieter Brand) se weerloosheid.
luis om die rede is Pantagleize
se onskuld nie genoegsaam
beklemtoon nie. Daarom was
die slot nie naastenby tragies
genoeg nie.

Skitterende oomblikke was
die toneel waarin Pantagleize
ontdek dat sygeliefde, Rachel
(Aletta Bezuidenhout), dood is
- en die straatveer watoor die
verhoog stap.Ronel Kriel se
Advokaat was 'n loutere plesicr
om te aanskou,

Daar is genoeg stewigheid
in hierdie produksie om te
vermoed dat die spelers binne
'n week of wat die regte vlakke
sou gevind het,

kom van Randfontein,
Witpoortjie, Krugersdorp,
Delarey of Newlands. Die
mense staan met die een voet
op die plaas en die ander voet
in die stad. Santie kom waar- .
skynlik uit 'n grootgesin",

Sy kom stad toe omdat die
lewe op die plotte haar verstik,
maar sy komgou agter dat sy
klasgebonde is. Sy salwaar
skynlik die patroon van haar
rna se lewe herhaal.

Die probleme van die swart
en wit werkersklas is verbasend
eenders, maarhul verwerk hul
probleme verskillend. "Die wit
werkersklas Iy ookdikwels
gebrek, daar isoorbewoning en
die frustrasies van
vervreemdende werk, wat
daartoe lei dar diep indiebottel
gekyk, vrouegeslaan en
gesinsmoordegepleeg word,"
se Rebelo.

Hulle dra 'ndubbele las:
hulle word onderdruk in 'n
kapitalistiese stelsel, maar hou
terselfdertyd die
apartheidstelsel met hul
stemreg instand.

"Hulle is ook slagoffers van
die stelsel. Hulle onkunde word
deur hulonderwysstelsel op hul
afgedwing ensoword apartheid
onderhou.

"My karakter is egter nie
. tevrede nie. Hy sal nievir die
KP stem nie. Hy sal eerder 'n
kommunis word. Hy besefhy
word gemanipuleer. Hy weet
daar is vir hom gelieg. Hy was
in die weermag. Hy het
ervaring van die arbeidsmag."

Omdat jy wit is, dink mense
jy het al die geleenthede geerf.
Maar die blotefeit datniemand
hier deel het aan 'n demokra
tiese bestel nie, Ie "nbeperk
ing op jou, seRebelo.

Die hoop van die toneelstuk
is daarin gesetel dat hulle 'n
keuse het. Keuse is ook In vree
saanjaende ding. Kan hulle
hierdie keuseuitoefen?

asgevolg van gebrekkige
orkestrasie.

Hierdie allegorie oor
Alleman wie se lotgeval dit is
omonwetend by 'n rewolusie
betrokke te raak, begin met 'n

"Ek het die taal regtig begin
geniet. 'n Mens kan ander
ritmes uitbeeld. Ek kanuiting
geeaan 'n ander sy van my,
karakter."

Afrikaanssprekendeakteurs
is soms heftig.gekant teen
Engelssprekendeakteurs wat
inAfrikaans speel: "Virdie van
ons wat van Engelse en
Afrikaanseherkoms is - mypa
isAfrikaans en my mais "
Engels - is hierdie houding
hinderlik. Deur Afrikaans te
bewaar,kan Afrikanersdie taal
doodmaak. As daar niedrukop
ons was om die taal op 'n

. spesifieke manier te praatnie,
sou ons dit ook meer geniet
het."

Tertius Meintjies kon
waarskynlik"Dis sekerdie
honde" ewe gemaklik in Engels
geskryf het. Die kern vansy
ondersoek is die hart vandie
wit werkersklas ~ dit is eerder
'n klasse- as 'n taalstudie.

"Santie is ,'n maplotter. Sy

ILSEVAN HEMERT se
produksicvan Michel de
Gheldrode was dikwels
boeiend, maar stel soms teleur

DeurPOEN CILLIERS

Aletta Bezuidenhout en Pieter Brandin Pantergletze

JenniferSteyn en Nicky Robello in Ronde

Pantagleize DOg
nie op dreef

taal van die stelsel uit te
spreek."

Rebelo.ook 'n ton
eelskrywer, doen die navorsing
vir sy toneelstukke in die kroeg
- waarAfrikaans allermins
suiwergepraat word. Hy
blameer apartheid daarvoor dat

. hy nie ooraile mense in Suid-,
Afrikakan skryf nie.

Soosinsyskryfwerk,
weerspeel diemeerderheid van
sy werkasakteur sy belang
stelling indie skepping van In
inheemse kultuur. (Maar
moenie dink dat hy
Shakespeare afskeep nie.)

Jennifer Steyn het die regie
van sy jongste stukke in die
BlackSun, "Mrs Rothchild" en
"Mrs Pretorius", behartig. Die
vroueis optelkarakters wat hy
in die strate en die kroee
ontrnoet het.

. Steynmeen die Afrikaanse
taalverleen 'n onmiddelikheid
aan karakters, Santie is haar
eerstegroot rol in Afrikaans.

hulle dat hulle ontmoeting
moontlik dielaaste genade is,
die finale geleentheid om
iemand te vind in 'n wereld
sonder verwondering en liefde.

Hierdieproduksie van
Terrence McNally seFrankie
and Johnnyis 'n puik geork- .
estreerde stuk werk. Die
maanskyn buite en die
klassieke musiek opdie radio,
veral Debussey se Clairde
Lune is 'n effektiewe kon
trapunt vir die banaliteit
waaraan diekarakters hulself
soms skuldig maak. Die stuk is
so aangrypend dat ietsgeestelik
en betekenisvol ontstaan uit wat
'n vinnige knippie indie
donker moesgewees het.

Die akteurs speel briljant.
Bill Flynn, wat soms sy talent
veeydel deurinkommersiele
strooi op te tree, speel hierin
met die SOOrl toegewydheid en
energie wat sy uiters moeilike
vertolkings inHello and
Goodbye en Saturday Night at
the Palace gekenmerk het.

Jana Cilliers seFrankie is
'n komplekse karakter wie se
onsekerheidhaar dikwels
geslote hou. Sy is egter 'n fyn
aktrise wat die kraan bietjie vir
bietjie oop draai. 'n Mens het
Jana Cilliersnog nooit so
vloeiend en ontspanne op die
verhoog gesien nie. Vir haar is
Frankie 'n triomf.

Frankieand Johnny kan
nie misgeloop word nie.

Afrikaans, Engels, Zoeloe of 'n
mengsel van taleopgevoer
word. Hy vermy definisies wat '

.die verdeling vankultuurgroepe
voortplant,

Hy is onversetlik gekant teen
.die verwering vanegte in
heemse kulturele aktiwiteit

, deur buitelandse invloede.
Hy noemdie voorbeeld van

'n draaiboekoor Andre Stander
· waaraan hygewerk het. Hy het
· die Suid-Afrikaanse samele-
, wing aandie handvanStander
,se lewensverhaal ontleed,maar
· toe die vervaardigers begin geld
soek, het hulle besluit om die
verhaaI in In"Bonnie en
Clyde" avontuurverhaaI te
verander.

Die draaiboek hetonmiddel
lik sy Suid-Afrikaanse outen-

, tisiteit verloor en Rebelo het
homself onttrek.

Cor die Afrikaanse taal sing
hy lofsange: "Daaris 'n

"aardsgebondenheid in die taal.
Dit is lekkerder om'fok jou' te
se as 'fuck you'. Daar is baie
krag in die klank. Ekgeniet dit
om woede teen die stelsel in die

Deur POEN CILLIERS

PRAAT jy van 'n liefdesver
haal is daar siniese mensewat
reageer met "romantics" of
"sentimenteel". Dikwels is
hulle reg, maar af en toekom
daar 'n liefdesverhaal watjou
laatbesef die vorm is nie
uitgedien nie. Frankie and
Johnny at the Clair de Luneis
eenvan daardie liefdesverhale
watontroer omdat elke
oomblkik eg aandoen.

Frankie (Jana Cilliers) en
Johnny (Bill Flynn) is twee
ongevalle van die leween die
liefde. Hulle het afgestompen
sinies geraak. Die weerloosheid
van ware komrnunikasieIe
weggesteek onder ou wonde.
Hulle beland saam in diebed
nadat hulle mekaar lankby die
werk dopgehou het. Sy is 'n
kelnerin en hy 'n kok. Wanneer
die laaste sidderinge van
hartstog bedaar het, verwag
Frankie van Johnny omte loop.
Syhet hom egter dieperas sy
liggaam geraak.

Hy wil bly, maar sy sit
haar tee. Hy key dit regom haar
aandie praat te key. Hulle praat
spitsvondig oor oppervlak
kighede, maar diep ook
hartsgeheime op, waardie diep
weggesteek is. Hulle leervan
mekaar se drome en deel
betekenisvolle oomblikkeuit
.hulle verlede. Saam ontdek

Afrikaans praat
lekker, se Engelse

akteurs
Een vandie stukke waarmee

die nuwe Black Sun In Orange
Grove mee afgeskop het, was
Tertius Meintjies seDis Seker
Die Honde. Felice Orsini het
gaan uitvind hoe die twee
Engelssprekende hoofspelers
met"die taal" reggekom het.

