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S6lykdiemanop
wie miljoene
Suid-Afrikaners
se hoop vir 'n
nuwe, vreedsame
toekoms rus. Die
man wat saam
met PW Botha tee
gedrink het en toe
teruggestuur is
tronk toe. Die
man wat hom in
sy eerste open
bare verklaring
sedert Junie 1964
tot 'n klimaat van
vrede verbind het.
Dit is 'n gesig wat
'n kwarteeu laas
in die openbaar
gesien is. Op
bladsye 10 en 11
is daar nag foto's
van hom voor hy
Robbeneiland toe
gestuur is.

Skets deur Alistair Findlay

Sisulu eerste vry - 2
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.'.:nieewe
veel werd

Stemme

and (9 934)en Prieska (8 148).
Transvaal het byna sestig persent

vandiekiesers(1700747),maarnet
45 persent (76) van die kiesafde
lings. Aan die ander kant het Kaap-

,land 27 persent van die kiesers
(861651),maar34persent(56)van
die setels.

Hierdie wanbalans is vir beide
die Konserwatiewe Party en die
Demokratiese Party nadelig. Die KP
se steun is uitsluitlik in Transvaal
gelee, terwyl die DP se steun .in
stedelike gebiede Ie wat tans baie
swaar met kiesers gelaai is.

Herafbakeningmoet hoofsaaklik
in veralTransvaal in die PWV-gebied
plaasvindenkonverskeienuwesetels
binne DP-bereik'geplaas het.

Herafbakening kan ookdie KP
van nuwe setels ontneem. KP-setels
soos Witbank, Randfontein, Over
vaal, Middelburg, Losberg en Del
mas het almalmeer as 22 000 kiesers
en kan herafgebaken te word.

Die invloedvan die huidige kies
stelsel op die parlementere politiek
blyk duidelik uitdie resultate vandie
Mei 1987-verkiesing.

In daardie verkiesing het die NP
52,7 persent van die steun by die
stembus gekry, maar uiteindelik 74
persent (123 uit die 166) van die
setels gewen.

Daarteenoor het die KP, 26,4
persent steun by die stembus gekry,
maar net 13,3 persent (22 uit die
166) van die setels gewen. Die feit
dat die HNP die KP in talle grens
setelsopponeerher,het hier 'n invloed
gehad. "

Die PFP/NRP/Onafhanklikes
ooreenkoms het byna agtien persent
van die stemme op hom verenig,
maarnet 12,6(21uit diel66)van die
setels gewen, .

Dit is interressant dat die HNPen
dieKP in die laaste verkiesing 42
persent van die stemme in die Vrys
taat op hul verenig het, maar nie een
setel kon wen nie. Die NP het 56
persent van die stemme gekry en al
die setels gewen.

*Die grootstekiesafdeling in die
land is Phoenix in Natal in die Huis
van Afgevaardigdes wat 62 271 kie
sers het.: Dit is elf keer groter as die
kiesafdelingNoordwes-Kaap watnet
5 511 kiesershet. Daar is volgensdie
statistieknie eenIndier-kieser in die
Vrystaat nie.

CharlesLeonard

Jacques Pauw

'n KIESSTELSELwatdie Nasionale
Party bevoordeel,gaanna die verki
esing op 6 Septemberweer beteken
dat die party baie meer setels in die
Parlement gaan he as sy ware steun
onder die wit kiesers.

Volgenskiesersstatistiekwatpas
deur die minister van Binnelandse
Sake, StoffelBotha,bekendgemaak
is, sou 'n herafbakening van kiesafde
lings voor die verkiesing 'n baie
getrouec weergawe vandie waresteun
van partye gegee het.

So byvoorbeeldis daar kiesafde
lings wat tot 8,8 keer groter as 'n
ander is. Maar tog geniet elkeen op
die ou end gelykestatusindie Parle
ment,

Volgens diestalistieklean 3 170 f£7
blankes indie 166kiesafdelings gaan
stem ~ 'n gemiddeldvan 19 100kie
sers per kiesafdeling.

Die grootste kiesafdeling,
,Noordrand in Transvaal,het 43637
kiesers vergeleke met Walvisbaai
wat die kleinste is met net 4 951
kiesers (8,8keer groter),Entogkies
elkeen een lid vir die Parlement.

Daar is talle ander kiesafdelings
in veral Transvaal wat buite ver-:
hauling groatis.Soos Bethal (30 934),
Helderkruin (32 410), Modderfon
tein (30 099), Pretoria-Oos(38 867)
en Wonderboom (30 077).

Daarenteen is daar verskeie ki
esafdelings in Kaaplandmet minder
as tienduisend kiesers: Aliwal(9817),
Beaufort-Wes(8926),DeAar(9 995),
Graaff-Reinet (9455), Narnakwal-

Die vakbondbewegingCosatu het die regering die weekmet 'n toetrede tot
militante optrede gedreig as .onderhandelings met die ANC nie binne ses ..
maande beginnie. ,

"Ek gee die regering, Staatspresident PW Botha, en die leier van die
Nasionale Party, FW de Klerk, ses maande tyd om met die ANC te
onderhandel. As hulledit nie doennie, sal die gewapendestryd voortduur,"
het Elijah Barayi insy presidensiele rede op Cosatu se derdenasionale
kongres gese.

Dit is die mees uitdagende posisie wat die vakbondgroep nog ingeneem
het, en dui waarskynlikop 'n groeiendemilitantheid onder werkers wat nog
spanning in die UDF/ANC-karnp kan veroorsaak,

In 'n uitstalsaalby Nasrec buite Johannesburg hetBarayi 'n beroep opdie
werkers gedoen om hul fundamentele klasse-belange te handhaaf, veral
"noudat die moraal vandie kabinet op sy laagste is en die regerende blok in
verskillende rigtings opkraak",

Hy het aandie bykans2 000 afgevaardigdes in hul rooi en swart Cosatu
sweetpakke gese: "Diegebied waaraan ons onmiddellike aandag moet gee,
is die beplanningvandieroete namagsoomarne. Ons werkershet hul slaafse
onderdanigheid aandievyand lankalreedslaat vaar. Diewerkers wi!vryheid
he en niksmindernie,DaarommoetCosatu verseker datdaar 'n verskuiwing
na bewuste, georganiseerde militante aktiwiteite is."

Cosatu sien nie FW de Klerk as "'n nuwe man met 'n nuwe hart nie",
"Daar worddesperaatprobeer om ons te oortuig dat De Klerk, 'n rassis in

sy diepste wese, vertrou kan wordmet die inisiatief vir verandering.
"Moet hom assebliefnie aan ons probeer verkoop nie. Hy is nie 'n goeie

kopie nie."Foto: Gavin Sinclair

het hulle sal met niks minder as 'n
onvoorwaardelikevrylating tevrede
wees nie,

Erkende swart leiers stel steeds
die onvoorwaardelikevrylating van
Nelson Mandela en ander politieke
gevangenis aseen vandie voorvere
istes voordat enige sarnesprekings
met die regering oorweeg sal word.

Die leiervanInkatha, Mangosuthu
Buthelezi, hetdie weekvoorsien dat
'n vry Mandela ook vrede tussen
strydende swart groepe in Suid-Af
rika kan bewerkstellig.

Buthelezi se egter hy sal met die
regering onderhandelvoordat Man
dela en anderpolitieke leiers vryge
laat is nie en die regering die einde
van die huidige grondwetlike bede
ling aangekondig het nie,

Ander tuislandleiershet ook die
ontrnoeting~erwelkom.

Maxdu Preez en ElsabeWessels

MANDELA-TEXT
JOHANNESBURG JULY 12SAPA
HEREWITH THEFULL TEXTOFNELSON MANDELA'S STATEMENTAS RELEASED BYTHE

PRISONS DEPARTMENT:
+THESTATEMENT ISSUED BYTHEMINISTER OFJUSTICE, MRKOBlE COETZEE, ONTHE

MEETING BETWEEN THESTATE PRESIDENT AND MYSELF ISAN ACCURATE REFLECTION
OF WHAT HAPPENED AT THEMEETING. THESTATEMENT, HOWEVER, CONSTITUTES NO,
DEVIATION FROMTHE POSITION IHAVETAKEN OVERTHEPAST28 YEARS, NAMELY THAT
DIALOGUE WITHTHEMASS DEMOCRATIC MOVEMENT, AND INPARTICULAR, ~ITH THEAF
RICAN NATIONAL CONGRESS,IS THE ONLYWAYOF ENDING VIOLENCE AND BRINGING
PEACE TO OUR COUNTRY. '

+1 MAKE THIS STATEMENT IN RESPONSE TOCOMMENTS IN THE MEDIACONCERNING
THEMEETING WITHTHESTATE PRESIDENT. I BELIEVE, HOWEVER, THATAT THIS EARLY
STAGE FURTHER STATEMENTS TO THEPRESS AS A MEANS OF CONDUCTING POSSIBLE
FUTURE DISCUSSIONS WOULD NOT BE THE APPROPRIATE COURSE OF ACTION TO
PROMOTE PEACEFUL DEVELOPMENT. '

+1 WOULD LIKE TOCONFIRM THAT MYRELEASE IS NOTAN ISSUEATTHIS STAGE. AS
IMPLIED IN THE ORIGINAL STATEMENT, I ONLYWOULD LIKE TO CONTRIBUTE TO THE

'CREATION OF A CLIMATE WHICH WOULD PROMOTE PEACE IN SOUTHAFRICA.+
ENDS TEXT.
SAPA/NO/JS

, .

Onderhandelbinneses maande, dreig Cosatu
, ' ,

Die gesprek met Botha het ge
mengde reaksie in die versetbewe
gings gehaden daar is selfs tekens
van verwarring.

Dievakbondbeweging Cosatu het
met ongewonedrif gereageeren by
monde van sy president, ElijahBa
rayi, dieregering met geweldgedreig
asdaarniebinnesesmaandemetdie
ANC onderhandel word nie.

Volgens die lyfblad van die
Kommunistiese Party in die Sowjet
Unie, Pravda, is die ontrnoeting 'n
direkte erkenning van Mandela se .
geweldige persoonlike gewi!dheid
en die invloed van die ANC. Die
blad sien dit as 'n verandering van
Pretoria se standpunt oor die ANC,
maar waarsku dat dit in 'n publi
siteitset omskep kan word.

Die gesprekis wyd in die Weste
geloof, hoewelal die regeringsgese

.Ole opening van Cosatu sa kongres

Min dae vir
Mandela - en nog
minder vir Sisulu
DIT LYKofdie regering oorge
haal isomdie tweede fase vansy
"Mandela-pIan" inwerking te stel:
die vrylating van minstens twee
senior politieke aangehoudenes,
Walter Sisulu en OscarMpetha.

VryeWeekblad hetop goeie gesag
vemeemdat dietwee leiersbaie bin
nekort- voordieverkiesing - vryge
laatgaanword endat die eerste stappe
in die verbandreeds geneemis.

Benteorieisdat die NP-Ieier,FW
deKlerk,'nstappieverder wi!gaanas
die koppie tee in Tuynhuys voor hy
presidentGeorge Bush in Washing
ton gaan ontmoet,

Mandelaselfversoek geruimetyd
reeds hul vrylating weens hul swak
'gesondheid, Sisulu,wat in 1964saarn
met Mandela lewenslank tronk toe
gestuuris, is 77 jaar oud. Hy is die
manvanAlbertina Sisulu \\atverlede
weekmet Bushen die week met die
Britse premier, Margaret Thatcher,
beraadslaag het,

Die 79-jarige Govan Mbeki wat
ook in die Rivonia-verhoor tot le
wenslange tronkstrafgevonnis is, is
in1987 weens swak gesondheid vryge-
laat. , .,', ,
, Die 80-jarige Mpetha, 'n Kaapse
vakbondleier, is in 1984 tot 10 jaar
gevangenistraf gevonnis.

Maar terwyl die hele wereld
Mandela sedaeindie tronknouaftel,
speeldie regering steeds kat en muis
oordievrylatingdatum vanSuid-Afrika
sebekendste politieke gevangene. Daar
wordwydaanvaardat dit nievoor die
a1gemeneverkiesing op 6 September
sal weesnie,

Datdie regering nieveel langer
kanuitstel nie,isegterduidelik. Buiten
'die beloftes wat wyd aan Westerse
leiersgemaakis - en die toenemende
drukuitdiegeledere -kan diebuitenge
wone "welwillendheidsbesoek" aan
Tuynhuis nieongedaangemaakword
nie, ' .

BoonophetMandelaklaarblyklik
.dieregeringse nuwevoorwaarde vir
vrylating - dathyhom tot vreedsame
naasbestaan uitspreek eerder as om
"geweld af te sweer" - nagekom met
syverklaringwatprominent en her
haaldelik op TV-en radiobulletins
vandie SAUKgelees is.

Die minister van Justisie, Kobie
Coetsee,het Woensdag op 'n open
bare vergadering die Tuynhuis-be
soekas 'n "deurbraak" beskryf.

Dieminister vanBuitelandse Sake,
Pik Botha, het dit vroeer as "waar
skynlik die belangrikste ontwikke-

, ling in die onlangse geskiedenis" ,
bestempel.

Coetseewasookby verledeweek
se gesprek in 'Tuynhuis, en volgens
bronne het verskeie anderkabinetslede
Mandela ook in die jongste tyd ge-

, sien.
In sy verklaring Woensdag het

Mandela gese dialoog "met die bree
demokratiese beweging,en inbeson
der die ANC, is die enigste manier
om geweld te beeindig en vrede te
bewerkstelling. Hyse sy "vrylatingis
nie nou ter sprakenie", maar dat hy
nou 'n "bydrae willewer om 'n kli
maatvir onderhandeling te skep."

Dit wasslegs dietweedekeersedert
1964dat toestemming gegee is dat
Mandela aangehaalword.In1985het
sydogterZinzitoestemmingontvang
om 'n verklaringvan haar pa aan te
haal waarin hy gess het: "Slegs' vry
mense kan onderhandel, 'n gevangene
kannie 'n kontrak sluit nie."

2



NUUS

Die Demokrate se fopspeen-brigade

Party-leier Adele in sielsieke-hospitaal

Elsabe Wessels

DIE Demokratiese Party durfdie
algemene verkiesing met 'n di
namiese fopspeen-brigade aan.
Meer as 15,vandiekandidate wat
reeds aangewys is,isjongeras 35
jaar. Elf is jongeras 33 en vier
van die kandidate is nog in hul
twintigerjare.

Die DP se "jongspan" is nie net
proefkonyne nie, Hulle is in sleutel
kiesafelingsop meriete genomineer,
het die mede-Ieier van die DP, dr
Zach de Beer, die week gese. Die
jong kandidate het heelwat ouer
teenstanders in strawwe nomina
siestryde uitgeskakel, "Ons het die
beste mense in die veld gekies," se
De Beer. Sewe van die party se 22·
kandidate in die Suid-Transvaal is
jonger as 34.

DeBeerself hou steedsdie rekord
vir diejongste persoonom as lidvan
die Volksraad verkies te word. Hy
was 24 jaar oud toe hy as parle
mentslidvir die ou VerenigdeParty
gekies is.

Die meerderheid van die "jong
span" isprofessionelemense watvir
die eerste keer hul merk in die poli
tiek probeer maak. De Beer en
streeksorganiseerders het die jong
kandidate as "uiters dinamies" en
"toegewyd"beskryf.

"Die ou mense het die land so
opgemors, die jonges sal tot ons
reddingmoet kom," se 'nDP-organi
seerder op Stellenbosch. "Dit is nie
net ons kandidate wat jonk is nie 
ons trek ook jong kiesers," het hy
bygevoeg.

Eenvan die party se jongste kan
didate is hierdie week op Stellen
bosch genomineer. Die 26-jarige
HennieBester, wat tanssy diensplig
doen,hetsy ontslag uitdie Weermag
verlay om die sleutelkiesafdeling vir
die DP te beveg.

Besteris 'n oud-Matie wat in 1985 .
opspraak verwek het toe hy as 'n lid
vandieStudenteraad 'nreisvir studen-

teleiers na Lusaka gereel wat onder
dwangvandie universiteitsowerhede
afgestelis.Die studentesepaspoorte
is ookdeurdie regering teruggetrek..
Bester, wat aktief betrokke was in
studente politiek, het sy LLB aan
Stellenboschen 'n meestersgraad in
die regte aan Cambridge verwerf.

Die party se jongste kandidaat is
die 25-jarige Michele Gilttler van
Kaapstad, Die jong Engelse on
derwyseres staan in Tygervallei.
Guttler, wat 'n meestersgraad in
teologie aan die Universiteit van
Kaapstad verwerf het, is nasionale
jeugvoorsittervan die DP.Sy is ook
noubetrokke by buite-parlementere
polilieke inisiatiewe. Guttler het aktief
deelgeneem aandie "oopstad-veldtog"
in Kaapstaden spreek haar sterk uit
teen die groepsgebiedewet. "My
kiesafelingstaan kol-kol soos 'n wit

Jacques Pauw
DIEbekendevegtervirvroueregte
en nou aspirant-politikus, Adele
Marievander Spuy, is laat verlede
week in die maksimum
sekuriteitsafdeling vandieSterkfon
tein Hospitaalnaby Johannesburg
opgeneem waar.haar toestand as
maniesepsigose gediagnoseer is.

Van der Spuy, 46, wat vir 'n
onbepaaldetydonder bewaking is,
het verlede Vrydag buite beheer
geraak en geweldadig opgetree,
vemeemVrye Weekblad.

Vander Spuy,lid van'n gesiene
Afrikaanse farnilieen presidentvan
die SA Vrouestigting, het oor die'
jare .bekendheid verwerf vir die
miljoen handtekeninge wat sy vir
vroueregteingesamel het. Sy is 'n
oud-model en uitgewer van die
werkevanOlive Schreiner.

Sy hetverlede weekaangekon
dig dat sy die Meriete Party gaan

tuisland tussen die swart en bruin
gebiede op die Kaapse Vlakte." se
Guttler. Ocrhaarjeugdigheid isGuttler
baie selfversekerd. "long stemme is
nodig omjong mense in die politiek
te 10k," se sy.

Anderkandidateinhul twintiger
jare is die 26-jarige DonaldCockart
wat in Meyerton staan en die 27
jarige ElmarieNeilson wat in Preto
ria-Sentraalstaan,Cockartis 'neien
dornsagenten Neilson 'n prokureur.

Die jongste kandidaat in Natal is
die 31-jarige GusJansevanRensburg
watin Umlazistaan. Van Rensburg,
'n meganiese ingenieur, is 'n voor
malige vlootoffisier met sewe jaar
diens in die staandemag,"lonk is ek
wel,maareksienkansdaarvoor.Die
beginsels waarvoor die DP staan,
steun ek al jare. Maar nou het hulle
vir die eerstekeer 'n partybymekaar

stig en ook teen '
drZach deBeer,
mede-leier van
die Demokra
liese Party, indie
verkiesingop 6
September gaan
staan. Sy het

.reeds sowat200
handtekeninge
ingesamel om haar party wettig te

. kon stig.
Sy isookverlede weekdeur twee

prokureurs-generaal te woordgestaan
nadatsy 'n klagte van hooogverraad
teenStaatspresidentPWBotha gele
het weensdie regering se hantering
van die onafhanklikwording van
Namibia.

Syhet afgelope jare sondersukses
verskeie klagtes teen die Staatspre
sident aanhangiggemaak.

VryeWeekbladvemeemdatVan
der Spuyverlede weekpamfletteen

wat die regte '
beeldnabuite
dra," se Van
Rensburg.

"Ekwilnie
net die Na
sionale Party
pakslae gee
nie. Dit is vir
my belangrik
om die alter- Tony Leon
natiewe uit te W;y6wat voordelevir
kieselr inhou," se hy.

Van Rensburg het homspesifiek
oordiensplig uitgespreeken gesehy
is ten gunste van alternatiewe di
ensplig. "Ek is ook ten gunstevan 'n
realistieseuitfasseringvandiensplig
en 'n beter professionele weermag,"

Een van die eerste "jong leeus"
om ervare ouer kandidateuit testof,
was die 32-jarige Tony Leon, leier

norninasievorms van haarparty onder
talleadvokatein die Johannesburgse
balie versprei het om steun vir haar
saak te probeer werf.

Die voorsitter van die plaaslike
vereninging van die advokate-ver
eniging, adv Max Labe, het van die
dokumente gekonfiskeer. Van der
Spuy het hiema 'n klag van diefstal
teen hom gele,

Vrydagmiddag het chaos en
geweldindie advokate-kantore uitge
breek toe Van der Spuy haar
dokumenteprobeer terugkryhet,Sy
is kort hiema in Sterkfontein .
opgeneem.

Vander Spuy het in dielaaste tyd
vertel dat haar lewe bedreig word,
haarman, adv Adriaanvander Spuy,
deur spioene ontvoer is en dat "die
kommuniste Suid-Afrika binne die

. .volgende drie weke met geweldgaan
probeer oomeem.

Adv Don Brunette, prokureur-

van die DP in die. Johannesburgse
stadsraad. Leon is. na 'n strawwe
nominasiestrydas Helen Suzmanse
opvolger in Houghton aangewys.

'n Mede-stadsraadslid, die 31
jarigeLester Fuchs,hetverskeie ander
.hoopvolle kandidate uitgestof om
die Hillbrow-setel te beveg, .

Anderjongkandidaie indieSuid
Transvaal is Geoff Engel, 33, wat in
Bezuidenhout Slam, NormanMcFar
lane, 33, wat in Florida staan, dr
Theunsde Bruyn,34. wat in Helder
kruin staan en Chrlstiaan du Preez,
33, wat in Vereenigingstaan.

In die Noord-Transvaal staan die
34-jarige Gavin Weiman in
Koedoespoorten in Natal staan die
33-jarige "huisvrou" Barbara Buys
in Kliprivier en die 35-jarige oud
Marie en boer Wessel Nel in
Mooirivier.

generaal van Transvaal, het beves
tig dat hy Van der Spuy verlede
Donderdag gesien het nadat sy
vroeer in die week 'n onderhoud
met adv Klaus von Lieres,
prokureur-generaal van die Wiiwa
tersrand,gehad het,

Syhetverskeie beedigdeverkla
rings by die polisie ingedien. Sy
het die dokumente onderteken as
AdeleMarieBekker Pretorius van
der Spuy.

"Sywou 'nklagtevan hoogver
raad teen die Staatspresident in
dien. Haarfeite wasegterontbloot
van alle waarheid. .

"Sy het nie mooi geweet waar
van sy praat nie. Sy het groot
bewerings teen groot mense ge
maak. Sy het gepraat van moord
en allerhande andersnaakse dinge,
'n Jaar gelede het sy ook 'n klagte
die Staatspresident ingedien," se
teen Brunette.

NP-raadslid
ook by ANC

Anton Steenkamp
'n NP-stadsraadslid, Stephanvan Metzinger, is onder
die groep van 27 Suid-Afrikaners wat in Lusaka
aangekomhet vir samesprekingsmet verteenwoor
digers van die African NationalCongress.

Van Metzinger, stadsraadslidvan Randburg en
voormaligeLPR virNoordrand,hetvolgensvriende
naaanhomditoorweegomsaammetmede-raadslid
Pieter Pieterse na die DP oor te loop.

VanMetzinger, 'n aandelemakelaar, het volgens
'n mede-raadslid self versoek om saam te gaan op
die toerna Namibia, ZimbabweenZambie watdeur
Idasa gereel is.

Volgens die bron het die minister van verdedi
ging, genlMagnus Malan,homafgeraaiom saamte
gaan, maar die NP-koukus het die keuse aan hom
oorgelaat.

VanMetzinger het die weekgesehy verwagnie
probleme van die party afashy bydiehuis komnie.
"Ek het dit met my koukusuitgeklaar,' het hy gese.

"Ek is hier as 'n sakeman, en nie in my hoeda
nigheid as 'n ampsdraer van die NP nie,

"In elk geval, die staatspresidentpraat dan met
die leier vandie ANC,hoekomkanledevan dieNP
nie met lede van die ANC praat nie?"

Twee DP-stadsraadsledevan Randburg, Andre
•Jacobs en Gary Cooney, maak ook die toer mee.

Diegroepvan27 hetdie afgelopeweekin Harare.
samesprekings gevoer met kabinetministers in die
Zanu-regering, sakemanne,akadernici.Iidmatevan
die NG Kerk,verteenwoordigers van die ANC,
Westerse en Oosblok-diplomate, vakbondleiers,
kerkleiers en oud-eerste minister Ian Smith.

Die groep het gister (Donderdag) in Lusaka
aangekomvir samesprekings met die ANC en keer
Sondag terug na Suid-Afrika.

. Vrye Weekblad, 14 Julie 1989

Met 'n keuse tussen vooraanstaandehandels-
. name soos:Snowflake meelblom, Iwisaen Impala

mielieprodukte, Epic olie, Blossommargarien, Kraft
margarien en slaaisouse,Epol troeteldierkosen.
veevoer, Peck's Anchovene en Redro Vissmeer, ,
Mama's pasteie, Nice 'n Easy geriefskos en Blue
Ribbon brood, sal u winkelmandiiebeslis propvol
prima-gehalte Premier-produkte gelaaiwees.

Nogtans is dit vir ons hier byPremier nie genoeg
om bloot die hoogstestandaarde tehandhaaf nie. Deur
middel van verskeievindingryke programme,streef
on§ voortdurend daarna om hierdie standaarde te
verhoog, sodat ons u selfsbeter waarde kan bied.

, En selfsdit is nie vir ons voldoendenie. Ons
verbintenis tot die verhogingvan standaarde strek
verder as ons produkte, By Premier is ons toegewy aan
die verbetering van die lewensgehalte vanons
personeel en die gerneenskapas 'n geheel. .

Want slegs een ding is vironsso belangrik soos
voedselgehalte- en dit is lewensgehalte.

··I1f#'Premier.
ifFood/ndustnes

HUNT lASCARIS reWA
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ling met die MNR-rebelle beweeg.
Uit uitsprake van die Britse en

Wes-Duitse diplomate hier kom dit
voor asof FW de Klerk op sy Eu
ropese besoek aan die leiers laat blyk
het dat hy na die verkiesing op 6
SeptemberdaadwerkIikesm~gaan

doen om apartheid af te skaf en hulle
is bereid om hom die kans te gee.

Die diplomate van die Sowjet
Unie en Kuba is minder optimisties,
maar hulle hou vol dat Suid-Afri
kaners huleie toekoms moet uit
werk.

Die Sowjet-Unie kan slegs druk
op die Suid-Afrikaanse regering uit
oefen deur hul volgehoue steun aan
dieANC.

Die ANC se standpunt is duide
lik: hulle is bereid om te onderhan
del op 'n gelyke voet, wat vier ver
eistes voorveronderstel:

Die opheffing van die noodtoe
stand, die vrylating van Nelson
Mandela en ander politieke
gevangenes, die opheffing van die
verbod op die ANC en ander poli
tieke organisasies, en die afskaffing
van apartheidswetgewing.

Hoewel president PW Botha se
ontmoeting met Nelson Mandela
gesien word as 'n erkenning van die
legitimiteit van die ANC en alge
meen verwagword datMandela kort
na dieverkiesing vrygelaatsal word,
heers daar skeptisisme oor die Suid
Afrikaanse regering se wil tot onder
handeIing.

Eddie Cross, 'n oud-direkteur van
die Beira Corridor Group,wys daarop

.datdaar sedert 1984 'n houdingsver
andering ten opsigte van destabili
sasie van die buurstate is van Suid
Afrika se kant af.

Tussen 1980 en 1984 was Suid
Afrika daarop uitom die buurstate se
ekonomie te ontwrig, die vestiging
van ANC basisse te verhoed, en

, rebellegroepe teontwikkel, Dit het
, gelei tot die verwoesting van die
infrastruktuur in Angola en Mosam
bieken dieverliesvan duiscndelewens
in die lande, '

President Samora Machel van
Mosambiek het dus geen keuse ge
had anders as om die Verdrag van

, Nkomati te onderteken in 1984 en
selfs daama, in Desember 1984, het
die SAW Beira se hawe aangeval.

Sedertdien wasdaaregter'nbesef
by Suid-Afrikadardiebeleidkontra
produktief is vir sy verhoudings met
die Weste, meen Cross.

. Suid-Afrika het dus met 'n beleid
van konstruktiewe betrokkenheid
begin en teen Oktober verlede jaar
aile formele hulp aan die MNR ge
staak.

Handelsbetrekkinge met die
buurstatehet die afgelope 18maande
met meer as 50 persent gegroei.

Terselfdertyd het die Sowjet-Unie
hul beleid onder Brezhnev van steun
vir streekskonflikte gestaak, veral
weens ekonomiese oorwegings en
Gorbatsjof se hervormings,

Nou dat die skikkings in Namibia,
Angola en Mosambiek op die kaarte
is, is Suid-Afrika die enigste wat
oorbly.

sanksies in die' stryd teen apartheid.
Inkatha verwerp die sanksie-beleid.

Na 'n reeks samesprekings tussen
die twee groepe in Junie, het die
lei.as van die twee groepe aangekorxlig
dathulleop'n gemeenskaplike strate-

" gie besluit het. Hulle wou geen be
sonderhedebekend rnaaknie.

'n Groot vredeskonferensie word
vir Augustus in Landen tussen die
.uitgewekeANC-leier, Oliver Tambo,
Inkatha-president Mangosutho Buthe
lezi en die leiers van die UDF en
Cosatu beplan. - AFP

HARARE -TIat die toekoms van die
hele suidelike Afrika baie nou
saamhangmet die toekomsvan Suid
Afrika, blyk duidelik uit die opinies
van 'n wye reeks politici en ander
leiers in Zimbabwe.

Westerse diplomate en hul
ewekniee uit die Oos-blok in Harare
is dit eens dat die kanse van 'n onder
handelde oplossing in SA nog nooit
so goed was soos nou nie,

In Namibia is die VV-vredesplan
op dreef na samesprekings tussen
SA, Angola en Kuba.

In Angola groei die moontlikheid
van 'n skikking tussen die MPLA
regering en Unitaenselfs in Mosam
biek lyk dit asof die Frelimo-rege
ring in die rigting van onderhande-

die verskansmg van politieke regte
" vir eksklusiewe groep~ uitgespreek

het, het hulle hul steun toegese aan
die erkenning en handhawing van

, taal-, kulmur- en godsdiensregte,soos
uiteengesitin die Regskommissie
verslag, se die nasionale voorsitter
van Regslui vir Menseregte, adv Jules
Browde,SC.

In kritiek wat op die Regskom
.mlssle se verslag gelewer is, het die,
verskansing van wit voorregte, die
behoud van ras-eksklusiewe skole
en geriewe, kapitalistiese on
dememings en eiendomsbesit onder
skoot gekom,

Alhoewel die twee afvaardigings
nie 'n gesamentlike verklaring
uitgereik het nie, was daar ooreen-

, stemming dat die beskerming van
individuele menseregte in 'n handves
'van menseregte beskerm behoort te
word.

Die ANC het reeds sy steun toe
gese aarl 'n handves van menseregte '
in sy grondwetlike riglyne wat ver
lede jaar gepubliseer is.

<Volgens Browde was daar een-.
stemmigheid onder die twee afvaar
digings dat internasionaal-aanvaarde
basiese burger- en politieke regte
beskerming behoort te geniet soos
die vryheld van arbitrere inhegtenis
name en aanhouding; vryheid .van
fisieke en geestelike marteling; die
reg tot 'n regverdige verhoor; spraak
en persvryheid; en die reg tot ge
sinslewe.
. Ander bestuurslede van Regslui
vir Menseregte wat die konferensie
bygewoon het, was Brian Currin,
Peter MothIe, Seth Nthai, Reeves
Mabitsi, Barry Jammy en John
Dugard.

Die ANC-afvaardiging het die
president van die ANC, Oliver Tambo,
Thabo MOOki, Joe Slovo, Pallo Jor
dan, Jack Simons, Zola Skweyiha,
Ntozintle Jabodwana, Teddy Pekane,

, Penwell Maduna, Ngwako Ramath
lodi en Brigitte Mabandla ingesluit.

DURBAN - Volgens groepe wat van die maandelikse gemiddeld van
die politieke geweld in Natal 40 "
monitor, is daar'n skerp daling in 'Die groepe waarsku egterdat die'
sterftes sedertdie leiers van die daling in geweld dalknet tydelik kan
strydende faksies in Junie met 'weesennienoodwendigaandievre
vredesamesprekings begin het, "desamesprekings tussen Inkatha en

die UDF/Cosabl gekoppel moet word
Diemonitagroepe se dat 16mense, nie.: Sedert 1986het meer as 2 000

in die' Pietermaritzburg-gebied
mense in die stryd om beheeroordie

gedurende Junie gewelddadig gesterf gebied gesterf,Baie van die slagof
het - 'n skerp daling van die gemid-
delde van 50 per maand gedurende fers is doodgekap of uitgebrand.

Die UDF/Cosatu-a1liansie, wat as
die laaste twee jaar, --:
, InDurban isnege geweld-verwante die intL"rne vleuelvandie ANC gaekcn

word, ondersteun ekonomiese
sterftes aangeteken - 'n skerp daling

regstellingsprogramme uitgevoer
word, het lede van die afvaardiging
hierdie week in Johannesburg gese,

, Die ontmoeting tussen
bestuurslede van Regslui vir Mense
regte in Lusaka was 'n voorsetting
van vorige gesprekke oor die besker
ming van menseregte in 'n toekom- '
stige Suid-Afrika watregslui van
binne Suid-Afrikareeds met ANC
leiers gevoer het,

Die Suid-Afrikaanse Regskom
missie se werksdokument oor groeps
en menseregte en die grondwetlike
riglyne van die ANC het as ver
trekpunte virdiekonferensie gedien,

Alhoewel die ANC homself teen

SA en buurstate se toekoms een

VAKATURE
Die SACHED Trust, 'n onatbaoklike
organlsasle wat nle-rasslge opvoeding
bevorder, bet '0 pasbesklkbaar vir

Wiskunde-koordineer,der
in een van sy projekte by Turret
Korrespondensie Kollege
TKK ('n afstandsopvoedingsprojek) het sentra in
Oos-Kaapland, Natal en die PWV-gebied waarn
matriek-hulpprogram aangebied word. Materiaal
vir die programme word sentraal ontwikkeI.
Ons is op soek na 'n voltydse persoon, "
verkieslik in ons Johannesburg-kantoor,
wat:
- wiskundehulpmateriaal in die vorm van
opdragte, memo's, riglyne ens vir drie
groepe studente sal ontwikkel;
- met die ander opvoedingsenlra sal skakel;
• nou sal saamwerk met die ander
vakkoordineerders,
Die suksesvolle kandidaat moet twee jaar
ondervinding in wiskunde-onderwys op
hoerskoolvlak he.
Skriftelike aansoeke met 'n CV kan gestuur word
aan:
SACHEDTrust
Departement Personeel-ontwikkeling en •
opleiding

-Posbus 11350
Johannesburg
2000
Sluitingsdatum vir aansoeke: 31 Julie 1989

afdwingbaar gemaak word.
Dit is die mening van lede van

Regslui virMenseregte na gesprekke
met die ANC verlede naweek.

Die implemeteringvan "affirma
tive action"-programme om maat
skaplike, kulturele en ekonomiese
regte aanhistories-verontregte groepe
te verseker, was een van die belang-

rike onderwerpe
wat op die konfe
rensie bespreek is.

Die aanstip van
spesifieke stappe in
'n handves van
menseregte kan
verseker dat

Mangosutho Buthelezl

Video-aand:

Ty~:, 7.30nm '

Plek: Mlddelkampus
Leslngsaal1

Fakultelt Opvoedkunde
Unlversltelt van Kaapstad

Datum: 17 Julie 1989

.Kaapse Demokrate

Geskledenls, .
konflik en verset

.Jn Namibia

'Maak ongeregtigheidongedaan'
, Elsabe Wessels

, Die identifisering en regstelling
van geskiedkundige onge
regtighedewatteengrootgedeel
tes van, die Suid-Afrikaanse
gemeenskap gepleegis, kandeur
'n handves.van mensregte in 'n
post-apartheid,' Suid-Afrika
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en-die waterval ooitvergeet nie.
Nooitnie.