"Daar's 'n nuwe rriotorfiets
.opdie mark... dis veronderstel
omsoos 'n vrou te lyk.Dit lyk '
nievir my soos 'n vrounie,"se
Nicky Rebelo. Hy blaaideur 'n ' ,
tydskrif, een van die rekwisiete
vir"Dis seker die honde",

Hyspeel die rol vanChrisen.
JenniferSteyn die rol van
Santie in hierdie toneelstuk van .
Tertius Meintjes.

Rebeloen Steyn is albei
Engelssprekende akteurs wat
graag in Afrikaans speel, en
gesels tussen televisie-opnames
vandie toneelstuk oor die stand
vansake in die"Afrikaanse
tearer".

Rebelo neem die wind uit
myseile deur te se "Afrikaanse
teater"bestaan nie. WeI Suid
Afrikaanse tearer wat in

:1,
"

>
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Heerlike smoorsnoek

instel. Maar, het 'n ander
woordvoerdergese "so lank Hi
rohito se siekte voortduur, sal
die Japanners geen besluit
neem nie", Asie is een vandie

. konjakbedryfse belangrikste
markte.

Die meeste hoekwaliteit
konjak word daarheen
uitgevoer. In 1987-88 hetdie
mark in Asie met 31.4 persent ,
tot 35 miljoen bottels gestyg.

Hong Kong is die derde
grootste mark na Amerikaen
Brittanje. Hierdie klein Britse
kolonie, met 'n bevolking van
vyfmiljoen, het vanjaar 12,3
miljoen bottels aangekoop.

"Hong Kong se Chinese bur
ger drink meer konjak as enige
anderaardbewoner,' het 'n
woordvoerdervan Remy
Martin gese - AFP

Vyf
bottels
later
voeljy
dit DOg

steeds nie
hoewel ons nie weet of hulle
versny of onversny op die
marksal verskyn nie, weetons
hul salblitsvinnig uitverkoop,

Zonnebloem-wyne drink
gemakliken sclfs na 'n aand in
die geselskap van die pro
duksiebestuurder en vyf bottels

. later word jy die volgende
oggend wakker en wonderof
jy die vorige aand enigiets
gedrinkhet. Dit is die teken
van 'n goeie wyn.
. Virdie wat van 'n bietjie
soetheid in die wyn hou - en ek
is een van hulle - is daar min
wyne wat kankers opsteek by

- Zonnebloem Special Late
Harvest in die gewone bottel
en die Noble Late Harvest in
die halfbottel wat kwaliteit en
prys betref.

Mense wat vir soet wyn
skrikomdat hul maer wilbly,
weetnie dat 'n bietjie ressuiker
in 'n wyn nie die die helfte
soveelvetmaak as as 'n baie
droe wyn met 'n hoer
alkoholinhoud nie. Dit geld
ook vir die byderwetse Duitse
trocken-wyne en vir die bero
emde Diat-bier wat amper twee
persentmeer alkohol as
gewone pils het

Wereldwyd word wyne met
'n bietjie soetheid - of soos die
kenners se, wyne met smaak 
teruggebring. Dit is hierwaar
die Zonnebloem-reeks werklik
uitstekend is; al sy wyne is
sondertwyfel baie smaaklik.
- BJ Lankwarden

PARYS - Franse konjakver
vaardigers vrees dat Keiser. .:
Hirohito van Japan se nader
ende dooden dieroutydperk
daarna die verkope van konjak
in Japandrasties sallaat daaI.

Die Japanners het in die jaar
wat op 31 Augustus geeindig
het meerkonjak as die Franse
ge-drink - 10,5 miljoen bottels
vergeleke metdieFranse se 10
rniljoen. .

.Vyftienjaarlank het die
mark in Japanmet 15 persent 'n
jaar gegroei, maar Hirohito se .
dood kan verkope maande lank
sterk laatdaal,het 'n
woordvoerder van die
konjakbedryfgese,

Konjakvervaardigers is ook
ontsteld omdathul verwag dar
Japan 220 persent invoerbe
lasting op hulprodukte gaan

Ooste gaande oor konjak

Wynkoop raak ingewikkeld
omdat die wynwereld so vinnig
verander. Ou getroue etikette
verdwyn of, nogerger, jou
geliefkoosde doppie verskyn in
'n nuwe gedaanie met Oil splin
temuwe smaak.

Sommige van ons gee nie
om nie: 'n vraggie nuwe
wynsoorte hou hul goed op 'n
Vrydag of Saterdagaand besig.
Ander weet niewatom te koop
nie, of is bangdathulle nie van
die wyn sal hounie. .

Wees nie bevrees nie • die
meeste Suid-Afrikaanse wyne
is goed, en party is uitstekend,
Daar is baieplesier te put uit
die proe van onbekende wyne.

Die wat meer versigtig is,
kan hul by 'n wynreeks bepaaI.
Die kans is goed dat as hul van
een wyn in 'n reeks hou, hul
van almal sal hou.

Voorbeelde van wynreekse
. is Bellingham, Nederburg en

Zonnebloem. Vandag kyk ons
na Zonnebloem.

Zonnebloem het 'n geskie
denis watso verstrek as die
vroee agtiende eeu, toe wyne
reeds opdie Zonnebloemplaas
aandie hangevan Simonsberg
by Simoridium gemaak is. Die
wingerde is vroeg in 20ste eeu
herplant en tydens die veer
tigerjare het Zonnebloem
homself gevestig as een van
Suid-Afrika setopwyne.

Die volgehoue uitbreiding en
opgradering van die reeks is
tipies vandie Stellenbosch
Boerewynmakery se soeke na
voortretlikheid. Nuwe wyne in.
die reeks, soosBlanc de Blanc
en Sauvignon Blanc, is reeds
gesog insekere kringe.

Onlangs hetekdie plesier
gehad om 'n Zonnebloem-wyn
te proe wat eers in 1989
vrygestel word. Dit was 'n
Chardonnay. Wat 'n wyn... Of
eerder wyne,aangesien ons ,
twee totaalverskillende wyne
geproe het, Die een was 'n
Chardonnay wat wat nog besig
was om in Nevers-eik te ver
ouder en die ander 'n Chardon
nay wat nie houtverouder is nie.

Hierdie twee wyne is
werklik uit dieboonste rak en
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Ek sien die kiwivrugbedryf
in .Nieu-Seeland kry swaar. Die
prys van die "eksotiese" vrug
het sterk gedaal- ander laride
het die prys in diegrond
gedruk. Ek hounie vanki
wivrug nie. Hoewel ditbaie
mooi lyk, smaak dit virmy asof
dit uit 'nblik kom . Ditsmaak
melerig - heelltemal uit
verhouding metsy voorkoms.

BJ Lankwarden (uitgespreek
Lankwaarde) begin langsaan
met ons drankrubriek. .

Ek se spesifiekdrankrubriek
want wyn is darem niedie
enigste vreugde in die lewenie.
BJ, 'n drankinvoerder, weet
waarvan hy praat.

Ons verwelkom hom, en
mag ons 'n paarglasies saam
skink.

****

brandrissie saamfyn.
Gooi nou al die bestanddele

by die uie, asook heelwat
koookolie - smoorsnoek moet
nie droog wees nie, en botter is
te ryk • en mengaIles good
deur. Moenie diebruinsuiker
vergeet nie - dit balanseer die
ergste suur van dietamatie.

Sit die dekselop, verhit goed
en draai dan die temperatuur
laag. Laat 'n uurlanksmoor,
maar moenie kook nie.Loer en
roer nou en dan.

Bedien metpatatswat in
die skil in die oond gebak
word. Prik met 'n dun messie of
vleispen om te sien of dit gaar

" is. Sny die papats in helftes,
spikkel met botter en sprinkel
met kaneelsuikerindien nodig.

Bedien die smoorsnoek bo
op papgekookterys- ryshoef
nie altyd los te wees nie. 'n
Goeie blatjang kan ooksaam
met die smoorsnoek bedien
word, maar dit iswerklik nie
nodig nie. . .

Hierdie smoorsnoek is nie
vaal nie: die tamatie geedit 'n
mooi salmpienkkleur.

Lekker eet.

KOSBLAD

onder redaksie van Koos Coetzee

nie). Doen moeite om groen .
gemmerin die hande te kry: dit
pasvolmaak by gerookte snoek.

Ski! die groente. Sny die aar
tappels in kwarte en kook gaar
in water. Gooi water af, en re
serveer. Sny die uie in redelike
dikskywe en braai in olie in 'n
swaar pot tot deurskynend.
Reserveer.

Dompeldie tarnaties 'n min
uutin kookwater en spoel in .
koue water af.Trek die skilaf.
Snydie tamaties in kwarteen
drukal die pitte uit. (Sit die
pittein die yskas en maak'n
tamatie-cocktail daarvan.)

Gooi 'n bietjie olie in 'n pan
en kook nog heelwat vog uit die
tamaties. Roer gereeld. Reser
veer.

Vlok die snoek. Verwyder
alle- ek herhaal, aile - grateen
onooglikevelletjies.

Ka of starn die emmeren

------------

tJ3y die %arf(;rJeater

Kom kuier by ons vir
huiskos, goeie wyn
en lekker mense

• Die ideale plek vir u kersfunksie
Bespreekvandag: 836·6611/2

Tot redelik onlangs is
smoorsnoek as arrnmanskos
beskou, maar vandag lek heel
wat hogere mense hullippe af
ashuldiewoord hoor.

Dit is 'nwonderlike, een
voudige en goedkoop' gereg, en
in die Kaap bedien 'n paar eet
plekke smoorsnoek • en ek het
maaronlangs na 'n nat koue
Kaapse winter hier aangekom.

Wat mens gewoonlik op jou
bordkry, is'n gryserige redelik
smaaklose mengsel van uie,
aartappels engerookte of vars
snook. Dikwels is dit nog droog
ook,sodatjy dit met wyn of
bier moet afsluk. En dan is die
restaurateurs baie trots daarop
dat hulle egte "Kaapse" kos
bedien.

Smoorsnoek moot soos aIle
kos metsorg berei word. En 'n
slegte resep help jou van die
walin diesloot.Gebruik die
volgende resep: dit maak
smoorsnoek iets besonders,

Bestanddele:
agt mediumgroot ·aartappels
agt mediumgroot uie
agtmediumgroot tamaties
ongeveer 350 g gerookte

. snoek, ofmeer
2-3em langeknoets groen

gemmer
eenbrandrissie, pitte

verwyder
(daarom geenpeper nie)
halwe teelepel bruinsuiker
knippie sout indien nodig
halfbottel kookolie
Gebruik aartappels wat mak

likblus.tamaties wat ryp maar
nieoorryp is nie, en stewige
oranjerige gerookte snook (ek
hou nievan die bleek soort



Maroela-kultuur met skop deur
VICTOR

MUNNIK
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.Met 'n glasie in die hand Iyk niks wat uit die hemel val vreemd nie.

Ek skrikmy boeglam in
Zeerust: ek is in 'n weer
magkamp. Dis net bruin tente
en bruin klere. Dis die weermag
wat toutrek teen die skooI. Die
weermag wat rugby speel.

Gelukkig is ons op diejaar
likse Marico-rnampoerfees, en
'n adjudant in 'n byderwetse T
hempen kenmerkende haarstyl
beduie ons na die Groot Tent
toe waar die MAMPOER is.

'n Tannie met 'n polkadot
laphoed begin dadelik kultuur
gesels.

"Maroelas", se sy, "maak
sommer vanself mampoer. Aan
die boom. Kleintyd op op ons
plaasSpitskop het ons gestaan
en kyk hoe vreet die bobbejane
aan diesongebakte maroelas 
net so groot... (sy beduie so
grootsoos lemoene). En dan
kykonshoe word die bob
bejane dronk."

Die kommandant van die
fees sluitby ons aan.

Hy gesels oor Herman
Charles Bosman, wat so lekker
oorperskebrandewyn geskryf
het.En oor Mampoeroe,glo 'n
ouPedi-kaptein wat verslaaf
geraak het aan die drank wat
die boere van daardie geweste
gestook het... om 'n ou kon
tantjie te verdien.

Op die tydelike kroeg se
rakke staan groot botteIs
winkelmampoer, en klein
botteltjies Marico-mampoer. Ja,
sedie feeskommandant, daar is
diekommersiele mampoer van
dieLandboudistilleerdersgilde.
Daarisander mampoer ook,
Mampoer wat geruil is.

Ruil? Ja ruil. Sulke mam
poermagmos nie verkoop
wordnie.

Die wet is streng. Jymag
net stook met 'n lisensie • wat 'n
skaars ding is. Dieketel moet
vasgebou weesen magnie
geskuif word nie. Die drank
mag nie verkoopwordnie,
maar vriende mag by jou kom
sit en dit geniet.

En daar magnie gestook
word van wildevrugte
kareebessies, maroelas of
stamvrugte nie.

Die mampoerfees isdaar om .
die kultuur te bevorder, en nie
drankgebruik nie. En om '
Marico, in die ou tyd diePoort
na Afrika, weer bekend te stel.

Die kommandantsegoeie
mampoer word nooitvan vrot
vrugte gemaak nie. Desember
maand gis dit twee, drie weke
lank, en die suiker sit om in

alkohol. Kommersiele stokers
gooi suikerbyom die gisting
aan te help - aanjaers genoem 
maar tradisionele ~okers nie.

Die gegiste sap word stadig
in koperketels gekook, en die
mampoerkondenseer wanneer
dit deurkouewatergelei word.
Die eerstebottel is goed, maar
die.naloop nie. Daarom word
dit 'n tweedekeer gestook.

Die mampoer se alkohol- .
inhoud wordgetoets met 'n
glaspypie-dingetjie, maar die
ou Boere, se die komrnandant,
het niesulke goed gehad nie.
Hulle het 'n bietjie mampoer ir.
'n teelepelgegooi, geruik en
geproe en danaan die brand
gesteek - en gekyk hoeveel
water bly oor.

Kommersiele mampoer

bevat43 persent alkoho!. So
tussen 40 en 50 persent kan 'n
mens die mampoer nog proe.
Vir Gilde-kompetisies is die
perk60 per sent.

Onsstap deur die stalletjies
metaandenkings en pannekoek
en Iemoensap en pap en wors
na diepotjiekoskompetisie.

SpanEen is Zeerust seSAp·
Voertuigdiefstaltak. Die manne
aandiens dra SAP-hempies en
sjefhoede. Hulle voer ons
marnpoer voor ons begin vrae
vra.

Hulle sterk punt in die
kompetisie, se hulle, is hulIe
netjiesevoorkoms, goeie organ
isasie en 'n resep uit die
boonste rakke.

SpanTwee se veldtog is
gebou am die Marico Stapvis --

. "as die pot beginkookstap daai
vis so al in die rondte" -- 'n bar
rakuda van Hondeklipbaai. Reg
geraai, hulle is Bolandse
Bosvelders.

Ons proe suurlemoenmam
poer en suurlemoenmampoer
likcur: die Marico Velvet. Ons
proe uit "Karin kry vir Padaai
mooi botteItjie"endan word
die kitaar nadergetrek. Ons
hoor nuwe Afrikaans: "Warna
hoeka wamatsotsi a ry, elke
tsotsi a hy, troeIie mama,
troelie mama. oeke vatompa!"

Ons hoor stookstories. Van
'n naweek op 'n plaas waar
gestook is met aldie krane aan
die ketel - "daarwas nieeers
water.vir tandeborsel nie".

"Keer hulle, keer hul1e..."
sing die sjef - 'n sersant-majoor
in die weermag,seker die
gaafste een in dieland.

Span Drie, onder sjef Oosie,
het 'n rooibok van Ellisras in
die pot. Die mampoer is die
vorige aand al gedrink, se
hulle.

Span Vier se JJ Botha
waarsku teen mampoer. "As jy
begin mampoer drink, gaan die
son sommer vroeg al onder."
Hy is ook 'n luitenant.

Voor dit donker word. is ons
terug in die Groot Tent. Natasja
sing, met haar lyfie gewikke\ in
'n pienk valletjiesbloes engrys
denim..
. Sy se vir die orkes: "Ekhet

verkoue, hoor."
Ek wonder hoe sy klink vir

die ou met die Tvhemp: "Para
bats don't die, they just regroup
in hell." Toe is ons al op pad
terug, sonder omteweetwie ,
die potjiekoswenners was.

MOSKOD - Een van jou eerste
indrukke van die Sowjet-Unie
is die feit dat so min mense
Engels praat of verstaan.
Sonder my tolk sou ek totaal
verlore gewees het. En in
hotelle kry niemand spesiale
behandeling nie.

In Moskou en Leningrad
wordgeboue al die kleure van
die reenboog gevcrf om die
eentonige wit van die winter
sneeu op te vrolik.

Snags ry motors net methul
parkeerligte aan. Hoewel dit
nie op die wetboek staan nie,
wordalgemeen aanvaar dl!,t jy .
nie joukopligte gebruik nie 
as jy dit wel doen fIikker
aankomende motoriste hul
ligteaanhoudend. Jy kan selfs
'n kaartjievan die verkeers
afdeling kan kry .

Diebeginsel is ecnvoudig 
waarom sal jy kopligte aansit
as die straatligte sterk genoeg
is?

As jy vir 'n verkeersoortred
ing aangekla word, moet jy be-

taal, aangesien verkeersoortred
ings nie in die hofbetwis kan
word nie.

Die Sowjet-Unie is waar
skynlik een vandie mooiste
Iande wat ek ooit besoek het.
Stede is vol eeue-oue argitek
toniese meesterstukke, monu
mente en standbeelde,Selfs
wannccr die winter sygreep op
die land verstewig, is die natuur
beeldskoon.

Leningrad, die bakcrmat van
die sosialisme, wordsomsdie
"Venesie van die Noorde"

. genoem. Die skoonheid van
hier-die stad kan net persoonlik
ervaar word· as lid van 'n gcor
ganiseerde tocr,

Die uitgestrekthcid van die
land word moeilik begryp .:
selfs vir die wat die Karoo of
Namibia ken.

Toeriste vind die prys van
goedere en dienste, wat deur
die staat vasgestel word,
besonder laag. Enigereis per
bus, trem of metro in Moskou
en under stede kos vyfkopeks

Jurie van der Walt het
onlangs twee weke

lank in die Sowjet-Unie
. deurgebring. Hier gee

hy sy indrukke.

(ongeveer 10Suid-Afrikaanse
sent).