Niks sal ooit weer dieselfde
wees nie,

10 jo jo jo, ons moet groet,
want die orkeslede bere hulle
instrumente. Die dans is verby.

Albie Sachs groet met sy linker
hand, sy enigste. Pallo Jordan,':
Steve.Tshwete, Barbara Masekela
en soveel ander omhels ons, en
ek kan nie asnhaal wat hulle se
nie, want die soort hartseer wi!
nie verwoord word nie.

"Dag broer," se Wally. "Drocm
saam met die mense." Hy steek
sy gesig weg in 'n sakdoek. Die
busbestuurder trap onrustig rondo

Breyten omhels vir Jeanne
Goosen, en ek bare my gesig in 'n
sakdoek.

In die agtergrond hoor ek die
waterval vreet. Ek hoor die
stemme.

Victor Munnik

Skrywers kry raad: bevry
Afrikaans vanapartheid

jo.
Baie is gese, gemeenskaplikhede

uitgewys, verskille bygele, bande
gesmee, apartheid en sy instand
houders vervloek. Maar dis eintlik
die Afrikaanse letterkunde wat deur
geloophet.

Die nuwe Suid-Afrikaanse
letterkunde wat die wyd
uiteenlopendheid van die Suid-Af
rikaanse gemeenskap moet weer
spieel, is in werklikheid besig om
reeds deur te breek. "Iewers is 'n Iyk
besig om weer lewend te word," se
Breyten. En ek glo hom.

Hy se ook dat hy steeds vryer
voel in Afrikaans, vlugtiger,

Enons dans. Die tyd raak min.
Om moet haas huis toe gaan. Terug
Republiek toe. Noodtoestand toe.
Apartheid toe.

Maar die stemme sal nie stil word
nie. Niemand wat saam was, sal die
ervaring en die gesigte en die sternme

DAAR was een keer 'n skrywer, 'n
wit meisie uit die Vrystaat - vertel
MonganeSerote-watbydie ANCin
Londen kom raad vra het.

Sy wou raad he oor 'n roman wat
sy wou skryf.

Die roman het gespruit uit 'n
gebeurtenis wat sy as jong kind
meegemaak het.Hullewas eenSondag
op pad terug van die kerk af,toe haar
pa sien die plaas-arbeiders hou par
tytjie. Dit het hom kwaad gemaak.

.Toe sien hy hulleeetvansyhoen
ders. Dit het hom nog kwater ge
maak.

Hy het 'n graaf gevat en 'n arbei
· der doodgeslaan.

Daarvooris hy tienjaar tronk toe.
Toe sy dogter hom in die tronk be
soek, kon hy niks se nie, hy het net
gehuil.

Maar die vader waarvoor sy !iefde
en respek gehad het, en wat sy gedink
het haar altyd sou beskerm, was nie
haar enigste verlies nie.

Die swartvrou wat haar grootge
maak het, het elke Sondagoggend
die arbeider se graf skoongemaak en
blomme daar gaan sit.

Die skrywerhet besefdat dit deel
· is van 'n groter patroon. Sy het 'n
aktivis in die Kaap geword, en toe

· Londen toe gegaan met haar vraag:
wat is die verhouding tussen haar
skryfwerk en nasionale bevryding?

~
Die ANC is geen orakel nie, dis 'n

bevrydingsbeweging, hetANC-Iede
telkens by die. vierdaagse kongres
beklemtoon.

Maar dat die skrywers van aile
kante raad en advies gekry het, is
baie waar, .

Altesame 45
mense,
meeste

Afrikaanse
.skrywers,

hetdae lank by
die Victoria
watervalle in

Zimbabwe
samesprekings
gevoer met die

ANC. Vrye
Weekblad se

RYK
HATTINGH en

VICTOR
MUNNIKwas,

ook daar

klik vir die mense wees."
"Vergeet die sonbesiepoesie, Laat

julie verse briefbomme wees wat in
die leser se gesig ontplof."

"Gee die skrywers 'n kans om te
droom oor die werklikheid."

Enommy sien ekdie werklikheid.
Enekdroom.

Om 'n taf~1 sit Pallo Jordan en
praat met Jeanne Goosen, Etienne
van Heerden en nog 'n klompmede
Suid-Afrikaners. Hy praat Afrikaans.
Hy vertel sy geskiedenis. Ek mag
hom nie aanhaal nie. Hy lag, en ek
haal aan: "Ha hi ha." . .

By 'n ander tafel sit Barbara:
Masekela en praatmet 'n andergroep
mede-Suid-Afrikaners. ·Sy .praat
Engels; Sy vertel haar geskiedenis.
Ekmag haar nie aanhaal nie. Sy lag,
en ek haal aan: "Ha ha ha."

"Hoezit broer," se Wally Serote..
"Droomjy lekker?" En ek en Wally

. en Yolande en Breyten dans. Jojojo
I

Wat sA prof Johan Degenaar hler vir Barbara Masekela,
kultuurhoofvan die ANC?

Iewers is 'n Iyk besig om lewend te word...
Ryk Hattingh

"10 jo jojo," sing die Black Mer
chants die aand vooronsterugkeer
na die gebreekte land. En'n entjie
verder natuurlik die watervalle,
wat 66k met geduldige ongeduld
aanhoudend deur die rots vreet.

"We are not in a hurry. We are
revolutionaries. We have all the
time in the world," se iemand.

Enonsdans. JOjqjojo,sing die
Black Merchants. .

En vyf dae se stemme maal
deur my kop, want ons het nie net
gepraat nie, onshet geluister ook,

En die stemme praat:
"Bevry die Suid-Afrikaanse

grondwet." .
"Werk tussenjou eiemense,"
"Not everybody is at the same

stage of consciousness."
"Afrikaanse letterkunde (met

'n kleinletter) moet meer toegan-

Victor Munnik

Voer die bose gees
SKRYWERS EN DIE ANC

DAAR is 'n;ou geloofdat'nbose geesonderdieVictorla.watervalle woon. Hykannet
tevrede gestel worddeurkosbaarhede indie waterte gooL·

. lets is die week deur45 Afrikaanse skrywers en literatore wat met die ANC gaan gesels het,
in die water gegooi: die tradisie van 'n selfstandige Afrikaanse letterkunde.

Hierdie beswering van die apartheidsmonster gaan nog wyd uitkring. ..
Dit gaan gevoel word wanneerdie Afrikaanse Skrywersgilde in September in Johannesburg

byeenkom oor 'n voorstel dat hul grondwet verander word sodat die Gilde-Iede hulself
vereenselwig met die strewe na 'n nie-rassige, demokratiese Suid-Afrika.

Bekommerde geluide oor die grondwetvoorstel word al van talle onrustige Gilde-lede
gehoor,

Intussen sal die proses van Afrikaanse skrywers wat aansluit by die Congress of South
African Writers (Cosaw) voortgaan-soos op die Waterval-kongres besluit is. Cosaw is deel van
die brei: demokratiese beweging se poging om kunstenaars in Suid-Afrika te organiseer..

Een van die pligte van Cosaw is om - saam met anderkultuurorganisasies - die kultu¥rboiko~
toe te pas.

Die kultuurboikot - wat in sy nuwe vorm deur die ~

skrywers "verwelkom" is - is steeds gerig op die I
isolering van apartheidskultuur en enige invloei van I
kultuur wat die apartheidsbestel kan versterk. Maar ,
sterker klem word nou gele op die bevordering van i

tuur wat 'n nuwe, demokratiese Suid-Afrika aanhelp. ,
Terselfdertyd het die kongresgangers besluit dat

skrywers en ander kultuurwerkers wat hulself binne
establishment-strukture bevind, hulteenwoordigheid
moet gebruik "om die doelwitte van die bree de
mokratiese beweging te bereik",

Daarmee saam gaan egter dat die altematiewe
edia - uitgewers, tydskrifte, koerante, teaters 

deurentyd versterk moet word.
Sekerdie ingrypendste besluit oor die langtermyn

is dat 'n aparte Afrikaanse letterkunde, wat tot dusver
'n steunpilaar vir apartheid was, deel moet word van
'n Suid-Afrikaanse letterkunde. Dit impliseer 'n her
strukturering van die hele bedryf van die Afrikaanse
letterkunde.

Die eerste is universiteitsdepartemente van Afri
kaans wat herstruktureer moet word as departemente
van Suid-Afrikaanse letterkunde. Dit gebeurreeds by
die Universiteit van Wes-Kaapland.

Soveelso datprosaskrywer Menan geet van jou swart kamerade.
du Plessis gese het: "Aan ons isop "Moenie voordeel put uitanti-,
die eerste dag van die kongres gese rassisme nie. Moenie Suid-Afrika
daar is geen orakel bier nie. Maar vir veranderin 'n eksperimentele terrein
'n plek sonder orakels was daar tot vir jou skrywersgrille en fantasiee
dusver vreeslik baie woorde van nie, Bly beweeg, ver anderkant bevryd-
wysheid. Mense se vir ons wat ons ing, Niks word vii" ewig gewen of
moet skryf, hoe ons moet skryf, met gevestig nie. Of, waarskynlik, vir
watter aangeleenthede ons ons moet ewig verloor nie.
bemoei." "Weet dat jy, ons, bevoorregis

Miskien is daar baie raad nodig ver bo wat ons verdi en, omdat ons
vir skrywers wat sn 'n geweldige deel in skryf en stryd en in Afrika.
taak op die skouers geneem het: om "Onthou dit.is die edelste saak
Suid-Afrika en Afrikaans van apart- wat die mensdom hom kan verbeel,
heid te bevry, en 'n Suid-Afrikaanse wat deeglik die moeite werd is om
kultuur te skep. voor te leef. Mooi!oop."

Breyten Breytenbach het (op Uitgeweke digter Jeremy Cronin
Engels) gese: het die buitelyne van die taak ges-

"As julIe, my mede-Afrikaners, kets:
my souvra om raad, sou ek se, nogal "Om deel te heaan die stryd vir 'n
skepties en deurmekaar en onklaar: nasionale letterkunde sal ons die
hy wat aileen reis, reis die vinnigste,. verdedigers van aparte, eksklusiewe
maar saam salons die verste kom, letterlcundes... sowel as diehekwagters
lulleheteweveelrede,miskienselfs van die Hoe Kuns.Goeie Smaak en
meer, om betrokke te wees in 'n Elitistiese Waardes moet aanpak." _
:e!:0sesv~ tr~formasie as diegene.. Prof Ampie Coetzee het die Afri~:
teenwieaparilieidgemllCis.Jullehet'/ kaanse skrywers geroskam: : ,",.; .
niemand se toestemming nodig om . "Onlangs prosatekste wys . 'n .
'by die 'stryd aan te sluit nie.. hipergesofistikeerde intertekstualiteit..' .

"Skuldgevoelens en selfkastyd- 'n verheerliking van 'teks' enecri-,"
ing is selfkoesterende gevoelens,maar ture', fotojoernalistiekmet 'n
'n besef van verantwoordelikheid kry tikmasjien en 'n mistifikasie van Suid-..
'ri mens aan die beweeg. Pasop vir Afrikaanse werklikhede. Dit lyk of
die jubeling in die boetekleed. Maak daar 'n afwesigheid van historiese ..
die kelders skoon. Pasop vir die bewussyn, anargisme en 'n neiging ,
korrupsie van lyding en van selfbejam- is om op die rnonumente van die:
mering. Moenie julself gaan verkoop voorvaders te k... Karakters in ro-
as dappere vegters nie, mans wennooit inhul protes teen die

- "Om teen apartheid gekant te wees, stelsel nie, slawe en meesters word
is normaal, nie heroles nie. Herken -nooit in die Hegeliaanse sin bevry
die verskuilde rassisme van die wit .. nie. Die privaatlewens van enkelinge
wereld daarbuite wat jou op hulle is byna belangriker as die sosiale
hande sal dra en jou dapperheid sal situasies waarinhullehulselfbevind
besing, terwyl hulle gerieflik ver- - al is hulle op die grens waar hulle

. teen Swapo veg. .
...---~----------------..;.----------..;..--------------------.,"Die feit van die saak is dat die

Afrikaanse skrywer vasgevang is in
ideologie; die ideologie van kapital
isme, die ideologie vail apartheid, en
die ideologie van die literere kanon
en die formalistiese estetika."

Dominee en digter Patrick Pe
tersen het die klokke laat lui:

"Die kuns moet terugkeer na die
. people en digkuns na aktiewe be

trokkenheid by die mass democratic

f
movement. Poesiemoet 'n briefbom

, raak: dit moet in jou gesig ontplof.
,. Dit moet slapelose nagte in die hand

werk, laat organiseer, fyn beplan, dit
moet die stilte deurbreek, straat toe,
versperrings deurbreek, podium toe
en die swartmagtekengee."

En 'n ANC-lid het voorspel: "Ons
sal 'n nasionale letterkunde he wat
tragies is, omdat daar tragedies in
ons land afspeel, wat komies is, omdat
ons mense sterk genoeg is om vir
hulself en vir ander te lag, wat satir-
ies is sodat ons deurentyd ons ge
meenskapkan verbeter,en wat gevoed
word uit 'n ryke verskeidenheid van
bronne,"

Vrye Weckblad, 14Julie 1989



OMGEWING

Nuwe Warrior wil Franse opkeil

knak


Suurreen

Europese
woude

jaar op 'n afgelee Franse
ring -e il an d in die Suid
see .

Albei agen te is "om
mediese redes" deur
Frankryk gerepatrieer
voordat hulle hul vonnis
uitgedien het.

Ondanks druk van
Nieu-Seeland, het nie een
van die agente na . die
eiland teruggekeer nie en
die aange1een theid sal nou
deur intem asionale arbi
trasie bes leg word.

'n Paneel van die vva
sal op 30 OktoberontrnOCl

om te beslis of Frankryk
'n internasi on ale
ooreenkoms verbreek het
deur die twee agente te
repatrieer voord at hu lle
hul vonnisse uitgedien
het. - AFP

nie in Nieu-Seeland sal
aandoen op sy IOCr deur
die Suidsee nie.

Marshall her gese:
"Daar is geen twyfel dat
die dralende dispuut
tussen Frankryk en Nieu
Seeland watnouna arbi
trasie verwys is die ver
houding tus sen die twee
lande raak nie."

Die voonnalige Franse
minister van Buitelandse
Sake Charles Hemu moes
bedank nadat besonder
hede van die aanv al op
die lappe gekom het,

Die gehe ime agente,
majoor Alain Mafart en
kaptein Domin iq ue
Prieur, is in Nieu-Seeland
tot tien jaar tronkstraf
gevonnis maar hul von
nis is verminder lot drie

landse Sake, Russell
Marshall , M aandag in
Well ington gese.

In Parys het 'n
woordvocrder van die
land se Departernent van
Buitelandse Sake geweier
om kommentaar Ie lewer,
maar waamemers sien dit
as 'n bevestiging van
Marshall se stelling.

Die woordvocrder het
egter gese dat eerste
min ister Michel Rocard

het die o rgan isasie ges e,
Frankrykhet egter ook 8
miljoen dollar aan die
or ganisasie u itbetaal.

Die s inking van die
skip het verhoudinge
tussen Nieu -Seeland en
Frankryk versuur.

Parys het ministeriele
besoeke aan Wellington
verbied totdat arbitrasie
oordie insident afgehan
del is, he! Nieu-S eeland
se Minist er van Buite-

ski p in die hawe van
Auckland, Nieu-Seeland,
gesi nk her.

Rainbow Warrior II
is 'n 540-ton treiler wat
teen 'n koste van 3,7
rniljoen dollar omskcp is,
en is tocgerus met drie
maste.

Die koste van die
aankoop en tocrusting is
in 'n groot mate gedra
deur !cdc en onder
steuners van Grcenpeace,

die water binnegly en sy
koninklike blou seile mel
wit duiwe daarop oopvou,
het 200 lede van Green
pe ace weeree ns onder
neem om hul nu we skip
soos sy voorganger teen
Franse kerntoetse in die
Suidsee te gebruik,

Daar was 'n minuut
van stilte vir die Portu
gese fotograaf Fernando
Pereira, wat dood is toe
Franse agente die eerste

Th.erese Jauffret

HAMS URG - Rainbo w
Warrior II , die nuwe
vlagskip van die di e
ekologiese groep Green
peace, is die week te water
gelaat, presies vier jaar
nadat Franse geheime
agente die organisasie se
oorspronklike skip ge 
sink het .

Toe die groen en wit
skip van die skeepsbelling

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

Ons gediversifiseerde verpakkings
afde!ing word Divpac genoem.

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

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

Ons werk saam deurdat ons
mekaar se tegnologiese bronne,
kundigheidennavorsingsfasiliteite
dee! en deur ons oorsese
bondgenote gerugsteunw~rd.
Tog ding ons almal met
mekaar mee om besigheid.

~~ SAAMBEWAARONSDIEBETER DINGEINDIE LEWE.
Metal Box Suid-Afrika Beperk

US PARTNERS IN ADVERTISING 00742
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Leeuwfontein, 'n
gemeenskap van'

15 000 mense
20 kilometer buite
Zeerust In die Wes

Transvaal, Is onlanqs
by Bophuthatswana

Ingelyf. Bloedlge
gevegte, waarin 12
mense dood is, het

twee naweke gelede
.daar plaasgevind.

, 'Volgens
Inligtlngstukke van die

,Transvaal Rural·
Action Committee het

die regering met
gedwonge inlywings

slegs 'n
plaasvervanger

gevind vir gedwonge
verskuiwings.

CHARLESLEONARD
doen verslag .

UNIVERSITEIT VAN KAAPSTAD

Diploma Vir .'
Opvoeders Van
Volwossenes 1990 .'

gebiede reageer heftig weenshul '
diepgewortelde haat vir die tuisland-'·
stelsel. ,

Hulle wil hul politieke regie in
hul geboorteland, Suid-Afrika, ui
toefen, en sien ook nie kans vir die
armoede en onderdrukkking in die

, tuislande nie, '
Suid-Afrika is nie juis bekendvir

die wonderlike lewenstoestande van
swartmense nie, maar selfs dit is
beter as in die twslande, , ,',

. , '. Pensioene isdikwcls laetof bestaen
glad nie,daarls 'n tekortaanrnediese
dienste en skoolgaanis baieduurder.
Die tuisland-administrasies is ook
korrup.

Meestal Vinci onderhandelings oor
grond net tussen die Suid-Afrikaanse .
regering en niislandregerings plaas.

Paul van derMerwe; wat langs
Leeuwfonteinboer, se:. "Die groot
sre fout wat die regering rnaak, is om

, nooit met die menseself te onder-.
handel nie," . '.

Wanneerbaievan-die gebiede "
~ hulle oe uitvee, is hulle deel van die
. tuislande. " '.,,'

, bie Trac-veslag sluit sO af 'TOtdat
die Suid-Afrikaarise regering nie
aanvaar dat swartmensenie deel van
die tuislande wil wees nie, en totdat '
alle Suid-Afrikaners nie gelyke bur
gerskap in ons land het nie, sal die
geweld en rampspoed wat met inly-

, wing gepaard gaan niedndig nie."

Bat•• Well. Werwlng Kaap • 882C

Aarisoeke word lrigewag virloelatlng totdie
Unlversltell selWeejaar- deeltydse Diploma vir
Opvoeders van Volwassenes, wat InFebruarle .
1990 begin, Ole kursus, wat virsclcrlscoel- .
elndes erken word deur die Departemenl van
Nllslonale Opvoedlng, word gerlg op diebe
hoeftes van dlegene walbetrokke IsbyvOI-
wasse-opvoedlng Inlormele 01 nle-Iormele .
omgewlngs en bled diegeleenlheld virge-. '.
speslallseerde studla '
Studente Invorlge kursusse helultdiverse
werksomgewlngs gekom, wafInslull gemeen- ,
skapsonlWlkkellngsprojekte, Industrl~le oplel
ding, onderrlg Intersillre Inrlgtlngs. baslese op
voedlng virvolwassenes (Inslultendgelenerd
held), onderrlg by volwasse-opvoedlngsentrums,
personeelonlWlkkelingsprogramme, gesondheld
sopvoedlng, godsdlensanderrlg en opvaedkun
dlge programme byblblloleke en museums.
Ole kursus Isoop viralmal meldieminimum
kwallflkasle van 'nlWeejaar- naskoolse matrlek
sertlflkoat, Dit word nleas korrespondensle
kursus aangebled nla Deelnemers moet Indie
Kaapstad-omgewlng waonagtlg wees enklasse
kan bywoon. ' , .
Nadere besonderhede kan verkry word bydie
Kursussekretarls, Departement Volwasse
opvoedlng en Bultemuurse Sludle, Unlversltelt
van Kaapslad, Rondebosch noo (Ieleloon:
(021) 650-3250).
Ole slulllngsdatum Vir aansoeke Is30
September 1989, ,

In die Trac-verslag word vertel
hoe talle mense in Moutse dood is.
Op die vooraand van hul inlywingby
KwaNdebele, het regerings-georgani
seerde vigilantes die gebied bin-
negeval, ,

. Altesaam 300 mans is ontvoer en
na KwaNdebele geneem waar hulle

. wreed aangerand en gemartel is. Party
is in die proses dood. Ander inwo
ners is te lyf gegaan en hul eiendom '
is beskadig en gesteel. /,

In Peel ton en Potsdam herdie
Ciskeise polisie en Vigilantes die
gebiede binnegeval en leiers aangeval.

, InBraklaagteenLeeuwfonteinin
die Wes-Transvaal was daar die
afgelope drie maande massa-arres
tasies en massa-aanrandings deur die
veiligheidsmagte van Bophutha-
tswana. ,

Die mense word gedwing om hul
lojaliteit aan die leier van die tuis

.land, Lucas Mangope, te verklaar,
Onlangs is 12mense in Leeuwfon

tein dood in onrus rondom' hul ge
dwonge inlywing by Bophuthatswana'

Die mense van die' bedreigde

, Gedwonge inlywing is iets heel
temaal anders. Die toerusting is nie
gewere, traangas envragmotors nie,
maar weI 'n burokratiese pen.

. Soos hoofman Pupsey Sebogodi
van Braklaagte, wat by Bophutha
tswana ingelyf gaan word, se: "Hoe
kan 'n mens teen 'n pen veg?"

Die gevolg van gedwonge inly
wing is dat die staatnou agteroor kan
sit, omdat hulle nie meer bekom- .
merd hoef te wees oor die "inge-

':lyftes'' se politi eke aspirasies of hul
.materiele behoeftes-nie,

Die rede vir inlywing is nie net
om "soort bysoort'' te kry en kol

, letjies te konsolideer nie.
Ander redes is regstreeks polities

, en kan verbind word aan pogings om
"onafhanklikheid" meer aantreklik
temaak.

Groot hompe grondmet baie mense
maak dit aanloklik.

Debbie Newton van die National
Committee Against Removals se
gedwonge inlywing is dikwels baie
gewelddadiger as gedwonge ver-
skuiwings. '

Die Instituut vir 'n Demokratiese Alternatief vir Suid-Afrika poog om 'n
klirnaat vir ware onderhandeling te skep tussen aile Suid-Afrikaners wat 'n
vreedsame oorgang tot 'n verenigde nie-rassige demokrasie in ons land
verlang. IDASA se volgehoue groei gedurende die afgelope drie jaar
weerspieel die ware behoefte wat bestaan vir sy ondersteuningsroJ en die
uitdaging om verdere strategiee vir verandering te ontwikkeL

Die nuwe pos van Nasionale Direkteur is geskep om die bestuur van IDASA
se hoofkantoor in Kaapstad te versterk, en om die streeksprogramme deur ,
die hele Suid-Afrika te ondersteun. U sal ten volle betrokke wees by die
ontwikkelingvan strategieen personeelkundigheid, begrotingen die nasionale
en internasionale implementering van projekte. U sal nou saamwerk'
met die Uitvoerende Direkteur en, wanneer nodig, namens hom optree..,

Hierdie sleutelpos vereis 'n innemende, self-versekerde, volkome tweetalige
persoon (waarskynlik 35/45 jaar oud), met 'n wye verskeidenheid
bestuursvaardighede en 'n bewese rekord van prestasie in die sosiopolitie~e
sfeer. Dit isu wens om 'n positiewe bydrae tot Suid-Afri!<a setoekoms te
le~er en u is ewe tuis in die townships as in die raadskamers in u strewe om
IO;i\SA se doelwitte te bereik. " ,

IDASA se Direksie sal die verlangde kandidaat kies, en 'n aantreklike pakket
wat gelykstaan met die uitvoerende pos sal beding word. Treeasseblief met
Bill Sewell van Anchor Renwick Bestuursdienste in verbinding vir'n '
inleidende vertroulike gesprek oar hierdie stimulerende pos:
Kantoor (021) 21-1190 ofTuis (021) 685-6559.

IDASA
Nasionale'Direkteur·

HootmanJohn
Sebogodl, sy
seun Pupsey
en sy vrou,

voor hul huls
In Braklaagte,

wat nou by
Bophuthaswana
Ingeryf Is.Hoe
veg Jy teen die

regerlngse
pen,vra
Pupsey.
Foto: Gill de

Vlieg (Afrapix)

Regering peuter
net met die kaart

die afkondiging van die noodtoe
stand wat die regerlng in staat gestel
het oin voort te gaan met gedwonge
verskuiwings.

Langa, buite Uitenhage, en die
Kaapse township, Crossroads, was
die bloedige slagoffers van 'n staat
met 'nnoodtoestandas sy wapen.

. Met al sy mag ten spyt het dit a1
moeiliker geword vir die staat om
mense fisies te verskuif en In nuwe
plan isberaam: Gedwonge inlywing.

Swartmense en hul grond word .
by die tuislande ingedeel deur die
kaart van Suid-Afrika so 'n bietjie te
verander,

Daar word met grense gepeuter
.en gemeenskappe wat vroeer binne
Suid-Afrika was, bevind hulle skielik
in onafhanklikeen nie-onafhanklike
tuislande.

Gedwonge verskuiwing was 'n
fisiese proses: Mense moes getel
word, eiendom moes waardeer word,
vervoerreelings moes vir die mense
en hul besittings getref word. Met
elke stap kon die mense fisies weer-
stand bied. . .

Die medici wat verantwoordelikwas
virdie ondersoekna die dood van die
Swart Bewussynsleier Steve Biko
het 'n Steve Biko Mediese Etiek
Tmstfonds gestig,

Proff Phillip Tobias en Trefor
Jenkins van Wits universiteit en prof
France Ames van die Ul1iversiteit
vanKaapstadhetRl7 000 in 1984 by
kollegas en die publiek ingesamel
om die regskoste vir die hofgeding
tussen hulle en die Suid-Afrikaanse
Mediese en Tandheelkundige Raad
te dek.

Die Hooggeregsbof het ten gun
ste van die. professore beslis en die
Raad is beveel om 'n dissiplinere
ondersoek na die dokters wat Biko
kort voor sy dood behandel het. te
loods.

Die geld is nooitvirregsonkostes
gebmik nie en is tl,lSsen Wits en UK
verdeel.

Die Steve Biko Mediese Etiek
Tmstfonds sal gebmik word om die
hoogste standaard van professioneJe
etiek in die mediese praktyk in Suid
Afrika te bevorder en veral waar dit
van toepassing is op die mediese
sorg van gevangenes en aange
houdenes.

Medici stig
Biko-trust I

DIE groot staatsnydokter het een
van die mees gehate gelaatstrekke
van die tuislandbeleid, gedwonge
verskuiwings, uitgesny.

In die plek daarvan het nog 'n
uitgroeisel verskyn - gedwonge in
lywing.

Die meesterplan van die Nasio
nale Party, wat veral vorm begin
aanneem het met Hendrik Verwoerd
se tuislandbeleid, het onder toene
mende druk begin kom vanwee swart
migrasie na die stede, asook die feit
dat swartmense hulself as 'n inte
grale deel van Suid-Afrikasien.

In 'n stadium het dit gelyk asof
die staat minder klem Ie op sy beleid
dat swartmense in etnies-afgebakende
tuislande hoort.

Instromingsbeheer is afgestel en
daar is erken dat die stedelike swart
man politieke regte buite die tuis
lande het.

Tog gaan die regering hardnek
kig voort met sy tuislandbeleid.

Syfers, in 'n verslag van die
Transvaal Rural Action Committee
(Trac), wys' dat 3,5 miljoen mense
tussen 1960 en 1982 gedwonge na
tuislande verskuif is.

.Ondanks teenstand teen hul ver- .
skuiwings, was hulle eenvoudig nie
opgewasse teen die gespierdheid van
die staat nie, en is hulle soos stukke
op 'n skaakbord verskuif,

In Februarie 1984hetdiestaatdie
gemeenskap van Mogopa in die Wes
Transvaal verwyder.

Die plaaslike en internasionale '
reaksiehetdie regering laat besefdat
die politieke koste van gedwonge
verskuiwings te hoog is.

Later daardie jaarhet Enos Mabuza,
die hoofminister van KaNgwane,
geweier om die Oos-Transvaalse
gemeenskappe van Driefontein en
KwaNgema te administreer, Hulle
het gedwonge verskuiwing in die.
gesig gestaar na 'n stuk grond watvir
KaNgwane bestem was.

, Dit het vir die staat 'n ernstige
hoofpyn geword omdat die doel van
gedwonge verskuiwings was om
mense indie tuislande af te laai. As
die tuislande ditnie wouaanvaarnie,
was die beleid onuitvoerbaar,

In Februariedie volgendejaarhet
die minister in bevel van verskuiwings,
Gerrit Viljoen, aangekondig dat die
beleid heroorweeg word en dat "daar
geenverdere gedwonge verskuiwings
sou wees nie". '

Die ystervuis het twee jaar lank
verslap en gemeenskappe wat ge
bruiksreg op hul grond het - by
Driefontein, KwaNgema en Dag
gakraal, asook Huhudi by Vryburg
in Noord-Kaapland - is begenadig.

Die vuis is egter weer gebal met,
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The Starverskyn. Hy het nou 'n boek
met sy werk OOT die afgelope veertig
jaar gepubliseer: Act by Act - 40
years of Nationalist rule in South
Africa. A cartoon history of apart
heid.

Dit word deur Lowry Publishers
uitgegee.

koerante is al verbied of vir tydperke
deur die staat gesluit.

Maar daar is een vorm van kom
rnentaaren inIigting wat byna onaan
tasbaar is: satire en spotprente.

Van die kuns is Abe Berry 'n
meester- die afgelope veertigjaar al.

Berry se werk het hoofsaaklik in

Freedof1\ to
BE WRONG

NUUS

\' . .TI1E FOUR FREE.DOMS· ,
I gIve the S.A,g,C, the freedom of the air" _Dr. Verwoerd
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Freedoin to SMEAR ~ to SLANT
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Die potlood is magtiger as die swaard
,- OOR die jare het die regeringdie

vryheid van die pers stelselmatig
ingekort. 'n Mens mag nie meer se
watjy wil nie, enjy mag sekerlik nie
skryf watjy sien nie,

Koerante word gereeld hof" toe
gesleep omdat hulle die "veiligheid
vandie staat''sou bedreig,en heelparry
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Publieke
vergadering
Woensdag 19 Julie

Tyd: 8 nm
Plek: Senate House SH6

Wits universiteit

WOODMEAD

SCHOOL .~

benodig die dienste van 'n ~
AFRIKAANSE
ONDERWYSER ~HulUNnlS'j1
(Tweede Taal) vir St 6 - 10
vanaf Januarie 1990

Aansoeke moet voor 21 Julie gedoen
word. . '
Stuurvolle besonderhede aan:
THE HEADMASTER ,
Pasbus 68068
BRYANSTON 2021
of skakel (011) 7081849 vir verdere
inligting

Woodmead School, geleetussen
Johannesburg en Pretoria is 'n
onafhanklike, nie-rassige, progressiewe
skool virseuns endogters.
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Vankerk tot oorgangskamp
Anton Steenkamp ,

WINDHOEK - Dobra, sowat17kilometernoordvan Windhoek.was
tot onlangs 'n stil, klein sendingstasie met weinig meer as 'n kerkie en.
'nkliniek.

Vandag is dit die woonplek van 2380Namibiane watdie afgelope
maand teruggekeer het uit ballingskap in Angola, Zambie en ander
Afrika-lande.

Sowat 200 terugkerendesisreeds uit diekampuit, terug byhulle ges
inne,Maar hierdie klomp wagnog, kan hul gesinnenie opspoor nie, of
wil nie die oorgangskamp verlaat nie.

Die kamp, wat deur die VVO se Hoe Kommissie vir Vlugtelinge
(UNHCR) in samewerkingmetdie Raadvan Kerkevan Namibia (CCN)
bestuur word. is veronderstel om 'n oorgangskamp te wees waar

, terugkerendes tot ses dae lank kan bly voordathulle met hut gesinne
verenig word.

Maar tydens 'n besoek aan die kamp het honderde mense wat na
jarelange ballingskap nie hul gesinne kon opspoor nie doelloos in die
kamprondgedwaal met min hoop op 'n ander blyplek of vaste werk,

Party van hulle erken openlik dat hulle bang is om voor onafhan
klikheid in die noorde van Namibia te gaan woon. Dit is bekend dat
Koevoet,die berugte para-militerepolisie-eenheid,se lede opgeneem is
in die SWA Polisie (Swapol) en in die noordediens doen.

Onder die terugkerendes is baie mense wie se familielede deur
Koevoet doodgemaak is of self onder Koevoetdeurgeloop het, .

Ekgesels met 'njong man watpas teruggekeerhet uit Lusaka.Hy het
15jaar gelede die land verlaatom by Swapoaante sluit. Intussen het hy
onderwysontvang aan die UnitedNations Instituteof Namibia (UNIN).

Hy hoop om 'n pos te kry in die nuwe regering - soos die ander
terugkerendes twyfelhy nie datSwapo dieverkiesingsal wennie - maar
intussen weet hy nie waarheen om te gaan nie,

Teoreties behoort die terugkerendes binneses dae hul gesinne op te
spoor.Dan wordhulle vervoernaeen van54sekonderekampe dwarsoor
die land, waarvan die meeste in die noorde is.

In die kamp kry hulle drie maaltye 'n dag, drie komberse, 'n matras,
'n bord en eetgerei.rWanneer hulle vertrek, kry hulle RIO vir ver
voerkoste asook 'n sak (Suid-Afrikaanse) mieliemeel, kookolie en
boontjies om hulle oor die weg te help. '
. Dieatrnosfeer indie kampispolities optimistiesen oorweldigend ten

gunste van Swapo.Daar is egter bitter min om tedoen, en diegene wat
nie die vooruitsig het om binnekort die kamp te verlaat nie, staan
lusteloos 'en verveeld rondo

Die suster by die kliniek vertel dat sy die afgelope drie weke 100
gevalle van malaria moos behandel. Sommige mense begin kla van
maagprobleme met 20 toilettevir elke 320mense en daar is nie genoeg
water vir 'nlangtermyn-woongebied nie.

Die algemene gevoel is dat die terugkerendes oorweldigend vir
Swapo gaan stem. Die probleem is waar hulle almalgaan werkkry iri 'n
onafhanklike Namibia - die werkloosheidsyferstaan op 40 persent.

DIEJongste van die vermoorde Amerlkaanse polltikus Robert Kennedyse elf klnders, Rory
Kennedy, 20, het twee weke gelede In Namibia aangekom waar sy humanltera werk by

vlugtellngkampe In die noorde van die land doen. Rory, wat gebore Is ses maande nadat haar pa
doodgesklet Is, toer saam met 'n vrlendln Suzanne Keating, 22, deur die land. Rory onderneem die

rels as onder rneer deeI van haar studies In die menseregte aan die Brown Unlversltelt In Rhode
Island. Ole twee het die Dobra-kamp vir terugkerende vlugtelingebesoek waar hulle die VVO se
Hoe Kommlssarls met van die papierwerk gehelp het. Haar broer Michael, die sesj:le van die elf

klnders, gaan hom by haar aanslult.

Ek is in SA opgeIei,
Renamo-lid.

»;

se
MAPUTO - 'n Voormalige bev-.
elvoerder van Renamo het hier
beskryf hoe hy in Suld-Afrika
opgelei is en op sendings na Na
'mlbla, Zimbabwe en Mosambiek
gestuur is.