Huisvroue wat vleis by
staatswinkels koop bctaal
halfprys- twce roebels
(ongeveer R4) 'n kilo. Die res
word deur die staat gesub
sidcer.

Vir 'n roebcl kan mens 'n
paar.kilogram brood, 'n half
kilogram vleis, drie liters melk,
of 300 gram bottcr koop. 'n
Kilogram gewone vis kos
orntrent 'n roebel.

Pryse van vrugtc en grocntc
wissel volgcns die scisoen. In
die herfs kan jy 10 kg artappcls
of 12kg koolof 3 kg appcls
koop. 'n Rocbcl is ook gcnocg
vir flick, roomys en 'n glas
vrugtesap.

Die duurste rolpuntpen kos

20 kopeks (ongeveer 40 sent), .
'n potlooddrie kopeks en 'n
skoolnotaboektwee kopeks.

Omtrent elke gesin hethet 'n
televisiestel, 'n yskas en 'n
naaimasjien.

Diestaat het die jaar 2 000
as 'n teikendaturn gestel
wanneer allegesinne hul eie
wooneenhede rnoet he. 'n
Ontsaglikekonstruksiepro
graam is aangepak. Massiewe
woonstelblokkewat duisende
mense huisvcs, word aangctref,

Wooneenhcde word
tocgeken op grond van die
grootte van gcsinne - wat nie
selfkan kics waar hul wilwoon
nie:die staat besluit.

Suid-Afrikaners kan af'gun
stigwces op die bclasting
stclse!. Bclasting vorm slegs
8,3pcrscnt van die
staatsinkornste. Al1e werkcrs
bctaal tusscn agt en 13 pcrscnt
van hul inkomste aan bclasting,
terwyl ongetroude mans tusscn
20 en 50 jaar cn getroude vroue
sonder kindcrs tUSSt'n 20en ~5

tussen 20 en 50jaaren getroude
vroue sonder kinders tussen 20
en 45 jaar'n bykomstige ses persent .
bydra. Die staat bestee hierdie
geld op enkelmoeders engesinne
met baie kinders.

In \986 was die 'gemiddelde
inkomste van werkers en·kan
toorwerkers 200 roebels, en die
van boere 159 roebels. Die ge
rniddeldc salarisvan joernaliste

.is 400 roebels. -
Kinders is die "bevoorrcgte

klas" van die Sowjet-lJnie. Al1e
.. verwagtende moeders word on

der gratismedicse sorg gcplaas.
Na die geboorteword die rna en
kind gereeld deur die distrikspe
diatris en 'n verplecgstcr bcsock.

Dit is baie mocilik om 'n
egskeiding te kry en die twce
partyc rnoct volgcns wet ccrs
drie maande lank probcer om
vcrsocn te raak,

Pornografic en prostitusic
bcstaan omtrent nic, en die mis
thladsyfcr is baie laag. Ole bns
is skraal dat jy snags op strJal in
1\ loskou gCll10kslca kan wonl.



MUSIEK

Ian is op enige gcgewe tyd in
twecof drie projektc betrokke.
Hy is tans lid van die Genuincs,
wat behalwe hul gcrncngdc
goemakonfytook uitstekende
jazz speel; en Tananas.

Hy gaan binnekort 'n paar
maande lank saam met die
Genuines in Duitsland, Italicen
Frankryk toer. Intussen beplan
Tananas 'n soortgelyke reis vir
volgendejaar.

Daar is ook gerugte vansterk
AmerikaansebeIangstelling in
sy talente..Maar hieroor swyg
hy vireers.

Sy werk het sy frustrasies:
"Enigeaap kan 'n dromsolo
speel, doemedoemedoem op die
lorntoms, en die mense klap
almalhande. Partykeer speelek
wat ek dink 'n musikale solo is,
vol subtiliteite en fyn, mooi
goed, En as ek klaar is dan kyk
die mense my maar net so; min
verstaan eintlik waaroor dit
gaan."

Hyhet al op die verhoogen
op plate opgetree met kunste
naarssoos Barney Rachabane,
BruceCassidy, Jennifer
Ferguson,Simba Morri se
Wasamata en Isja - almal
bekendvir oorspronklike werk
van 'n hoe gehalte. Maardie
jaar wat hy saam met die
Rocketsgewerk het, het hom
dissipline geleer.

"Ek hou daarvan om in 'n
verskeidenheid van musikale
stylete werk. Ek hou van die
vryheidom te kan speel wat ek
voelen wat ek glo. Ek wil nie
in 'n graef beland nie."
. Van fabriek na wereldver
hoe: Wie het gese dromme
maaknet 'n geraas?

bemeester. Hoewel hy aller
hande styleen tegnieke
geabsorbeer het, is sy manier
van speel sy eie.

"Op 'n kol wou almal soos
Steve Gaddspeel, wat die top
ou in die Amerikaanse ateljees
is. Maar dis onsinnig. Hoekom
soos Gadd, of enigiemand
anders wilklink? Die mu
sikante wat 'n indruk op my
maak is die watsoos hulself
klink, en nie iemand probeer
namaak nie."

Ian, 25, het in Johannesburg
grootgeword enhet na skoal in

. 'n fabriek gewerk, "Dis
hoekom ek niekan ophou
dromme speelnie: dan sal ek
weer in die fabriek moet gaan
werk! Opdie oornblikis ek
verseker van gereelde werk,
maar vir 'n lang tyd het ek net
brood geeet."

Ian Herman: 'Enige aap kan 'n dromsolo speel'

het. Ek word meegevoer op 'n
reis deur skakeringe vanklank
en ritme; berge endaleen paaie
met interessante draaie en
stories.

Toe ek 16 was, bet ek die
Dutch Swing College Bandin
die Nico Malangesien speel,
Hul dromspeler was 'n vrees
like groat au met 'n baard.

Ian het hom opdieselfde toer
gesien: "Ek sal ditnooitvergeet
nie. Hy was nienet 'n skouspel
nie; hy was regtig goed. 'n
hoogs musikaledromspeler.
Hy't in sy solo herkenbare
wysies net op die dromme
gespeel. Hy hetmy as kind
vreeslik gernspireer.'

Deur te kyk en te luister hoe
ander dit doen - "veralMo
town; Chicago; Earth, Wind
and Fire, aI daaigoedmetbaie
brass" - het Ian dromme

Ian Herman word
vandag beskou as

een van Suid-Afrika se
beste dromspelers.
Hy is oral in aanvraag,

en gaan binnekort saam
met die Genuines oorsee.

WILLEM MoLLER het 'n
onderhoud met hom

" gevoer.

mens sommer maar net slaan
nie . hulle is fyn instrumente.
Disbaie belangrik am dromme
net reg in te stel. Ek probeer
hul instel sodat ek byvoorbeeld
mybasdrom net een keer hoef
te trapam die effek te kry wat
ek wilkommunikeer - nie 'n
paarkeer nie."

By het oor die jare sy
tegniek tot 'n punt verfyn wat
selfs ander top dromspelers se

I koppe laat draai. Maar watvan
hom 'n meesterlike musikant
maak is sy vermoe am te
luister; om die ritmiese aan
sporing en dinamiese onder
steuning te verskaf.wat mede
musikante tot groot hoogtes
inspireer.

Bydie oefening in Kippies
hou ek hom dop: insy spel klop
daar 'n natuurlike polsslag wat
'n hipnotieseuitwerking op my

Van droe brood na
musikale roem

HERMAN

IAN HERMAN het die laaste
klompie jare naam gemaak as
'n dromspeler wat met sy ver
stommende tegniek en fyn
aanvoeling In reuse bydrae tot
enige musikale situasie kan
lewer, of ditnou op die ver
hoog of in 'nopname-ateljee is.

Opdievooraand van 'n Bu
ropese toersaam met die Ge
nuines hethy gesels oar
musiek, dielewe,en dromme.

Tussen oefensessies vir
optredes by Kippies saam met
kitaarvinuoos Steve Newman
segroep, Tananas, vra ek hom
hoekom byjuisdrornme as
instrument gekies het.

"Ekbelopagt met klavier
lesse begin. My musiekon
derwyseres hetmy op die
vingen geMOER as ek my
hande verkeerd hou, totdat
musieklesse geraak het soos
tandarts toe tegaan. Ek het
besluit: dis nie waaroor musiek
gaan nie, Maar ek wou musiek
maak. Eniets rebels in my wou
dromme speel."

Vir diesirenge tannie kan
onsnet se: baie dankie. Die
afgelope klompie jare het
bewys dathy bestem was om
dromme tespee1.

"Dromme is nie goed wat .

8

• Koo... .
.' Muurmusiekin teenstelling met "kamermusiek".

. Kommet Interessantebruin - papiersak verpakking
en lae prys.
K.nett RIO

e Voelvry
AI die beste nuwe Afrikaanse musiekop eanplaat.

. Llngspeler en Kassett R18

~--'-----------------"""""-.I Ook Beslelbaar:
e And" Letolt·1 .Wel- bekende eksistensiellie troebadoer.punk·

. skrywer. pizza-maker, hoender - rep... en_____________________ Iiedskrywer.

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ 1 K....ttR18

e Bemoldus Hlemand
Enigmatiese bilk op ho6veld snaat - kultuur. Styl
wissel van kwasi - reggae tot dansvloer"Boogie".
K....tt R18
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Stuurasb•.die volgende:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 1
Ek slult In R.."........;.. Nota: Slegs tleks en posorders wat 1
can Shifty Records ultgemaak is sal aanvaarbaar wees.

e u,e "erels - Ek ..
Potjiekos pop vaneen vanJhb se meer energieke
groepe. Nou histories. materiaal aa~gesien hulle
reeds ontbind het.
Langspeler en Kanett RI8
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Skijty.~ 'Be6tee UOItKt
.' . . '. ". .

P.O'. Box 27513
. Bertsham
2013
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e Mr M.c & The Genulnes
Tredisionele Kaapse GoemaJKlopsemusiek. Hulle

. wordondersteun deur veteraan banjo-speier Mr
fMac.

. . Lengspele. lIIl~ R18
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te laat sien moeshulle selfdie
geld voorskiet met persoonlike
banklenings, pcrsoonlike
inkomste en kommersiele werk.
Die uiteinde van die saak is dat
hulle die skuld wat aangegaan
is, self moet delg.

Veel hulp kan nie vandie
. sakewcreld of van vriendskap

like skenkings verwag word
nie. Pretorius selfhet in die
laaste paar wekegehoor hoe
R30 000 aan 'n rugbyspan
beloof word - RIO 000 meer
as wat nodig was. Maar
geldelike steun aan die uitvoer
ende kunste is 'n ander storie.

Wat is die status van
"onafhanklike"teater? Wat
skrik borge af? Isdie uitvoer
ende kunste nie populer genoeg
nie? Of skep dit nie genoeg
publisiteit nie - alkan ditvan
belasting afgetrek word.

Wat ook at die rede,die uit
werking wat ditopons nuwe
jong kunstenaars endie
toekoms van inheemste teater
gaan he, is onrusbarend.

En gaan dit ons verbaas as
ons teaterkuItuur verarm
deurdat skeppende kunstenaars
soos Pretorius enNaidoo tou .
opgooi en swig voor die
lokgeld van die advertensie
wese of die pad oorsee vat waar .
vet borgskappe groener
weivelde bied?

Aubrey Maasforp enDan ~obbertz in Hotel Polana

Shaun Naidoo.
, Dieregisseurs moet geloof

wordvir hul onverskrokkebe
. nadering tot die kunsvormwat
hulle in drie seisoene by die
Mark-Teatersou verfyn.

Daar is afgeskop met die
omstredeSunrise City in 'n

. moeilike ruimte: die Market
Warehouse.Hulle het vol sale
getrek ondanks die skokkende
akoestieken verkeerde plasing
vandie verhoog, met die
gehoordie hele wereld vol.

Met geloof en hoop hetPre-,
torius en Naidoo hul tweede
projek aangepak. Om ditdie Iig

ons land.
In die afgelope twee jaar het

Pretoriusen sy vrou, choreo-
. graaf Robyn.Orlin, Suid

Afrikaanse balletomane aan
"dans-teater" voorgestelmet
hul uitdagende envernuwende
werk.

Daarop het"musiek-teater"
gevolg waarin hulle daarin
geslaag het om Iiefhebbers van
musiekblyspele uit hul Rogers
en Hammerstein-wysies te ruk
en hulle te konfronteer met 'n
inheemstestyl- geskep in
samewerking met die
talentvolle komponis en pianis

uiteinde van die saak was dat
die loketinkomste 'n magtige
R1500 per week bedrahet.

Die ooreenkoms metdie
Mark-Teater was die ge
bruiklike: die teater, wat die
koste van die teaterhuur en
reklame dra, key die helftevan
die geld, terwyl die spelers die
ander helfte onder mekaar .
verdeeI.

Basiese salarisse, wat 'n re
petisietyd van yyfweke insluit,
is deur die regisseur self
opgedok. Dlt help 'n mens
verstaan hoekom Pretorius nie
die speelvak voltooi hetnie.

Dat Pretorius, 'n veelsydige
en energieke kunstenaar, wel
tot so 'n drastiese stapmoes
oorgaan, maak'n mens baie
bekommerd oordie diestand
van die uitvoerende kunstein

Deur Kathy Berman

Die hotel se

Dievoortbestaan van onafhank
like teater-aanbiedings het van
deesweek in die gedrang gekom
toeChris Pretorius and Shaun
Naidoo die speelvak van hul
nuwe revueHotel Polana
kortgeknip het.

Die rede wat hul aangegee
het: te minbelangstelling by
die loket.

Pretorius and Naidoo hetin
oorleg met die elf spelers
besluit dat dit beter sou wees
virdie akteursen musikante om
eerder 'n week werkloos te
wees endie teater donker te
hou asom voor gehore te speel
watte klein is om die
opvoerkostcs te verhaal.

Die inkomsteby die loket
hetgewissel. Op 'n goeie aand
is 163 kaartjies verkoop, maar
party aandenet twee. Die

.

deure maak toe :-J
(fl
f>"l

Toehy weer sien is hyen sy se hy.
vriende in twee ou Mercedesse Hy het die rna vandie
op padGroote Schuur toe. . toekomstige spruit, Kate

Hoekom twee? Gottgens, op universiteit
"Ek weer nie. Miskienom ontmoet. Hulle woon aljare ....

ditmeer belangrik te laat lyk." . lank saam, Sy het verlede jaar ;;
; . 'nPlastiese chiruiimoes",; graad gekry aandieMichaelis-v.

. 'irigeroep word: Veertig steke, :. .. kunsskool. Sy stal op die .
bo enonder sy regteroog. Glas oomblik saam met vierander .t.:;.
moes uit sy wang gehaal word. (M Dunbar, Mia Mantia, A ',.,.~,.

Symondhet ook 'n paar snye: Lindsay en W Barker) uitin Art"
"Ekhet dit darem reggekryom House in Norwood tot 19
die een ou in die agterkop te November.
byt, Ek dink dit is hoekom my Na die uitstalling gaan sy en
lippe so lyk." Barend terug Kaapstad toe,

Hy vryf sy voorkop watnog waar Barend aan bronsgietings
lelik opgeswel is. "Ek hoop net vir 'n uitstalling volgende jaar
niedie knoppe bly nie. Asdie: gaan begin werk.
swelsel nie sak nie, sal dit Hulle vra vriende om
nogal onaantreklik wees." plastiekglase enpapierborde

Barend word in Maartpa. .eerder as glasware te skenk met
Hy wit nie trou nie. Dit sal te die baba se geboorte.
veelna 'n "shotgun"- affere Iyk,

Megan Kruskal en Gys de Villiers in Flight. Die drama, geskryf deur David Lan, met
regie deur Barney Simon, fokus op die mens se soeke nasy herkoms. Flight is 'n
tragiese komedie wat die weI en wee van 'n Joodse gesin volg terwyl hulle van cos
Europa na Rhodesle en Kaapstad immigreer. Flight word tot 19 November by die
Mark-Teateropgevoer•.

ingespuitis.Ons het besluit om
bietjie lewein die plek te blaas
en begin dans," verduidelik hy.

Maar blykbaar het iemand
besluit hy gaan te woes te kere.
"Ek hetna die tyd gehoor dat
ek blykbaarte,.; 'ver1eidelik
gedanshet," het Barend aan
Vrye Weekblad gese,

Hykan nie onthou of hy
homselfontbloot het nie (hy het
dit al tevore gedoen wanneer
daar genoeg lawaai in 'n plek
is) maar as hy het, sou hy dit
nie as "verleidelik" beskryf nie,

AIwat hy onthou is dat die
DJ hom van agter beetgepak en
van diedansvloer probeer
afstuurhet.Barend wou graag
nog 'n bietjie dansen is toe
deur 'npaar jeugdigesaangeval
en met 'n bottel geslaan.

.,'

II'

twee wynglaseteen mekaarkan
vergruis terwyl hy metjou
gesels ...

By 'n ander geleentheid het
satirikus Robert Kirby se seun
(Barend kan nie sy naam
onthou nie) na 'nvertoning by
die Baxter-tearer in Kaapstad
hom gevra omasseblief nie die
wynglase op die vloerte gooi
en daarop te trap nie.

Kirby se seun: "Moenie die
wynglase op die vloergooien
daarop trap nie".

Barend: "Moenie bekom
.merd wees nie.Ek sal vir alles
betaal... "Craaashl-

Robert KirbyhetBarend toe
self met die vuis bygedam.

Barend se verhouding met
glas het verlede maand ;
breekpunt bereik in 'n Kaapse
nagklub virmense watmal is
oor swart klere. Hy isdeur 'n
groep jeugdiges toegetakel en
metn bottel oordie kop
geslaan.

Ry voel dieoptrede was
effens onregverdig: "Hullehet
in die koerantaangekondig
hulle wit weerenergie op
Kaapstad se dansvloere sien.
Toe ons daar aankom, staan die
mense lusteloos enrondsteier
asof hulle met formalienBarend de Wet

Die verhaal van
Barend en
die Botteis

Deur. Chris du Plessis

Die Kaapse beeldhouer Barend
de Wethet 'n ietwat eienaar
dige verhouding met glas.

Hyhet a! tydens sy swakker
oomblikke glas probeer eet. Sy
badkamer is vol spieelskerwe
geplak. (Hy hou vera! van
spieels,Die voorliefde hethom
een aand in die Roelandstraat
polisiekantoor laat beland toe
hyby 'n partytjie 'n mooi
spieeltiie - nog vasgeskroefaan
die polisiewa- wou huis toe
vat.)