Neva Benson Mazive, wat In
gevolgedie Maputo-regerlng se am
nestle-wet homself oorgegee het,
bet aanjoernaliste vertel dat hy en
sy broer In 1982 gedwing Is om by
Renamo aan te slult. Hy was toe
maar 12jaar oud,

Hy en sy broer was per bus op
pad na Inhambane toedie bus deur

Renamo-rebelle aangeval is. Die
passasiers is ontvoer, en hyhet
vier maande lank in 'n rebellekamp
by Inhambane mllltere oplelding
ontvang., .. ,

Nadat hy aan 10kvalle op die
hoofweg deur Inhambane deel
geneem het, Is hy na Suid-Afrika
gestuur waar hy oplelding In val
skermspring, verkennlng, Inflltra
sle- en sabotasietegnieke ontvang
liet.

Hy se die kursus is deur drle
Suid-Afrlkaanse offlslere, 'n ma
joor, '0 kaptein en 'n sersant by
Phalaborwa In die Oos-Transvaal
aangebled.

Ongeveer SO Mosambiekers het
aan die kursus deelgeneemen sowat

valle op aktiviste binne en buite Suid- 22hetdltgeslaag.HuliehetEngels
Afrika. Diekcerant sdhybeskikoorname en Shena geleer "sodat ons Zlm-
vanmense watby die aanvalle betrokke babwe makllker kon infiltreer".
is. insluitende 'n sleutelfiguur in Ga- Daar was ook rebelle van Zlm-
borone wat"geen vasteberoep het nieen babwe, Angola, Tanzanle en Zam-
'n besige sosiale lewe lei".

Nabewering is'nvoormalige verteen- ble In die kamp•
woordiger van die verbode PAC in Mazlve wasdaarna ses maande
Botswana en sy vroulede vandie korn- lank In Namibia, en het saam met
mando. Hy het na bewering in 1985 na die Suld-Afrikaanse Weennag teen
Suid-Afrika gevlug. Swapo 10 Angola geveg.

Die Appelhof in Botswana her Hy beweer dat hy daarna saam
Dinsdagdieappe)vantweeSuid-Afrikan-,. met verskele "Zlmbabwlese reo
erswatelk 10jaartronktoegestuur is,van '" '\ belle" na Zimbabwe oorgeplaas is.
diehand gewys. ' .

Johannes Basson, 25, en Theodore Hymoesop Ab'Cvbastsse sploe-
Hermansen, 30. is in Desember verlede . 'neer, maar dlt Is deur Zimbabwe
jaarskuldig bevind aanpoging totmoord se veUigheidsdlens In die wiele gery.
opdrie polisiemanne. Hulle was lede van - AFP

;~:~§~¥~~g~:: 1~1~lml~I~I~lml~lmlmlml~lmlml~I~lmlmlmlmlml~lml~I~1

'SA moordkommando in
Botswana'
GABORONE - 'n Suid-Afrikaanse
moordkommando is die afgelope twee
weke in Botswana om venneende
."vryheidsvegters" watoppad isnaSuid
Afrika om die lewe te bring, berig die
koerant The Reporter.

Volgens diekoerant, 'nonafhanklike '
weekblad, hetdiemense kontak met swart
vlugtelinge in Botswana wat "na Suid
Afrika oorgeloop het", '

"Hulle dink omdat hulle swart iskan
hulle maklik met mense meng, hulle
beplande teikens dophou en gemaklike
gesprekke in sosiale plekke hesonder dat
onraad gemerk word," luidieberig.

Die koerant beweer dat die kern
mando dieselfde groep is wat aarvalle op
anti-apartheidsaktiviste binne Suid-Af-
rika loods, .

Die Suid-Afrikaanse regering ontken
deurgaans enige betrokkenheid by aan-

ABIDJAN - Die leiervan Unita,Jonas Savimbi,hethier gese hyis nie van
plan om Angola te verlaat nie: '

Op 'n perskonferensie wat gehouis na 'n ontmoetingmet die president
van die Ivoorkus, Felix Houphouet-Boigny, het Savirnbi gese hy is van
plan om Unita se leier te bly. .

Unita het einde verlede maand tot 'n: skietstilstand met die Angolese
regering ooreengekom., "

Savirnbi het gess die MPLA-regering het hom "gevra om die land te
verlaat" maar dat Unita se sentrale komitee voorgestel het dat hy as
kandidaat in 'n presidentsverkiesing staan. - AFP

86 het die wlel gedraalln Namibia. Kosle Pretorlus, leler
van die Naslonale Party In die land, skud blad en deel 'n

grapple met Hage Gelnob, hoof van Swapo se
verkleslngsveldtog en lid van die organlsasle se

Ultvoerende Bestuur. Pretorlus het as 'n
welvlliendsheldsgebaar by die Swapo-kantore gaan tee

drink. Foto: Len Ward.

Ek bly, se Savimbi
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daaraan wildink nie." - Ntatho MotIana, swart '
gemeenskapsleier van Soweto in 1988.

, "Nelson Mandela het die spit geword waarom
. Suid-Afrikaanse protespolitiek draai. Volgens

meningsopnames geniet hy steeds die lojaliteit
van die meerderheidlandsburgers. Hy word
gesien as die moontlikstekandidaat vir leiervan '
'n nie-rassige Suid-Afrika - soos Jomo Kenyatta .
en Robert Mugabe van gevangene na presi
dent," - PeterGodwin; Londense SundayTimes. ,

grey Klaaste, redakteur van die Sowetan."

"Hy moet nou vrygelaat word. As hy in die
tronk moot doodgaan, sal dit gesien word as die
stelsel wat hom doodgemaak het. Die uiteinde '
daarvansal so verskriklik wees dat ek nie eens

:"Sy vrylating sal vir die grootste rneerder
:heid Suid-Afrikaners groot vreugde bring. Hy
kan die belangrikste brug in Suid-Afrika tussen
wit en swart wees." - Beyers Naude,

En as Rolihlahla vrygelaat
word...

. "Dit gaan vir baie mense 'n skok wees om te
sien hoe ingelig en gematig hy is. Ek dink
verligte Afrikaners gaan van hom hou." - Ag-

"Daardie mense wat vra vir die vrylating
van Nelson Mandelamoet weethulle vravir die
vrylating van 'n terroris.' - Louis le Grange,
gewese minister van Polisie, in 1980.

"Ons beweeg nou weg van daardie mislei
dende aspek van die afswering van geweld,
Daar is nou 'n duideliker benadering en die
Staatspresident het ook al gese dat Mandela
hom bloot moet verbind tot die, bevordering
van vrede.' - Stoffel van der Merwe.op die
vooraand van die-NP-kongres verlede maand-.

"Die regering is ferrn oor sy beleid dat
gevangenes op Robbeneiland wat lewenslange ,
tronkstraf uitdien vir misdade teen die vei
ligheid van die staat, nooit vrygelaat sal word
nie.' - Jimmy Kruger, gewese minister van
Justisie, in 1977.

,Die regering en sy vrylating

"Die regering sal, op 'n verantwoordelike
, wyse, die saak oorweeg en as ons die same

werking van meneer Mandela kry soos dusver
die geval was, g10ek salons positiewe resultate
kry. Ek dink nie op sy ouderdom en in sy
toestand is dit raadsaam vir hom om terug te
gaan tronk toe nie en ek hoop hy sal dit vir my
moontIik maak om menslik op te tree sodat ons '
kan vrede he in Suid-Afrika.

"Ek isbereid om meneerMandelavry te laat
as hy sou se hy sweer geweld af as 'n manier om
politieke doelwitte te bereik, en as hy nie met
'n veldtog sou begin om geweld in Suid-Afrika
te bevorder nie." - Staatspresident PW Botha
by die Natalse kongres van die Nasionale Party
in Augustus verlede jaar,

, ' "Syvrylaringsal die land tot stilstand dwing.
'Miljoene swartmense sal opruk om hul messias

, te groet." - Winnie Mandela. '

Vrye Weekblad,14 Julie 1989

"Vir die mense het die naam Nelson Man
dela 'n magiese betekenis. Ek is verstom oor
hoe "n hele generasie wat hom nooit geken of
gesien het nie, hierdie hoe waardering vir hom
het. Mandela se krag in die tronk, sy vermoe om
nie net te oorleef nie maar steeds so 'n sterk
leidende figuur te bly, was nog altyd 'n ge-

o weldige aansporing viriemand 5005 ek." - Allan
Boesak op Mandela se sewentigste verjaardag.

Die man opwie die wereldwag

"To Nelson Mandela " on his 70th birthday
- God bless and warm regards - Mike Tyson." 
Verjaardaggroete en 'n paar van die swaarge
wigkampioen se rooibokshandskoene.

"Mandela is 'n man wat baie gely het vir die
regte van sy mense. Sy lyding is 'n getuienis
waarvoor hy 'n hoe prys betaal, maar wat waarde
ring van almal uitlok wat besorg is oor mense
regte, In hierdie dae dink ek op 'n baie spesiale
manier aan hom." - Pous Johannes Paulus II se
boodskap aan Mandela tydens sy sewentigste
verjaarsdag verlede jaar,

Lofbetuigings van oral

"Sy gesig is in my geheue vasgeets, Na
dekades agter tralies kan. ek steeds die lang,
regop gestalte, die jeugdige gesig en die pot
looddun snorretjie sien. Diegene wat nog nooit
vir Nelson Mandela gesien het nie, idealiseer

, hom vir sy politieke standpunte. Baie onthou
hom egter as prokureur saam met Tambo. Vir 'n
swartman om deur 'n swartman in 'n hof ver
dedig te word, was 'n nuwe ding."> oud-joer
nalis Doc Bikitsha oorMandela op sy sewentig
ste verjaardag verlede jaar,

, ' ,

, ';Die dilemma'van PW Botha is waar Man~
dela die meeste gevaar inhou: agter tralies of.as
'nvry man. Die tiran gaangaan dooden sy
bewind.eindig; die martelaar gaan dood 'en sy
heerskappy begin." - die Statebond se Eminent
Persons Group (EPG) oorMandelanahullehom
in 1986 besoek het.

,Dit sa diegene wat hom,
besoek het

o "RolihlalaNelsonMandela is Suid-Afrika se
hoop, Nie net vir die stemloses nie, maar vir die

'hele land, die regering inkluis. Toeek hom
, verlede week gesien het, was hy onberispelik in

'n driestukpak geklee - 'n staatsman, gereed om
sy land te lei.

"Mandelais 'n jeugdige70 - lank en sjar
-mant, sonder 'n ons vet aan sy lyf. Hy oefen
gereeld in sy gimnasium. Daar is grys in sy hare, '

, maar nie 'n plooi op sy gesig nie. Hy lag spon-
, taan en uit sy maag uit en hy het 'n goeie aptyt.

"Mandela soekvryheid vir sy land, nie vir
homself nie. Die jare van aanhouding het sy
verdraagsaamheid en sy sin vir deemis 56 ver
diep dat hy 'n oplossing vir almal soek, Die,'

,vraag waarophy konsentreer is hoe omemstige
verdeeldheid in Suid-Afrika te versoen," - Fatima
Meer. vriend en biograaf, ria 'n bes~k aan
Mandela in Mei vanjaar. '

DIE wareld se bekendste
gevangene Nelson Mandela
het verlede week onverwags

'n besoek aan
,Staatspresident PW Botha In

Tuynhuis gebring. Daar is
ogter 'n hele generasle in

Suid-Afrika wat nog nooit die
geleentheid gehad het om

hierdie man te leer ken of te
sien nie. JACQUES PAUW
probeer die mens Nelson

Mandela ontdek deur te kyk
na wat hyself en ander at van

hom gese het. Foto's deur
JURGEN SCHADEBERG met
vergunning van die BAILEY'S
AFRICAN PHOTO ARCHIVES.

DIE man waarop die wereld wag. Nelson
Rolihlahla Mandela, is gebore as dieseun
van 'n Tembu-hoofman indie Transkei in
1918.
Hy het reeds meer as 'n derde van sy lewe agter
tralies deurgebring as een van die wereld se
grootste lewende martelare, Virdie meeste mense
in Suid-Afrika en in die res van die wereldis hy
die simbool van vrede en vryheid in 'nverdeelde
en onderdrukte land.
Konings, kerklikes, presidente en ander be
roemdes het hom deur die jare vir sy moed en
durfbesing. Strate, kinders enbeurse is na hom
vemoem. Tog weet 'n hele generasie in Suid-r"
Afrikanieeenshoehylyknie.System is 27 jaar
laas in die Rivonia-hofsaak gehoor.

Diegene wat hom egter in die afgelope jare
besoek het, se datMandela min veranderhet.Hy
is oueren gryser,Hy glo steeds onwrikbaar aan
dieselfde ideaal as op daardie dag in April 1964
toe hydie hofvir die laastekeertoegespreekhet:
'n verenigde en nie-rassige Suid-Afrika en 'n
vrye en demokratiese gemeenskap. '

, NELSON MANDELA (mlddel) saam met dr James Moroka, gewese president- '
'generaal van die ANC (links) en dr Y Dadoo van die Indian Congress. Hierdie foto is

geneem met die aanvang van die versetveldtog (Defiance Campaign) van 1952.

, Mandela in sy eie woorde

" "Ek het nog altyd die ideaal van 'n d~mokratiese en vrye gemeenskapnagestreef, Dit is 'n ideaal
waan:oo~ek leef en hoop om te bereik. Maar daar is tans geen alternatief vir die gewapende stryd nie.

.Daar ISme onder die huidige bewind ruimte vir 'rivreedsame stryd nie." - Mandela aan John Lofton
en Cal Thomas, twee Amerikaanse joernaliste wat in 1985 in Pollsmoor 'n onderhoud met hom gevoer
~L, ,,' " ,

"'''Wihnertse in Suid-Afrika hoorthier; dit ish~lleh~is. Ons wil he hulle moet saam met ons~er'
woon en die mag met ons deel." ~ Mandela aan 'n Amerik~e joemalis in 1986., " " "

"Da~ is twee altemati.e~e voor jou. O~ jy gee gehoor aan ons eise, en jy mag nog die land van
ekonomiese ondergang, siviele onrus en bitterheid red, of jy gaan voort met jou huidige beleid wat
ens nooit sal ophou beveg nie." - Uittreksel uit'n brief wat Mandela in Junie 1961 aanHendrik
Verwoerd op die vooraand van Republiekwording geskryf het, ,."', ' ," ': "
, ' "Ek het 'n uiters parrnantige brief van iemand met dienaam Nelson Mandela ontvang. Ek is nie '

, van plan om,daarop te reageer nie." - Verwoerd in die Parlement oor Mandela se brief., '0 ' " ' "Mandela is cie 'n ~'anvir geweld of tirannie

'" , nie. Hy het 'n visie van vrede en voorspoed vir
• "Laat Botha wys hy is andel'S'~ Malan, Slrijdom e~ VeIw~rd. L~at hy geweld afsweer. Laat hy .' " almal in die land. Hy het ook aan my gese dat hy

se hy sal ge~el?af~akel. Laa~ h~ die AN~ ontb.an.Laat hy almal vrylaat wat weens hul teenkanting , "spyt lsoor die Pretoria-born van 1983." _ Lord "
teen apartheid m die tronk Sit, mgeperk IS of m ballingskap sit,'~ - Mandela in Februarie 1985 in, BethelldoonverslagO()I"sybesoekaanMandela,
antwoord op PW Botha se eis dat hy eers geweld moot afsweer voorhy vrygelaat kan word. in 1985. '

"Ek het my lewe .gewy aan die ;w~ense se strYd. Eichet ~~en witoorheersin~gev~g.e~ ek het " "Hy is 'n ware Afrika-nasionalis , beslis nie 'n
teen swart oorhe:rsmg geveg. ~ .tx;g:er 'n demokratiese en vrye gemeenskap waar aile mense iIi, kommlinisnie. Hy is dieenigste manwatin staat
vrede en gelykheld saamleef. Dlt IS n Ideaal waarvoor ek bereid is om te sterf. ,,' "is om radikales'in die townships te beheer en

• "Swartmense ~~l 'n regverdige aandeel inSuid·Afrika he. Bowe al wi! ons gelyke politieke regte ' "met die regering te onderhandel.
he, want sonderdltls ens gebreke permanent. Ek weet ditklink rewolusionervir die wittes van hierdie' '" "Vir alle gematigde mellSe in Suid-Afrika

,land, want dit maak die meerderheid stemgeregtigdes swart. Daarom vree's die witman demokrasie. ,; kim hy 'n leier WeeSt Hy is hoogs intelligent en
" Mandela se ve!klaring tyd~nsdieRivonia-verhoor;20 'April 1,964. . ' , " '. '; '", , ,: ", baie gematig. Hyis nie 'n geweidenlilir nie. Hy

, '.' ,'. '- ' • '. , ; , ' .',. ~ .,1.. '" ~ ,' •. '. : " :-. "is steeds"iri. baie goeie kontak met die' wereld
'. "Op my ouderdom verwag mens datji:ugdrang~ai moe;iek~Ynh~t:M~ardiebl~te~ansico'ue'~ah'. ,daar 'buite. Hy weet presies wat aangaan."-

'Jou, selfs net as ek aanjou dink, ontlont 'n duisend we InmY."~ Mandela iIi 'n tronkbrief aan Winnie',' Helen Suzman,' wat Mandela verskeie kere in
Mandela. " " , die trank besoek het. '
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Toe praatek met 'nhogereNat

Afrika is. Ons ekonomie kan dit nie
hanteer nie, en daardeur spruit die
teelaarde vir rewolusie.

As jy verder"die swartes" stemreg
gee, skep jy die verwagting by hulle
dat hulle met politieke mag die land

sal kan oorneem, iets wat "ons" nie
kan toelaat nie, Dus isdit beterdat jy
nie 'n situasie skep waarin sulke
verwagtings verydel gaan word en
rewolusie ontspruit nie.

Hoe lyk die toekoms dan? Nou
ja, 'n gewapende stryd sal 'n klompie
jare lank gevoer word, maar my
realistiese gespreksgenoot aanvaar
ook dat die swart meerderheid uitein
delik die oorlog sal wen.
, "En dan?" wilsydogterweet, wat
vroeer die aand reeds gepleit het vir
'n aanvaarding van 'n lae lewenspeil
en 'n uitskakeling van lewensverlies
en die gepaardgaande haat van wa- '

. penkonflik.
"Dan is dit MIle probleern,"

antwoord die verligte NasionaIis. "Dan
moet die wereldmaar sien wathulle
kan doen."

Ons sit toe al binne om koffie te
drink, want selfs in Durban kan dit
Julie-nagte koud wees. Dis mooi uit
die woonstel enjy kan die vuurtoring
sy knipperlig tot anderkant die danker
sien sein.

Eenkant sit van die groter kinders
en televisie kyk; van die kleintjies
het na die dag se gejollery orals op
die vloer en op skote aan die slaap
geraak.

En dis toe ek so na hulle kyk wat
ek die oog van sy skoondogter vang
en ek kan sien hoe sy binne in haar
skree: "Nee! Nee! Nee!"

I
I

, _VryeWeekblad,1,4 Julie 1989

vooruitstrewende boeregemeenskap.
Ds Maritz woon gemaklik saarn

met die nuwe bestel, en sy twee
dogters is in 'n staatskool wat oor
wegendswart is.

0, Maar dieselfde geld nie vir al sy
lidmate nie." "

"Ons stuur maar ons kinders skool
toe in die Republiek," vertel een van
die boere.

Omdat die standaard van onderwys
gedaal het na onafhanklikheid?

"Nee, die skole hier is nou omtrent
heeltemal swart."

Ons ontmoet ook vir Ian Smith,
destydse eerste minister van Rhode
sie,

Hytref jou as 'n verbitterde ou
man wat handewringend vertel van
hoe dit gaan met "our people" . die
witrnense.

"Ek glo nie in demokrasie nie,"
bieg hy. "Hierdie mense (die swar
tes) is nie reg daarvoor nie en ver
staan dit nie."

'n Swart meisie wat langs my sit,
skud haar kop. Iemand anders stap
uit, maar sy bly sit.

"n Mens moet luister na aIle
standpunte," se sy na die tyd. "Dis
die enigste manier waarop jy 'n ra
sionele keuse kan maak, Dit is de
mokrasie."

, "Maar jy sien, daar is nie genoeg
begrip nie. So skep ons ruimtes tussen

'onsself wat ons hopelik veiliger sal
laat voel. Hierdie ruirnte word segre-

, gasie genoem.
"En jy weet, dit is hierdie einste

ruirnte wat die terroriste gebruik om
ons te infiltreer.

"Hoekom kin oils nie almal saarn
staan nie? Ons is mos almal mense
van God en dis ons almal se land
di IIie,

Gwynne Bramley Wray

mense, kan maar gaan slaap. Die
jong mense, wit, bruin en swart, die
volwassenes van die toekoms, besef
hulle kan saam lewe in liefde.-

"Ons moet deernis he vir die
witman wat selfsugtig is, watdink
iets sal van horn weggeneern word.
Hy is 'n bang man. '

, "Ons moet net so deemis he vir
jong mense wat skree 'maak dood die
Boer'. Hulle is kwaad en verstaan
nie, '

terug te sit in hierdie land," ~e hy.
" Later hoor ek 'n vrou wat besig is

om grys te word met 'n groep ver
slaggewers praat. .

"Die hoofdoel, soos ek dit sien, is
om geletterdheid onder ons mense te
bevorder,

"En dit beteken dat hulle -goeie
Engels' kan praat sodat hulle kan
uitgaan in die wereld en geld vir hul
gesinne kan verdien."

Ek stel myself aan haar voor en
vertel haar van die koerant waarvoor
wie ek werk.

Julia Mailull slaan gemaklik na
Afrikaans oor.

"Die ou mense, Verwoerd se

Die verlange na die vaderland
word 'weer en,weer deur ANC-ban"

. nelinge uitgedruk.
Saterdag sit en luister ons na 'n

plaaslike orkes in 'nklub, toe iemand
'n vroee uitgawe van die Sunday
Mail daar aanbring.

, "Jailed nationalist leader com
rade Nelson Mandela visited South
African president PW Botha in his
Cape Town offices ..."

Wat het geword van PW se
standpunt dat 'n mens nie met die

Verbitterde,
handewringende Ian
Smith gIo nie in .
demokrasienie

/
van roem
My vyf rninute

DIE afgelope week in Harare was 'n
vreemde ervaring in meer as een
opsig.

Verlede Vrydagaand is daar 'n
skemerkelk-onthaal gehou ter ere van
die Idasa-groepvan 27 in die Holi
day Inn, op die hoek van Samora

, Machel- en Vyfdestraat.
Elke tweede persoon met wie ek

gesels, is 'n Oosblok-diplomaat. Hulle
was baie meer gemteresseerd daarin
om ons te ontrnoet as die Westerse
diplomate, hoor ons' by die organi
seerders.

Lewendige, regte egte Russe,
Romeniers en Kubane! So'dis hoe,
die Totale.Aanslag lyk ...

Die Russe, 'njoviale lotjie, vertel
met groot smaak hoe die meeste
Suid-Afrikaners wat hulle ontrnoet,
erg verbaas is dat hulle nie horings
en lang sterte het nie.

Ek word voorgestel aan Derek
Hanekom, 'n oud-Suid-Afrikaner wat
nou in Harare woon.

Ons vind nit dat ons opponente
was in die jaarlikse interskole
atletiekbyeenkoms - hy in Jan van
Riebeeck, ek in die Hoerskool
Bellville.

Wat doen hy deesdae? Nee, hy's
verbonde aan die ANC in Harare. Hy
en sy vrou het onderskeidelikdrie en
vier jaar tronkstraf in Suid-Afrika
uitgedien vir die bevordering van die

; doelsteIlinge van die ANC.
Nog 'nBellvilliet sluit by ons aan:

"Ek werk vir Sanlarn," stel hy hom
,voor en bars uit van die lag.

Moeketsi Mbeki, seun van Govan
en broervanThabo, gaan drink saam
met ons 'n bier.

Hy woon deesdae in Harare,maar
sal graag wil teruggaan huis toe, se
hy.

Dill eerste keer wat ek Soweto be
soek het, was ek vyf minute lank
beroemd.

, Dit was in 1978, en Isaac Hayes
het die land besoek. 'n Groepie van
ons het besluit om sy konsert in
Soweto by te woon.

Ondadieskare van omtrent 18000
het OIlS en 'n aantal fotograwe 'n man teen wie ek geleun het.
groep van omtrent 20 blankes uitge- Arnper elf jaar later bevind ek
maak. myself 'n bietjie nader aan die reali-

Dit was 'n euforiese geleentheid teit van die grootste stad in Suider-
vir my soos ons hande gehou en Afrika. Ons is by die Soweto Youth
gedans het met wie ook al langs ons Centre waar die ster van Falcon Crest,

,was. As die musiek stadiger word, . Lorenzo Lamas, 'n tjek van RlOO000
het ek agter 'n reus van 'n man gesit -, narnens Tiger Oats aan Ina Perlman,
en teen sy rug geleun, uitvoerende direkteur van Operasie

Na die konsert het ons Soweto , \' . Honger, gaan oorhandig.
onmiddeIIik verlaat, vergesel deur 'n, '...~.,: Vroue en kinders van die Mshen
onwelkome polisie-motor. . , , ,- guville-plakkerskamp is daar maar

In die voIgende uitgawe van .' herken nie die aantreklike televisiester
Newsweek was die opskrif van die • wat opreg praat oor die lot van die
hootberig:Word die versperrings van ho.igeres en huisloses nie,
apartheid afgebreek? Daar was ek, "Dit laat my goed voel dat ek 'n
my wit velteen die swart vel van die deel van my tyd kan gee om lets
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Boeremet
hardekwas--
Vat die

"Universiteite in In Veranderende
Suider-Afrika"

(

Sterkte en groote

Maxdu Preez

kultuur waarvoor hulle so lank geveg
het; vrees vir weer arm wees soos na
die Boere-oorlog; en vrees vir die
onbekende.

Die Boere is 'n hardegat-klomp.
Dis lekkerder om hulle aan jou kant
te he as teen jou,

Moenie verwag dat hulle ooit gaan
luisvoel om te toyi-toyiof met gebalde
vuiste in die lug te staan nie. Moenie
van hulle vra om mekaar as kameraad
aan te spreek nie (behalwe as hulle in
die AWB is). Hulle is vir jou meer
werd net soos hulle is, safaripakke,
snorre,bakkies,Saterdagmidag-braai,
rugby en at,

Nie dat ek dink jy moet hulle
smeek nie, Hulle hou van reguit praat. '
Maar spreek hulle vrese kaalkop aan.
Uiteindelik gaan hulle jou glo. Ten
spyte van hulle praatjies is hulle
desperaat om ook vrede en voorspoed
in hulle land te geniet - en om sonder
vrees of skaarnte hulle rnede-Suid
Afrikaners en die res van die wereld
in die oe te kyk.

En baie geduld sal jy moet he.
Ek weet nie waar jy die wysheid

vandaan gaan kry om die dinge te .
doen wat ek jou vra en boonop nog
die gefrustreerde, geradikaliseerde
swart jeug ook aan jou kant te hou
nie, Miskien is ons almal onregver
dig om sulke hoe verwagtinge vari
een mens te koester. Ons soek 'n
Salamo en'n Dawid en 'n Moses in
eenmens.

Maar die -Vader weet," ons het
iemand nodig om ons uit hierdie
gemors te help lei. My gesonde ver
stand se vir"my dit gaan nie FW de
Klerk wees nie. En wie is daar nog?

_Ek sien 'uit na die dag dat jy by
Victor Verster se hekke uitstap. Nie
net wil ek graag vrede in my eie
leeftyd sien nie, ek "het twee jong
kinders wat ek graag 'n gesonde,
vreedsarne lewe mer gun.

gelukkig om later in my lewe ander 
werklikhede raak te sien wat my dalk
nou effens linkser op die politieke
spektrum plaas as baie van my
stamgenote.

Dis vir Afrikaners moeiliker om .
politiekeverandering te aanvaar as
vir seker enigiemand anders in ons
land. Maar glo my, hul rassisme en
onbuigsaamheid is hoofsaaklik die
resultaat van 'n jarelange manipule
ring deur rnagsugtige "volksvaders",
'n totale gebrek aan inligting oor hul
landgenote, en vrees, Vrees vir weer
vreemdelinge in hul eie land word;
vrees vir 'n prysgee van hul taal en

Aangebied deur die Forum vir 'n Demokratiese Suid-
Afrika en die Unie van Demokratiese .

Universiteitsopersoneelverenigings (Udusa),

Plek: 2·23 v~n Opvoedkunde/ Regsgeleerdheld gebou (UP)
Lynnwoodweg tussen Roper en Tyndall

Reglstraslefool: R30
Aantal deelnemersword beperk tot 200

Stuur skeurstrokle tesame met R30 (Tjeks betaalbaar aan
FODESA) .

Naarnr L, _

M~ ....;. ~----

aan: ProfW Fouche, Departement Wiskunde, Universiteit van
Pretoria, Pretoria, 0002. Navrae: 012·4202788 of 012·8070449

. (na-ure),

Konferensie by Universiteit van Pretoria
14hOO Vrydag 28 Julie tot 14hOO op Saterdag 29

.Julie 1989" '

HeinWillemseen Es'kiaMphahlele (Letterkunde); Ruben
Sher (Aidsen opvoeding); SarieBerkhouten NeilMcGurk .

(Opvoedkunde); JohanDegenaar en Wally Morrow (Vryheid
van spraak op kampus); JamesMoulder, Peter Booysen en
Neville Alexander(Taalbeleid); Jane Hofmeyr en Merlyn

. Mehl (Akademiese ondersteuningsprogramme); Mala Singh,
JamesMaseko,SusanBooyens en Nthato Motlana (Die rol
van personeel, studente en die gemeenskap); Franklin Sonn

het dit vir myself gehou want dit is
ongemaklik om anders oor. die be
langrikedinge te dinkas al jouvriende.

Toe ek in 1972 by Die Burger
gaan werk het, het ek al begin besef:
in die nes gaan jy nie lank hou nie.
Maar terselfdertydwasdit my mense
- om anders te dink het beteken jy
moet Engels word. En dit, soos oom
John Vorster gesehet, was too ghastly
to contemplate. .

Maar die waterskeiding, kan ek
nou insien, was toe ek vir Beeld die
onluste in Soweto in 1976 moes dek.
Ek het grootgeword met stories van
dapper Boerehelde soos Krisjan de
Wet, Koos de la Rey en
Jopie Fourie. Die jong seuns
en dogters wat ek in 1976
in Soweto in polisiekoeels
sien instap het, was vir my
enige tyd net so dapper. En
die bloedlus van die poli-

. sie net so walglik as die
stories van die Engelse kon
sentrasiekampe en die on
derdrukking van die
mynstaking van 1922.

Daarna het dit net afdra
ende gegaan. 'n Paar jaar
later het ek nog 'n Kroon
stadseun, Patrick Lekota,
ontrnoet. Ek dink hy is een

. van die beste produkte wat
my tuisdorp nog opge1ewer
het. En hy sit nou as UDF
leier in die tronk. In 1987 .
het ek in. Dakar n6g 'n
Kroonstadter ontrnoet wat
naam gemaak het vir
homself: Pallo Jordan, nou
die ANC se hoof van in
ligting. Ek het ontdek ek·
het meer met hom gemeen
as met enigiemand wat
saam met my in Kroonstad
op skool was. .

Al die persoonlike be
sonderhede verveel. jou
seker teen die tyd. Maar ek
wou dit vertel want ek glo
jy gaan binnekort 'n ge
weldige belangrike leiers
kapsrol in ons land speel,
EndansaljydieBoereook
moet verstaan. Want hulle
is hierom te bly. My storie
is die storie van baie jong
Afrikaners - ek was net

met wie ek 'n behoorlike gesprek
gevoerhet, was 'n man wat as kok by
die Heidelbergse Leergimnasium
gewerk het waar ek my diensplig
gedoen het. Sy naam was Shadrack.
(Swartmense het daardie tyd vir my
nog nie vanne gehad nie.)

Shadrack het eintlik van Nigel af
gekom en was baie wereldwys. Hy
het ewe goed Afrikaans en Engels
gepraat en baie keer vir my kondens-

. melk nit die store gesteel wat ek sit .
en drink het asons lang stukke gesels
het.Ditwasvirmysnaaksdatditmy
laat lekker voel het dat hy nie soos
aile swartrnense tot op daardie tydstip
in my lewe vir my "baas" gese het
nie, maar my op my naarn genoem
het.

Ek en Shadrack het oorbaie dinge
gesels . nogal baie .oor seks ook. Hy
was nogal baie aktief in die veld, as
alles wat hy vertel het waar was.
Maarhyhetmyooknadiemusiek op
Radio Bantu laat luister, en 'n bietjie
vertel vandie lewe in die townships.

Na Shadrack het ek nooit weer so
tuis gevoel wanneer my vriende van
"kaffers" praatnie. Na Heidelberg is
ek na die Danie Theron Krygskool te
Kimberley. Daar het ek die eerste
keer in 'n vuisgeveg bel and - toe ek 'n
paar ander dienspligtiges wou keer
wat een aand 'n bruin vrou wou
molesteer. (Ekhetnog die vuisgeveg
verloor ook.) Daar is ek die eerste
keer 'nkafferboetie genoern. Dit was
'n baie belangrike gebeurtenis in my
Iewe, Myvriende kon nie verstaan
hoekom ek dit gedoen het nie, want
dievrou wasdannet'n "ghoffel", Dit
is die eerste keer wat ek verstaan het
wat rassisme is.

Maar toe ek universiteit toe is 
Stellenbosch - het ek nog steeds geglo
dat afsonderlike ontwikkeling reg en
regverdig is en nie noodwendig ras
sis ties is nie, Ons is net te anders om

. almal saamgegooi te word, en swart
mense het nie 'n tradisie van de
mokrasie soos ons nie..

,Maar toe het ek begin boeke lees.
Twee boeke wat ek in my derde jaar
skelm by 'n vriend geleen het, het
veral 'n groot indruk gemaak: Afri
can Nationalism deur Ndabaningi
Sithole, en Let my people go, deur
Albert Luthuli. Die twyfel het diep
binne-in my begin knaag, maar ek

Ek hetdie vrymoedigheid om 'n
brief aan jou te skryf, want ek
weetjy is 'n intekenaar op Vrye
Weekblad. Ek hoop net die
Gevangenisdiens se sensors ver
snipperdie brief nie te erg voor
dit byjou uitkom nie.

Ek is 'n blekerige Afri
kaanssprekende uit Kroonstad se
wereld, Ek weet al vanjou van ek so
'n opgeskote klong van twaalf, der
tien was. My held in daardie dae was
Percy Yutar, die aanklaer wat die
Rivonia-saak hanteer het, Ek het hom
en jou veralleer ken uit 'n hoek wat
ek destyds 'n hele paar keer gelees
het met die naam Rivonia: Masker
af! Die verhaal van die klopjag op
die plaas Lilliesleaf by Rivonia het
soos 'n James Bond-storie gelees en
my baie trots op 005 polisiemag
gemaak.

My grootste ideaal was om ook 'n
aanklaer te word sodat ek gevaarlike
kommuniste soos jy wat die Christe
like blanke beskawing bedreig, tronk
toe kon stuur.

In daardie dae was ek baie bang
vir jou. Ons het aan die kant van die
dorpgeblyenekhetdaagliksmetmy
fiets skool toe moes ry. Die petrol
opslagplek was op die pad skooltoe,
en ek onthou nog die dag - was dit in
1962? - toe ons skielik rolle do
ringdraad en baie soldate om die
plek gesien het. My pa het gese dis
die terroriste van die ANC wat dit
wil kom opblaas, en dan is ons hele
dorp in sy kanon.

Ek was nie regtig bang vir swart
mense nie. Die swart kinders op die
plaas was my maats net soos wit
seuns my maats was, en die man wat
in 005 tuin gewerk het, sy naam was
Jordaan, was amper soos my tweede
pa.

Ek was net bang vir swartmense
as hulle in 'n groep is - soos wanneer
ons op 'n Sondagmiddag vir Alina,
my rna se kombuishulp, in Seisoville
moes gaan aflaai - of as' hulle van
Johannesburg is.

Laat in my hoerskooldae het Jor
daan Gerrniston toe gegaan om meer
geld op die spoorwee te verdien, en
net 'n maand of war later het sy lyk
teruggekom. Hy is in 'n mesgeveg
doodgesteek. Ek en my broers en
susters was baie hartseer, en 005 het

.geweet: die swartmense in die stede
is onbeskaaf en gewelddadig.

Dis hoekom die polisie hulle by
Sharpeville moes doodskiet, en dis
hoekom die regering die ANC moes
verbied. Boonop was stedelike swart
mense baie vatbaar vir bemvloeding
deur Joodse kommuniste soos
Goldreich en Wolpe. Ek het eers
heelwat later uitgevind Bram Fis
cher was 'n Boer en nie 'n Jood nie.

Vir my was dit 'n oorwinning vir
ons kant toe jy Robbeneiland toe
gestuur is. Ek onthou nog hoe 'n oom
van my gese het die regering is sag
op die kaffers, Mandela moes ge
hang het. Ek dink ek het nog met
hom saamgestem.

Toe ek in standerd 9 was, het ek
tweede gekom in my skool se de- .
batkompetisie. Ek het gepraat oor
die Bedreiging van die Kommunisme.
Ek het gese as jy 'n kat peper wil
ingee, dan druk jy hom nie vas en
dwing dit in sy bek in nie, Jy strooi
dit op die mat waarop hy gewoonlik
Ie. Ashy homselflater lek, kryhy die
peper in sonder dat hy dit weet, Die
kommuniste is net so slinks, het ek
gese, en onder meer vertel van jou
mooi woorde en kastige demokra
tiese beginsels terwyljy eintlik agter
Umkhonto we Sizwe gesit het.'

Die eerste "vreemde" swartman

Beste meneer Mandela
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MENINGS··

Daar's hoop!'

"Om teenapartheidte wees isnormaal., nie heroles nie."
- BreytenBreytenbachby die gesprek tussen digtersuit·
Suid-Afrikaendie ANC.

VryeWeekblad

Hy het geen stem nie - gevolglik maak
hy nie aanspraak op 'n vakansiedag nie, Sy
probleem was netdit:hy was op dieverkeerde
plek en sy hande was leeg. So jammer dat
Hector Peterson nie dieselfde kan se nie,

Komons spee! 'nspeletjie: jy wordek en
ekjy, 16 Desemberword 16 Junie - Ek wed
joudatjy dan nie salkan se van l6Juniewat
jy nou van 16 Descmbcr se nie.

L66p die Natte
Henk Bester van Montagu skryf:
Egbertus skryf oor ET. (VW 23 Junie). Ek
hoor as ET niein Rustenburg regkom nie,
gaan hy glo Nigel probeer (vra maar vir die
Sunday Times).

So ter!oops: ook maar goed hy het nie
daardiekiesafdelingvan meet af aanprobeer
nie - wat sou ons dan met al die swasti
lcatjies gemaak het?

Inmeerernstigetrant:Ek wi!u gelukwens
met u koerant. Haal al die hel uit die Nattes
uit. Hulle het ons land tot op sy kniee
geregeer. Rasseverhoudings het hulbeduiwel,
die gewone man struggle am te survive,
terwyI hulle daar bo hul beursies hard hou,
met korrupsie onder die dekmantel van
skoon administrasie.

Inflasie is so hoog dat niemand dit kan
bekostig nie, 'n land wat eens 'n geldskieter
was is in 'n geldlener verander, 'n eens
gerespekteerde landhetdie muishondgeword,
'n toonaangewende Eerste Wereld-moond
heid het in 'n Derde Wereld-Iand verander.

Enso kan ons aanhou om dinge te noem
hoe hulle ons land deur hul agterent getrek
het totdat die koeie huis toe kom. .

Ek dink dis Brolloles watse die een is
darem slimmer as sy voorganger. Wat van
slu? As hy so voortgaan soos nou op sy
onlangse oorsese besoek en dit nog b60nop
sonder 'nmandaat, dan sal die Madam eers
daags, na die verkiesing natuurlik, hier van

NaBladsy18

wing te word nie.
Ons gesprek sal ongelukkig nou in 'n

noodtoestand moet plaasvind, maar dink
daaraan - as jy die eendimensionele pessi
simisme kan afskud ~ noodtoestand is wapen
sowel as beskerming as geleentheid,

Of hou jy daarvan om Uncle Tom te
wees? Wil jy honorary white bly? J~ het,
patemalisties gesproke, misbruik gemaak
vanjou "please sir, may I have somemore"
status. Dit en nie eise/geweld nie is on
gelukkigdee! van die politieke grootword.

Maar 16 Junie: kom ons praat die waar
heid,die hele waarheid. Weerlose kinders?
Redeloseis dalk meer gepas. Waaraanis die
maatskaplike werker, drEdelstein, dandood?
Hartversaking?

Hy wat sy hele fisieke en intellektuele
vermoensaan pre-16 Junie gewy het, Wat .
het hy dan gedoen om nou te Ie en doo
dbloei? Mag ek jou aan suster (drj.Mary
AidenQuinlan herinner?

Bloedrivier probeer hard om ten minste
'n skyn van redelikheid te bewaar. Sy sim
bolewordsoos 'n kleinnoodopgepas.Soweto
gee geen snars am nie en blykbaar het die
fynere nuanse van die Peterson-simboliek
hom ontsnap. Praat harder, dalk hoor jou
mensenie.

Maar wil jy luister 16 Junie? Het Quin
lan en Edelstein dan vergeefs gesterf, Vir
hulle en vir honderde na hulle is die monu
mentvirdie slagoffersvan terrorisme opgerig;
mense watnie vir hulleselfkan of kon praat
nie.

Maar let tog op die metaalletters: EK is
in hoofletters. Eerbied genoeg?Temingese?
Het jy nie al te veel gepraat en te min
geluister nie? Miskien moet ons 'n derde
gespreksgenoot toelaat: 20 MeL

Indien jy nie weet nie, dit is slagof
ferdag. Syplek is nie geografiessoosBIoed
rivierofSoweto vasgelenie. Dit isnerens en
ora!: Strijdomplein, Amanzintoti, Durban
en elders.

---;;0...------1���'�---------
Vrye Weekblad plaas aile briewe wat nie die wet
oortree of Iasterllk is nie, mits die korrespondent
se naam en volledige adres bygevoeg word as In
skuilnaam gebruik word". Die redakteur behou die

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

. Fordsburg 2033.
, . ,..

Moenie Mosambiek
romantiseer nie

Chris Claassen van Bloemfontein skryf:
. AndreZaaimanseverslag oor 'nbesoek aan
, Maputo (VW 30 Junie 1989) amuseer. 'n
Chaotiese doeanekantoor, 'n slaggatbesaaide
pad vanaf die lughawe stad toe, 'n ram
rnelkas-taxi sonder voorruit, word gero
mantiseer as "n uitbundige ervaring".

As hierdie die eerste indrukke is van die
hoofstad,kan 'nmens maar netekstrapoleer
om te besefhoe totaal vervalleMosambiek
is.

Die legitieme vrees bestaan - en nie net
by blankes nie - dat post-apartheid Suid
Afrikaookso gaanlyk..
Dit is geen sonde om
vir 'n stelsel, 'n ekon- .
omie te pleit waarin
dinge werk nie,

(Om sommerlosweg
'n paar dinge te noem:
heelpaaie, vliegtuie war
betydsvertrek,bekom-'
bareverbruikersgoedere
wat almal kan bekos-.
tig, betroubareposdienste, 'n aktiewe aan
delebeurs, ens.)

Dit is 'n soort perverse patemalisme om
die mislukkingsvan Afrikalande te ontken,
en selfs te romantiseer. Die verskuilde re
denasie is dat 'n mens dit kan verskoon
omdat dit maar Afrika is, of die skuld op.
blankes pale. (Kolonialisme, of uitbuiting
deur diekapitalistevandie noordelikehalf
rond, of apartheid indie geval van Mosam
biek.)

. Afrikais besig om verantwoordelikheid
vir sy eie mislukkings te aanvaar, Post
apartheid Suid-Afrika moet van meet af
geen kompromis tref met tweedehandse
standaardenie,

Die maklikste verweer teen hierdie
standpunt is om dit as rassisme af te kam.
Nee.Baievan ons watso dink ishewig teen
apartheid. Maar ons is net so hewig teen
middelmatige verva!.

Daarom: in plaas daarvan om die-Suid
Afrikaanse lugwaardin se stem as "gemili
tariseerd" te ervaar, is dit ons hoop om vir
altydtenminstedoeltreffendelugwaardinne
en dies meer in die omgewing te he,

16 Junle 'n groot "brag"?
Ben Smlt van Irene skryf:
Ja, ek stemsaam 16Desemberen 16Junie
het iets vir mekaar te se. 16 Desember het
egter reeds vir hom 'n saak uitgemaak:
Dingaansdag het Geloftedag geword; ver
gete is BIoukrans,Weenen en Bloedrivier.

Die boodskap aan16 Junie is duidelik:
daar sal nie weer 'n Bloedrivier wees nie.:
Nasionaal het ons boete (of soos Udit stel
belydenis) gedoen en vra ons daagliks om
versoening. Baie volwasse.

Wat van 16 Junie? Oit is van onsekere
aard. Die dag is Of 'n geleentheid·vir die
groot "brag"Ofvir kollektiewe derm-uitry

.ery. Selfs die lemmings pleeg vrywillig
selfmoord - hulle hoef ten minste nie ged-

.'••So Sf hulle
....Dieswartmensewas gelukkigondermy beheer. Hulle
ismislei deurdie kornmuniste.Ekdink demokrasie is in
elk geval 'n klug." - Ian Smith, oud-premier van die
destydseRhodesie,

. .,' - . . .
Said-Afrika is vandeesweek met die nuus van 'n
styging in die petrolprys en die inflasiekoers weer- .
eens herinner am die fund~entelekranklieid van
ons ekonomie. .

Benewenswanbesteding~nwanadministrasievan
die kant van die staat, is ekonome dit eens dat dit
sanksiesen disinvestering is wat byt. '.

Geen regdenkende Suid-Afrikaner glo meer dat
die stappe gedoen word deur "vyande van Suid
Afrika"nie.

Ditwordgedoen weens die onwelriekende staatsbe
stel in ens land.

Die gebeurein Poleen Hongarye die jongste tyd,
waar Amerika en die Weste demokratiseringspro
sesse in dielandemet grootskeepsegeldelike hulpen
bystand 5005 die herskedulering van skuld vergoed
het, is 'n bewysdat ons nie altyd in die toestand van
verarminghoef te lewenie.

Die welwillendheidvan die Thatchers, die Kohls
endie Busheteenoor Suid-Afrikaindie jongste tyd is
'nbewysdatonsdieselfdebehandelingsal ontvangas
ons ons eie huis in orde kry.

Dit maale nie saak of Staatspresident PW Botha vir
NelsonMandelain Tuynhuisontvang het om virFW
de Klerk tong uit te steeken of hy dit am 'n ander
oorweginggedoen het nie,

Die feitbly staan datdie staatspresident van Suid
Afrikaeenvandie top-leiersvandie verbode African
National Congress wat'ngevangene isvir 'n "welwillend
heidsbesoek" ontvang het. En dat die twee saamin 'n
verklaringhul verbintenis tot 'n vreedsame toekoms
uitgespreekher,

Die stapkan nie ongedaangemaaleword nie,
Wat ook al die motivering daarvoor is, dit is een

van die belangriksteontmoetings tussen twee leiers
in ons landse gesleiedenis.

Mandelase verdere verbintenis tot vrede wat op
SAUK-TVse hoofnuusWoensdagaand aan dienasie
voorgelees, is, kan ook nie ongedaan gemaak wfrd
nie.

Die Nasionale Party-regering het die afgelope
veertig jaar baie absurde dinge gedoen. Maar so
absurdasomMandelanadie gesprekmooitjies na sy
"sel"telaatteruggaanen tewag virdie dag datdieNP
gaan besluit hulle lean dit waag om hom vry te laat,
kan hulle sekerlik nie wees nie.

Ons vertrou die verwagte vrylating van Walter
Sisulu en anderpolitieke gevangenes sal die klimjat
genoegsaam voorbereivir Mandelase onvoorwaarde
like vryheid.

'n VryeMandela en Sisulu gaan nag steeds leiers .
van die ANC wees en gaan ongetwyfeld so optree.
Daar is dus nie 'n keuse nie: die beperkinge op die
ANCmoet opgehef word.

.' :.- Onshoopdieregering gaanvolwasse genoeg wees
om te besefdat hulle die demonisering van die orga
nisasie tydens die. verkiesingsveldtog onmiddelik
moetstaak, Laat die landsburgers self oordeel of die
ANC uit die bose is of nie..

Onshoopook die ANC,die UDF,Cosatu en ander
organisasies in dieselfde kamp gaan die Tuynhuis
.besoeksienasn teleen am nou aIle retoriek eenkant
teskuifenaktieftebegin voorbereivirMandela ensy
millers se vrylating..

Suid-Afrika kan nie 'n losbandige en gewelddadige
verwelkoming vir een van sy mees geeerde leiers
bekostignie - en Mandela verdien beter as dit.

Die Tuynhuis
besoek

. . .

"n Mens kanniedie goeiedinge in die l~we boikotnie."
- Alexander Atanassov, ambassadeur van Bulgarye in
Harare, m~t verwysingna Suid-Afrikaanserooiwyn. .

"Daarisgeensin inom joujongmense ht 'n ~log telaat
doodskietasjypresies dieselfde resultaatmet onderhan
delingkan bereik nie." - Dirtymas Matara, speaker van
die Volksraad, Zimbabwe. . .

('.'
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En wanneer drink Winnie
en Tannie Elizesaam tee?

&
L --'

'n Paar weke geledehet Brolloks
gewaarsku: pasop vir 'nlaaste paar
swaaievail dieGrootKrokodil se
stert! Die woorde was nog nie
mooikoud nie, toe pietsdie stert
en daar isFWse dondergesteel.

Hoor hoe dikbek reageer FW toe
op die ontmoeting: "Dit is die Staatspre
sident se prerogatief om te ontmoet
wie hy wi!, en ek Ie my neer by sy
besluite oor sulke sake."

Nou wonder '11,mens wanneer FW'
van die tee-drinkery gehoor het. Want
'11, hele paar kabinetslede het dit eers
Saterdagaand op die sesuur TV-nuus
gehoor!

En luister nou maar vir Brolloks:
dis nie die laaste piets van die stert
nie ...

Brolloks wonder wanneer Tannie
Elize en Winnie ook saam tee gaan
drink? Met handtertjies en al. Op '11,

pienk frilletjies-tafeldoek. En dan kan
Rozanne vir Zinzi na haar kamer toe
vat en haar jongste Bles Bridges
plaat speel. En so aan.

*Maar dalk is daar te min tyd oor
vir Tannie Elize om n6g teepartytjies
by te woon, En dan.vrees Brolloks,
sal die takie op Marike de Klerk se
skouers val. Solank die gekraakte
koppies regkry, Marike!

Daar boemerang dit al
weer

PW is nie meer sogoed met poli
tieke binnegevegte as voor sy siekte
nie.
Eers maak hy die fout om ontydig as
NP-leier te bedank en daar vat FW
die gaping soos '11, wafferse Danie
Gerber. Envoor jy kon se "ons staan
agter ons leier" toe's FW by Maggie
en Helmuth en word hy in die
wereldpers voorgehou as '11, Boere
Gorbatsjof. EnPW sit in die Kaap en
word al bitterder.

* Uit weerwraak nooi hy Nelson
vir tee, en '11, paar dae later vertel
Beeldhoeditdiepadoopgemaakhet
vir FWWashington toe ...

Hou Winnie van Boere-
barok?

Dinkjullenie ook Nelson het skeIm
pies rondgekyk tydens sy 45 minute
in Tuynhuis en Maandag aan Win
nie gerapporteer oor die kleurskema
en walter soort meubels daar staan
nie?

Winnie se dossier
En hoeveel van julIe glo dit was
toeval dat Winnie se dossierdrie dae
nii haar man se ontmoeting met die,
Krokodil skielik na die prokureur
generaal gestuur word virmoontlike
vervolging nadat almal wat met die
nare moord op Stompie Moeketsi te
doene gehad het, miiiinde gelede al

hul verklarings afgele het?

Supervan was weer reg
'11, Paar weke gelede het Van Zyl
Slabbert in '11, onderhoud met Vrye
Weekblad gese die Demokratiese
Party moet sy sokkies optrek, of die
NP haal hom in wat skakeling met
buite-parlementere groepe betref.

* Van was weer reg. Terwy1die
DP sy lrde en kandidate belet om
met die J NC te skakel voor 6 Sep
tember, S1 :11,PW Botha die ANC se
grootbaas,

Ters en Koedoe
PW is nie meer deesdae so baie op
TV nie, maarjulle sal nog onthou dat
daar altyd so '11,mooi flink man in '11,

wit vlootuniform langs of agter hom
gestaan het waar hy ook al gaan.

Die man is sy aide-de-camp,
kaptein Ters Ehlers, vroeer '11,

duikbootbcvelvoerder, (Kan daar
enige beter opleiding wees vir iemand
wat heeldag en aldag in PW se teen
woordigheid moet wees?)

Nou verneem Brolloks Ters gaan
nie aanbly om saam met FWop TV
te verskyn nie, Hy gaan ook nie terug
nadie Johanna van Jaarsveldnie. Hy
gaan saam met RiaanEksteen (onthou
julle nog vir Koedoe van SAUK
(aam?) '11,politieke konsultant word.

* '11, Lekker kombinasie. Die
tweetjies kan vir maande lank net
skinderstories uitruil oor wat PW
alles aan hulle gedoen het. Miskien

met Ters sy kollega in Tuynhuis,
Jack Viviers, ook betrek, want na
Jack se kategoriese ontkenning
Saterdag dat sy baas nooit met Nel
son gesels het, gaan niemand hom
weer glo as hy later vanjaar Rapport
se Kaapse korrespondent word nie!

Die SAUKIAB-Alliansie
. Die Broederbond was nog nooit eintlik
subtiel nie. Die SAUK oak nie.
Daarom was die aanstelling van twee
top-Broeders as die grootbase van
die SAVK, Christo Viljoen en Hen
drik Sloet, nie '11, veirassing nie.

Viljoen is die laaste akademikus
op Stellenbosch wat nog '11,openlike
Nat is, en Sleet is die baas van die
Broederbond se kulturele arm; die
FAK. '

-*Toernaar, Christo, die hele land
glo jou beloftes verlede week dat die
SAUK van nou af heeltemal onpar
tydig gaan wees, ook met die ko
mende verkiesing. Soos hulle glo in
tandfeetjies.

'n Afgevaardigde na die
ANC?

Die koerante van die Nasionale Pers
was in die verlede v66r in die histe
riesekoor oor mense wat met die
ANC gaan gesels. Toe hul eie.ver
slaggewers Tanzanie toe is om met
die ANC te praat, was hul verklaring
dat die mense as joernaliste gaan, nie
as afgevaardigdes nie.

*Enverlede week is die koerante

vol stories van een van hul verslagge
wers wat '11,afgevaardigde was nadie
ANC se beraad met skrywers in
Zimbabwe. Het die wiel gedraai het,
of is die koerante net plein oneerlik? .

Romantiese Fidel
'11,Brolloks-fan van Seepunt bel om
te vertel waar die Kubaanse koerant
Granma waarvan Brolloks verlede
week geskryf'het, sy naam gekry het.
Granma was glodieseiljag wat Fidel
en sy kamerade in die laa11950's aan
die Kubaanse kus gaan aflaai het net
voordat hulle die regering gaan oor
neemhet. En toe noem hy sy par
tykoerant oak ,sommer Granma.

* '11,Mooi storie. Brolloks hou van
'11, staatshoof met '11, sin vir die ro
mantiek. As ons leiers ook so '11,

bietjie mcer styl gehad het, dan, het
Die Burger dalk vandag bekend
gestaan as die SAS President Kruger..,

Dis nou inflasie
. Net voor julle wil begin kla oor '11,

inflasiekoers van 16 persent, ren
tekoerse van '20 persent en '11, 20
persent verhoging in die prys van
petrol, luister hoe gaan dit met die
arme mense van Argentinie: '11,infla
siekoers van by die 10 000 persent
die afgelope jaar; petrol word die
week 500 persent duurder en ren
tekoerse draai om by die 80 persent."

*Miskien moet '11,mens dit nie te
hard se nie, Netnousien Barend dit
as '11, uitdaging..

regverdigheidsin e~'~erstaridhetorn
nie te val virelke propdganda·Jrick':
wat mense soos Adriaan.Vlok so .
goedsrnoeds uit die hoed iiaaf'nie:':
Soos die Grosskopf gedoenre.>- .' ..

Enige sot kan uitdie hoogte iemand
beskuldig wanneer hy w~et die slag- ..
offer het nie die geringste karis om
hom teen die lasterlikhede tever
dedig nie. Maar soos ons weet was
dit nie enige sol nie, maar '11, spesi
fieke een wat Grosskopf toe links en
regs van gruweldade beskuldig. '

Maar wanneer '11, groep soge
naamde liberated sicle dan van aange- .
sig tot aangesig met die kerel kom in
Lusaka, duik dit agter die sofa in,
sing Prys den Heer (mens bid nie net
in Hollands nie, maar sing ook as dit
oor die dinge gaan in die hoogste
Hollands beskikbaar, mens moet
darem indruk maak, se Meeder), en
gryp na die smelling salts.

Al die propoganda het soos' '11,

stadige gif selfs die onderbewuste
van die Five Freedoms Forum'
ingesypel. Shame. Het die man dalk
soos '11, mal hond happe uit julle
agterstewe gehap? Details please.

Onthou die plurals!
Haai, nie net kan Vyand Malan In
gels praat nie, maar Doctor Wobble
gooi die boeretaal soos 'n wafferse
hulpspanleicr, Nou moet Madam de
Klerk se man darem probcer byhou:
dis nie dat hy nie met selfvertroue
praat nie, vrinde, die hethy in oorvloed,
tot uitsluiting van sovele ander be
langrike dinge.

. I h d Maar die Ingelse sinne is darem
Het die rna on te ingewikkeld, self vir stadsjapies.
gehap? En gee tog meer aandag aan die

plurals, meester, rniskien kan jy
Onse ou volkie is tog so ver van somrner oefen terwyl jy, jou
beskaafd. Jy sou dink dat elke . triomfglimlag in die spieel oefen.
beskaafde, geletterde wese ook die, Bye for now.

ling moes deel, Semitiese kerel val', enPeuonrolled into one het darem '11,

ditmyby. Vrahydie vreemdelingof ' besige tydjie agter die rug.
hy die se kam kan leen, en hy kry sy . .Oswald berig dat die Weermag se
sin. Vra hyofhy die mans se sokkies onderonsie met die ECC (mag mens
kan leen, en hy kry sy sin. En sy van hulle praat, noudat die Volksheld
onderbroek. En sy Brylcream, Hy met die land se voorste leier aan die
kry sy sin. gesels is, of is die blote gedagte aan

Toe wil hy die arme vent se tan- so '11,organisasie ook al verbode?) in
deborsel leen, en die se toe: Kyk die hof nie van aile, pret ontbloot is
vriend, hier moet ek nou voet neer- nie.
sit, tot hiertoe en nie verder nie, hier Hy beweer dat die Weermag crken
sterf ek 'nbloeddood. Kom die re- 'dal hulle in 1986 en 1987. vals be-
spons: A, anti-Semities, he! ' werings oor die organisasie gepu

bliseer het met die bedoeling om die
ECC te benadeel. Die publikasies is
onder 'n vals naam en vanuitn vals
adres gedoen.

Meer lafhartig kan jy natuurlik
nie kry nie; maar ironies genoeg was
een van die bewerings watdie Weer
mag maak, juis dat die ECC se lede
lafhartig is! '

Die arme Weermag se erkende
plan om met die smeerveldtog voor
te gaan, is toe log te wreed deur die
hof kortgeknip in '11, interdik.

Die regter se: "Die erkende veldtog
(teen die ECC) gaan verder as wet
tige opposisic. Die opsetlike gebruik
van vals uitlatings van die soort wat
daarop gemik is om skade te berok
ken is '11, inisbruik van die reg om te

. kritiseer en is prima facie onwettig."
Nou wi! Moeder weet of hierdie

onweuighede dec I uitrnaak van die
Total Onslaught. En of die Weermag
dan nie altemit ook tot vcrbode or
ganisasie verklaar gaan word nie.
Nee rnoeder, waar's jou sin vir ge
regtigheid?

Van Magnus gepraat, hierdie Cicero

Ons eie Cicero en
Patton

Neanderthals sterf uit
Dis '11, tragiese' w~reld wat '11,

afgesloofde enlertainer soos Egber
tus van sy genotjies ontneem. In die
paar maande wat hierdie gevleuelde
woorde op die, meningsblad kon
nesmaak, het sovele ou vrinde die
kop gaan neerle,

Liewe Heunis, Sy Onverstaan
baarheid die Eerste, is daarmee heen.
Kyk net hoe word hy geignoreer,
selfs deur His Master's Voice; Stof
fel Both, wat koerante kon intim- '
.ideer sonder om self sy redes daarv
oor te begryp, laat nie eens '11, piep
van hom hoor nie, .

Die ou Volksheld is ook aandie
ontrafel, net sy verborge agenda bly
DOC.Waar's AdmiraalSavirnbi?Waar's
SyEdele A Ragsbanjo? Eens was die
Klaagvoorts se lewens bevolk deur
die sappigste verskeidenhcid
sukkelaars, goelaars en Neanderthals.

Nou bly nog net Magnus PI,
bekende oorlogsheld oor. Plus so
een of twee trawante. En gaan ons
hulle nog enigsins hoor na die verkie
sing?

Mister Poovalingam maak nou regtig
die kerriesous '11,bietjie te dik aan.

Dis goed en wel om '11, bietjie te
huffen te puff wanneer die politieke
kollig jou agterlaat, veral wanneer
jy op '11, ander party se sponsorship
staatmaak om jou deur die verkie
sing te sien, maar aantygings van
rassisme teen die stornme DP is darem
verregaande, selfs vir Mister P.

Laat my dink aan die kerel wat '11,

treinkompartement met '11,vreernde-

van Cliff Saunders.
Egbertus wonder so in die stil

ligheid of Madam de Klerk se man
enigiets weet van die Volksheld se
manewales. Is dit die laaste perverse
stuiptrekkings van a Volksheld
scorned? Wie weet wat daar nog in
die mou gevoerword.

Kerriesous raak nou
dik

Egbertu-SKIaagvoort

Volksheld en Vader
Mandela
Drs nou vir jou '11,heerlikheidjie! Die
ou Volksheld, op sy laaste politieke
bene (en terselfdertyd onaktief in die
politiek, sal julIe onthou), tree in
gesprek met Vader Mandela terwyl
die res van die Party hul kleinton
getjies afbyt soos hulle protesteer
teen enige gesprek met mense links '

Geliefdes, Miesies Klaagvoort is op
hoI. Hierdie keer gaan dit oor die
nuwe opposisieparty wat Miesies van
der Spuy wi! stig, as menswerklik '
kan glo dat sy ernstig is oor die
gedoente,

Meritokrasie is darem '11, baie
swanky naam vir so '11, absurditeit,

. smaak my daar's iewers '11,skroeflos.
Die lig in Egbertus selewevreesnou
dat Miesies van der Spuy dalk nog
diekoeksistergildekanhijack,jykan
nooit te versigtig wees in hierdie tye
nie, en dan split sy dalk die vote en
laat Madam de Klerk by die agter
deurin.

Dis naelbyt afferes die, glo my.
Maar sappiger as al die politiekery is
die vervolgingsgenooptheid van
Miesies van der Spuy, as die berigte
daaroor geglo kan word. Ek weet
darem nie of dit waar kan wees nie.

Oswald, wat sedert die winterrus
on the rampage is met al sy kennis
oor die regswereld, wonder juis of '11,

mens straks die regering kan vervolg
omdat die te min regters aanstel juis
wanneer jou man beskikbaar is vir '11,

regterskap.
Dis mos '11,uitstekende plan, ver

volg die ou spul tot hulle almal in die
tronk sit, dan kan hulle mos sommer
daar hul samesprekings met Vader
Mandela hou. Spaar die reiskoste,
mos.
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Die bedrieglike Berg Everest

Meer mense in Iran tereggestel
BAGHDAD - 'n Iranese opposisiegroep het 'n Iys van 2023 politieke gevangenes wat sedert Augustus in Iran
tereggestel is aan die VVO se algemene sekretaris Javier Perez de Cuellar oorhandig, het die groep hier gese,

Die "People's Mujahedeen" het beklemtoon dat die Iys name van gevangenes wat sedert die staakvuur tussen
Iran en Irak op 20 August teregggestel is, nie volledig is nie. 'n Aantal vroue en kinders is ook tereggestel.

Die teregstellings het toegeneem sedert 3 Junie, toe Iran se geestelike leier Ayatollah Khomeini dood is.
Die Mujahedeen het gevra dat Iran uit die VN geskop word. - AFP

meter hoe Kanchanjunga geklim het,
Dit is die derde hoogste bergpiek ter.
wereld en is tussen Indie en Nepal
gelee,

Dis die eerste keer in die geskie
denis dat al vier die massiewe ge
klim is. Hul hoogte wissel tussen
8586 meter en 8505 meter. Som
mige van die bergklimmers het
suurstof gebruik en ander nie. ,

'I) VSA-Indonesiese span het ook
'n prestasie behaal deur Kanchanjunga
teklim oor die noordelike wand, wat
baie aan sneeustortings onderhewig
is. Ses klimmers het dit op 18 Mei
bestyg en drie ander drie dae later.

'n Vroue-ekspedisieuit die VSA
hetdie 7160-meterhoeBerg Pumori
op 25 April sonder suurstof bestyg.

Maar twee ekspedisies wat gelei
is deur die veteraanklimmers Marc
Batard van Frankryk en Italie se
Reinhold Messner kon weens die
swak weer nie daarin slaag om die
berge Everest ,en Lhotse te bestyg
nie.

Die herfs-klimseisoen begin op 1
September en eindig middel-Novem
ber. Meer as 50 ekspedisies het aan
soek gedoen om pieke hoer as 8000
meter te klim.

Die dood van 21 bergklimmers
verlede hens is klaarblyklik nie genoeg

.van 'n afskrikmiddel vir die obsessie
om die "dak van die wereld'lte bereik
nie. - AFP

berieglike Berg Everest het geslaag,
maar 'n hoe prys is betaal,

Die vyf Pooise bergklimmers het
omgekom in 'n massiewe
sneeustorting op 27 Mei. Vier van
hulle is lewendig begrawe toe hulle
deur sneeu duisende meters ver in 'n
kloof meegevoer-is.

Die Snowbird Everest Expedi
tion uitdie VSA, 'n VSA-Mexikaanse
span en 'n Joego-Slawiese span het
Everest ook suksesvol geklim.

'n Nepalese berggids Phu Dorji,
wat Everest saarn met die eerste
Mexikaanse span oorwin het, is op
16 Mei dood toe hy op 'n hoogte van
8550 meter gegly en na sy dood
geval het. Nog 'n gids is op die dag
dood.

Verlede jaar is vyf bergklimmers
in die lente dood.

Van die 48 ekspedisies is die lot
van een, 'n Wes-Duitse span wat
probeerom die 7371-meterhoe Berg
Himalchuli te verower, nog onbe-
kend. ,

Die grootste sukses is behaal deur
'n Sowjet-ekspedisiemet 371ede onder
die leierskap van A Myslovsky wat
die vier bergmassiewe van die 8586

Philippe Agret

KATHMANDU - Elke jaar 10k
dielente-bergklimseisoen in die
Nepalese Himalayas bergklim
mers van dwarsoor die wereld.
Vanjaar het12 niehuis toegegaan
nie.

Die wereld se hoogste bergket
ting is bedrieglik, onvriendelik en
ongenadig. Dit was vanjaar weens
die slegte weer selfs gevaarliker om
die Himalayas te klim.

Vanjaar is vyf Pole, 'n Joego
Slaaf en 'n Nepalees dood aan die
hange van Berg Everest, die wereld
sehoogste bergpiek van 8848 meter.

Drie Japanners is dood op Berg
Langtang Lining, terwyl nog 'n
Nepalees dood is op Kanchanjunga
en 'n Spanjaard op Manaslu.

Tydens die lente-klimseisoen, wat
verlede week geeindig het, het 48
ekspedisies van 20 lande 'n aanslag
op23 pieke gemaak.

.Die meeste het misluk omdat die
weer sleg was, het 'n woordvoerder
van Nepal se DepartementToerisme
gese.

Vier van die agt aanslae op die

Himalayas
selente eis
121ewens

Skandale; vroue kan Japan se regering sink
die vroue is lede van of geniet die
steun van die ISP.

Die LDP het hierdie verkiesing
verloor en 20 van sy 63 setels afges
taan.

'n WeekvantevorehetdieLDP'n
onverwagte nederlaag gely toe 'n
vroue-kandidaat van die JSP, Kinuko
Ofuchi, 'n tussenverkiesing in 'n
konserwatiewe plattelandse setel in
Niigata in Noord-Japan gewen het.

Sy her die seun van 'n voormalige
plaaslike goewemeur verslaan.

Die toenemende invloed van vroue
op Japan se politiek is merkwaardig
omdat hulle tot onlangs net in omge
wings- en verbruikersorganisasies
betrokke was.

'n Politiekekennermeen die LDP
het die gevolge van die Verbruikers
wet op vroue "onderskat".

Maar dit is die seksskandaal wat
baie vroue van die regering vervreem
het.

Nog 'n merkwaardige ontwikke
ling is dat vyf persent meer vroue in
die munisipale verkiesing in Tokio
'gestem het as mans.

"Die meeste vroue het nog geen
voordeel uit hierdie stelsel ontvang
nie," het 'n prominente dagblad, die
Asahai Shimbun, berig. "Daarom het
hulle niks om te verloor nie."

Die LDP het die week aangekon
dig dat 'n vrou en 'n gestrernde man
bo-aan die party se Iys van propor
sionele verteenwoordiging geplaas
is. Die· nominasie 'van Kayako
Shimuzu, 'n 53-jarige voormalige
burokraat van die Departement van
Gesondheid, is in regstreekse kon
flik met die LDPse beleid. Haar
nominasie het gevolg op 'n hewige
debat, wat volgens nog 'n dagblad,
die Mainichi Shimbun, die "angs" in
die party weerspieel.

. Veertig politieke partye sal aan
die hoerhuis-verkiesing deelneem.
Vyftig kandidate staan in kiesdis
trikte, en die oorblywende 76 word
deur proporsionele verteenwoordi
gingaangewys, - AFP , . .

vroue .is ook verontwaardig oor 'n
seksskandaal waarin die huidige eerste
minister Sosouke Uno en 'n geisha
meisie betrokke is.

Vroue is nie soseer teen die ver
houding gekant nie, maar is moeg
om "soos 'nhandelsitem behandel te
word", het die onderleier van die
JSP, Manae Kubota, gese, Sy het die
skandaal in die parlement op die
lappe gebring.

In die verkiesing vir Tokio se
Metropolitaanse Vergadering, met
128 !ede, het vroire hul setels van

-sewe tot 17 opgeskuif. Twaalf van

Kom ODS rook
in die museum

beskou. Altesaam 670 kandidate ding: ..
mee om 126 setels mee in die Huis
van Raadgewers.

Vroue, wat tradisioneel gesinne
se begrotings beheer, is sterk gekant
teendienuwe Verbruikerswet watin
April van krag geword het. Ampte
like syfers wat die week vrygestel is,
toon dat kospryse met 3,1 persent en
dienstepryse met 3,5 persent gestyg
het.