Hyisop sy gelukkigste as hy
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Selfkritiek
in die teater

om uitdrukking te gee aan
politieke idees nie, het die
platform watdie teater hulle
gebied het, aangegrypen in die
laatsewentigs en vroeg tagtigs
lewenskragtige en imposante
teater geskep. Die belangrikste
eksponente van hierdie bevryd
ingstoneel het veralby die

omdathysekere rewolusie
ideate in die stuk lagwekkend
rom.

Diegene het blykbaar
vergeet waar Kente vandaan
kom en wat hy bereik het, Vir
tenminste twee dekades is
Kente se naam sinoniem met
township-teater van formaat.
Baie vandie akteurs wat in
diesg. rewolusionere teater
by die Mark-Teater opgetree
het, het bulleopleiding in
Kente segeselskapontvang.
Verskeie van Kente se stukke
is al verbied weens die
politieke aard daarvan. Hy
hetdeurdiejare baie krities
gestaan teenoor 'n regering
watmense laat swaarkry het,

En isKente dan nou
. skielik 'n "sell-out" omdat hy
sygrense verskuif het?

Sekunjalo kyk na die
toekoms. Dit is post-rewolu
sionere teaterwat in die
toekoms afspeel en is 'n
beduidende nuwe rigting in
Suid-Afrikaanse teater.

Dit wys hoe 'n
vryheidsvegter na die
rewolusie terugkeer as 'n held
ensy plekkom inneem as
president. Ofskoon daar van
gelyke regte vir almal gepraat
word, sien ons hoe die nuwe
leier se magsug toeneem en
hoe hy gaandeweg 'n ou
tokraat word wat presies
dieselfde foute maak as die
leiers voor die rewolusie.
Daar is weermarteling in
aanhouding, korrupsie en
streng sensuur. Hierdie
selfkritiek van Kente is 'n
vingerwysing, 'n waar- .
skuwing dat rewolusie
moontlik net een vorm van
tirannie met 'n ander kan
vervang.

Dit is kritiek wat
ekstremisme bevraagteken.
Hoe mense ook al oor
Sekunjalo voel, dit is 'n stuk
wat nuwe moontlikhede in
swart teater bied.

dom witman watkarikatuurag
tig uitgebeeld is teenoor die
lydende swartman wat ongereg
op ongereg verduur. Dithet 'n
formule gewordsodat'nmens
onlangs met John Kani se
produksie van Kagoos besef het
swart teater is artistiek in die
pekel. Dit is'vasgevang in
geykthede en het niedie krag
of oortuiging vanswart teater 'n
paar jaar gelede nie.

Terwyl swartteater 'n
magsbasis gebou het en mites
gemaak het van martelaars, het
Afrikaanse dramaturge hul eie
geskiedenis begin ontmitolo
giseer deur dramaswaarin
streng selfkritiek toegepas is.
Die werk van ondermeer Reza
de Wet, Pieter Fourie enRyk
Hattingh kyk nugter nadie
Afrikaner en ondermyn sy
roemryke verlede. Veral die
beeld van die patriarg en die
ideaal van bloedsuiwerheid
loop deur. Beide swart en wit
Afrikaanse teaterkritiseer die
Afrikaner.

Selfkritiek in- swart teater
was tot dusver maarnog skaars.
'n Skitterende toneelstuk
waarin dit wei te sien was, is
Percy Mtwa seBopha. Daarin
word 'n swartman wat besluit
het om 'n polisieman teword,
deeglik geroskam. InBenjy
Francis se DyingEmbers is
marionetleiers vansekere
onafhanklike swartgebiede
hewig gekritiseer. Die swart
vryheidsvegter of rewolusioner
is nog egter deurgaans in swart
teater 'n onberispelike karakter
voorgestel.

. Met sy Sekunjalo - The
Naked Hour krapGibson Kente
dinge deurmekaar.Hy kritiseer
een stelsel vanpolitieke
magsmisbruik wat deur 'n ander
vervang word. In sommige
liberate sirkels wordKenteas
'n "sell-out" beskou. Sy kritici
veroordeel hom omdat hy
Sekunjalo virTrukopvoer en

Susan Theletsane inSekunjalo

Mark-Teater die geleentheid
gekry om hulle dramas op te
voer. Vir byna 'n dekade
belewe ons 'n goue eravan
swart teater - toneel wat
wereldwyd erkenning ontvang
het.

Swart teater hetegter
gaandeweg sy eie stereotipes
begin ontwikkel. Dieoutoritere,

Deur Poen Cilliers
Met Truk-Toneel seaanbieding
an Gibson Kente seSekunjalo 
The Naked Hour is 'n nuwe
neiging inswart Suid-Afri-

.kaanse teater tebespeur - die
van selfkritiek. Dit verras te
midde van'n sterk beweging
protesteaterwaarin die stryd
om vryheid onkrities, met 'n
byna heilige romantiek,
uitgebeeldword. Ditkontras
teer skel met Afrikaanse tearer,
wat toenemend, sedert die
vroeg tagtigs, indie teken van
hewigeselfkritiek staan,

Swart tearer, sedert die
seminaleThe Island en Sizwe
Bansi is Dead deur Athol
Fugard, Winston Ntshonaen
John Kani, is baie polities. Dit
kritiseer dieregering en blankes
wat hulle apartheid laat wel
geval enis deurdrenk van
bevrydingsideologie. Drama
turge wat in dieafgelopejare
die belangrikste bydraes
gelewerhetendie karakter van
swart versetteater gevorrn het,
is Percy Mtwa en Mbongeni .'
Ngema,wat saarn met Barney
SimonWoza Albert! geskryf
het; Matsemela Manaka wat

. onder meer Egoli en Pula
geskryfhetenMaishe Maponya
wie se The Hungry Earth en
Gangsters aandag getrek het,

Swartmense, wat sedert
die Nasionale Party in 1948 aan
bewind gekom het en apartheid
in landswette geanker het, en
nie veelgeleentheid gehad het

.Barclay: .liefhebber
van vroue en musiek

PARYS.- Eddie Barclay,
die man watdie stemme van
JacquesBrel, Charles Azna
vour, Jean Ferrat en Dalida
die wereld ingestuur het, is
onlangsin Parys voor 1 000
uitgesoekte gaste met sy
agtste vrou getroud. Sy is 46
jaar jongerashy.

Die67-jarige platebaas se
troue isdeur1000 .
uitgesoekte gaste van Parys en
St Tropez se "jet-set" byge
woon.

Barclay isop26 Januarle
1921 gebore asEdouard
Ruault, dieseun van 'n kafee
eienaar. Hyhet diekafee by
sy pa oorgeneem en nadat hy
begin klavier speel het, is hy
gereelddiegeselskap van .
jazz-entoesiaste soosDjango
Reinhardt en Boris Vian
gesien.

Tydens 'n optrede (as
. pianis) indieEtape-bar in' .

'Parys hethy sy naarn na Eddie
Barclay verander omdat dit
meer gesofistikeerd en Ameri
kaans klink.

NadieTweedeWereldoor
loghet hy die Barclay Clubs
gestig virFranse wat aan "post
occupation blues" gestig het,

Nasyeerste huwelik, wat
netdriejaar geduurhet, het hy .
syeieorkes by die spog-klub,
Club de larue PierreCharron,
gestig.

Hyhetsy tweede vrou .
Nicole ontmoet, en saam met
hulle diemoontlikhede van die
ontluikende musiekbedryf
raakgesien. In 1949 het hulle
plate onder die Blue Star
embleem begin maak. Hulle is
entoesiasties deur die Franse
jazz-gemeenskap ondersteun.

Hy hetnie net die groot
. Franse sangers vandie tyd, het

hy ookdieAmerikaner Eddie
Constantine opgeneem.· ..

Constantine was verantwoorde
likwas vir Blue Star seeerste
groot suksesse metL'Homme et
l'Enfant en Et Bailleret
Dormir.

In 1955 het Barclay sy
genialiteit bewys deuralbums
tebegin produseer. Sy maat
skappy het gou al diegroot
Franse en baie oorsese sterre op
kontrak gehad.

"Mytalent is om dit in ander
tevind," het Barclaygese,

Hyhet ook Dalida, die
Italiaans-Egiptiese sangeres wat
in1987 selfmoord gepleeg het,
ontdek.

Dalida het vir 'n hele paar
jaar by Blue Star gebly en 'n
fortuin vir Barclay verdien.

HoewelJaques Brei, die
Belgiese sanger, nie deur
Barclay ontdek is nie, het hy
deel van die Barclay-familie
geword. Die twee mans was
groot vriende tot Brei se dood.

In 1978 het hy sy platemaat-·
skappy verkoop en inSt Tropez
gaan woon.

Barclay erken hy trou elke
keer as hy verlief raak, Eddie Barclay
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IN November verlede jaar het
'n artikcl indie Russiese
weekblad Ogonyok verskyn
waarin Moskou sc Bolshoi
Balletgcselskap en sy
artistieke direktcur Grigoriv
ichaangeval is.

Die artikel het Grogorivich
- die choreograaf van werke
soos Spartacus, Ivan die Vcr
skriklike endie meeste van
die werke watdie geseIskap
opvoer - daarvan beskuldig
dat ditsy skuld is dat die
repertorium verbeeldingIoos
en eentonig is.