Die LDP is vroeer vanjaar geruk
deur 'n aandelernarkskandaal, wat
totdie bedanking vaneerste minister
Noboru Takeshita gelei het. Japanse
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Philippe Agret .~

LONDEN- Vliegtuigskure, ongebruikte fabrieke, plaasskure en selfs 'n :1:
spoorwegmuseum het die ongewone teikens van polisieklopjagte in 't
Brittanje geword in 'n poging om dwelmpartytjies hok te slaan. f

Die hoeveelheiddwelms- dagga,kokaien, LSD en die "ontwerpersdwelm" 1
"ecstacy" - waarop beslag gele is, het die klopjagte die moeite werd W
gernaak. ~

Maar die'arrestasies skrik nie die "Acid Teds" af om hul partytjies op .';:
die Britse platteland te hou nie. f

Serpe,lamswolklere, groot glimmende T -hemde.jeans en knopies met }.
glimlagte daarop kenmerk die nuwe gicr. ~

Uitnodigings word by nagklubs en kroee aan honderde jeugdiges 0.:
uitgedeel. "Kaartjies" vir die partytjies word teen 15pond (R60) verkoop, j
en slegs die tyd en 'n telefoonnommer word verskaf, Die nodige inligting ~
word deur antwoordmasjiene verskaf. :&

Die Acid Teds - die naarn verwys na 'n groep wcrkcrsklas-jcugdiges ~;

van die sestigerjarc - word na afgelee plase en skure gcnecm, Soms l
parkeer hulle myle ver van die party en stap daarheen. . :J

The Britse skinderkoerant The Sun het berig dat jeugdiges onder die :f:'
invloed van dwelrns duiwe in Berskshire onthoof het. ,'... ill:

. . Die minister van Binnelandse Sake van Brittanje, Douglas Hurd, het 1:
. 'n ondersoek na "acid parties" geloods. r- AFP, , . f

dele- en' seksskandale, en die in
stelling van 'n ongewilde 'verbrui- <

kerswet geteister.· <

"Komons versprei vrouemag oor
die hele land," het Takako Doi,
voorsitter van die Japan Sosialistiese
Party (ISP) gese toe sy haar party se
verkiesingsveldtog loods. Die JSP is
die grootste opposisieparty.

'n Rekordgetal van 146 vroue
kandidate het hulself vir die verkies
ing op 23 Junie beskikbaar gestel. '
Dit is twee keer meer as in 1986.

Die verkiesing op 23 Junie word
as 'n belangrike toets vir die LDP

verwagte 3 mlljoen toeriste wat
die stad vir die herdenklngsfees
gaan besoek, gaan groat geld be-
stee op allerlel snuisterye,som
mlge In goele smaak en ander ul
ters vulger,

Daar is outydsehoedjles en blou
wlt-en-rool langbroeke, die tra
dlslonele uniform van die revolu
slon@re200 jaar gelede.

Daar Is gelykheldsbrood,
vryheldskoeken broederskap-brl
oche - 'n ryk broodjle waarna die
ongelukklge Marie Antoinette
verwys het toe sy van die honger

, massas ges@ het: "Laat hulle koek
. eet."

Daar Isnannirllk oak ontelbare
herdenklngs-T-hemde en blou-wlt
en-root verslersels en bybehore om 
elke sak te pas, van haute couture
tot goedkoperes by die stalletjles
langs die Sacre Coeur en die Eiffel
torlng. '

Wat van revoluslonere kondome
In wit, blou en rool? OIt Is te koop
In 'n stel van drle: die blou een het
'n prent van Lodewyk XVI daarop,
die witte die woorde "Gelykheld,
vryheld en broederskap" daarop
en nou wonderjulie seker wat Isop
die roole? .
. 'n Guillotine. Maak gou,voor
die voorraad ultverkoop is! - AFP

Elizabeth Zingg·

TOKIO - Met nog minder as twee
weke voor die belangrike
hoerhuisverkiesing berei Japanse
vroue hul voor om hul stem deeglik
te laat hoor in 'n land wat tradision
eel deur mans gedomineer word.

Die aktiewe deelnarne van vroue
aan die verkiesing skud die wankel
rige magsbasis van die Liberaal
Demokratiese Party (LDP), wat nou
al 30 jaar lank die land regeer, nog
verder.

Die LDP word reeds deur aan-

Pryse
'onthoof'
•In

. '-','

Parys!
PARYS - "Revoluslon@re ultverko
ping: pryse onthoof", lees die ad
vertensleborde In die ondergrondse
spoorwegstasles.

En oor 'n prent van die berugte
Bastllle-gevangenlsstaan geskryf:
"Ons hou nou ultverkoplngs want
Parysenaars het dlkwels
geldprobleme In die mlddel van
JUlie."

Ole slagspreuke verwys na 14
Julie 1789 toe honderde honger
Franse die BastlUe vir brood en
vrybeld afgebrand het, en daarmee
die Franse Revolusle begin het•.

Vandag se Parysenaars, en die
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Mogditvoorgeskryfword! ...
NewNation New History,
ultgegee deur die koerant

New Nation, kan teen RS van
die NewNation (In Darragh
House, Wanderersstraat 13,

Johannesburg) gekoop word,
of bestelword met 'n

posordervan R7 (blnnelands)
of RS plusposgeld(ult die

bulteland)

Eisabe Brink

GESKIEDENIS is, by wyse van
spreke, eergister se nuus vandag,
Hoe droog en vervelig dit ook al by
tye op skool en universiteit aangebied
word, kan die kern van drama en
opwinding nooit heeltemal
doodgesmoor word nie.

New Nation se "People's History"
spreck juis hierdie kern van drama
aan, want die kort artikels, eenvoudig
geskryf, laatdie gebeure en die mense
leef. Hierdie reeks oor die Suid
Afrikaanse geskiedenis het van
Oktober 1986 as "Learning Nation"
in die koerant vcrskyn.

Die boek is fassinerend, want dit
kloof brokke Suid- Afrikaanse geskie
dew watnog nie dikwels op'n maklik
verstaanbare en gewilde manier
gepubliseer is nie, oop. Dit is inder
daad die geskiedenis van alledaagse
mense, in hierdie geval gewy aan die
swart mense van ons land. Tog is
hierdie boek vir aile Suid-Afrika
ners van belang, want die landse wit
mense is onbewus van die geskie
denis wat in hierdie boek uitgebeeld
word. Dit bevat geen Afrikaner-na
sionalistiese "volksgeskiedenis"
waarop hulle gespeen is nie, maar
vertel die verhaal van die andervolk.

Hoewel die boek 'njoernalistieke
styl het, anker die skrywers van die

reeks artikels, wat lede van die univer
siteit van die Witwatersrand seGeskie
denis-Werkswinkel is, dit stewig in '
intensiewe en deeglike navorsing.
Die swart geskiedenis van die
Transvaalse platteland, Natal en die
Oos-Kaap word vertel, asook die
verhaal Van swart verstedeliking en

1919:Stakers op padtronktoe

die opkoms van swart politieke
bewussyn en swart letterkunde.

Die insluiting van die bydrae van
swart vroue tot die geskiedenis van
die Suid-Afrikaanse samelewing is
'n baie welkome vernuwing. In die
verband sou 'n mens graag die volle
verhaal agter die fotO van Eva Mahuma

Morake wat saam met Sol Plaatje
gewerk het, wou hoor.

Hoewel daar seker 'n bewuste keuse
in die verband gemaak is, is dit jammer
dat die skrywers steeds anoniem bly.
Eer kom hulle toe dat hul1e hul
akademiese togas kon afgooi om die
geskiedenis toeganklik: te maak. Hul1e

Onder redaksie van '
VICTOR MUNNIK

tell only pan of the story and it is not
always easy to look at them. The rest
must be gathered from people's
memories... Before these memories
are lost or forgotten, we must record
them so that we can record our own
history."

Die boek se tematiese benadering
versnipperdie deurlopendheid en is
soms onbevredigend. Hoewel dit
moeilik is om al die stukke van die
geskiedenislegkaart tegelyk voor 'n
mens uit te Ie, sou dit handig wees
om 'n kort sintetiese oorsig byder
hand te he, om te weet waar die
hoofstukke in die boek by die ge
heelbeeld inpas.

Selfs 'n diagram waarop die kaarte
wat byindividuele artikels verskyn,
saamgevoeg word, sou baie help.

Die eenvoudige styl waarin die
artikels geskryf is, is n groot pluspunt.
Die boek bied nie net interessante
leesstofvir die man en vrou op straat
nie, maar die talle illustrasies maak '
dit 'n opvoedkundige hulprniddel wat

, met grootvrug iii die onderwys gebruik
kan word. Skoolkinders se belang
stelling sal geprikkel word en 'n liefde
virdie yak sal so aangewakker word.

Mog dieboek op die TOD se Iys
van voorgeskrewe en naslaanboeke
beland!

• I'

Tot in die laaste loopgraafEK hoop dat die stof rondom die
polemiek oor die Afrikaanse
letterkunde, wat opgeskop is deur
Andre Brink se conspiracy theory,
genoeg gaan lehetsodatek vandag 'n
paar vraagstukke kan oprakel.

Daar is natuurlik baie dinge
waaroor daar verder gepraat kan en '
sal word, maar twee kwessies wi! ek
in hulle eenvoudigste vOIJTl ter sprake
bring.

Die eerste is dat die opkoms en
bestaanvan die Afrikaanse letteIkunde
as instelling baie nou verbonde is
aan die groei van die Afrikaner-na-

.sionalisme. Dit beteken dat geen
skrywer of letterkundige met 'n sosiale
bewussyn die vraag na die institu- '
sionele verbondenheid van sy of haar
eie werksaarnhede kan ontwyk nie.

Dit is hoekom Etienne van Heer
den daartoe genoop voel om sy aan
vaarding van die Hertzogprys te
verduidelik en nogmaals te verduide
lik, totdat 'n mens voel dat hy maar
liewers die prys en die geld moet vat
en vakansie op Toorberg moet gaan
hou. '

Die tweede kwessie is ietwat
ingewikkelder, omdat dit te make
het met die feit dat elke vorm van
skryfwerk tradisie-gebonde is. En
dit bringmeedat'nroman wat op die
oog af teen apartheid protesteer, in '
die vesels van sy vormgewing 'n
bevestigirig mag wees van mag
strukrure 'wat ook aan apartheid
onderliggend is.

Oor hierdie dinge het niemand
nog regtig begin praat nie omdat die
debat beheers is, deur wedersydse
beskuldiginge en wantroue, deur
gekwetsteego's en ou bitterhede. Dit
beteken nie dat ek iets teen 'n ouder-
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wetse skeldpartyhet nie. So'n uitbarst
ing is selfs heel sinvol omdat dit
opgevolg kan word deur 'n meer
konstruktiewe gesprek.

Binne 'n nie-rassige, demokra
tiese Suid-Afrika sal die strukture
waarbinne die Afrikaanse literatuur
tradisioneel beoefen is, sonder twyfel
anders Iyk.

Die vraag oor die toekoms van
Afrikaans is nie 'n sentimentele vraag
nie, maar 'n konkrete, politieke
aangeleenlheid waaroor nugter gedink
moet word.

Binne die debat wat nou aan die
gang is, is daareen persoon wat hard
probeerom die politieke agenda weer
sterk opdie voorgond te bring: Marlene
van Niekerk.

Van Niekerk maak egter 'n fout
deur aan elke deelnemer aan die debat
die eis te stel dat hy of sy (i) 'n
politieke stellingname moet maak,
(ii) 'n literatuurbeskouing moet he '
en (iii) dit alles met behulp van
voorbeelde moet ondersteun.

Ons weet almal dat ons standpunte «

op verswee veronderstellings berus,
'dat alles wat ons se, uiteindelik na
ons keuse teruggevoer kan word.
Maar dit is 'n tirannieke eis om te
verwag dat al hierdie dinge ook deur
elke deelnemer aan die gesprek
ondubbelsinnig geformuleermoet
word.

Dis byna asof Marlene van Niek
erk die gesprekvoerder tot in die
laaste loopgraaf wil dwing. My eie
reaksie sou wees dat ek nie am haar

eis kan voldoen nie. Ek kan nie met
vers en kapittel en ook nag voorbeelde
aantoon wat my literatuurbeskouing
is en watter literatuur daarvolgens
aanvaarbaar is al dan nie.

Dit sou my ook verbaas as enige
van die ander deelnemers aan die
gesprek dit kan doen. Dit gaan hier

Meesterskagslnker
Chrisvander

Westhulzen en sy
manne gaan

, ondergrond by
Western Deep

Levels. Diseen van
die J1Justrasles In
die boek Down
Where No Lion
Walked, geskryf
deur Alan John
Oxley(voorheen
redakteur van die

Anglo American/De
Beers-tydskrlf

Optima) en
ultgegee deur

Southern Books
teen R49,99. Ole
boekvertel die
verhaal vandie

dlepste mynIn die
wAreld:

.mynwerkers werk
tot vier kilometer
onderdiegrond.

om dinge watnooitmet finale seker- '
heid gese kan word nie, <

Daar isMarxiste wat hulle stellings
'oor literatuur kan fundeer in 'n bew- .
ering dat hulle die noodwendige gang
van die geskiedenis ken.

By gebrek aan so 'n steunpi!aar,
so Iyk dit vir my, vra Van Niekerk

dat letterkundiges hulle kritiek moet
fundeer in 'n < duidelike ideaal van
wat die toekoms moet wees.

Daarismensewatnagdiegeskie- _
denis ken, nag 'n toekoms kan postu
leer, maar nietemin daarmee sal
voortgaan om hulle krities met die
Afrikaanse letterkunde besig te hou.

~ ./'



BRIEWE

Vervolg vanat bladsy 14

Loop die Nattedie kantlynaf haar vlaggiehorison
taal uithang.

Die SAUK-TV. Elke aand die
mees gesogte tyd tussen8 en 9, 'n
uurlangeNasionalePartyvergader
ing. Hulle noem hulself 'n nutsor
ganisasie. ,

Oit isblatantskandalighoe hier- ,
die organisasie len gunste van die
NPindie verkiesingstryd aangewend
word. Hoeveel mense besit TV? Ahnal
betaal lisensies.Daarisnet eenTV
diensbeskikbaar,

Selfs onderdie blanke deel van
die bevolking is die Nattes in die
minderheid. Teldie resvan die bev- '
olking wat TV kyk by en jy sal
agterkomdat die politieke sienings ,
van 'n handjievol mensedeur TV in
ons keelgate afgedruk word. Ons
wurgdaarvan, dit is walglik.

Eksalditwaardeer asu dieSAUK
bykom oar hul eenogigheid. Pub
liseer gerus 'n artikel waarin hulle
hieroorgetakel word.

Voorspoed en sukses vorentoe!l

Bloedrivier moes
Zoeloes straf
Prof ISJ van Tonder van Pieters
burgskryf:
Vergun my asseblief om 'n paar
opmerkings te maak na aanleiding

, van die artikel deur ds StewardGil
lan waarinhy16 Desemberbehandel
in die lig van 16 Junie, soos gepub
liseer in u blad van 23 Junie.

Inparagraaf6van sy artikelishy
van oordeeldat ..... dit nie 'n Boere
God was nie, maar gewere in die
Boere se hande wat die oorwinning

by Bloedrivier behaal het", en hy
negeer dan die geloofsdaad van 'n
Geloftedeur mede-ehristengelowiges
heeltemal.

Ek glonie datGillanbewusisvan
die feitdatdieBoere by Bloedrivier
'n strafkommando wasnadat Zoeloes
vroue en kinders te Bloukrans en

, Weenenkoelbloedig vermoarhetnie,
EnditterwylPietRetiefensymanne
afwesig was om op 'n ordentlike
maniermet Dingaante onderhandel.

As die strafkommando 'n neder
laaggelyhet, soudit 'n einde gebring
het aan enige. verdere positiewe
invloed vanblankes indie Noorde...
dus was oneindigveel op die spel.

Dit is nie my' doel om net na

•••
geskiedkundige feite te verwys nie,
want dan sou ek na Kanadese toe
standeSODS die bloedvergieting tussen

Franse en Brine op 'n breedvoerige
wyse verwys. Asook die ongeluk
wat leef in die harte van Noord
Amerikaanse Indiane"die wat in ds
Gillan se land, Kanada, 'n bestaan
moet voer.

Ek het dit egter vera! teen die
absolutevrypostigheid van 'n geeste
like om tot sulke krasse oordele te
kom soos wat in die artikel geopen
baar word.Het hy al daaraan gedink
dat sosiale en ekonomiese wantoe
stande inhierdielandmoontlik rneer
aan demografiese redes as aan die
"Boere" toegeskryfkan word? '

Onbeheerde bevolkingsgroeiis in
alle ontwikkelende lande 'n akute
probleem.Hoekomword niedaaraan
prominensie verleen as dit by Snider
Afrika kom nie?

Dit Iykvir my na growwe oneer
likheid ...

Ten slonewil ek net onderaandag
bringdatdaarsedat 1916 al 'nuniver
siteit spesiaal vir swart studente is
(te Fort Hare),en die feit aileenplaas
'n groot vraagteken agter Gillan se
bewering dat blankes "swartmense
... ongenaakbaar van hul menslikheid
ontdaan het" (par 9 van syskrywe).
, Ek sougraagpuntsgewys op vele

ander van sy vlak oordele kornmen
tau wou lewer,maar laat my afsluit
deur daarop te wys dat Suid-Afri
kaners weet dat baie verbeterings
nog aangebringmoet wordinhierdie '
land. endat aIle betrokkenes byooluste
(ook die Veiligheidsmagte) hierdie
konflik betreur en dit probeer
voorkom,

.. , ,~I~ll~llllllillllllll~l]I!!!!llllll[ill:llilll
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KLEINADVERTENSIES

Om 'n advertensle In hlerdle kolomme te plaas,
bel virGwynne of Karlen (011)836-2151, fax (011)
838-5901,of skryf aan Posbus 42637, Fordsburg
2033. Ole spertyd vlrklelnadvertensles Is 5 nm

, op die Dlnsdag voor publlkasle.

MARK

ZONA in Norwood
verkoop eksklusiewe in
heemse handwerk en
kuns

KASHGAR
Handgeweefde

dhurrles (gestreepte
katoensakke) en '

silwer
juwellersware van
. Nepal, Indie en
Thailand te koop.

Winkel 68, The Firs,
Rosebank. Tel:
(011) 880 3566

Vrye Weekblad se tela
foonnommer hel veran
der. Die nuwe nommer is
836 2151 en diefaksnom
mer838 5901

Demokraliese Party Ker
mis: 29 Julie, Donasies
van tweedehandse klere,
snulsterye ens, sal
waardeer word, Bel Di
Franklin (011) 8369541

Troskie BMW, Welkom
(0171) 52591

DieAndre Leloit-klub ver- .
gader: elke oggend in .
die Bakoven op Stellen
boschomdie beton indie
BoerIe bespreek

KaapseDemokrale hou 'n
video-aand op17Julieom
7.30 nm in Lesingsaal
nommer1 van die Fakul
teit Opvoedkunde op die
middelkampus van die
Universileit van Kaap
slad. Tema: History, con
t1ict and resislance in
Namibia'

GEBEURE

Vir 'n alternatiewe tran
saksie op 'n allernaliewe
motordeur 'nallernaliewe
verkoopsman. Konlak
Nick Wildeboer Ie Bill

Kry jy gereeld jou Vrye
Weekblad? Indien nie,
skakel Jan van den 80s
(011)836 2151

Spesiale' Aanbod:
Sloomskoonmaak van
Tapyte en Sloffeersel.
Laat jou drie
slaapkamers, sitkamer,
'eetkarner en gang ot ses
stuk silkamerslel protes
sioneel diep sloomskoon
gemaak wordvirnel RSS.
Plus. gratis
vlekverwyderaar en reuk
verweerder,Skakel: (011)
7240784

Seek vertaalwerk. Engels
na Afrikaans, Redelike
tariewe.BelAnnemarie by
lei (011) 836 2151 (w) ot

, 726 2285 (h) ,

nekstraat, Tamboer-
, skloot, Kaapslad 8001

Diensplig Adviesdiens,
Vir gratisen onafhanklike

, , acMes op enige navrae
oordiensplig. SkakelDur
ban(031) 3015663 Rich
ard (w), Pielermaritzburg
(0331) 944079 Mark (h),
Kaapstad(021)6891194
(5,30 nm 101 7.30 nm),
Grahamslad . (0461)
26067 Rudi (h),ocs-ton
den (0431) 27713, PorI
Elizabeth (041) 56 1483,
Preloria (012) 320 2230
Alice (w), Johannesburg
(011) 6148106 Neil (h)ot
gaan na die Methodiste
Kerk, Prilchardslraal 79
op Dinsdae van'4,30 nm
1017,00nm

POWA (PeopleOpposing
Women Abuse) is 'n on
dersleuning- en .In
Iiglingsdiens vir mlshan-

~ delde en verkragte vroue,
Vir meer inligting skakel
(011) 6424345

DIENSTE

WOONPLEK

Die Takhare vir Vrede
rinkink indiebuiteland '

PERSOONLIK

Die Vriende van - die
Takharevir Vrede silson
der 'ndakoorhulle koppe,
Hulle soek dringend
woonplek vir twee in
Wesldene, Melville, Ken
sington ot die People's
Republic vanYeoville,Bel '

....- __~~...... -~::.:.:::;.--... Andrea, 836-2151.

Tarief: R10 vir 25 woorde
of 'n gedeelte daarvan

IT HAND BY*LAAT DIE POPPE DANS
*SPESIALE AANBOD

Unieke Hand-gemaakte Porselien Handskoen
Poppies vir R32elkNolledige stel (4) nel R120
tuur tjek/ poswissel na PE<PLE'S PlJlPETS

Posbus 232, Judith', Paarl 2045 12 - 4 weke vir
aflewering) Dui aan la) PIK Ib) TUTU Ie) P.W.
Id) WINNIE Ons maak ook U gunsteling katakts
VDLGENDE: DE KLERK

Hmm... Nogal interessant, Ne' ? I..
'n Gesprek tussen die uitgaande leier

11V''''''''''''''-''en die volgende laiar .

Adr8s: _ ; ; ..

Die nuwe STET 5-4 het
verskYIJ. Bestel nou by
STET, Posbus394oo,
Bramley 2018. Die prysis
R3,50

Vir die mooistec1warsloor
meubels•eetkamerslelle,
koffielatels, tuinlatels en 
bankies - en leen die bil
Iiksle pryse,skakelArnold
by(011) 848·1297

Vir Mikro-rekenaars teen
die beste pryseasookdie
basle opvolgdiens, bel vir
Paul, Beet of Arrie by PC
2000 .(011) 72658851
59,19,

FIA,

Third World Spectator in
. Melville verkoop die prag

llgsle handgemaakle
vroue-en mansklere indie
hele w~reld. Skakel Mur
rayby (011)7266615

Moenie jou gewilde
strokieskarakters misloop niel

VirR60(AVB 1ngesIuI) key
jyVrye Weellblad 12
maande Iank.'en vir R30
'(AVB~) 6 maande '
IlI1k. SIuur aa1 Po8bus
.42637 FadIIIurg 2033.

Naant ..: ~ .

HELP OM VERLORE
ENERGIETERUG TE PLAAS
DEUR DIE VOEDINGS
VITAMINES WAT VIR
NORMALE L1GGAAMLIKE
FUNKSIES VEREISWORD, TE ,
VERVANG

StuurR20 (AVe ingesluit) vir30 kapsules, saam
meldie koepon hieronder, aan: EMCOR,

,Posbus 582, Milncrton 7435, Tel (021) 551-4360

r-----~-~-------------,

:' Naam: , :' , , "..".,.., ,.." " , , ,...... "

Adres: ,.." ,.,..,..,.,."",.,., "",.., , "."." , ""..,..,.."",..,..,."
I II .., ,., , ".."."".,.,..,." """,.", " ;.,., ..,.".,..;;"."." ..,.,..,': I
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OOK VERKRYGBAAR BY JOU NAASTE APTEEK
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NUUS,

Chinese kan nou 'Lotus' lees

/

Die leler van die Konserwatiewe Party, An
dries Treurnicht, waarsku op 'n vergadering in
Benoni dat witrnense in opstand sal kom as '
mense "saamgedwing" word.

Vyf.en.veertig Suld-Afrlkaanse skrywers
ontrnoet 25 ANC-Iede by Victoria-valle in
Zimbabwe. Die skrywers onderskryf die kul-
tuur-boikot, . .

Nelson Madela se dogterZinzi se digbundel,
Black As I Am, word tien jaar nadat dit die
eerste keer in Amerika verskyn het, in Suid
Afrika vrygestel.

Wereld
George Bush word die eerste Amerikaanse president om Hongarye te
besoek. Hy belowe volle steunvirpolitieke en ekonomiese hervorming in die
Oosblok-Iande. Hy Ie ook besoek af aan Pole waar hy private samesprekings
hou met die leiervan die vakbond Solidariteit, Lech Walesa. Dit word gesien
as simboliese steun vir die onafhanklike'vakbond.

Twee nuwe hotelle wat saam meer as R250-miljoen salkos, gaan in Durban
gebou word.

Die Soweto-stadsraad keur 'n rekordbegroting van R300-miljoen goed. Die
raad is in die finansiele knyp vanwee die uitgerekte huurboikot.

Die ANC, Cosatu, die UDF en Inkatha staan op die punt om 'n belangrike
alliansie te vorm om met die regering te onderhandel, word bekend gemaak.
'n Ontmoeting tussen ANC-Ieier Oliver Tambo en Inkatha-leier Gatsha
Buthelezi word moontlik vir volgende maand beplan.

Negentlen werkers word beseer nadat die polisie teen stakers by 'nDunlop
fabriek in Benoni optree, se die Chemical Workers' Industrial Union.

Ole velllgheldsmagte van Bophuthatswana neem nog talle inwoners van
Leeuwfontein in hegtenis. Die gebied, wat by die tuisland ingelyf is, was die
tonee! van 'n bloedbad waarin 12 mense dood is na gevegte tussen die
Bophuthatswana-polisie en Leeuwfontein-inwoners.

Die motorbedryf berel hom voor vir 'n verdere prysverhoging. Die goedkoop
ste motor kan 'n Rl000 meer kos - R25 000 met AVB en versekering,

Suid-Afrika
Die gevangenlsdlens maak bekend dat ANC
leier, Nelson Mandela, die staatspresident, PW
Botha, verlede week in Tuynhuis besoek her,In
die verklaring word gese dat die "hoflikheidsbe
soek" 45 minute lank geduur het. Mandela
spreek hom Woensdag in 'n persvrystelling ten
gunste van vrede uit.

Meer as 6000mense woon 'n vredesbyeenkoms van Cosatu/UDF in Eden
dale naby Pietermaritzburg by. Geen voorvallevan geweld vind plaas nie.

Die derde naslonale kongres van Cosatu,Suid- '
Afrika se grootste vakbondbeweging, vind buite
Johannesburg plaas. Besluite oor die Wet op
Arbeidsverhoudinge. vrede in Natal, onderhandelings en 'n anti-apartheids
koalisie word geneem.

'n Belangrlke UDF-afvaardlglng onder leiding van Albertina Sisulu maak
'n belangrike deurbraak deur die Britse eerste minister, Margaret Thatcher,
te ontmoet, Dit is die eerste keer dat sy UDF-Ieiers ontrnoet.

Bejaardes en gestremdes gaan gratis deur taxi's na pensioenbetaalpunte
vervoer word. Die onderneming word deurdie drie grootste taxi-verenigings
in die land gegee.

'n Rapport-menlngsopname toon 'n beduidende swaai weg van die Nasion
ale Party. Die Demokratiese Party geniet nou groter steun as die Konser-
watiewe Party, se die opname.· -

Laurence Olivier, een van die grootste figure van die Britse verhoog, sterf
in die ouderdoin van 82 jaar. Lord Olivier'het ewe gemaklik in Shakespeare
dramas as in komrnersiele rolprente gespeel.

geskryf is. Dit beeld
aspekte van die ge
sinslewe van 'n hande
laar in die Ming-dinastle
(1368-1644) uit. .

'n Internasionale sirn
posium oordie hoek in
die stad Xuzhou is deur
100 buitelandse en Chi
nese letterkundiges byge
woon. - AFP

en die motorbestuurder
betaal word.

. Die 62-jarige Emil
ienne Courtellement was
in Januarie 1985 in 'n
motorongeluk betrokke
waarin haar sleutelbeen
gebreek is en haar milt
gebars het. - AFP

kopiee van die erotiese
hoek Jinpingmei (die goue
lotus) aan professore en
navorsers van Chinese
taaldepartemente by
universiteite beskikbaar,
gemaak word.

Dit die eerste Chinese
hoek wat in die spreektaal
en nie in die klassieke
taal van akademici

toe gestuur omdat hy vals kontrakte vir kunsmis en
staal geteken het. '

Weizhong, 'n bestuurder van drie maatskappye het.
meer as 11 000 TV-kleurstelle en 2.6 miljoen dollar
verdien met vals kontrakte wat hy tussen Mei 1984 en

.November 1985 geteken het.
Pei is ook daaraan skuldig bevind dat hy 'n poli

sieman in Oktober 1986 omgekoop het.
Korrupsie deur regeringsamptenare is verlede maand

veroordeel in die pro-demokratiese studentebetogings,
wat deur die regering onderdruk is. - AFP

Forel 'was 'n Nazi'
ZURICH - Die psigiaterAugust Forel, wie se gesig op
Switzerland se 1000 frank-noot verskyn, het nazi
agtige denkwyses van rassesuiwerheid voorgestaan,
het 'n menseregtegroep hier gese. -

Die Burgerlike Kornmissie van Menseregtese-Forel,
'n voormalige hoofpsigiater by die universiteitshospi
taal in Ziirich wat in 1931 dood is, het geeste!ik
versteurde pasientegesteriliseer omdat "siek,kranksin
nige en minderwaardige mense hul seksueel moet
onthou".

Die groep se hulle neem aan dat die Central Bank
en die Swiss National Banknie bewus was van Forel
se siening dat "minderwaardige rasse" geleidelikuitgedun
moet word nie.

'n W oordvoerdervandiebank, WernerAbbegg, het
gese Forel was 'n groot humanis wat baie vir minder
bevoorregte mense en alkoholiste gedoen het.

"Die teoriee word vandag as grusaam beskou, maar
in daardie dae was dit algemeen," het hy gese, - AFP

360 000 dollar vir
Aids-bloed
PARYS - 'n Franse hof
het beslis dat 360 000
dollaruitbetaal word aan
'n vrou wat Aids-besmette
bloed tydens 'n oortap
ping na 'n motorongeluk

. onrvang het.
Die bedrag moet deur

versekeringsmaatskappy

Liewe
hond,geen
baba
BUCHHOLZ, Wes
Duitsland - 'n Twee
week oue baba is deur
sy gesin se wolfhond
hier aangeval en
opgeeet,

Volgens die ouers
het hulle die baba
seuntjie na sy laaste
voeding op die rus
bank gelos en gaan
slaap.

Die volgende og
gend het die pa die
koplose liggaam van
die baba op die vloer
gevind, Die hond was
besig om aan 'n been
te kou en daar was
bloed omsy bek.

Die gesin het die
hond vroeer vanjaar
by 'n troeteldierskut
gekry.

Die polisie het
bloedmons t e r s
geneem van die'ouers,
watvanmanslag aang
ekla kan word omdat
hulle die baba aileen.
gelos het. - AFP

BEIJING - 'n Beperkte
oplaag van 'n klassieke
Chinese boek, wat jare
lank weens sy seksuele
inhoud verbied is, het hier
verskyn. Maar dit sal net
aansekere mense verkoop
word.

Vol gens die New
China-nuusagentskap sal
die eerste oplaag van 8000

BEIJING - 'n Regsamptenaaris in Suid-Chiria terdood
veroordeel omdat hy drank onder 'n vals handelsmerk
verkoop het,

Volgens 'n dagblad hier het Peng Jingxing, 'n
amptenaar in die Tongren-streek in die Guizhou
provinsie, ongeveer 5 000dollar in Julie en Augustus
verlede jaar verdien deur nagemaakte Maotai, China
se bekendste drank, te verkoop. Peng was sekretaris
van die Kommunistiese Party in sy gebied.

Intussen is 'n maatskappybestuurder, PeiWeizhong,
in die noordelike provinsie Shanxi lewenslank tronk

Ses van die 10
rykstes is Japanners
NEW YORK - Japan spog met ses van die tien rykste
mense ter wereld, maar daar is meer biljoeners in die
VSA as in enige ander land.

Volgens die tydskrif Forbes is Yoshiaki Tsutsumi,
hoofvandieSeibu·spoorweggroepvirdiederdeagter
eenvolgende jaar eerste op die Iys van private biljoeners,
Sy persooulike rykdom word op tenminste 15 miljard
dollar geraam.

Dit is 'n skerp daling
teen verlede jaar se ram
ing van 18.9 biljoen dol
lar. Dit word toegeskryf
aan die styging van die
dollar teen andergeldeen
hede.

Tweede opdie Forbes
Iys is Taikichiro Mori,
'n voormalige professor
in ekonomie. Hy besit72
kantoorgebouein Tokio.
Syrykdom wordop 14.2
biljoen dollar beraam.

'n Amerikaner, Sam
Walton, is derde op die
ranglys. Hy is die stigter
van die derde grootste
winkelgroep in die VSA,
Wal-mart Stores Inc. Hy
en sy familie is 8.7 biljoen
dollar werd.

Vierde is die Reich
mann-broers van Kanada.
Hulle is die eienaars van
die Olympia and York
eiendomsryk met 'n gesa
mentlike waarde van
sowat 8 biljoen dollar.

Die ander ses is:
'" Shin Kyuk-Ho, Suid
Korea, eiendom en ho
telle.
'" Hirotomo Takei en
familie, Japan, uitgewers
eneiendom.
'" Kitaro Watanabe, Ja
pan, eiendom en hotelle.
'" Haruhiko Yoshimoto
en familie, Japan, eien
dom.
'"Hans en Gad Rausing,
Swede, vloeistofverpak
king.
'"Eitaro Itoyama, Japan,
eiendom.

Daar is 226 individue
en families ter wereldwat
meer as 1 biljoen dollar
werd is.

Daar is 55 biljoeners
in die VSA, 41 in Japan
en 20 in Wes-Duitsland,
-AFP

Doodstraf vir die verkeerde dop

: ....-

Vlieer lei tot drie se dood
BEIROET· Drie mense is in 'n skietvoorval dood na
'n rusie toe 'n vlieer verlore geraak het in die Christe
like woonbuurt van die Libanese hoofstad,

Volgens die polisie het 'n paar kinders se vlieer
weggeraak en op 'n hoofweg naby hul huis in Jal Ad
dib te laride gekom.

Toe hulle en hul vader die vlieer wou gaan optel, het
'n motoris gestop om die vlieer aan sy kinders in die
motor gee.

Die twee vaders het begin stry en mekaar met die
vuiste bygedam. Terwyl 'ngroep mense om die mans

saarngedrom het, het 'n bende onbekende gewapende
mans probeer om die geveg stop te sit.

Een van die mans se outomatiese geweer het "per
ongeluk" afgegaan "en die vaders en 'n omstander
noodlottig gewond. Nog drie mense is in die voorval
beseer.

Die polisie het 'n ondersoek na die voorval geloods,
maar wou nie bekend maak of iemand in hegtenis
geneem is nie.

Vlieers is baie gewild in die Christelike woonbuurt
nadat skole weens geweld moes sluit. - AFP

Spoorweg-, hawe- en plaasJike owerheids
dienste in Brittanje word heeltemal ontwrig
in die ergsteweekvan stakings ineerste min
ister Margaret Thatcherse tienjaarvan rege
ring.

Krygswet bly geldig in China nadat 'n paar
wapens wat verlede week van sold ate gesteel
is nog nieteruggevind is nie.

Twee bomme ontplof in die heilige stad
Mekka tydens die jaarlikse Moslem-pelgrims
tog. Hen persoon is dood en 16 beseer in die
ontploffing.

'n Onbekende slulpskutter skiet 'n Palestyn in die Gaza-strook dood. Vyf
ander Arabiere word gewond in die besette gebiede. Intussen word twee
Israeliese sold ate Jig in botsings met guerrillas in Suid-Libanon gewond,

(

Vrye Weekblad word ultgegee deurWending Publikasles Beperkvan Brel!straat153.Newtown, JohanneSburg. Ole telefoonnommer Is8367236.OleposadresIs Posbus 42637, Fordsburg 2033.
Die bladwordgedrukdeur Excelsior Drukkers (Edms)Bpkvan lautreweg 2, Stormili.
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SPORT

Liggaamsbou

Die ouma
wat die

Tommy
Bedford
hOll

Sacos

Die aanvullings kos tussen R800 en
R I000 'n maand. a neern lewens
essens : Jy neem 40-50 tableue in die
oggend en dieselfde hoeveelheid in
die aand .

Ek betaal gelukkig nie by die gim
nie omdat ons 'n tipe aantrekkings 
krag by 'n girn is. By kompetisies
vind mense uit by waller gim jy
oefen en bel dan om aan te sluit: Ek
het Kathy gesien en sy oefen by jou
gim.

Daar is baie pyn betrokke, Dan
gaan ek toilet toe en trek gesigte.
Daama voel ek beter, Ek voel ek
moet pyn ervaar anders het ek nie
ordentlik geoefen nie.

Ek drink niks nie en ek rook ook
nie .

Mense kom spioeneer selfs in die
gim voor die kompetisie om te sien
hoe ek Iyk.a warm op me t my klere
aan, want alma! wi g vir Kathy om
haar klere uit te trek. Ek trek eers my
klere so twee aande voor die tyd uit
vir die girn-mense. Dan eers kan
hulle my sien .

Ek oefen met ligte gewigte. Jy
moet besef ek is "carbo-loaded.
protein-loaded". Vandag is die "guys"
en die "girls" so goed dat jy met 'n
enkele liggaamsfout nie 'n kans staan
nie . Gelukkig het ck my kind gehad
toe ek jonk was.

"Beautiful hairstyles , beautiful
face s, beautiful bodies."

Oorsee praat hulle van mensc wat
"steroid-free" is. Maar dit is 'n hoop
bullshit, vcrskoon my Frans. Niemand
kan vertel dat hulle niks neem nie.
Dis nonsens!

Die fietsryers neem dit. Selfs die
boksers neem dit. Hulle se dit is net
liggaamsbouers wat dit neem, maar
dit is bullshit!

Kathy Daschner pronk voor die landsvlag

terug en stoot my gat uit, Jy staan
doodstil. Daar is vyf poserings
waardeur elke liggaamsdcel met spiere
gewys kan word .

Jy kom terugen posecr met musiek.
Jy het 'n minuut en 'n half van vrye
posering. Dit gee my die geleentheid
om my spiere te wys wat ek nie
vroeer kon wys nie.

Ek weet wat my besteposerings
is -ck hou daarvan om te poseer soos
'n man . Ek het die gespierdhied om
dit te doen. Ek wys graag die mees
gespierde deel van my Iyf, hoewei
dit dalk nie aantreklikste deel is nie.
My rug Iyk goed, daarom wys ek die
spiere daar graag.

a gaan Ie nie graag op die grond
nie. Party meisies doen dit graag en
Iyk baie vroulik, maar ek verkies om
plat op my voete te staan.

a voel soos 'n draak as ek op die
verhoog klim. Jy tree op teen rnei
sies van 18-19. hulledieetendit wys
nie in hul gesigte nie.

By 'n kompetisie, fweh! my hele
gesig trek inmekaar en my DC peul
uit,

Kan ek eerlik met jou wees : ek
hou nie eens van my liggaam 56nie.
Ek verkies as daar vet aan is en ek
normaallyk soos al die ander mense.

Verlede jaar was veronderstel om
my laaste te wees. Hier is ek weer
vanjaar en dit gaan my laaste wees.
Maar dan, volgende jaar kyk ck na
die "dolls" en besluit ck ek doen dit
weer.

Ek het 'n dogter en 'n kleindogter
van twce en 'n half.

My grootste bekommemis in die
lewe is dat wanneer ek ophou ek
massief gaan word. Jy blaas jou lig
gaam op deur jou oefening, jou dieet
en die aanvullings wat jy inneem .

Kathy Daschner is een
van Suid-Afrika se

voorste
liggaamsbouers.

Hoewel sy reeds 'n
ouma is, was sy

verlede jaar die Suid
Afrikaanse kampioen

in die swaargewig
afdeling. Sy het die

titel ook in 1983, 1985
en 1987 verower.

CHARLES LEONARD
het met haar gesels

Nou bestee ek twee ure perdag in
die gimnasiurn. Nader aan die korn
petisie oefen ek vier UTe, drie ure in
die son bed en nog 'n rule in die son
daama ook .

Ek is 'n huisvrou. My bed iende
hetnou on langs geloop. Wanneerdit
by die kom pe tisie kom, verstaan my
man . Einde van die storie. Dit is dit,

Sonbrand is baie belangrik. Jy
kan 'n wo nderlike Iyf he, maar as jy
spierwi t is en langs iemand staan wat
bruin is . gaan jy aaklig Iyk. Die man
met wie ek pare gedoen het laasjaar
het vir my gese: Kathy, ek wil jou
swart he. Elke aand het ons gekyk
wie die donkerste is.

Jy staan op die verhoog en hulle
bekyk jou van kop tot tone . Dan
moet jy draai, eers eenkant toe, dan
anderkant toe, en dan draai jy in die
rondte. En dan kyk hulle na jou lig
gaamslyne vir die foute.

Ek ontspan nooit nie. Een 'slip
up' en daar gaan jou maag. Ek bly
hard al 51: die beoordelaars jy mag
ontspan. Jy is op die verhoog vir
omtrent 'n UU T.

Ek wi l eerlik metjou wees . As ek
van die verhoog afkom, wil ek opgooi,
sovee l spanning is daar op jou . Jy
staan en staan.

Span my bene, druk my skouers

pomp
yster

SPORTHATERS sal beslis nie bemdruk wees met wat ineen van Johannesburg
se voorste gimnasiurns, Vic's Fitness World, aangaan nie.

Dit is hicr waar een van Suid-Afrika se voorste vroue -l iggaam sbouers,
Kathy Daschner, die ander aand reeds twee uur hard aan 't oefen was. Die
enigste teken van inspanning was lipstiffie-merke aan haar geel swee tpaktrui
en ligte sweetstrepies op haar gegrimeerde wange.

Aan die woord is die 41-jarige ouma met bene wat die van menige
eerstespan-rugbyspeler na n baba-Chihuahua s'n sal laat lyk: Ek het met
liggaamsbou begin omdat ek altyd 'n "hang-up" oor my lang maer bene gehad
hel.

Ek ha at lang dun bene . Dit was eers net oefeninge en ek het besef dat ek
fikser begin word. In 1978 het ek vir Miss Body Beautiful ingeskryf en dit
ge wen.

To e het ek begin om my bene te bou. Dit was nie liggaamsbou nie. Dit was
net 'n geval van reg maak wa t verkeerd is.

Van 1983 het ek aan liggaam sbou deelgeneem met my eie diect en
oefenprogram. Dit was doodg ewoon uithongering. Dit het my vree slik swak
gem aak. Ek vir dri e weke lankniks geeet nie en het naderhand so swak geword
dat ek nie 'n gewi g kon oplig nie. Daar was niemand om vir my raad te gee nie .

Baie mense se dat jou oefening belangrik is, maar eet is net so belangrik .
Ek dink 60 persent - indien nie meer
nie - van jou sukse s as liggaams-
bouer hang van jou dieet af.

Ek ee t enigiets en .alles , selfs
gemorskos.

So ses tot agt weke voor 'n kom
pe tisie begin ek metn spesiale dieet,
Net voor 'n kompetisie eet ek agt tot
tien kccr 'n dag. Ek dwangvoedmyself.

Nou eet ekdrie of vier maal 'n
dag. Tussen-in knibbel ek.

Wanneer jy dieet,:wil jy spiere
opbou en van alles ontslae raak wat
jou liggaam nie wil he nie . Ek sny al
die gemors uit, Ek neem geen sout
nie. Ek drink gedistilleerde water,
omdat gcwone kraanwater sout in
het , Se lfs my kos kook ek in gedis
tilleerde water.

Ek ee t nie 'n grootverskeide nheid
kos nie. Wit gekookte vis en gekookte
aart appel s, natuurlik sonder soul. Dit
is baie onsmaaklik. In die oggend is
dit hawermout met vrugte tussen-in,
en gekookte vis. Geen rooivlei s of
hoendcr nie, omdat dit moeilikveneer,
N~derhand kan jy nie na die vis kyk
nie ...

Na aan die kompeti sie is dit all
bran-vlokkies met water. Gedis
tilleerd. Dit smaak dan soos poed
ing, omd at jy siek is vir vis .

Jy mag groente eet, maardie enigste
soort war ek kan verdra,islemoenpam

.poentjies. Ek ee t 'n piesang nou en
dan en 'n'appel voordat ek gaan oefen.

As die dieet reg is, is die Iyf reg.
Jy moet in proporsie wees, Een deel
van jou Iyf kan nie groter as die res
wees nie. Ek weet waar my foute is.
My bene is baie lank. Ek is soos 'n
man gebou met bree skoucrs en nou
heupe.

Ek is nou op die tydstip waar ek
kan kies waaraan ek kan deeln eem.
Ek ga an vir die gro tes.

Die ande r gims vra die heel tyd of
Kath y gaan deelneem? Oefen sy? Ek
oefen bas ics vir die SA karnpio
enskappe. Alma l wat goed is , necrn
daar dec!. Die bestes is daar . Dis
ge woonli k so in Oktober /Novc rn
be r.

Ek moet 'n man he om saam met
my te oefen. Met 'n man kan jy
kornpeteer.
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Grahamstad: Wit Wolf se gedagtes en ander gruwels

'Wat7! R125 vir 'n kaartjle?l·
Eric Clapton hounieverniel sy kop

vasnie, wanl dit is presies hoeveel d,e
kaarljies vir sy binnemuurse konsert op
Vrydag 28 Juliein die Boipuso-saal in
Gaberone koso

Siowhandsal vir !Weeure lankvoor
3 000 toeskoeers optree. Hy gaanspeel
saam met die groep wal homin die
rekord-verwoeslendekonserteonlangs
indie RoyalAlbertHall ondersteun het

'n Plaasfike groepvan Botswana,
Kgwanyape, gaanookoptree,

Ugte aandetes en drankies sal
beskikba~r woos.

'n Oeelvandie opbrengs gaan aan

die Cheshire Homes In Botswana
enook aan Projek Renoster.

Meerlnliglingkan by by (011)
804 2437 verkry word.

·Clapton treeoak in $waziland
op Vrydag 22 Julieop. Die
kaartjles , wat by Computicket ver
krygbaar is; kosnet 'nhonderd
randmin?aras~y bogenoempe
konsert.'"" " ,," ~ ;,"

:,;::" ,'V"':~'" , ..

Vervolg op bladsy 2

eerder van die geb ied van
seksue le po litiek gekom - Kruik
se produks ie van Steven
Berkoff se From My Point of
View 'n onts tellende ondersoek
van wat een kritikus beskryf het
as "n vrou wat deur mans se
seksd range gemarte l word ".
Elkeen in die produksie verdien
melding: reg isseur Johan Ester
huizen, choreograaf Jeanette
Ginslov en geselskap, 80
Petersen en Mark Hoeben.

In der waarheid verdien al
Kruik se produksies by die rand
melding ; van al die provinsies
se uitvoerende kunsrade, was
hulle vlak van professionalitert
deurlopend hoog. Wendy
Kesselman se My Sister in the
House, 'n aangrypende onder
soek van die psigo-seksuele
verhouding tussen twee susters
wat hulle werkgewer en haar
dogter in die

breedvoerige en veelvlakkige
ondersoek na wat dit beteken
om swa rt te wees in 'n wareld
van wit baas skap en bevooroor
deling.

Die Cape Flats Player se
"Freedom Now (Inkululeko
Ngoku)", 'n reeks satiriese
Iiedjies en sketse, het my laat
voel ek is in die bekende milieu
van die 8axter-Mark-kerk van
bekeerdes, maar dit was die
moeite werd .

Ismail Mahomed sa No More
Mistletoes, aangebied daur die
Kuluma Cultural Theatre, was 'n
openhartige, eenvou dige
aanbieding van gewetensbes
waarde David Bruce se verhoor.
Dit kon maklik - en geweldig •
gefaal het, maar het tog
gewe rk; 'n oortuigende stuk
toepaslike teater. "

Maar dit was nie die
spre ekwo ordelike "struggle"
wat, so os almal verwag het,
vanjaar se Beste op die Rand
opge lewer het nie; dit het

skerwe wanneer wit dogter met
'n swart geurilla omgang het,
verwagtend word en die huis
belet word. Pappie gaan te
gronde. En so aan. (Is hierdie
mense ernst ig?).

Aan die ander kant was
Groot Vrek 'n somber, intelli
gente strooptog van morele
blindhe id en die lafhartige
domheid van die ideologie van
self-vernietiging, hoewel
sommige kritici van mening was
dat dit te na aan karikature en
versterkte stereotipes gekom
het.

Nogtans was drt waarskynlik
een van.die beter sosio-politiese
produksies vanjaar. Daar was
ook ander wat aandag verdien.

Truk se produksie van Jea n
Genet se The Blacks, onder
regia van Dieter Reible, was
besonde r ge"ispireerd en goed
gehanteer. Genet het opdrag
gekry om 'n stuk vir 'n swart
teatergroep te skryf; in 'n sskere
sin het hy opgeeindig met 'n

ANDR EW DONALDSON

Byvoorbeeld het ons vanjaar
twee pogings om 'n kykie in die
gedagtes van Wit Wolf Barend
Strydo m te kry. Een, 'n Truk
produksie onder regie van
Francois Swart, het hopeloos
gefaa l; die ander een - die PAA
van Wits se Die Groot Vrek, of
Time of the Signs - het dit
reggekry.

Eersgenoemde was 'n stuk
amateuragtige en sleg-geskryfte
onsin , so vo l cliches as enige
van die regse gruwels wat die
ingeteeldes in ons rigting slinger
- dit is die tydperk na apartheid
en wit papp ie se wareld val aan

POLITIEKEbrabbelpratery is
nie 'n suiwer Suid-Afrikaanse
tydverdryf soospotjiekos of
jukskei nie; maarin die
afgelopeongeveer 40 jaar
hetons dit verheftot 'n vorm
van verhewe grootpratery
wat geen gelyke het seder!
die Caesars of Genghis Khan
nie.

Ons probeer dlt in ons kuns
weerge e.

Gereeld - en dit was grootliks
die geval met die Randteater
vanjaar - eindig ons met
kommentaar en werke wat niks
bater is nie en dieselfde mate
van brab bs lpratery is.

Twak voer hoogty op
Ran

Prente wat kritiek op die staat
lewer vir Vita-pryse benoem

Suld-Afrlka se ele Boy George, NathanliU sal v ir slegs ses
aande vanaf die 17de Julie om 7nm by die After Darl< restaurant

In Pretoria optree.
Hy word ondersteun deur musikante van die Gereformeerde

Bl ues Band, wat onlangs soveel probleme met die Vrye
Weekblad Voe lv ry-toer In die hoofstad ondervlnd het.

Besp re kln gs kan gemaak w ord deur 012-9256613 te skakel.
Toegangsgeld Is R10 en ete Is vepligtend.

Andrea Vinassa

Ondanks die klagtes dat die AA
Lewens/M-Net Vita Rol
prenttoekennings hulle te
geredelik aan die staat se
sensuurstelsel onderwerp het,
het die beoordelaars prente
benoem wat die staat - in watter
mate ookal - kritiseer.

Mapantsula, die verbode
prent waarvan die toekoms
onseker is, is in ten minste
sewe kategoriee benoem 
onder meer vir Beste Suid
Afrikaanse prent.

Die ander prente wat vir
beste Suid-Afrikaanse rolprent
benoem is, is A Private Life,
Brutal Glory (net die prent het
nie 'n "politieke" boodskap nie),
Jobman, The Native Who
Caused All the Trouble en The
Stick, wat ook verbied is.

Darrell Roodt vir Jobman,
Oliver Schmitz vir Mapantsula
en Manie van Rensburg vir The
Native Who Caused All the
Trouble is vir baste regisseur

benoem.
Die benoemings vir baste

akteur is Bill Flynn as Jack in A
Private Life, John Kani as
Tselil o in The Native Who
Caused All the Trouble , Thomas
Mogotlane as Panic in Mapant 
sula en Kevin Smith vir die
tite lro l in Jobman.

In die Beste Aktr ise-kategorie
is daar drie benoem - Jana
Cilliers as Stella in A Private
Life, Vanessa Cooke as Edna in
The Native Who Caused All the
Trouble en Thembi Mtshali as
Pat in Mapantsula.

Nege akteurs en aktrises is
benoem vir die vier toekennings
in die ondersteunende rol
kategorie. Hulle is Graham
Hopkins as Bruce in The Native
Who Caused All the Trouble;
Tertius Meintjie s as Karel de
Ras, Sann de Lange as Ouma
en Josephine Liedeman as
Petra in Jobman; Ian Robarts
as Se rgeant Smrten Kevin
Smith as Older Paul in A Private

Life; Marcel van Heerden as
Stander en Dolly Rathebe as
Ma Modise in Mapantsula; en
Greg Latter as Cooper in The
Stick.

Die wenners, wat R500 000
se kontantpryse sal ontvang , sal
op 10 September by die Vita
Toekennings-plegtigheid in die
Hippodrome in Gold Reef City
aangewys word.

Te wyte aan vanjaar se groot
hoeveel heid inskrywings, sal die
tegniese toekennings, wat
toekennings vir teksskrywer,
rolprent operateur en klank- en
kunsregie insluit, by 'n afsonder
like plegt igheid op 13 Augustus
oorhandig word.

Vita se direkteur Philip Stein
sa "die gehalte van vanjaar se
inskryw ings is besonder hoog
en 'n betroubare weerspleelinq
van die groei van die industrie in
Suid-Afrika. Die standaard van
tegniese prestasie is uitsonder
lik, veral op die gebied van die
rolprentkunde."
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Randtwak
suldevanFrankryk In 1933vermoorhet, was besonder goed

. uigevoer deur MaryDreyer, metgoele optredes deur Belinda
Koning en DianaWilson.

Wilson was ook skitterendInKruik se produksie van .
Eugene O'Neilse "Long Day's Journey intoNight", onder
regie van Ralph Lawson. Hoewellank • drleure (wat hel is op
die houtbankies)·wasdit nogtans meesleLirende drama.
Hulle komedie, David McGillivray se draakstekery met
amateur·dramaverenigings, "The Bergvliet Municipal
Ratepayer's Voluntary League of Woman DramaticSociety's
Murder Mystery", was baiegewlld,hoewel sommigevan die
aanmatiges dlt as lafbeskouhet. . .

Anderrandhoogtepunte wasdie verskeie jazz-konserte
wat grootwaarderende gehore getrek het. Vanjaarwas die
eerste keerdat daar 'n fees binne-in diefeeswas - die
Smimoff G-Town Jazz Fest· en met geluk (genoeg
borgskap) kan dit 'n jaarlikse instelling word. Besondere
hoogtepunte was Basil Coetzee en Babanza, Darius Bruback
en die VictorNtoniQuartet en een van verlede jaar se
hoogtepunte • Thandi Klaasen.

In 'n anderdeel van die randwas nog 'n musikale
hoogtepunt, Robbie Jansense mengsel vanKaapse jazz; dit
is jammer dat hy niedeel wasvan die G·Town-program nie;
instede moes hy sy hart u~ speelln 'n donker, koue Iykshuis
van 'n plek. .

Flopvandie rand was ongetwyfeld kunstenaar Leon de
Bliquy se "Eenkuns"-uitstalling in die Rhodes Universiteitse
Oppiden-kamer.

Dit was nie noodwendig die eerstejaarsgevoel van die
werke ofdie man sa beslistepenis-fiksasia nie, maar sy .
beeld"StopAids/Apartheid". Ditwas 'n gieting van 'n wit man
wat met'n swart man sodamie pleeg en 'n rowwe struktuur
met 'n vergrootglas wat opdie man se orgaan gerig is.

As sosio-poliliese kommentaar is dit mos 'n hoe graad van
twak, of hoe?

As jy mal Is oor Michael Jackson, sal jy mal wees oar
Moonwalker, 'n "maglese, musikale rels In die w~reld van

Michael Jackson In", Die prent bevat juweeltjles soos Smooth
Criminal, SpeedDemon en Come Together. Ole regie word

waargeneemdeur Jerry Kramer, Colin Chllvers (wat die speslale
effekte vir superman- The Movie gedoen het) doen die regie vir.

die opwlndende deel: Smooth Criminal. El, mal man, mal,

Pryse vir
dans
DIE 1990 Danssambreel sal die
fokus wees vir AA Lewens Vila se
nuwe pryse vir hedendaagse Suld·
Afrikaanse dans. R3 000 sal
loegeken word aan die beste
hedendaagse choreograaf, en
R1 000 elk vir die beste manlike en
vroullke dansers. Merlete
toekennlngs van R500 elk sal gaan
aan die twee mees belowende .

. dansers. .
Hierdle pryse sal nle saamval met
die Vita Prysseremonle In septem
ber nle, maar elke jaar by die finale
vertonlng van die Danssambreel
oorhandlg word.
Skakel Nicola Danby by AA
Lewens Vita (011) 832 2001 of
Posbus 1653, Johannesburg 2000,
vir meer Inllgling.

Waterverf

DIE 35e ope uitslalling van die
Walerverfgenootskap van Suid
Afrika word 10126 Julie in die
Totalgalery in Johannesburg (hlv
Rissik en Smitstraat, Braamfon
tein) aangebied.
Altesame 73 van die beste werke
in hierdie stemmingsvolle medium
word aangebied.

,.iangna~eelqioel. ,.
•• -. r' , :~ ;>'~\. -:: " '-''''' > :'; ':

Amnesia- ·RlcharctThompson .
: •. .(9)"

All The Hits And More· The
Hollies (8)

The Holliesheteenvoudig die
vermes beslt omgoeie
popmusiekte maaken die plaat
metsy sub-tltslThe Definitive
Collection, bewys dit met
hoofletters.

Vanaf hul eerstetreffer in
1963,Just Like Me, 1966 se Bus
Stop, die lieflike I Can't Tell The
BottomFromThe Top, tot 1981
se Take My Love And Run,
maakdie dubbellangspeler 'n
rnoet vir enige nostalgie-vraat.

Goed, goed, ek weet die plaat
hetal'n'hele rukkie gelede
verskyn., .::

Gelukkig is daar die mooi
Afrikaanse uttdrukking van
agteros wat ookby sy maters in

... die kraal aansluit. Ter regverdig
--jng kan ek sa dat die plaat selfs

': by die voorste invoerende
platewinkels onbekombaarwas.

Omdat dit een van die
vernuttlqste, besgemaaktefolk
rockplate in 'n lang tyd is, meet
dit geresenseerword.

Richard Thompsonse
musikale·loopbaan strek so ver
terug as 1968toe hy lid van die
folkgroep Fairport Convention
was.

Om en by 1972het hy saam
met sy vrou Linda ook 'n paar
plategemaaktotdat hulle in
1985geskei is en met solo
loopbane voortgegaan het.

Op Amnesiabewys Thomp
son nie aileendat hy een vandie
mees onderskatte ghi1aarspelers
in rockmusiek is nie, maar ook

. dat hy 'n Iiedjieskrywer sonder
weerga is.

Sy stem is iets tussen David
Byrne en Bruce Springsteen s'n,
Sy Iiriekeen wysies is in .
dieselfde klas. .

Dit is een vandaardie plate
wat ek sonderenige voorbe-

. houde kan aanbeveel en wat 'n
mensnog jare lankge(1Ot uit sal
put. .,').

Cycles· Dooble Brothers (7)

Om te sa Maandae Is oor die
algemeen maaraaklig, is soos
om te sa die pous is 'n Katoliek .
of dat die konstabel 'n snor het.
Dit is s6.

Behalwe as daar soosdie
afgelope Maandag 'n eksem
plaar van eenvan jou gunste
ling-groepevan die sewentiger- 
jare op jou lessenaar land.

Treffers soos Listen To The
Music, LongTrain Running,
China Groveen Take Me In

. Your Arms verskafmy nog
oneindig baie luistergenot.

Met Cycleskom die stigters
lede, Tom Johnston, Patrick
Simmons, John Hartman, Tiran
Porter en Michael Hossack·
saam met BobbyLaKind • weer
bymekaar om met vet ghitaar
klanke en handskoen-harmoniee
voorste rockmusiek aan ons op
te dis.

Die bestesnitte Is die
solussewe, The Doctor, Here
And Gone, en hul weergawes
van die FourTops se klassieke
One Chain (Don'tMakeNo
Prison) en die IsleyBrothersse
Need A LittleTaste Of Love.

Die gebroeders is jUis nou op
'n landwye konserttoer in
Amerika. Dit slut aan by my
enigste beswaarteen Cycles:
Snitte soosToo High A Price en
Take Me To The Highwayklink
te veel na die voorspelbare
stadionrock wat soosJapanse
motors deur mlddelmatige
Amerikaansegroepe uitgeryg
word.

Die res van die plaat laat
egter enige Maandag soos 'n

Intussen hetSimple Minds
hulle binnegoed gewys deur hul
konsert wat op12 Augustus op "
die Murraytlelo-staclon in
Glasgow sou plaasvlnd, te
kanselleer. Die 'rede is dat die
stadion se administrateurs, die
Skotse Rugby-unie, hardnekkig ,
teenaile versoeke in, hul spelers
toelaat om deel te neemaan 'n
intemasionale rugbytoer na
Suid-Afrika.

JOAN ARMATRADING

Doobie·doo-wa: Olebroers is terug!

Plus! Stimela...MarcAlex Mango
Groove...Tananas...Peto & others...
SUN JULY 23... LABI SIFFRE • DIRECT FROM
THE UKI

THE HOUSEBANDLfeaturing VivieenWray &
other international
artists Plus!...Bayete...Robbie Jansen...Bright
Blue Friends First...& others...

'BOOK ATCOMPUTICKET OUTLETs/OR BUY TICKETS AT
STAOIUM/OR ATTHE BORDER

'VALID PASSPORTS ORTRAVEL QOCUMENTS ESSENTIAL

KING'S TRUST 21 ANNIVERSARY CONCERT
3-DAY ROCK EXTRAVAGANZA!
SOMHLOLO STADIUM
SWAZILAND

FRI JULY 21 Zia ... Sipho Mchunu &
Amabhubesi Brenda Fassie ... plus others ...
SAT JULY 22 Eric Clapton & his all-star bandl.

SPEciAL
GUEST
APPEARANCE
BY

'Doobie or not Doobie'- hier
is die antwoord

digingby sommige Suid
Afrikaners uitlok, maar dit is 'n
trettence huldeblyk aan eenvan
ons grootste leiers wat al27 jaar
lankagtertralies is.

Luistereersmooi voordat jy
die plaatkoop. Drie snitte maak
darem nie'n plaat nie. Simple
~inds hetin elkgeval vroesr
vanjaar'n mini-Iangspeler
vrygestel metdie genoemde
snitte op.Dalk'n baie beter
kopie.

,,:,,'

..~,:.,."" Charles Leonard

Plateword beoordeel op 'n
skaal van 0 tot 10 ,

Die besta snitteop die plaat is
die laaste drie:Mandela Day,
Belfast Childen Biko.
: Simple Minds is bekend vir

hoogdrama. Indie verlede was
die Skotte se hoogdrama
opwindend soos 'n goeie Steven
Spielberg-fliek..

Die rondte raak al die
katedraalaqtlqe klawerborde,
tolterende.vokals en hartstop- '
tempoveranderings so 'n bietjie
vervelig. .

Gelukkig vir die genoemde
driesnitte. Biko is nie heeltemal
so goed soos PeterGabrielse
oorspronklike nie, maardie
ander tweesnitte is doodgewoori
pulk,

Die reaksie op Mandela Day
saldalkstralekrans-verontwaar-

Street Fighting Years· Simple
Minds (6)

BE ONE OF THE DISCERNING 3500
TO ENJOY AN INTIMATE EVENING WITH

THE MASTER OF ROCK

ERIC CLAPTON
THE WORLD'S BES1'iGUI1'ARIST

INDOORS JN~CONCERT:;"

~i~t~.'~?"

INDMDUALLY
AllOCATED SEATS
SUPERIOR VIEWS
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Inyanga • Women In Africa, wat tot 3 September In die Ware
house van die Markteater Is, se sangers Is van links Sophie

Mgclna, Gclna Mhlope, Jennifer Ferguson en Thernbl Mtshall.

Diere as rnense
Johan Bruwer

IN die Galery op die Mark in Johannesburg word - tot 26 Julie - 'n groeptentoon
stelling gehou wat toegespits is op die uilbeelding vandiere - die tema waarmee
die mens tien tot dertig duisend jaar gelededie eerstemeeslerslukke in die
beeldende kuns geskep het. Dis boeiendom die werkvan vandagse kunste
naars Ie vergelyk mel die van hul kollegasin die Sleentyd.

Daar hel'n verandering in die kunslenaarsse gesindheid leenoor diere
gekom. Die kunstenaars van die Sleentyd gebruik diere altydas 'n leken van
begeerlike lewe. Hulle bewonderen begeer diere se lewenskrag- 'n lewenskrag
wal hulle letterlik wi! deel deur die diere te jag en te eet. Kortom, hulle ver
eenselwig hulle met diere.

Vandag se kunstenaars,daarenteen,gebruik dieredikwelsas simbool van
magte waarmee die mens hom nie wil vereense/wignie - destruktiewemenslike
eienskappewat hy as onmenslikwil uitbeelddeur hulle in 'n "dierlike"gestalte te
giet. Ironieskan die dier net as simboolvan onmenslikheidgebruikword deur
hom herkenbaar menslik te maak.

Diereword in Norman Catherinese Predator's 'n simboolvan menslike
geweldadigheid en aggressie, in MarnaSchoemanse Rapunzel en die
Tandemuis 'n simbool van menslikedekadensie, in DeliseReichsa Leader 'n
simbool van menslike magsugen bombasme, in Braam Krugerse Madonna of
Berea 'n simbool van menslikeboosheiden haat... '

Om as simbool van bepaalde menslikeeienskappete dien, word dierese
voorkoms noodwendigvermenslik.Hulledra op die lentoonstellingsoms klere,
speel bal, sit aan tafel, Iig hul wenkbrouemeewarig,en koggeldie aanskouer
selfS,geamuseerd uit ("BowWow, rman animal and so are you" deur Toni
Nkotsi). Die versmelting van mens en dier kan 'n baieoortuigende lewande
entiteit tot gevolg h~ waarmeedie kyker hom emosioneel kan vereenselwig, ,,--'
soos Fanie Matjie se treffendeAnimal,wat op !wee bene loop met -diekop
triestig tussen die skouers gedruk. " , ,

So 'n ewewigtige en oortuigende~ersmelting van mens en dier tot 'n Ie- '
wenskragtige entiteit word egter nie altyd bereik nie. Wanneerdie dier mens/ike, .
gesigsuildrukkings kry, kan die resultaat maklik 'n karikatuur,weeswat 'n mens
verstandelikamuseer, maar wat jou nie emosioneeloOrtuig nie. ' ,

, 'n Sekere karikatuuragtigheidin die menslike gesigsuiidrukkingop die ' " '
feeuagtigedier in Braam Krugerse Madonnaof Bereaontneemdie dierasie
egter van sy trefkrag as simboolvan onheil,Teenoordie broseskoonheid van
die vrouefiqurea la Da Vinciword lekensvan dreigendegeweldgester. Maar die
dierasie se skeelooggesigsuitdrukking faat hom skadelooskomiekJik tyk. "

Daarteenoorhet die kameel in JudithMason se skilderyUnfinishedsketch
for the journey oi " ,
the Magi sy /e
wenskraq juis
daaraan te danke
dat hy geen kop
het nle,

Ander boeiende
stukke is Mboy
Moshidi se
DancingAnimal, 'n
beeld wallewende
beweging eerder
as 'n bepaaldedier
vergeslalt en Erika
Hibberlse
Suburban Empire,
waarin die vel van
Blake se vlam
mende tier as
vloerbedekkiny
diens doen.

Nog een wat
'opval is Anette
Loubserse
makabere skildery
Vhavenda Incidenl,
waarin 'n luislang
iemand sensueel
oorweldig.

GranUaan 64,
Norwood.

TeI:(Q11)72~154

Ons verkoop die ellerbes'e
Inheemae hendwerk en kuns

, >

Ons rare artlkets is 'n fees
vir die 009 en die sak

ZONA

w~reldbekende musikale kinkels
en keel-gimnastiek ontwikkel. Sy
hyg en blaas soos die Empress
self en kan gemaklik, sonder
paranoia, tot sukses toetree.

En Sophie Mgcina se energie
is ewe aansteeklik. Met tye Iyk
dit gevaarlik baie of sy in 'n
ongebonde sessie Inhlagwini 
die tradisionele Zoeloe-dansstyl
uit die Keats Drift-vallei wat deur
Johnny Clegg bekend gemaak is
- gaan losbars. Maar sy hou die
spanning perfek.

Die "tradislonele" (Iaat
veertiger en vroee-vyftigerjare)
mbaqanga-botone van een van
haar ou, bekende deuntjies,
MambEila, het 'n kollektiewe
nostalglese snaar onder die
gelloor geroer. Mambela is
geskryf deur die bekende
saksotoon-rneester van die
vyftigerjare, Mackay Devashe,
wat ook verantwoordelik was vir
die pragtige Lakutshon Langa
wat deur Makeba tot internasion
ale treffer verhef is. (Dit is .altyd
eienaardig om te sien aile Suid
Afrikaners - jonk, oud, pienk of
pers - vir een of ander rede op
die basiese formaat wat in die
tydperk gewild geword het,
reageer.) ,

Party van die meer
afgeseepte komposisies toon
aaklige Las Vegas-agtige
nagklubnelgings.

Maar dit, en die soms
vermoeiende genetiese en
politieke kommentaar, kan
vergewe word. Gaan sien dit vir
die musiek en die stap vorentoe
vir die kuns se kulturelesames
rneltinq.

aansluit of Inpas by die res van
die opvoering nle.

Sy skep en vul tegelykertyd 'n
gaping.

Hoewel al die ander sangers
ook van hulle bestaande werk
gesing het, het die vreemdheid
van Jenni se spesifieke eiesoor
tige voordrag, hoewel ahyd
welkom, mens ongemaklik
bewus gemaak van die interkul
turele musikale leemle in ons
land.

Maar die blote feit dat sy
DAAR is, dat sy optree en alles
gee in so 'n krulskufurele
vertoning, vul weer 'n gaping wat
te aile tye ondersteun en
verheerlik moet word. Dit is 'n
stap in die regte rigting. En rneer
as genoeg. Tot tyd en wyl.,.

Die vertoning is ook groten-
, deels 'n sukses (dit het 'n

staande toejuiging met die
openingsaand op Grahamstad
ontvang) omdat die begeleiding
uit van ons land se beste
musikante bestaan. McCoy
Mrubata, wie se saksoloon
insetsels die nuwe Ray Phiri en
Stimela-Iangspeler wat verlede

, week uitgereik is, so wonderlik
opgeknap het, moet uitgesonder
word. Sowel as Trevor Don
Jeany se bas wat saam met
Vusi Khumalo(tromme) vir 'n
uitstekende ritmeseksie gesorg
het.

Die opvoering in geheel is dus
meer as slegs 'n vertoning "oor
vroue" en die se besondere lief
en leed.

Thembi Mtshali, 'n self
erkende Makeba-fanatikus, het
heelwat van Mama Afrika se

Tel: 836-6002/838-1769

CHRIS DU PLESSIS

ANDREW DONALDSON UIT
GRAHAMSTAD

Inyanga • Women In AfrIca
Met Jennifer Ferguson,
Thembl Mtshall, Gclna

Mhlope, SophIe Mgclna en dIe
ORKESI Vars ult Grahamstad

by die Markteater.

The Blacks deur Jean Genet
met 5011 Philander, Peter Se

Puma, Nomsa Nene, Bill Carey
en Kurt Egelhof.

Die toyi-toyi is besig om ietwat
van 'n kulturele mode te word
met sens Sipho "Hotstix" ,
Mabuse wat munt slaan ult die
revolusie (op een snit van sy
nuwerige langspeler Chant of
the Marching).

Maar die vryheid-towerspreuk
se teatrale insluiting in die
Inyanga - Women in Africa
repertoire is voldoende onirriter
end en heel gepas by die

. atmosfeer wat die vier vroue op
die verhoog skep.

Dit (die toyi-toyi) sluip in met
die inleiding van die laaste lied
van die eerste helfte, Mam
pondo, wat vinnig omslaan in 'n
aantreklike crossover-deuntjie
met lomerige kore wat herinner
aan vroee Masekela.