Blykbaar duld Grigorivich
geen kritiek nie, en voer hy
meestal netsy eie balette op.

Olga Zabotnika, 'n voor
malige balletdanseres van die
Kirov-ballet in Leningrad het
in Januarie haar oud
geselskap op 'n soortgelyke
wyse afgeskiet. Sy het die
artistieke direkteurOleg
Vinogradov daarvan
beskuldig hydie organisasie
voorrang geebo artistieke
verdienste, "dat hy 'n per
soonlike kollektief" geskep
heten dat hy die volslae on
dergeskiktheid van die
dansers verlang.

Sy hetgese hy het die
dansers inslawe verander en
die gevolg was dat die
geselskap in middelmatigheid
verval het.

Die Kirov se probleme het
in die jare vyftigen sestig
begin toedanserssoos
RoedoIf Noerejefen Michael
Barisjnikov en Natalia Maka
rovatydens buitelandse toere
na dieWeste oorgeloop het,

Om nog oorlopery te
venny, hetdie geselskap se
hierargie dansersbevorder
wattotaIe gehoorsaarnheid
eerder as talent vertoon het,
se Zabotnika.

Glasnost fouette

op die Russiese

verhoog
Felice Orsini kyk na die Russiese film wat vandag by

Ster Kinekor begin

Vladimir Vasiliev en Maximova

Die blotc feit dat daar so oop
en bloot in die pers oor sake
geskryf mag word en dat 'n
rolprent soos Foueue die einste
tema aangepak het, getuig
daarvan dat Mikhail Gorbatjof
se glasnost-beleid reeds 'n
uitwerking getoon het in die
pers, rolprentwese en balletwer-
e!d. '

Dat Rusland nog n lang pad
moet loop voordat daar choreo
grafies metdie Weste mee
geding kan word, Iy geen
twyfel, maar ironies genoeg is
die vemaamstechoreograwe
van die Weste Russe soos
Nijinskiy, Morton, Fokine,
Masine, Livar, Youskevitch,
Eglevsky en Balanchine wat as
gevolg van die 1905 en 1917
rewolusies Rusland verlaat het).

Op diegebied van tegniek,
skouspelagtigheid en fisieke
vaardigheid bly die Russe
ongeewenaar,

Fouette is deels die werk van
die Bolshoi-Balletse premiere
danseur, die 40-jarige Vladimir
Vasiliev. Hy het op die ouder
dom van19 in 1959 sy eerste
Westerse verskyning in die
Metropolitaanse Operahuise in
New York gemaak. Ondanks
vele geleenthedeom oor te
loop, hetVasiliev anders as sy
tydgenoot Alexander Godunov
getrou gebly aan sy geselskap.

In Fouettewaarin hy die
regie saam met Boris Yermo--,
layev beharig het dans en speel
Vasiliev die rol van 'n rebelse
fotograag wat sonder die

KUNSFLITS
'n Nuwe satelliet-museum van
dieSuid-Afrikaanse Nasionale
Kunsgalery, die Natale Labia
museum in Muizenberg, is op
25Oktobervir die publiek
geopen.

Die museum wat vroeer as

goedkeuring van dieraad 'n
eietydse ballet vir die geselskap
choreografeer.

Vasiliev se vrou en
dansgenootop die Boisjoi
verhoog, YekaterinaMaxi
mova, speel en dansdierol van
'n50-jarige dansereswat veg
om haar plek as die
hoofdanseres van diegeselskap
tehou,

Die skelle werklikheid van
Yelena .Knyazevasestrydteen
die ouderdom word ons nie
gespraarnie. Daar word nie
doekies omgedraai nie:
Russiese sterre is sterl1ik.

Die sweet, die bebloede
voete, die plooie en die oog
lopende sielesmart van die
danseres word gejukstaponeer
met minder suksesvolle
droomtonele. Hier raak die
draaiboekskrywer endie
regisseur 'n klomp
hoogdrawende diepsinnighde
kwyt wat inbreuk maak op die
verhaal.

Die gehoor se genot word
belemmeromdat dieredigeer
der te gretig is om bydie
daaropvolgende toneel - wat
gelaai is met sirnboliek - uit te
kom. Vasiliev se modeme
choreografie vir die
droomtonele steek lelik af teen
Lev Ivanov se klassieke
choreografievir Swanemeer.

As regisseur en choreograaf
'kan Vasiliev 'n paar dinge in

"die'Weste kom leer, maar daar
ismin dansers wat by homkan
kers vashou.

"Die Fort" bekend gestaan het,
isin 1985 aan die Nasionale
Galery geskenk. Volgens die
vorige eienaar, GraafNatale
Labia, word die museum
opgedra aan sy ouers,Prins
Natale Labia en prinses Ida ,
Louise Labia. . ,:

heksery?
Glo jy in *********'************ }.,

In die land van diedowes is
Eenoog koning. En niemandis
natuurlik so doof soos die wat
nie wil hoor nie. Soos die
baronne van Aucklandpark.:
Maar in hierdie rubriek gaan ,
ewewigteherstel word. .:
Universeel. Dis die univers van
die PW Bouerkopdmastie, van
groepsgebiede, van Naas, en
SATV. Veral SATV. Hiergaan
so eenogig gekyk word na .
onskuldige boerepret, en
niksversteurendenuus, en
opgestoptevolkshelde, dat selfs
SATV nie die kragtesalkan,
weerstaan nie: hier word
BALANS aangebied.
Ewewigtig.Gewigtig. Giftig.
Met so 'n mikpunt sal geen
Eksteenonaangeroer gelaat
word nie. Ja, salig isdie
Harmes van gees.

breekpunt, So'ook dienausea;\~
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Marx se hele misbaksel steek in
die keel vas. Maar van
Volksheld tot vaandeldraer, van
tea boy tot touleier word dit
met verrukking gade geslaan.

Ons word tot op die punt van
delirium tremens verleimet I

verspotte sub-plots wat niks
met enigiets uit te waai het nie
-en watso skielik laat vaar
word as wat dit gebore word.

Wat het byvoorbeeld geword
van die sotlike advokaatjie wat
soos vanuit 'n kettie in die
program ingeslinger is, never to
beseenagain? Miskien hang hy
in 'n swartsakop die solderom
eersdaags weer afgestof te word
soos 'n wafferse Reagan,
wanneer selfs Marx (F) se
toevallighede uitgeput is.

Sal hydan met Wessel trou,
ofdalk met Steve? Sal Anna
metAndries Barnhoorn trouin
'n greatwhite wedding in the
sky?HetAnna die brand
gestig? (Gelooft gij in hekse
rij?)Is Anna in werklikheid
Andries Barnhoorn in "drag"?
IsCliffBarnes 'n kabinetspos
aangebied? Die spanning bereik

*********************

rewolusioneremetodes en
geweld ...die Koeksisterraad
bestuur" - P.W.Botha.

Die aanslag was belagIik
onsubtiel, vanHaas Das se '
kommentaar totdie Dooms
day-musiek in die agtergrond.
Maar iets hetgeskort: waar
was Cliff die Onverskrokkene,
kastyder vanbevrydingsoorloe,
geselaar vanAndersdenkendes,
vryburger vanAngola? Sy
inslag souiets besaunders
gewees het. .

Afrikaners is voorwaar
plesierig, dit kanjulle glo as
julie hardgenoeg kners om die
banaliteit van inheemse reekse
op Afrikaanse TV afgesluk te
kry. Agterelkeman sit daar 'n
draaiboek-"skrywer" wat stik
van vennaak telkens wanneer
die wye lensdit regkry om 'n
paar van die nulle op sy
betaalstaat vas teYang. Praat
van 'n nul op 'n kontrak!

Die onbenullige gebeure,
, , die voorspelbare,banale teks,

die boere-kitsch van Franz

Afrika.

*********************
In Netwerk vanaand kyk ons

nadie moontlike motiewe
waarmee die ANC metSuid
Afrikaners praat (die ANC is
nie Suid-Afrikaners nie).
Moenie 'n edele motief verwag
nie. Moenie 'n objektiewe
oorsig verwag nie. Verwag
versnipperdesinsnedes wat
bymekaar aangeheg word en
dan aanhalings van die bose
word.

Voorbeeld vandie taktiek: "
"Die Nasionale Party het weer

. eens getoon.i.dathy deur

Deur Egbertus Klaagvoorl

DAAR'S 'n rumble in die
jungle. 'n Simboliese ossewa
kreun. 'n Krans gee antwoord,
'n Dinges ry voor op 'n
gedoente. Dis Admiraal
Savimbi op 'n simboliese os!
Dis Betsie Verwoerd op 'n
heilige koei! Dis Pous
Makoena, Leeu van die
Noorde, op 'n dilemma!
Verkeerd: dis die fak, besig om ,
'n rivieroor te steek. Dis 'n
simboliese oombIik, dis die.

, Oranje. DieOranje? Askies my
, baas, disdie Gariep. God seen



TVI
6.00 GoeiemoreSaid-Afrika
3.30 Take a Break

4.00 Ducktails- 17 The

uncrashable Hindentanic.

4.25 The Boy andthe book

4.35 Another Life

5.05 Fast Forward
5.35 Topsport

6.00 News
6.15 Sundowner

7.00 Matlock - 7 Husband.
8.00 Netwerk
8.45 Police File'

>I< 9.00 Simon en Simon- 6

>I< 9.50 Misdaad- 6
11.25 Klub '88 . 6.