Dan weer in digterlsanger
Gcina Mhlopo se weergawe van
Funeral Dancer - seker die mees
ultstaande sosio-politieke
kommentaar van die vertoning.

Jennifer Ferguson se inslui
ting by die opvoering is interes
sant. Behalwe vir koorsang
snitte hier en daar saam met die
ander drie, bestaan haar bydrae
basies un klaar-verpakte
materiaal uit haar onlangse
konserte by die Markteater wat,
in die geheel gesien, nie mooi

The Blacks is moeili.k,
rn,aa'r b0 e,.end .,gu~~e~~r~~t~~~j:~~a:a~~~~~~·r

, self: 'n moot voorbeeld van
" ',' groepswerk, 'n swart geselskap

, , (onder lelding van Soli Philan-
werk; Genet, 'n tydgenoot van der) wat die rolle vertolk van 'n
Sartre en wat deur baie as een groep swart akteurs wat 'n
van die beste dramaturge van klugspel voor 'n witgehoor,
die 20ste eeu beskou word, is in aanbied en die tradisionele
1957 genader om 'n drama vir 'n koloniale magsfigure -,die
dramagroep wat net uit swartes aristokrasie, die weermag,
bestaan, te skryf en die produk, vorstelike personadle Katolieke
wat 'n oorsig van die intellektuele kerk - verteenwoordig. Gevolglik
neigings van die tyd weergee, ' is die weg gebaan vir dubbelsln-'
was 'n eksistensialistiese en nigheid (wie oordeel wie is hier
sosio-politieke ondersoek van die belangrikste?) en
die swart mens se lot in 'n ontwikkelende parallene.
w~reld van wit heerskappy. Op die eenvoudigste vlak- te

Volgens die programnotas oordeel aan die laatkommers se
"kan swartes hulleself nie as reaksies - was The Blacks
mense handhaaf solank as die amper as 'n klug geslaagd; die
'deeglik-neergelegde mit~' van groteske optrede van die ge-
die 'neger' wat oor meer as 300 maskerde "wittes", soms 'n
jaar deur wit rasisme daargesteJ rowwe, masterberende, rug-
is, nie uitgeroei word nie." graatlose spul, het onmiddelik 'n
(Jeanette Savona, "Jean, reaksie van gelag en toesnouery
Genet"). by die gehoor uitgelok.

Hierdie is dus Genet se Hoer op was dinge moeiliker
intellektuele gewaarwordings en en ingewikkelder: dit was nie
siende dat ons - in die deel van maklik om te volg nie, soms
die wereld ten minste - te doen ontstellend, soms raaiselagtig, '
het met amper 400 jaar se wit maar die hele tyd boeiend.
raslsrne, het regisseur Dieter Terwyl ek Noluthando verlaat
Reible dit eflens vir die plaaslike het, het ek oorweeg om na Kev,
mark aangepas; die teks is Gary en Wayne te gaan soek en
gepeper met "kaffers", hier en 'n bier saam met hulle te drink;
daar 'n "kitskonstabel" en my ek het gevoel ek het dit verdien.

Inyanga: 'n Stap vorentoe
" '

'n Hele ruk na die aanvang van'
die Sondagaandvertoning van
Truk se produksie van Bernard
Frechtman se vertaling van Jean
Genet se "The Blacks", het die
Noluthando-saal skielik volgepak
geword deur township-beskerm
here wat laat was.

Dit het diegene wat van die
, begin af daar was, glad nie
gepla nie; hulle was of so
meegevoer deur wat hulle
aanskou het - en dit is 'n ver
beeldingryke e'r'i boeiende
produksie - of andersins kon
hulle bloot glad nie omgee nie;
dat die steuring 'n welkome
afleiding was omdat die werking
van Genet se werk, 'n
veelvuldigheid van verhoogdi
mensies (maskers, gesigte,
dans, sang, ritme, ritueel, ens.)
hulle nie geraak het nie.

Laasgenoemde ,..----------'------.:.------,,---=-------------=-----1
was veral die geval,
vermoed ek. Inder
daad was daar na die
vertoning die
spreekwoordelike
"rugger buggers"
Kev, Gary en Wayne
("Hey, man, where's
that chick with our
beers) wat ernstig vir
hulleself om verskon
ing gevra het dat
'hulle hulle geld
gemors het.

Jammer, regtig,
maar ek kan die
gevoel verstaan, "
Hierdie is gewigtige
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Alternators, los dradeen tiemie
" '
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ETEEN
DRINKE

Onseie Schoonspruiten
Aquamaine kan kers opsleekby hul
ewekniee in Europa. Andersoorte,
soos Caledon, wat til 'n geruime tyd
op die mark is, is soms smaakloos.
Montaque en Baden ruiken smaak
vreemdenjy sal 'n halwekis moet
uitdrinkomdaaraan gewoond te
raak.

Onderdie ingevoerdewaters
verkoopPerrier die baste- die ver-·
spreiding, smaak en advertensles is
uitstekend. Badoit, wat soms
beskikbaar is, is 'n lekkerwateren
die eerstewat in plastiekbottels
bemarkis.

Onsplaaslike mineraalwater is net
in glasbottels beskikbaar.

VittelGrande Source is bruisloos
en is bekend vir sy lae natriumin
houd. Oitis geed vir die niere,lewer
en galblaas.

Evian is neg 'n stil watermet 'n lae
mineraalinhoud en die topverkoper in
Frankryk. Maeras 800 miljoen liter
word jaarliksgebottel.

Lusois 'n stil Portugese water mel
'n lae mineraalinhoud en die
topverkoper in die land.

Hoewel die Britse Ashbourne
soms hier beskikbaar is,
is dit onverstaanbaar
waarom hul Highland
Spring nie op die markis
nie. Die koninklike
gunsteling, Malvern
Water, is ook nle hler te
koop nie.

ItaJil! se San
Pellegrino is 'n ware
mineraalwateromdatdit
'n verstommende hol!
mlneraalinhoud het. Oitis
baie suiwer,goodvir ,
lewer- en nierprobleme
en is beskikbaar in die
meeste ltaliaanse
restaurante.'n Baiegoeie
water.

Drink water!

JANET TELIAN
JACQUI CRAIG

. By die Mark-teater·
Breestraat, Newtown

Tel: 838-6960

Na'n uuren 'n half moetdie
.aartappels en uie heeltemal
disintegreer. As daar stukkeoorbly,
kanjy die groentedeur 'n sitdruk.
Voeg diekleinuiljies,aartappelljies
en die seldery(in groterigestukke

. gesny) by. Oruk di~ groenlegoad
onderdie oppervlak van.dievloeislof
in, envoegnagwarm waterby indien
nodig.

Verhittot kookpunt, bedekdie
kastrol metwaspapieren plaasdie
deksel op. Plaas45 minutein die
oond 01 totdatdie groentenet-net sag
is.

Verwyder die seldery (as jy wil)en
bedien baiewarmop warmborde.
Sprinkel met Iyngekapte pielersielie.

Sellsuit lerlandkom goeiegood
nadat.die Franse dit beetgekry het.

As jy nievars liemie gebruikhet
nie,sal jy die verskilproe. Dis
miskien nie 'n alternatornie,maar
baiebaslls 'n losdraad.

Lekkereeten laat die wynvloel.
KOOS COETZEE

groep. Oit is is 'n interessante
watertjievan Muldersdriltin die
Transvaal, baieaangenaam en dit ,
verdienwyererkenning.

Caledon is nog 'n bruiswalerin die
medium-kategorie, soosdie
ingevoerde Perrier-water. DieDuitse
Appolinaris, wat nie meer hier
beskikbaar is nie,is 'n besondere
sterkbruiswater omdatdit tot9 9
koolstoldiokside 'n liter bevat.

Net soosbywyn,word mineraal
watersin 'n sekere volgorde bedien.-

Sterkbruiswater is 'n goeie
aperltielen Iiglebruiswater pasgoed
by 'n ete. 'Stil' watersoos Vittel,
Evianen Abatilles is lekkersaammet
kos,maardit is 'n m6etsaam met
Whisky, veralmout-whisky. Omdat
die FranseVichy, soos Vittel, efte
alkaliesis,worddit somsgedrinkom
voedselvertering aante help,

'n Voorbeeld is VichySainl-Yorre.
Dit hel 'n sterksmaakweenssy ho~

natrium-inhoud en is lekker indienjy ,
daaraangewoond raak.

In sommige landehet mensese
drinkgewoontes so veranderdat wyn
snobisme nouplekmaarvir water
snobisme. By o~s begindit noueers.

Onsis'macho'genoeg
DIT hetmybaie seergemaak. 'n Hele29 persentvan Vrye Weekbladselesers lees glad nie
hierdieblad nie.
Miskien moetons die rubriekstaak,wonderek toe in myskok en verbasing.
Maarloe sienek 26 persentvan die leserslees di~ blad altyden en 'n hele45 persent soms. Die
vrouewatVryeWeekbladse vraelysingevulhet,was maar33 persenl vandie totaal.
As onsaanvaardat aI dievrouedie blad lees, beteken ilit nog steeds datmeer as die helltevan

.die mansdie rubriek (soms)lees. Oitbeskouek as 'n deurbraakin ons ·macho"-samelewing.
Is die daevan "vrou in die kombuis, kaalvoeten swanger" stadig besigom verby te gaan?
Maarmiskien bluf ek as kosskrywer myself.,Miskien leesdie mans net kollega BJ Lankwarden
se drankrubriek, en wil met resepteniks te make h~ nie.
My vriend Jak het allerhande klagtesoor die kosrubrlek: hy sl! ek moet meer resepte vir die
lesersgee.Ek skop daarteen, want ek wil oor kos gesels(en soms oorander dinge ook).
Moet Vrye Weekbladse kosrubriek soosvrouetydskrilte s'n Iyk? (baie resepts en aanwysings?)
Ek wil nog 'n paar artlkelsoor goeie kookboeke skryf.Skaftwee of driedaarvan aan; en kook
lekker. .
Stemjy metJak saam? Het jy enigeander kritiek?Ete en Drinke Is nie bangvir kritiek nie. Eken
BJ is "macho'gen~g om 'n hou op die.kakebeen te vat.Ons hoor graagvan jou."·

.,.. . " KOOS COETZEE

gekapt. pleterslelle

'Snydie vleis is 5Og-stukke. Plaas
die aartappelsky\'ie en uiesaam met
diebouquet garnlop 'n bordo

Plaas 'nderdevan dieuieen 'n
derdevan die aartappelsopdie
bodem van 'n swaar kastrol. Pakdie
helltevan die vleis op hierdie laag.
Sprinkel soutenvarsgemaalde swart
peper en voegdie bouquetgamiby.

Paknag 'n derdevandie
aartappels en uie in 'n laag,dandie
resvandievleis,neg 'n bietjie sout
en peperendan die res vandieuie
en aartappels. Voegnog peperby:
diebrediemoetsmaak h~.

Bedek metwarm watertot net
bokant die inhoud. Verhit tot
kookpunt bo-opdie stool, en plaasin
'n oond teen300 grade Fahrenheit, '
(150gradecelsius) vir 'n uuren 'n
hall.' .'

Skil die baba-aartappels • as jy nie
kleinaartappeltjies het nie kanjy .
grootaartappels soos baba
aartappels sny. Plaas dit in koue
watertotdatjy dit by die bredie gool.

waarde nie maarook omdatdit Iigen
maklik verteerbaar is.

InSuld-Alrika drink ons min
mineraalwater - nieeens 'n litereik
per jaarnie. Die Frarisedrink
gemiddeld 551iler! Tog is daarbaie
soorlemineraalwater in Suid-Alrika
,opdiemark,.ingevoer sowelas. 'n
paarplaaslike soorte.

, Schoonspruit isveral gewilden is ,
beskikbaar metof sonder borrels. Die
bruissoort bevat5 of 6 gram
koolsuurgas - 'n gemiddelde
hoeveelheid - 'n literen is lekker
verfrissend.

Die meeslemineraalwaters bevat
diesellde hoeveelheid, terwyl Badoit
en Vichy etlensminderbevat.

DieSuid-Afrikaanse mineraalwa
ter, Aquamaine, val ook in hierQie

Baie van ons hel sekerallerse
bredie (Irish stew) geeet.Dismaar'n
valerige, sopperige mengsel van
groente en vieIs,en soosdie Brittedit
kookniedie moeitewerdnle.

Maar gebruik die regtevarskrule,
ensledaar, die vaalheidvandie
bredie word oorskadudeurdie geur
ensmaak daarvan.

Oi~ resep Is vir 6 menseen dit
moet2 uur of langerstadigkook. .

1,5 kg lamskouer, bors, nek,
dlkrlb In enlge komblnasle,
verklesllk ontbeen

3 groot melerlge aartappels,
gesidlen In fyn skywe gesny (om
die bredle dik te maak)

3 groot ule, geskll en fyngekap
sout en peper
bouquet gam I (met 2·3 takkles

vars tlemle)
• 12baba-aartappels '

12baba-ule
2 selderystokke, slegs die wit

gedeeltes
knlpple fyn, vars salle (gaan

steeldit by 'n vrlend) ,

Vergeet van wyn:

~

opl w~~~.
'I . '-r \:""

.,1 Vegetariese ' ...
T/" en seekos-restaurant )
lOop elke dag behalwe Maanda~';r;
'~ llvm - 3.30nm en 6.30nm -12.30 /

....• Rockeystraat 9a' .,/
~\ . Bellevue /..b

..... 648-0801 i'
"~ .~.... /L

a::::=~\~ '.I.I~'=~
THE COMPANY IS SO LEKKER '

BJ Lankwarden, ons
drankskrywer, geselsoor'n
onderskatte drankie:waler

EKkom nou net terug van 'n kort
vakansie in Europaen wil ietss~ oor
'n drankie wat altyd op die talel is - '
oggendete, middagete en aandele.
Ditis doodeenvoudige water,gebot
telde mineraalwater.

Indieverlede hetveraldie Franse
ditgedrink, maar deesdae is dit oral
indie mode' - van San Francisco tot
NewYork, van Londentot Tokiolot
Johannesburg.

lemar.d het ges~ dieverkopevan
di~ drankie styg die vinnigste ter
w~reld, en hy is reg. Wateris terug in
diemode; nle net vir sy terapeutiese

TOEbreakmy karop Moolrivier:
.Gelukkig kon kollegas di~ rulmte

op die kosblad vul, en di~ week is ek
terug,

Ekhet reedsgeruime tyd '
probleme metdie elektriese stelsel
van mykar,en het dit 'n hele paar
keer na 'n sekere outo-elektrisi~n

geneem.
Ek moesonder meeromtrent

R200 opdokvir warkwat aan 'n ou
alternator gedoenis, terwyl 'n nuwe
een R220 koso .

.OpMooirivler verleldie jong
garage-eienaar, 'n Fransman, dathy
'my' outo-elektrisi~nken,en dat hy
en sy broer 'lanies' is wat nie toesig
hou oorhulwerkswinkel nie.

'n Halfuur later Iighy my In datek
'n trekker-alternator in my motorhet,
en dat die"nuwe"battery watvroeer
aanmyverkoopis Inwerklikheid 'n
ou battery Is.

R288, 'n paarvasgemaakte drade
en 'n nuwebatteryverder, en ek isop
pad.Lasdaarbyoordie R300watek
vantevore betaalhet,en ek sit nog
steedsmet 'n trekker-alternator, al
werkhy nou.

Koskook het ooksy onderdele, en
cis een onderdeel foutielis bederldit
diehelegereg.

En lanies moet hulleooknie met
koskook besighou nie.As jy niewil
toesig houoor kos nie,moenie
koskook nie.

Vandag wil ek skryloor 'n klein
maarbaiebelangrike onderdeelljie
van goeie kos: 'n krui met dienaam
tiemie.

Na uie, souten peper, knotlelen
pietersielie, is tiemiedie smaakmiddel
wat miskien die meestegebruikword
- In Franse kosallans.

'n Basiese bouquet garni,wat 'n
bossiekruieis, bevataltydtiemie,

.pietersielle en 'n lourierblaar. Jy kry
baievariasies op dielema: 'n grool '
verskeidenheld anderkruie, seldery
en sells lemoenskil kandeelvorm
van 'n bouquet garni.

Gedroogde Suid-Afrikaanse tiemie
is 'n onding, Oaarls'orntrent niksvan
die sniaakoornie, maaral diebyt is
daar, '". , ,
.~ 'Ek hel onlangsbygebrekaan
vars liemieingevoerde Ouilse liemie
by Woolworths gekoop. Oitwas 'n
openbaring:die blaarljies is neg
groen,ennadatek daarmee gekoqk .
het, hetek agtergekom dat 'n groot
deelvandie smaakbeho\le gebly :
het. . "

Die botteltjle s~-dietiemie is .
"gevriesdroog om diegeuren kleur
van varskruiete behou·. Plaasdit
langsonsplaaslike produk,en jy sal
nooitweerSuid-Alrikaanse .
gedroogde tiemiekoop nie.

Diebottelljie s~ ook 19 .
gedroogde tiemiestaan gelykaan 10
9 vars tiemie: oppasdus ...

Maarsellshierdieingevoerde
tiemieis 'n 1I0u skaduvan dieware
jakob:' vars tiemieuil die tuln.Jy kan

,diegehalle vanjou kos'n hele paar
gradeopskuif deur 'nbessieliemie01
!weein joutuin 01 sellsin 'n blombak
op die vensterbank teplant.

Varsliemieis die Heerse eie
genade.

Om myvriendJak- wal 'n
klaagpol is di~'man tog nie - gelukkig
te hou,geeek vandag 'n resep
waarin varstiemieononlbeerllk is.
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weerTsjechot as voorbeeld - hy
het dit reggekry om sy stukke
selfstandig te hou. En die Rus
Meyerhold, watdeur Stalin ter .
dood veroordeel is omdat hy nie
politiekepropaganda wou
opvoernie.

"Sensuuris sensuur,"
verduidelik Reza. "Maak nie
saak waar dit vandaan kom nie
- van links of regs. Dis fasisties
om van teaterte VERWAG om
ENIGEboodskap oor te dra
buitendit wat natuurlik uit die
stuk spruit..."

Verskuiwing en nuwe insigte
of nie. Die stuk beloof om weer
eens 'n gewilde persoonlike.,
revolusie onderJohan- " .. :'
nesburgseteatergangerste 
bewerkstellig." .

gekry wat sy gesoek hetln
AndrewBuckland, David
Minaar, Terry Nortonen
haarself. Hulle sal saamdie

"kornmunkale ritualistiese
ervaring" tussen die akteursen
die gehoorbewerkstellig.

Watbulle NIE sal doen nie,
is Iesse leer.

Reza HAAT konsep-teater.
Hoewel sy self skuld dra vir die
skepping daarvan in "vroeer
dae". Metkonsep-teater bedoel
sy "teater wat 'n sekere
wllreldsiening propageerof 'n
sekerePUNTmaak. lets sa wat

. jy van die stuk kan skei."
'nTeaterstuk moet selfstan

dig staan en nie gebruikword
vir enige doeI behalwe die stuk
self nie, volgens
Reza. "Teater
kanvansulke
issues gebruik
maak,maar
moetnooit
daardeur
gebruikword
nle."

Sy noem

Terry Norton en Reza de Wet repeteer.

te duidelik.
Te oordeel aan die

stywetoneelspel van
veral John Kani, wat

, deurgaans die
stemming van vrome

, selfgenoegsaamheid
handhaaf, Iykdit of
Smallcombe gesukkel

" het om met die ,'.
, akteurs te werk. .

Pioeniersverhale
soos die is die soort

_prent wat die Austral
lese rolprentbedryf op
dreef gebringhet,
maar die Australlers
het hul eie geskie
denis met meer
diepte en passie
benader as wat hier
die geval is.

An African Dream
is per slot van
rekeningnet 'n
kolonialeverlenging
van die Britse
rolprentbedryf waarin
die Britte probeer
vergoedvir hulle
misdrywein die
kolonies.

Diebelangrikste
saak is nie die

. swartmanse di
lemma nie - hy is in
die buiteland
opgevoed en sukkel
dus om weerby die '
tradisionele Afrika
lewenstylaante pas 
maar die hardegat .
Britse vrou se soeke
na selfbeskikking.. -"

ses jaargelede na die dorpie
verhuis. Sykon vir die eerste
keerdie drukvan ouers, vriende
en mense se verwagtinge
afskud. "Alles is hier so lekker
deurmekaar. Bietjie oorblyfsels
van kolonialisme, Afrika...Dis'n
no-mans land."

"In a Different Light" is 'n
weersplesllnq van Reza se
persoonlikheid SaNDER die
reaksie op soslale druk, Die
Tsjechof-agtige stuk behandel
die intense perspektief-ver
skuiwings wat in menslike
kommunikasie plaasvind. Die
chaotiese verstrengeling in
mekaarse psiges. Hoemense
se persoonlikheidstrukture

, verander afhangende van die
mensemetwie hulle te doen
kry. Die maqspeletiles-Slelkun
dige oorlewing...

Dis ook in 'n andersin
kommentaar op (lie eh.,
deurmekaar verlede.Die dae
toe sy enClarabellvanNiekerk
in Parktown "vo/tyds mal was".

Sy het lankgesukkel om die
regteakteurste kies. En het

CHRIS DU PLESSIS

te kwyn. Sy sienhaarself en
dinge nouin 'n ander Iig.En sy
is verbaas as ek daaropwys dat
ditmoontlik die oorsprong is van
dietitel van haar nuwestuk, "In
a Different Light", wat volgende
week bydie Markteateropen.

Ons.is nog in Grahamstad en
praat oor 'n koppie tee, of iets,
bydie Settelaars Motel. Ons het
hiernatoe gekom omdatdit
"stiller" souwees as die
onderdorp waar derduisende
feesgangers maniesrondrits om .
dle rneeras duisend feeste
likhede ineen week in te pas.
Diemotelse stilte wordver-
breek deuriemandwat indie
vertrek langsaan probeerblues
oefen.

Reza vertrekdie volgende
dag Johannesburg toe. Sy is
opgewonde oor die nuwe
wendings in haar openbare lewe
(buiten die tematiesever- .
skuiwings in haar werk en
lewenshouding, speelReza 
tienjaar na haar eerstegroot rol

.bydie Markteater - weerself in
haarstuk), maar ietwathuiwerig
omdie settelaarsdorpie te

. verlaatvir die wllreld se eniqste
, groot stadsonder 'n rivier.

"Grahamstad was goedvir
my,"verduideliksy. Sy en haar
man Lindsey(wat sy 15 jaar
geledetydens haar werk aan
Trukse kortstondige "avante
garde"-projek in die Arena-

. teater ontmoet het), het sowat

'n Gawe liberale verhaaltjie-

Kitty Aldridge en John Kanlln An African Dream

word in die hoofkar- grootgeword het, om die saak met
akterweergegee... nadat hy in die geweld op te los...dis

, die ~ritse aktrise Kitty buiteland'n paar ' 'n heelg,?we liberale
Aldndge speel'n grade ingepalmhet. verhaaltjle, maar
Britse onderwyseres Natuurlik steek die sonderveel binne-
wat Afrika toe kom twee se verhouding goed.
om saam met haar die preutse ge- Disdie Britse ver-
nuweman in die . meenskappie - 'n vaardigeren regis-
Karoote boer: voorbeeldige Britse seurJohn

Sy knoop 'n heerskappy in die Smallcombe se
platoniese vriendskap kleine - dwars in die eersteen enigste
aanmet 'n swart krop. prenten sy gebrek
onderwyser wat , Diedames hoes aan ervaring- op 'n
teruggekeer het na en proesen die tegniese sowel as
die koloniewaar hy rowwemanbesluit artistieke vlak - is al

Reza:In 'n
ander lig

• •

geslen
Reza de Wet het jare gelede
'n belaglike tesisgetiteld
"TheAlienation of Modern
Man in ModernDrama" (of
so iets- sy kan ni~ mooi
onthou nie) tydens haar
nagraadse kursus watdeur
diegerespekteerde, wyle
Robert Moore aangebied is,
ingegee.

"Pretensieusetwak," sa sy
noudaarvan. "Ons was jonk,
Mensse twintigerjare is vreeslik
deurmekaar.; ~

Sy is nog verwaaid (hoewel
nie so ver verwyder van die
realiteit dat sy nie huiwervoor
sy haar ouderdom gee nie).
Maardit Iyk of sy. heel tuis voel
met haar verstrooidheid.

Diebelangrike ding is datsy
noggroei. Sy het nou 'n "nuwe
fase" betree. Haar trefferstukke
soos"Diepe Grond", "Nag
Generaal"en "Op Dees Aarde"
was grotendeels voertuie om
haarpersoonlike reaksionele
gevoelens te verwerk en ten
toon te stel - die reaksionele
gevoelens wat in enigesensi
tiewe, denkende jong Afrikaner
opduikna 'n sessie met
Christelike Hoer Onderwys en .
die aaklighedewat daarmee
gepaardgaah. En daarvan het
Rezagelukkig of ongelukkig 'n
goeie dosis gehad as leerling
van Oranje HoerMeisies in
Bloemfonteinen 'n dramagraad
op Kovsies.

Maardie aggressie ("Dit het .
my goed gedoen") is besigom

An African Dream,
onder regie van

John Smallcombe.
Met Kitty Aldridge,
Dominic Jephcott,
John Kani en Joy
Stewart-Spence

, ANDREA VINASSA

In die geval van An
African Dream is die
,pad na die hemeI vol
goeie bedoelings. '

Hoeweldit - dankle
tog - afwyk van die
klompkommerslete
snert vir die Ameri
kaansemark wat in
die afgelope jare hier
verfilm is, ontgin die
prent nie die poten
siaal van die storie

.nie,
Dieprent se groot

probleem is sy sim
plistiese siening van,
rasse-diskriminasie in

, koloniale Afrika teen
die eeuwending en
daar is net te veel
teepartytjies met die
Sustersvan die
(Britse) Ryk.

Die prent herinner
aan David Lean se A
Passage to India,
eerder as A Room
with a View, Picnicat
Hanging Rock en Out
of Africa - wat die
filmmakers heel
ambisieus as hul
inspirasie aangee.
Die voor-op-die-wa
feministiese gees van
die Australiese prent

, My Brilliant Career
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KAAPSTAD

CapeGallery, Kerkstraat
60:Galeryversameling
vanonder andere Ruth
Squibb, NicoVerboom
en DouglasTreasure.
ToteindeJulie.

Baxter-kunsgalery:
GroepsuilStalling van
kunsen fotografie
genaamd Hanover Street
- oor DistrikSes. Tot
eindeJulie. .

In a Different Ught deur
Rezade Wetopen 20
Juliein die Marktealer se
Upstairs. Voorskou 17
Julie.Tot 12Augustus.

Salerdag. Aigemene
uilStalling vanJapanse
en Chinesekunswerk.
TotelndeJulie.

African Magic:
Inheemse handwerk en
kunsartikels. Ongewoon' .
enoutentiek. Rockey
straat20, Bellevue,
Johannesburg, en Milk
woodsentrum 9a,
Pleltenbergbaai.

Zona. Na'fewe Afrika
kunsen -appliek; .
inheemse handwerk en
kuns. Granl1aan 64,
Norwood, Johannesburg.

KAAPSTAD

Vanessa Cooke, Paddy Canavan en John
Whiteley In Blithe Spirit deur Noel Coward
wat Sondagaand by die Alhambra-teater In

Doornfontein begin.
Black Sun:(Louis elkeWoensdag-, Vrydag-
Bothalaan - Orange enSondagaand om
Grove). The Devil and 10:30te sian.EI3lIbe
Billy Markham met Mike Zletsman verskyn slegs
Aronstan Is Dinsdae tot vir middernagvertonings
Sondae om8:30nm In in Cabaret, elkeVrydag-
die hoofteater te sien. enSaterdagaand.
'n Musikale Revue, Diebekroonde Bring
BlondeSisters, metSue Blck the Drumsdeur
Marshall, JudyBroderick MaisheMaponya isnet
en Mandy Kunene (en vireen week tesienvoor
Brian SChmlmmell op dit oorsee vertrek.
Klavler) is 10:30 op
Dinsdag-, Donderdag- en
Saterdagaande. A Piece
of Sky, 'n musikale
blyspel deurMichelle Hill
en Van Schoombee Is

Markteater, Newtown:
Foto-uitstalling van Peter
Magubane genaamd
ChildLabour inSoweto.
Tot 5 Augu~tus.

Gallery on'theMarket, ' .
Newtown ~ tJitstalling
genaamd ~nlmals. Sluit
werkvanmilebekende
plaaslike kuhstenaars in.

~ .:. '

Galery 21 :'Izakde
Villiers se ullStalling van
skilderye en etswerke
open18Ju,iie. Toteerste
weekvanAugusluS.

Casslrer-galery, Mutual·
plein, Rosebank: •
Skilderye en lekeninge
deurNelErasmus. Tot

>.

Baxter-teater, MainstraaJ: "Buckingham Pilice" •
Dlslrlct Six vandie onlangs-vermoorde Richard Rive
duurlot einde Julie.Stagedoor: A Room with a
Reviewtot 29Julie. In dieStudio is daar kinderteater
metThePrincess and the Pel. Tot 15Julie. Pieler
DirkUysse Just like Homebegin 19Julie.Tot5
Augustus. .

NicoMalan, Strandgebied: AspoestertJle worddeur
KruikIndieTeater aangebled, tot 15Julie.
Shakespeare se bloedige Mlcbeth, oorgeskryf deur
Heiner MOiler en onderregie van Marthinus Basson,
open15Julieen duur tot 12Augustus. Jill Fletcher se
.Blarney,SAl metRonaldBarnes en Michelle Galloway
is in dieArena te sien tot 15Julie.Skeletons begin op
17Julie, enduurnet tot 21 Julie; opgevoerdeur 'n
dramagroep vandie Universiteit van Namibia.'n
Musiekblyspel deurAndrew Lloyd WebberenTimRice,
Josephand the Amazing Technlcolor Dreamcoat, is
IndieOperahuis' te sien lot 22Juiie;met Andre
Schwartz enJohanEngelbrecht.

Johannesburgse
Kunsmuseum,
Joubertpark, K1einstraat:
Beelde: Images InWood.
Duurlot 13Augustus.

.Klm Sacks-galery,
Cavendishstraat,
Bellevue: klere, krale- en
handwerk uitBotswana.
Kuns vandiesan, .
Herero en Mbukushu.

1,1, ,

" I

TIMOTHY DALTON
• .IIl'JHl£lIQM;~

JAMES BONl> 0fT1""

LICEMlTIlKiLL

Reggae vibes is koel 'I
~~n~~~~i~:~~r~eb~r~e~~~~~ti~~ ~~~~ =~n~e: ;~~e~~nReggae :..:::::'.:~.:..;....:}..:~:.;...::
Workshop(BMW)), Sufferers andRegulars elkeaandtotdielaaste mense waal. :'~

TaUer's,Silversands, Seepunt: Rumours speel vanaand enSaterdagaand. M
Sondagaand IsJeffWeiner en Mainstream aan die beurt. Rumours treeweer .i.:i.i.~.~.:
Woensdag- en Donderdagaand'op. .

~~:,=~:~~~~;:'''''34' v_~ ""iJ'OOPO ..."..50""''''1
g:~~~::~::::~;:~~::~~:::::i~:~~~~~;:~~~::~~~:g:~~~~m::~~~~~~::':;:~~~~::~~~::'~::~~::'~~:~~::'~~;~:;:~~::::'~~::~:~::~::~~~::::i~~~~::::~::::~:~:::::~::::i:~~::::~~::~:~:;~~::t~;:~g:::~t~~::~~~:::::~::m~~~~

Big Boys, Laager,
Marktealer.Geskryl deur
CharlesFourle, regie
deur GerritSchoon
hoven. Baielocal, baie
lekker. Tot 22Julie.

The Pied Piperdeur
Joyce Levinson is by
WindybrowseAdcock
Ir}gram-teater Ie sien.
MetJohnathan Taylor en
Cassandra Holliday.

Andre Huguenel-teater, .
Hillbrow;WhoGoes
Bare met Errol Hart,
ElenlCousins en
MalcolmTerrey duurtot
5 Augustus.

My Chlldrenl My Afrlcal
Hoofteater, Markteater,
Newtown. MetJohn
Kanl, KathyJo Ross en
Rapulan5eiphemo..
Eenvoudige, roerende
Fugard.

Three
Fugitives

Comedy " (A)
Nick Nolte, Martm Short .

DAILY: 9.45, 1215, 230, 515, 745,10.00

~~Nrd

~
. Walt DIsney's Biggest (A)

Animated Movie Everl
DAILY; 9.45. 12.15.2.30, 515, 745. 10.00

'1'1 : II

Inyanga Womenof
Africa bydie Markteater
se Warehouse. Met
onder andereJennifer
Ferguson. 3 September.

Three
Fugitives

Nick No~:,~:YinShorl . (A)
DAILY; 9.45. 12.15.2.30, 515, 745. 1000

MOON
WALKER

Musical (A)
Michael Jackson, Sean lennon

DAILY 945, 1215,230,515,745, 1000

Indiana Jones
and the LAST CRUASADE

Action Adventure (A)
Hamson FO~';LJ~an Conner~ ~ .

Thl! Presidio
Thriller {2-16)

Mark Harmon, Sean Connery
MON,FRI'930 200.730 SAT 1100 330,800

'I"

PROMISED

f1Ls.
Romant: ~medV (A)

Mandy Patlnkrn. ChriS Sarandon
DAILY 945.12,15.230,515,745. 10,00

. MOON WALKER
L A N 0 Musical (AI

f
Michael Jack~ITissean lennon

Kle~~~~~~~~~d.~~~mR;~n (2-1 ,: The De~Pool
DAilY 945.1215230515745100 . Action (2-16)

. , " Cilnt Eastwood as Dirty Harry ,
MON·FRI g 30 200, 730 SAT1100 330,800

~
~ J '&J~

.... ndthe .
LASTCRUSADE

Action Adventure . (A)
Hamson Ford. Sean Connery

DAILY930. 1200,230,515.745. 1015

: I. •

ClubStatus, Fun Valley:
Disko melbaiedansplek.
Syndicale melRonnie
Joyce speelgereeld. •

Elsy By Nlght,Na
talspruit: HcXl-lnkomste
groep jolle~. Baiegewild
onder Sowetane op
Woensdagaande.

Club ManzaUln,
Moletsane, Soweto:
Hoor·lnkomstegroep
dlsko. Oopvan 11 nm.
Maandae en Dinsdae is
toegang gratis. Twee
gratis biereopaande
wanneer toegang gevra
word, Ailesoorte musiek.

Melville: Laatnag
alternatief vir Rockey
straat. Oopvanvyfuur
smlddags totbaie laat
saans en Saterdae vir
middagete, Etes word
sewe daevandieweek
totlaataand bedien.

Idols,bokant van
Endstraat: Juppie
paradys! Lang touevan
bale entoeslastiese
jollers buite. Almal baie
rnool,

HardRock Cate,
Oxfordlaan 204, JIIovo:
Gewilde tiener-ulthanq
plek watsogeed doen
dathullesellsT-hemde
(met hullenaam op) met
welslae bemark.

Kingof Clubs,hIv Mark
enVon Wiellighstraat: Hi
NRG gemors opboonste
verdieping op Woensdae,
Donderdae, Vrydae,
Saterdae enSondae.

Blues, Marshallstraat
165: Wesens vandie
noordelike voorstede (se
uithangplek.

'I : I ,I

I ,I

ROCKY 4
Sylvester Stallone . ~A)

.INDIANA JONES
AND TltELAST CRUSADE

Hamson Ford, Sean Connery (A)

I' I' III " ,:1

L8te Nlte Duke's,

POLICE ACADEMY 6

MOONWALKER
Michael Jackson, Sean Lennon (A)

DAILY; 9 45, 1215, 230, 5.15,7.45,1000

.INOIANA JONES
AND THE LAST CRUSADE

Hamson Ford, Sean Connery (Al
DAllY 930,1200,230,515,745.1015

Blibba Smith, Michael Winslow (A)
DAILY 9.45. 1215. 2 30. 515. 7.45,10.00

THREE FUGITIVES
Nick Nolte. Martin Short {A}

DAILY. 9 45,1215.2.30,515,745,1000

GYMKATA
Kurt Thomas (2-161

DAilY 945 1215 230.515.745. 10,00

. KINJITE·
Charles Bronson. Perrv Lopez (2-16)

DAilY; 9 45. 1215. 2 30, 51" 745, 1000

THE'BURBS
>', Tom Hanks. Carne Fisher (Al
DAILY 945, 12.1? 2.30. 515, 7.45,1000

POLICE ACADEMY 6
Bubba Smith, Michael Winslow (Al

DAILY; 9.45, 12.15.2.30.5.15,7.45, 10.00

INDIANA JONES
AND THE LAST CRUSADE

Hamson Ford. Sean Connery jA)
DAllY 930. 1200,230.515,745, 1015

INDIANA JONES
AND TltE LAST CRUSADE

Hamson Ford, Sean Connery (A)
DAilY 930, 1200,230,515,7.45, 1015

ACRY IN THE DARK'
Meryl Streep, Sam NeIll (2-14)

l?AILY: 9 30.1200,2.30.515,7.45,10.15

POLICE ACADEMY 6
Btlbo-a-{>mlth,Michael Winslow (A)

o fLY' 945. 1215.230.515,745, 1000

. THE'BURBS
Tom Hanks, Carne Fisher (A)

l?AILY' 9 45. 12.15,2,30, 515. 745, 1000

THE'BURBS
Tom Hanks, Carne FIsher (A)

DAllY. 9 45, 1215, 2 30.5.15,745, 1000

DAllY. 930.1200. 230, 515, 745.1015

Rumours,Rockeystraat:
·'n lipiese Rockey
straatse laataand··jolnr
vir mense watsoms work
ook.

The Thunderdome, hN
Claim- enNoordstraat:

··Mega··disko, kroOO en
groepe. Baie spi~ls en
hoohakke. Oopvan
Dinsdaetot saterdae.

vir denkende jollers.:

Klpples, Mark-teater,
Newtown: Township-jive
se meer voorstedelike
gelyke. Genuines speel

· hiertot22Julie.

'I I: .

YOU CAN'T HURRY LOVE
Charles Grodm. Krrsty McNIcol (2-18)

DAilY. 9 45. 1215.230.515,745, 1000

" .LICENCE TO KILL
Timothy Dfllton as James Bond (PG 2-10)
DAilY: 9.3u. 1200,230,515.745,10.15

.THE PRINCESS BRIDE
Mandv Patmkm,Chns Sarandon (A)

DAILY' 9 45. 12.15,2 30.515, 745, 1000"

OLIVER AND COMPANY
Walt O1sney's BtggeslAOImated FealurllEverl (A)

DAILY 945, 12,15,2.30,515,745,10 00

"

'I

I,

'1 :: : ':

" I:, I

I 1 :1,,,

'I

I: I

II" I:

I TEQUILA SUNRISE
Mel Gibson, Michelle PfeIffer (2-18)

MON·SAT 6.00.830

"

;,

MOONWALKER
Michael Jackson, Sean lennon (A)

DAILY.945, 1215,230,515.745. 1015

INDIANA JONES
AND THE lASTCRUSADE

Hamson Ford, Sean Connery (A)
DAILY:9 30, 1200,230.515.745,10 '5

THE'BURBS
Tom Hanks, Came Fisher (A)

DAilY: 9 45, 1215,230.515.7.45 1000

POLICE ACADEMY 6
Bubba Srmth. Michael Winslow (A)

DAILY 945,12.15,230,515,_745,1015._

INDIANA JONES, ..
AND THE lASTCRUSADE. .•

Harrison Ford. Sean Connery' . (A)
DAllY: 9 30, 12.00.,2.30,5.15,7045.10.15

THE'BURBS
Tom Hanks, Carne Fisher ',(A)

DAILY;9 45, 12.15,2 30. 5,15,7.45,1000

THE'BURBS
Tom Hanks, Carne Fisher (A) ~'I'I':l~mrri~~~

DAilY: 9.45. 12.15.2.30. 515, 745,~10.00

INDIANA JONES·
AND THE lASTCRUSADE ,

Hamson Ford, Sean Connery (Al
DAilY; 9.30, 1200,230,515.745. to15

THE'BURBS
Tom Hanks. Carrie Fisher (A)

DAilY: 945, 1215, 230,515,745,10.00

THE 'BURBS
TomHanks, Carne Fisher (A)

DAILY 945, 1215,2.30.515,745, 1000

INDIANA JONES
AND THE lASTCRUSADE

Hamson Ford, Sean Connery (A)
DAilY 930. 1200,230,515,745,1015

POLICE ACADEMY 6.
Bubba Smrtn, Michael Winslow (A)

DAilY; 945, 12.15.2.30,515,7.45,1000

INDIANA JONES:«
AND THE lASTCRUSADE

Hamson Ford, Sean Connery. (A)
DAilY' 9 30.12 00. 2 30, 515. 745. 1015

I "j' 'I" I'

INDIANA JONES·
AND THE lASTCRUSADE

"' Hamson Ford. Sean Connery (A)
DAllY. 9 30.1200,230,515,745,1015

TEQUILA SUNRISE
Mel Gibson, Michelle Pfeiffer (2-18)

DAllY. 9 45,12,15.230,515,7.45, 10.00 •

LICENCE TO KILL
Timothy Dallon as James Bond (PG 2-10)
DAilY 930. 1200,230.515.745. 1015

ACRY IN THE DARK
Meryl Streep, Sam Neill (2-14)

DAilY: 930, 1200.230,515.745,10,15

KINJITE
Charles 8ronson. Perry lopez (2·16) r.r~~,"""

DAllY' 945, 12.15.2.30, 5.15,745, 1000

LAST RITES
. Tom Berenqer,Daphne ZunIga (2-18)

DAllY. 945. 1215. 2 30. 515. 745. 1000

, : ' I

Roxy Rhythm Blr,
Malnstraat, Melville:
Luldrugtige blerpens
slUdenteplek, Vanaand:
African JazzPioneers.
Saterdag: Jack'sBand.
Maandag: Wendy
Oldfield. Dinsdag: Little
Sister. Woensdag: Rush
Hour. Donderdag:The
Jive.

THE PRINCESS BRIDE
Mandy Patmktn, Chns Sarandon jA)

DAILY,945, 1215,2.30,515, 745.1000

TheJunction, hN Brell
enClalmstraat: 'Ouer'
rock ennewwave, beter
asdie disko-twak op
ander plekke. Chris Prior
enNeilJohnson issorns
opSalerdagaande die
platejoggles. Aanbeveel

~- Jj@E.

P':>LICE
.ADEMY··6

THE
'BURlS.

An Erotic Thriller (2,181
Mel Gibson Mlch~He Pfeiffer"· "

MON·$AT 600830

A Comic Tale 0' Love
and Adventure lA)

Mandy Palrnkrn ChriS Sarandon
MON·SAT 600 830

.....~•.•

TIMOTHY DALTON
_ asIAN FLEMING'S

JAMES BOND ()()'l'"

LImNmThKILL

I" 1 1

A Comle Tale of Love
and Adventure tAl

Mandy Patmkm Cbne Sarandon'
DAilY. 9 45. 1215.2.30.515.745. 1000

. A Riotous Comedy'. . fA)
8ubba Smith, Michael Wmslow

DAILY;945, 1215.230. 515. 745, 1000
JULY 17,945 a m SOLO OUT

(PO 2;10)
DAILY 930, 1200.230.5.15.745. 1015

Action Adventure lA)
Hamson Ford. Sean Connery

DAllY. 9.30 1200 230.515,745. 1015

~&jJPRL'f?t!.4.~~d the
LASTCRUSADE .

> A Riotoul Comedy (AI
Bubba Smith. Michael Winslow

DAllY' 945, 1215. 2,30, 515. 745, '000

Action Adventure rAJ
Harrison Ford Sean Connery

DAllY 930 1200,230 515 745 1015

Jlmelon'. Blr,
Commisslonerstraat: 'n
Wyeverskeldenheld SA
muslek:.van mbaqanga.•
totpseudo-samba. Jazz
saam metSaterdagmld
dagete; geen
toegangsgeld. Wired the
Floor speel vanaand,
Saterdag- en
Sondagaand.Johan
nesburg City Stars, 'n
jive-band, speel Dlnsdag
Woensdag- enDon
derdagaand.

KOIII Blu, Melville: Jazz
elkeSondag Indie
blnnehof aangebied deur
dieTransvaalse
Jazzklub.

.POLICE
ACADEMY 6

mmEB!--------------------=-------

Comedy ., _ (AI
Tom Hanks. Carne Flshe'r '

DAilY' 9.45 1215,230 515 745, 1000

TEQ~-'ILASlINI"SE
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IAI

(AI

(AI
(AI

(A)
(A)

"

(A)
(AI

, 'I,'

(Ad.1l1
(Adult)
{AdUlt)

12,10)

IAI
12-101

12·'91
IAI

. (2-'8)

COMIHGATTRACTIOH
21July-SKIN DEEP

I~~~,~Js~~J~\VW~T~ HlC; NOlTE' (A)
OLIVER a co IAI

."2~1u~~~Htm::r~rR

Oally:l01ll,U.lS,23t1,S3I,1.45,ID.OO,1I

P,~~,~J~S~~~INTHISCHlU;NG(2,'B)
PSYCHOLOGICAl THRlllfR!

; I"

ARTKDPS ,,\, '!' 374-4902
SUPERCOMEOVWITH NICK NOlTEI

THREE FUGITIVES (AI
GDRllLASINTHEMIST (A)
21Jl1ly'MOONWAU!R'tADDYSHACX

SEAN CONNERY &HARHISON FORD'
INDIANA JONES & THE
LAST CRUSADE (A)
THE MONElPlT (A)
21 July:THREE FUGlTIV£IICADDYSHACI2

lNiLIO ESITVE1ANOCHAJlllESHEEN IN AOION!
YOUNG GUNS 12"01

IAI fREEDOM fiGHTERS (2-'21
(AI ~~~~::R1CAIlltlMJA liMY AFRICAM

IES
WEST

COMINGATTRACTIOH
• Aug - HER ALIBI

Dally: U5,12.15,2.311,5.20,U5,ID.1S ,m
L1CENCETO KILL 12-'01
007-JAMES BOND ISBACKI

COMING ATTRAcnOH
21July-SKIN DEEP

Dallr.1B.0IJ,1215,UII,UI,U5,IUJ,m
THREE FUGITIVES IAI
Dally:t.45, 12.15,2.30,5.20,7.45, tl.15,m
INDIANA JONES a THE
LAST CRUSADE IAI
HE'S BACK WIHi HIS FATHER FOR ANOTHER
ACTIONAOVENTUREI

~~~~Hg~~~iR WEEK-"
CINE 3

f-:=====::~=--I SKIN DEEP
PRINCESS BRIDE
KINJITE
CINE 1
BARE BEHIND BARS
TRINITY BRDWN
LAS VEGAS MANIACS
CINE 2
SWINGINGPIRTIES
MYNIGHTS WITH MESSIlINA
K~KY LADIES Of BOURBON ST

HS"CHRISTMASINJUtY"WITH'NAlT
OISNEy'S"llNEWI

('1 OLIVER If.CO
IAI THE RESCUE .

~Ju"lICENCE70NllllMONnP1T

MO
EAST

(A) Dally: 1000,12.15,2.30,530,1.45,10.00 11m10"--------1
~~E~~:f.lf~~, JACKSON IN AN (AI

(AI ADVENTURE MOVIE LIKE NO OTHERI

(AI

THE NAUGHTY COPS ARE BACK TO TICKlfYQUR
FUNNYBONESI

IAI POLICEACADEMY 6
(') ~~uE,;.'l~~:~:'~~MoNn PIT

12·'01

COMING ATTRACTION
4Aug-HERALIBI

11AUII- SAY ANYTHING

Dally:1D.OO, 12.15.2.30,5.30,1.45. tQ.OO,m

~,~~:,'~lfrf: MICHA;l JACKSO~~J
Dally: lD.OO,12.15,2.311,1m
OLIVERa CO
Daily: 5.30,1.45,10.00 pm

POLICE ACADEMY 6

12-'01

Dally:10.0Q,12.15,2.30,5.30.1.45.10.lOpm

~~~~~~~~HlJ'lJACI<SON' IAI
Dally: 10oa.12.15, UOpm
OLIVERa CO
DaiIy:5.20,1.45,ID.15pm

LICENCE TO KILL

ACTION - EXCITEMENT - ADVENTURE!

AMERICAN NINJA 3
") THE BLOOD HUNT
") BARBARIANS

21JuIy:OUVERICGlFOREYERFRIENDS

STER-KINEKOR
14 JULY - 27 JULY

ADVANCEBOOKINGS ATCOMPUTICKET
ENQUIRIES(0111331-9991 - ALLWELCOME

DlI1y:11.ao, 12.15, un, 5.30, 1.45, 10.l1li pm Da11r 1000, 12.15, 230,5.30,1.45,10.00 pm DallY' 10.00, 12.15, UO,530,1.45, 101IO Pill

~~~~:'~~~HA£LJACI<SON' (AI ~~~~~~~~J'CKSoNINAN IAI ~~~~~~~~~JACI<SONIN'N IAI
THREEFUGITIVES (AI AOVENTURE MOVIE LIKE NO OTHER' ADVENTURE MOViE UKENO OTHER' IAI A,SNToARFyRofle,o~.NANDoRfEARI'NMoSHI.. IAI
THEY ROB BANKS,SHESTfAtS HEMTS' THREEFUGITIVES THREE FUGITIVES ' IAI " n

SING (AI THEY RoBBANKS,SHf STEAtSH'AR!S! (AI IHH~J2!9t~~tE~~~rf~~lc~E~m;, SING
OLiV aeD (AI OLiVERaeO IAI 011~"0Il11.IIO,UH45.l3O,UI, EEXC::IT::ING::.:N:::EW:.:M:::US~~Al~' -I
Dilly: 1.45, 12.15,2.30, UO,7.45, 10.15 pm ~~~~~iD~r~~~8~FS'C OF 10011 ,m ~~==~:;;""=::o:----I ~~bl~~:'~6~~;':'t~lUI pm
L1CENCETO KILL 12·101 P,MY,~~O~N~PCLASSICOfAOVENTURiAI r- LAST CRUSADE IAI
0111: 'OlIO. 12.11, 2.30 UO, US, 10.110 p. ~!~NqHE FEELING GETS TOO STRONG fOR IAI ANO LOVE!
MYSTEPMOTllERISANALIEN 12.'21 WOROS' ~0"-'r-I.'-5.-'2-.15-.2-.38-,S-20-.-H-5.-1I-.15-·P.-l lICENCETOKILL (2·'01

TAP (AI Daily: US, 12.15, 2.30, 5.20,7.45, 10.15 pm LICENCE TO KILL (2-10) :~S~~M~~E~~S~:At:N1DI~::'

CRIMINAL LAW 12-1BI ~:,~~:~E':'~5.~I~\30. 7.45. ,i::: ~;'~'~O.IIO. 12.'5. 2.30, 5.38. 7.45.10.1O:~ CRIMINAL LAW 12·18)
DaIty:10.00, 12.20, 2.30,!Ii 20,1.110, 10.30 pm Dally: U5, 12.10, 130,5.38, 1.80, 1'.15pm
MISSISSIPPIBURNING 1201B1 TAP (AI MYSTEPMOTHERISANALIEN 12·'21 FOREVER fRIENDS (AI

COMINQATTRACnON MY STEPMOTHER IS AN ALIEN 12-'2) CO~'l:.?~~,~~ltON
21July- SKIN DEEP COMING ATTRACTIONS

u;~~:~~::~r:~K~~~l~:~~t~ 21J~~ ~UitE ~~I~OD~~THER

Dally:t.45,12.15.2.30, 5.20,1.45. 10.15 11m

~~~~~~~B~~O ~J~kK! 12-'0)
COMING ATTRACTIONS

21July- SKIN DEEP

NORTH

J.ll~~~l~~~l'~~~ STEALS IA)
HEARTS! AHILARIOUS COMEDY WITH
NICK NOLTEI

MICHAEL JACKSON IN
MOONWALKER
NOW SHOWING AT

TOP STAR &
VELSKOEN
DRIVE·INS

SEAN CONNERV-HARRISONFOROI

INDIANA JONES If.THE
LAST CRUSADE
AIRWOLF
21July:POLICE ACADEMY I

' ....

CITY,Tel. 25·2720
DAllY·'U,1200,23D,5,30,Ua,10.1Spm

MAIN ROAD,TEL 761.0131 • MICHEALJACKSQN •
0A1l"I.45.12 00,2.30,5.30.100, 10.15p. MOONWALKER

• MICHEAlJACKSQN • AMQYI{lIKENOOTHH!- WAlnUT MUSICAL An

MOONWALKER OAll7.:"0.1Il0,2.30,515,8.00,10'O'.
AMOVlfUKfHOOTHEII-WAYOUTMUS1CAlAn • T~.a1~:8~~~T~r·

~'~~:R~~O'~;~..103:'~~~·:~:N~i:~': LICENCETO KILL
INDIANA JONES TH'BE"ODND'Y'A1 '.Q.2.10
ANDTHELASTCRUSAD£ DAllY 945,1200,230,530pmONLY

,",1111, Ad",,",""'" ,,,' OLIVER & CO
DAilY- 930,12.10, 2.30. 5.15.a.oo, tUlIpm WAtTDISNEY ANIMATION (AlI).

• TIMOTHY DALTON. NIGHTlY" DOIl'dl015pmDNlY
ASJAMESBONOOO7 DANAYKAOYD • K,IMBASINGEA

LICENCETO KILL MYSTEPMOTHER
7HEBESlBONDEVERI IS AN ALIEN
(P.G.2·101 :D~~Y~~~~~~::,D:R~~6:;~~;",
DAllY:U5,12.2.30,530,I.OO.10.15pm

SKNiovIFS"
CONCESSION PRICES STUDENTS AND
SCHOLARS AT ALL PERFORMANCES

I'

"

Die Afrikaanse weergawe van die filrngidse korn ongelukkig teIaat om te plaas

WHENTHEFEEUNGGETSTOSTIIONGfORWORDS

SINGIA'I•PUERDOISON.

I!IIte·Sea Pont * ConsfanUa.Rosebank

~~G~W
.. lW"IOMGFalwOIDS * mCA"fUCAI'I'"fIN'1"_'

• ALWAYSBrnERONTHEBIGSCREEN •

sekuriteitstruuks gebruik Nights) en Suzanne fantaseer heerlikin en teenwoordig. Met Peter

om die Klan-lade wat die Douglas. om die foonen dinge Falk,Robin Wright en

moordgepleeg het, vas raak lekkerwarmtoe sy PeterCook wat aan die

te trek. "LICENCE TO KILL - 'n swaarhygerse prentsy satire gee.

James Bond word gereelde Oproepe begin
>'>DANGEROUS "gefire' en hy is op sy eie geniel Met Patricia "CRIMINAL LAW-

LIAISONS - 'n Briljanle envol wraakgedagtes. Charbonneau. Wordbeskou as die riller

rolprenl.GlennClose, Ongelooflike van die seisoen. 'n

Michelle Pfeiffer en die waagtoerijies. Met >'HAWKS - Anthony Moordenaar loop los op

sjarmante John Timothy Dalton. Edwards en Timothy straatrand en die

Malkovichlewer Dalton speeldie rol van advokaatwat vir sy

uitstekende vertonings in "PATHFINDER· Die tweepaslsnte wat uit 'n vryheid geveg het, moet

die rolprent waarin lagende van 'n jong hospitaal wegloop om die homweer agter die

seksuele en emosionele Laplandse seunen sy lewete gaangenietvoor tralies kry. Met Kevin

speletjies tot tragedies strydom sy en sy familie hullesterf. Bacon, Gary Oldmanen
JEREMY IRONS speel die rolle van 'n

lei. se lewe. Die eerste TessHarper.
Lapse prentooit,Met "THE PRINCESS tweellng dokters, Beverly Mantle (regs) en

»TAP - Dieverhaalvan Mikkel Gaup en Nils Utsi. BRIDE - AIdie klassieke "A CRY IN THE DARK- Elliot Mantle (links) In Dead Ringers wie se

'n klopdanser wat na sy elemente - MerylStreep is Undy verhoudlng heeltemal verander wanneer
tronkstrafnie kan besluit "CALL ME - Nog'n swaardgevegte, Chamberlain in hierdie hulle altwee verllef raak op Claire
oor sy toekoms nie. Met grillerige prentmet 'n wonderwerke en ware (Genevieve Bujold), 'n pragtlge aktrlse In die
GregoryHines(White mooimeisie in. Sy Iiefde- is in die fliek NabladsyB middel.

Kaapstad

"'fSAGDAD CAFE- 'n
Verfrissende, fabelagtige
modernemitemet
genoegstraatmeriete en
komieseoomblikke om
die mees rebelse punk 'n
traan te laatwegpik. Met
Jack Palanee en
Marianne Siigebrechl.

MY NEW PARTNER - 'n
Komedie met Philippe
Noireten Thierry
L'Hermitte. 'nRim deur
ClaudeZidi.

"'RIKKIE ANDPETE
'n Broeren suster
(StephenKearney en
Nina Laudis) besluit om
die Australiese platteland
saam aan te durf.'n
Komedie.

"'YOUNG GUNS - 'n
Nuwegenerasie
cowboysmaakhul
verskyninginYoung
Gunswat opdieware
verhaalvan Billythe Kid
en sy bende desperados,
The Regulators, gegrond
is. Bynaal die ladevan
die Hollywood Bratpack
speel in die rolprent, en
dit aileen behoort 'n
ondervinding Ie wees.

"'THREE FUGITIVES 
Diestorie van 'n
hervormde bankrower
wie se avonture begin
toe hy deur 'n ander
(patetiese) bankrower
aangehou worden die
polisienie wil glo dat hy
hierdiekeerdie
onskuldige is nie.Met
Nick Nolte,Martin Short
en Sarah Rowland Doroff
as die ses-jarige
introvertemeisietjie wat
hulleavonture meemaak.

"'1969 - Hippies juig!
Die lewe gedurende die
jare sestigs word
uitgebeeld deurtiNee
kollege-vriende (Kiefer
Sutherlanden Robert
DowneyJr).

"'INDIANA JONES
AND THE LAST
CRUSADE- Harrison
Ford is terugmetSean
Conneryen diepragtige
AllisonDoodyas 'n .
kunshistorikus. Volaksie,
avonbJur - en 'n bieljie
IiefdenabJurlik- in die
derde film oor Indiana.
Dieprent beginmet
Indianaas jongseun
(gespeeldeur River
Phoenix)en syon
dervindin'g watvolgop sy
ontdekking van 'n .
spesiale kruis.

'»THINGS CHANGE - 'n
Skoenpoetser genaamd
Gino se leweverander
oornag toe hy 'n
vriendelikeboefJerry
ontmoeten deurhom vir
'n naweekna 'n duur
hotel genooiword. Daar
is natuurlikonderduims
hade aan diegang,want
die skoenpoetser moet
tronk toe gaanen die
boef moet syaansien in
die Mafia herstel. Met
Don Amecheen Joe
Montegna.

'" Sterk aanbeveel
"Slen gerus
'Vermy as jy nugteris
Prentesondersterretjies
is nog nie beoordeel nie

'>'MISSISSIPPI
BURNING· Driejong
menseregte-aktiviste
word gedurende die
'Freedom Summer'van
1964 in Neshoba
Countrydeurverregses
vermoor. William Dafoe
speel die rol vandie
IiberaalWardwatdie
moordondersoek lei.
Gene Hackman is
Anderson,Ward se
regterhand wat tra
disionele
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Evita Bezuidenbhout betree die wereld van
televisle met haar eie program, Sy gesels

Woensdagaand 8,30 op M-Net,

5.15 Earthlile
5.25 The Flintstone Kids
5.50 The Adv en tures of
the Galaxy Rangers
Oop Tyd
6.15 Lovin g
6.50 Public People's
Private Lives
7.45 Goll
Intekenare
8.00 Vorige program
vervolg
8.30 Evita - kyk onder
hoogtepun te
9.30 Howie Mandel
Double Bill
10.35 Fie tsry
11.30 The Spy Who
Loved Me

DONDERDAG 20

TV4
6.03 TV4 Top 20
6.30 Muzik A La Car te
9.0421 Jump Stree t
9.52 Cheers
10.26 Misdaad in Miami
11.32 Ripley's Believe It
or Not

TV l
6.00 GoeiemOre SA
2.00 Topsport
3.00 Teleskool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Dagsll Dokter
5.00 Niklaas
5.25 Tekkies
5.57 Kompas
6.00 Nuus
6.15 Uit en Tu is
7.00 Die Houtbord
8.00 Network
9.00 War and Remem-'
brance
10.00 Topsport
11.00 The Hospital · kyk
onder hoogtepunte
12.30 Face to Face

M·NET
6.30 Fietsry
10.30 A Small Cirde of
Friends
3.00 Telygames
3.30 Not Qu ite Jerusa
lem
5.25 The Berenstain
Bears
5.50 Inspector Gadget
Oop Tyd
6.15 Loving
6.50 Nick and Hillary
7.25 Empty Nest
7.45 Newsnight
Intekenare
8.00 Newsnight
8.30 The Yakuza - 'n
Aks ieprent waarin die
dogter van 'n
skeepsmagnaat
aangehou word deur die
Japanse Mafia. Met
Robe rt Mitchum, Brian
Keith en Takakura Ken.
10.20 Fiets ry
10.45 On the Run
12.15 Car te Blanche

6.00 Die Nuus
6.15 Potpourri
7.05 Die ander Holly
wood
8.00 Network
8.30 Dallas
10.00 Topsport
11.30 Open University
12.25 Evening Prayer

TV4
6.00 Fame
9.04 Th e Trouble with
Harry - kyk onder
hoogtepunte
10.47 The Hit Squad
11.10 Hondo

WOENsDAG 19

TV1
6.00 GoeiemOre SA
3.00 Teleschool
3.30 Opvoedk undige TV
4.00 Silhouette
5.00 Quaq Quao
5.05AEIOU
5.10 ZAP MAG
5.25 Lion series Bible
Stories
5.30 River Horse Lake
6.00 News
6.15 No Jacket Required
7.00 Telly Fun Quiz
7.30 Lou is Motors
8.00 Netwerk
9.05 Orkney Snork Nie
9.35 Diagonal Street
10.00 Topsport
11.00 Raphael
12.00 Oordenking

M-NET
6.30 Fie tsry
10.30 Under Suspidon
12.00 Videofashi on
Monthly
12.1060 Minutes
3.00 Te lygames
3.30 On the Run
5.25 Wild fire
5.50 GI Joe
Oop Tyd
6. 15 Loving
6.45 Falcon Crest
Inteke nare
8.00 Hollywood Squa res
8.30 Missi ng in Ac tion II 
kyk onder hoog tepunte
10.00 Fietsry
10.30 Nag van Vrees

TV4
6.03 Easy Street
6.30 Topsport
9.04 The Colbys
9.58 Ga ribald i
11.45 9 to 5

M·NET
6.30 Fietrsy
10.30 The Rocky Horror
Picture .Show
12.05 60 Minutes
12.18 West 57th
3.00 Telygames
3.30 Family Business
5.05 Videofashion
Monthly

6.30 Topsport
9.03 Family nes
9.32 Dynasty
10.24 A Ma n Called
Hawk
11.12 James Brown

M·NET
6.30 Fietsry
10.30 The Muppets Take
Manhattan
12.00 Newsnight
3.00 Telygames
3.30 The Karate Kid
5.25 The Incredible Hulk
5.50 The Smurls
Oop Tyd
6.15 Loving
6.50 Anyth ing but Love
7.15 Have Fai th
Intekenare
8.00 Boks
'8.00 Superspor t vervo lg
8.30 Alien - kyk ond er
hoogtepunte
10.35 Fietsry
11.00 Assassination

DINsDAG 18

TV1
6.00 GoeiemOre SA
3.00 Teleskool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Dagsll Dokter
5.00 Rompelstom pels tcr
ries
5.10 Wielie Walie
5.30 Saarljie
5.57 Kompas

Oop Tyd
6.15 Trap per John
7.05 Carte Blanche
Intekenare
8.00 Cry for Afr ica - 'n
Alista ir Lawson 
dokurnsnter oor die krisis
waarin die wild van Afrika
verkeer
8.30 Not Quite Jerusa
lem - oar lewe e n Iiefde
op 'n kibboets
10.20 Money Programme
10.30 Family Business

MAANDAG 17

TV1
6.00 GoeiemOre SA
3.00 Teleschoo l
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 San ta Barbara
4.30 Webster
5.00 Quaq Quoa
5.05AEIOU
5.10 Pumpkin Patch
5.25 Lion Series Bible
Stories
5.35 Lassie
6.00 News
6.15 Gralfi ti
7.00 The A-Tea m
8.00 Netwerk
9.00 Elmien Adle r
10.00 Topsport
11.00 St Eligiu5
11'.50 Oordenking

TV4
6.03 Small Wonder

TV4
6.03 Kupid
9.04 Highway to Heaven
9.57227
10.24 Sing Country
10.59 Topsport

TV1
1.30 Pinocchio
1.55 ZET!
2.05 Rid ing High
2.30 Sistin e Chapel
3.30 Anderka nt die Kruin
4.30 Collage
5.20 Wonderful World of
Disney
6.1050/50
6.50 Kru is en Kroniek
8.00 Network
9.00 The Man of Destiny
- kyk ond er hoogtepun te
9.50 Schumann Piano
Concerto
10.30 Insi ght

5.00 Heroes made in the
USA
5.0660 Minutes
5.30 Bey ond 2000
Oop Tyd
6.15 Hot Hits .
7.00 Anything but Love 
'n Nuwe ree ks oor 'n
groep joe rnaliste by 'n
tydskr if
7.30 Have fait h
Intekenare
8.00 Fame Fortune and
Romance
8.30 I want to Uve - 'n
Omstrede drama oor 'n
vrou wat van moord
aangekla word en
gevonnis word tot die
gaska me rs van St
Quentin. Sy hou tot die
einde toe vol dat sy
onskuldig is . Met Undsay
Wagner en Mar tin
Balsam .
10.0560 Minutes
10.35 Fietsry
11.00 Bo ks

THE HOSPITAL, 'n
komedie ult die pen van
dieOsear-wenner Paddy

eVITA! Ja ons eie E~ita
Bezuidenhout maak haar
verskyning op M-Net
Woensd agaand, in die
v1ees verfi lm by naar
ambassade, Blanch Noir ,
in Bapetikosweti.

SONDAG 16

M-NET
6.30 Fiets ry
7.30 Indiese diens begin
7.31 Feature Movie
10.00 Ramayan
10.30 Portugese diens
begin
10.32 Sunday Meditation
10.36 0 Romance da
Raposa
10.50 Duarte E Ca
11.55 Fim de semana
12.00 Prog rama Musical
12.25 Rodo Do Fogo
Intekenare
1.30 Bok s
3.30 Hon ky Tonk
Freewa y
5.13 The Adventures of a
Mouse
5.25 The Adventures of
Teddy Ruxpin
5.50 Heathcliff

sATERDAG15

VRYDAG14

M-NET
6.30 Fietsry
10.30 Choice of
Weapon s
12.05 World of Festivals :
Paris
12.30 Slim Cooking
1.00 The Neverending
Story
2.32 The Three
Fishka teers
3.00 Telygames
3.30 That Nig ht at
varennes - Franse
dram a oor 'n skrywer
wat deur Frankryk
toer, Met Jean-Louis
Barra ult.
5.05 Videofashion
Monthly
5.25 It's Magic , Charlie
Brown
5.50 Little Wizards
Oop Tyd
6.15 Loving
6.50 Amen
7.15 Perfect Strangers
7.45 Motorsport
Intekenare
8.00 Superspo rt vervolg
8.30 Words and Music 
kyk onde r hoogtepunte
10.00 La Marseillaise
12.00 Fietsry

TV1
7.00 GoeiemOre SA
3.30 Take a Break
4.00 Santa Barbara
4.30 Fast Forward
5.00 Adventu res of the
Gumml Bears
5.25 Uon series Bible
Stor ies
5.30 Topsport
6.00 News
6.15 Sundow ner
7.00 MacGyv er
8.00 NelWerk
8.45 Pol ice File
9.00 Simon en Simon
10.00 Laataands essie
10.30 Rienie
11.55 Oordenking

TV1
5.570ggendboodskap
6.00 Opvoedkundige TV
6.30 Agr iforum '88
7.00 Goeiernore SA
9.00 Opvoedkundige TV
11.00 Beyond 2000
12.40 Plaaslike
joernaalprogram
1.00 Sakkie en Thomas
1.05 Amigo en Vriende
1.10 Skateiland
1.35 Spoelgo ud
2.00 Topsport
6.00 Nuus
6.15 Debuut
7.05 Spioen- Spioen
8.00 News
8.35 LA Law III
9.30 Valdez Horses 
kyk onder hoogtepunte
11.10 Late Night Uve
11.5() Flying High· 'n
Nuwe reeks oor die
avonture van drie
lugwaardinne wat 'n
woonstel deel
12.40 Epilogue

TV4
6.03 Topsport
9.04 Ordinary People 
kyk ond er hoogtep unte
11.20 It's Garry
Shandling's Show
11.4 1 Alan Garr ity

TV4
6.03 Redd Foxx
6.30 Mr Belvedere
9.03 Benson
9.29 Hooperman
9.55 Thars Hollywood
10.21 The Tracy Ullman
Show
10.20 T J Hooker

M·NET
6.30 Fietsry
9.45 Yshokkie
11.15 Newsnight
12.00 The Man who
lived at the Ritz
3.15 Rugby

ONAFHANKLIKE
BIOSKOPE

KAAPSTAD

' SING· Nog 'n Ameri
kaanse lien erlli ek oor 'n
arm buurt se laaste
poging om hulle kinders
se skool te red.

'KINJITE (Forbidden
Subjects) - Charles
Bronson is nog nie dood
nie. In Kinjite vag hy
weer man-aileen teen
booswigte wat die keer
mense se lewens met
dwelms verwoes.

'POLICE ACADEMY 6 
Dieselfde kJomp is terug
in 'n lIiek waar mense in
die water val , pistole
vlaggies met BANG op
uitskiet en die verkeerde
boof gevang word.
(Wonder by watter
nommer Rocky al trek) .

'BAT 21 • Gene
Hackman (van Missis
sippi Burning) speel die
hoofrol in die oor 
loqsprent met 'n hele
weer mag op sy hakke.
Ook met Danny Glover.

"TEQUILA SUNRISE 
'n Polisieman, 'n
dwelmhandelaar en 'n
pragtige vrou raak met
mekaar gemoeid en die
vonke beg in spa I toe
emosies in die pad van
besigheid kom . Met
Michelle Pfe iffer (as die
pragtige vrou ), Mel
Gibson en Kurt Russel.

LABIA - Oranjeslraat 68
Vanaand 6 .00 Jean de
Florette 8.15 Manon de la
Source 10 .20 The Tin
Drum
Saterdagaand 10.00 en
2.00 ET 6 .00 I Sent A
Letter To My Love 8.00
Criminal Law 10.15
Mississippi Burning

"MY STEPMOTHER IS
AN ALIEN · Kim
Basinger is 'n wese uit
die buitenste ruim (sy Iyk
soos 'n pragtige aardse
meisie) en Dan Aykroyd
'n ruimlenavorser wat
met ha ar trou .

Vanaf bladsy 7

Australiese drama oor 'n
getroude paar wat
slago ffers van die med ia
word . Die gesin se
baba dog ter wor d tydens
'n naweekkamp deur 'n
dingo weggesleep en
hulle word van moord op
hulle kind aangekla. Sam
Neill speel die rol van
Michael Chamberlain.
Meryl Streep is vir 'n
Oscar vir haar rol as
Undy ben oem .

JOHANNESBURG

4AD FILM SOCIETY •
Corlett City
Sondagaand: Stranger
Than Paradise met John
Lurie en Richard Edson
is 'n lighartige komedie,
glo bedoel vir slim
mense.

MINI CINE · Pretorias
traat 49, Hillbrow.
Vanaand en
Saterdagaand wys Monty
Python se The Meaning
of Ufe en vo lgende week
is dit die ongeloollike
Withnail and I.

]
Die manne in die kombuis is 'macho' genoeg - 4
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