00.55 Oordenking

TV4

9.04 The Magnificent Seven

Ride
10.47 M'";'~:)*H - 17 Too

many Cooks.
11.24 Pierre DeChannoy:
Met Kim Kallieen die
Razzle Dazzle-dansers,

M-NET

3.00 The Bugs BunnylRoad
Runner Movie

4.30 The Adventures of
Teddy Ruxpin: (Heruitsend
ing)
Ooptyd
5.00 Mega-T tuffytoothclub

5.04 The real Ghostbusters 
Ain't nasa-sarily so.

5.25 M-Net se inkop
iemandjie
5.30 Loving

5.55 Hyperama Price Busters
6.00 M-Net Supersport:The
World of NationalPanasonic

Intekenare
7.00 M-Net Supersport
8.00 Roots: Thenext Gen

eration - 7
8.40 Making of the seventh
Sign (Kort Program).

9.00 Body Heat

11.00 Author! author!

TV}

6.00 Opvoedkundige
televisie

6.30 Agriforum '88
7:00 Goeiemore Suid-Afrika/
Goodmoming South Africa .

9.00 Opvoedkundige
televisie
11.00 Topsport
1.00 Koot Wiken Weeg- 6
1.05 Kuifie se a\'onture· 6

Die Maanlanding
1.10 Ben die beer- 7 Die
Rustelose Beer
1.35 Die verkenners- 7 Die

Vuurdoop

2.00Topsport

5.57Kompas
6.00Die nuus

6.15Teletreffers- 10

7.05Hardcastleen

McConnick - 21

8.00Network

8.40Magnum VI- 2 The
Kona Winds

9.30The Legend of the Lone

Ranger
11.10 TheStory of Rock 'n'

Roll· 1 Play that Funky

Music.
11.35 Epilogue

8.57 Oordenking

TV4

9.03 Benson
9.33Boldand beautiful

9.58Capitol
10.23 TheDom DeLuise

show
10.48 Baretta

M-NET

4.00vm M-Net
Supersport:
Internasionale boksgeveg

regstreeks uit Las Vegas
tussenTomasHearns en

Fulgencio Obelmejias
3.00HighAnxiety
4.3560 Minutes:Papa bear

(Kortprogram)

Ooptyd
, 5.00M-Net Supersport:

Sokker
6.50M-Net Supersport: Boks

Intekenare
7.00Backto school

8.34Peoplemagazine:
RaquelWelch(Kort

program)
9.00M-NetSupersport:

Rugby
11.00Visionquest
12.44Hothits

TV}

1.30Heidi - 44 Tussen die
Berge
1.55Zet!

. 2.05Storybook international

- 23 The Five Loaves
2.30Collage

3.35AlbertSchweitzer - I
3.40Legacy - 1

4.55LassieFilm Festival - 7
6.1050/50
6.50Kruis en kroniek
8.00Netwerk

9.00Andrea Chenier
10.00SupremeRomantic
Instrument
10.35Insight

TV4

9.04Kupid. 7

10.12A Yearin the Life - 21
PeterCreekRoad
11.03 Topsport

M·NET

2.30 Arthur

4.0460 Minutes:The Booze

Brothers. (Kort program)
4.30The Adventuresof
TeddyRuxpin:The new:
M.A.V.O. member.

Ooptyd
5.00Mega-f-tuffy tooth club
5.02WaltDisneys World'~
Special: Mickeys 60th
Birthday
6.00Cane Blanche

Intckenare
7.00 Anne of Green Gables 

I
9.00 Best Friends

11.00 M-Net Supersport: Gill

Clancy's Boxing Journal

TV}

6- 8.15 Goeiemore Suid

Afrika/Good morningSouth
Africa

3.30 Luister en hoorlListen
and learn

3.40 Impact

4.00 Ovide • 2 Cy and the

solo sailor
4.10 Pumpkin patch

4.25 The boy and thebook
4.35 Another life

5.00 We got it made - 17
Jay's on the roof.

5.30 Bionic six- 3 Eric bats a
thousand

6.00 News
6.15 Graffiti

7.00 Jake and the fatman 
slotepisode Have yourself a

merry little Christmas
8.00 Netwerk

9.05 Verhale van Guyde

Maupassant - 3 Pa enseun

Hautot
10.00 Topsport

11.45 Oordenking

TV4

9.04 Head of the class- 1
Science fair weather friends

9.32 Hotel- 7 Second
thoughts

10.24 Spencer for hire- 6
Consilium Abditum

11.19 Sing Country

M·NET

3.00 Author! author!
4.4560 Minutes: Reading by
the colours
Oop tyd

5.00 Mega-T tuffy tooth club

5.04 The Enterprise Smurfers
"Smurfs" . A circus forbaby

5.30 Loving
6.00 Crime story - Mig 21

lntekenare

7.00 Anne of Green Gables
8.30 Significant moments

(Kort program)

9.00 St. Ives
10.32 Newsnight: Dopey

horses (Kort program)
11.00 Visionquest

TV}

6.00 - 8.15 GoeicmoreSuid

Afrika/Good morningSouth
'Africa

3.30 Vrouekeur/Women's
choice

3.50 Miena Moe en kie
4.00 Mof en Mat - 10Die
skattejag

&2

4.10 Wielie waliw

4.30 Kleremaakdieman - 3

5.30 Die wonderwereld van

Isabelle- 2 Towerkuns

5.57 Kompas

6.00 Die Nuus

6.15 Potpourri

7.05 Spiocn-spioen- 9 J.
Edgar Hoover leervoort
8.00 Network

9.00 Surviving vZ
10.00 Topspon

11.30 Evening prayer

TV4

9.04 KenMullan
10.17 AllaboutEve

M·NET

3.00 Vlug van dieseemeeu
4.24 Slim cooking

Oop tyd

5.00 G.!.Joe- The rottrn egg

5.25 Liqui-Fruitchit chat
5.30 Loving
6.00 Ohara- Thelight
around the body

Intekenare

7.00 Strangerskiss
8.35 60 Minutes:MrVice

President(Kon program)
9.00 Floydon fish

9.30 Lifestyles oftherich
and famous

10.25 Improv tonight

11.00 The buddysystem

TV 1

6.00 - 8.15Goeiemdre Suid

Afrika/Goodmoming South
Africa
3.30 Agriforum '88

4.00 Ovide- 3 The ghostly
galleon
4.15 Tele6
4.25 The boy andthebook
4.30 Anotherlife

5.00 CosbyIII - 5Mother
May 1
5.30 Coriosity show - 2
Liquidation

6.00 News
6.15 Nojacket required

7.00 Together westand - 2
Against all odds
7.30 Who's the boss? - 20
Housekeepers unite

8.00 Netwerk
9.05 Die Ma-plotters - 8

Ouma vandie jaar(Deel 1)

9.35 Diagonal Street

10.00 Topsport
11.450ordenking

TV4

9.03 Hoovervs. the
Kennedy's - 2

10.01 CoverStory. 7 David
Copperfield

* 10.29 Diegoue skoene (Die
goldene Schuhe)·3

11.32 Theforumpresents:
BB King. 2

M·NET

3.00 The Bugs Bunny/

Roadrunner movie
4.36 The adventures of

Teddy Ruxpin"
Oop tyd
5.00 Theadventures of the

galaxy rangers- The AX
5.25 Liqui-Fruit se
Pikkieflikkers

5.30 Loving
6.00 Mega-Ttuffy tooth club
6.02 Highmountain rangers 

Ordeal

DIE WEEK SE TV

Intekenare

7.00 M·NET Supersport:

Sokker
7.55 M-NET Supersport:

Supersport-keuse

8.00 M-NET Supersport:

Spur NFL American football

9.00 Author! Author!
10.4560 Minutes: Porn City

• kortprogram

11.00High Anxiety

-I;>OND.~DA~·~.?,~~V:~1~~1.
. ' ."

TVI

6.00· 8.15 Goeie More Suid
Afrika/GoodMorning South

Africa
3.30 Wat se die reg? - 3
3.50 Meaty moments - 6
3.55 Die Oefs • 6 Die honger

eekhoring
4.00 Vegskip-X - 5 Die
geheimsinnige skedelskip

4.30Silhouette
5.25 Tekkies

5.57 Kompas

6.00 Nuus
6.15 Vit en Tuis

7.05 Agter elke man 

slotepisode
8.00 Network
9.00 thirtysomething - 12

Therapy
10.00Topsport

11.45 Face to face

TV4

9.04Hoover vs. the

Kennedy's - 3
10.01 Night Court - 6 Who

wasthat masked man
·10.27Swendelaars en

verkleurrnannetjies - 5 Die
Italianer (slot)

M·NET

3.00 Back to school

4.4360 minutes - Toorak
tigress (kort program)

Oop tyd

5.00Hot hits
5.30Loving
6.00Married...with children
Howdo you spell revenge?

6.30Newhart - Larry's dead
• longlive Larry

Intekenare
7.00 Smooth talk
8.2960 Minutes: Canteen
(kortprogram)

9.00 Vlug van die seemeeu
10.25 Newsnight: Brain cell"

transplants - are they ethical?
(kortprogram) .

11.00Roots: the new

generations (Heruitsending)

11.50Carte Blanche
(Heruitsending)
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