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P se Witte

Jacques Pauw
GLEN BABB het vandeesweek die Na
sionale Party in.'n snyerspakgeklee toe
by gewapen met Jn kommunikasie.
agentskap, 'n Somaliese sakeman en
vreemde syfers oor die "gewapende
bandiete" inLusakavirWynand Malan
die stryd in Randburgaangesehet.

In warbeloof om'n reuse-geveg in die
belangrike Idesafdeling te wees, het Babb

suur
Eisabe essels

Die Demokratiese Party se wittebrood
met die bree demokratiese beweging
is besig om suur te word.

Die party se besluit om wei kandidate
in die Huis vanAfgevaardigdes testel,het
die Iosse bondgenootskap met buite-par
lementere groepeerggeknou, en hetboonop
nuwe spanning binne die party veroor
saak.

Die oprnars die week van leiersfigure
van die Natal Indian Congress (NIe) en
United Democratic Front (UDF) na DP
vergaderings in Natal is 'n onverbloemde
oorlogsverklaring.

Die DP se besluit om kandidate in die
Indierhuis te nomineer - in weerwil van die

• uitgesproke teenstand van die brei: demokra
tiese beweging - word alom as 'n oorwinning
vir oud-Progs beskryf. .

Hoewel wit kandidate vir die Volksraad
klaarblyklik skotvIy daarvan gaan afkom omdat
die magsposisie van die wit Volksraad erken
word en die wit demokrasie die enigste werklike
demokrasie in die parlement is, gaan bruin en

vervolg op blodsy2
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Wynand Malan

Pierre du Plessis, 'n Suid-Afri
kaanse joemalis wat in Windhoek
woonennogniedienspliggedoen het
nie, se dit is te vroeg om nou reeds
van 'n "gemeenskap van diens
pligweieraars" in Namibia te praat.
Talle gewetensbeswaardes uit Suid
Afrika woon egter reeds daar.

Volgens Swapo se verkie
singsmanifes wat onlangs vrygestel
is, sal buitelanders eers Namibiaanse
burgerskap kry nadat hulle tien jaar
in die land woon en nie skuldig isaan
enige "fascistiese misdade" nie, AIle
burgers sal ook twee jaar lank moot
diensplig doen.
, Gewetensbeswaardes in Namibia
hoop hulle sal gouer burgerskap kry
englo dat 'nSwapo-regeringnie geooeg
geld sal he om almal tweejaar lank op
teroepnie.

"Dit is soveel makliker om na
Namibia as enige land in die buite
land te emigreer, Hoewel daar ook
hier onsekerheid oor die toekoms is,
gaan dit vir' gewetensbeswaardes
daerooromnie in die Suid-Afrikaanse
Weermag en in die townships te dien
nie," se Du Plessis.

Hy se Namibia is veral aanloklik
omdat daar werk vir gegradueerdes
en geskooldes is.

Chris de Villiers se Namibia is
nou deel van die sogenaamde "luis
land-opsie". Talle dienspligtiges wat
voorheen in veral onafhanklike tuis
lande gaanskuilhet, beskouNamibia
nou as 'n altematief.

"Beswaardes praat al hoe meer
oorNamibiaas'nnuwealtematiefvir
diensplig.Diris 'nlogiese keuse omdat
dit minder vreemd is as enige ander
buurland, of Europa of Amerika," sa
De Villiers.

, Elsabe Wessels ~,

'Vrede
word
sigbaar
in SA~,

sa vandeesweek uit Windhoek:
"Natuurlik sal 'nSwapo-regeringjong
Suid-Afrikaners wat weens apart
heid weieromdiensplig tedoen.on
dersteun en bystaan.

"Swapo het self dekades lank
onder apartheid gely en daaneen .
geveg. Ons was self dekades lank
uitgewekenes in die buiteland.
Daarom het ons simpatie met
gewetensbeswaardes. Hullesal heel
moontlik vlugtelingstatus kry.

"Ek moet dit egter duidelik stel
dat gewetensbeswaardes sal moet
bewys dat hulle weens apartheid '
weier om diensplig te doen en nie
om ander selfsugtige redes nie."

Hamutenyasa Swapohetnog nie
'namptelike beleid oar gewetensbes
waardes uit Suid-Afrika nie en het
nog nie oor hul moontlike burger- i

skap of status besluit nie.
Intussen bet 'n woerdvoerder van

die Suid-Afrikaanse Weermag in
Pretoria gese gewetensbeswaardes
wat na Namibia uitwyk is 'n poli- .
tieke aangeleentheid waarop hy nie
kommentaar kan lewer nie.

Namibia nuwe
skuilplek vir
weieraars?

Jacques Pauw
NAMIBIA kan 'n toevlugsoord
.vir dienspligweieraars uit Suid
Afrika word indien Swapo die
verkiesing in November wen. 'n
Leier van die organisasie het
vandeesweek gese hulp en by
standsalaanailevlugtelinge van
apartheid gegee word.

Vrye Weekblad vemeem 'n
beduidende groep jong Suid-Afri
kaners wat 'nie wil diensplig doen
nie WOOD reeds in Windhoek waar

, hullehoop om Namibiaanse burger
skaptekryendienspligvrytespring.

'n WoordvoerdervandieConsci-
,entious ,Objectors Support Group
(COSG), Chris de Villiers, se dit is,
ook sy indrukdat talle dienspligbe
swaardes Namibia as 'n nuwe alter
natief en tuiste sien.

Hidipo Hamutenya, Swapo se
sekretaris van inligtingen publisiteit,
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Babb en die Somalier
seindrukwekkende verkiesingspan gevoeg. Babb seondersteunersgroep
het vandeesweek ook die Kanadese sakekonsultant David Scott-Atkin
son ingesluit wat as as die "voorsitter van die Glenn Babb-aanhangers-
klub" voorgestel is. '

Dit is duidelik dat die Nasionale Party geweldig baie geld in die
Randburg-verkiesing inpomp. Die kommunikasiekundige wat ~abb in
sy veldtog bystaan, is Francois Baird, 'n gewese lugmagoffisier w~t

onlangs in vennootskap met die gewese direkteur-generaal van die
SAUK, Riaan Eksteen, gegaan het,

Die Somaliese sakeman blyk toe ene Hassan Haji Ahmed Wehelie,
45 te wees. Wehelie is die besturende direkteur van Halijo en woon al
v~etlikejare in SUid-Afrika. Hy het verlede jaar 'n Staatspresidentstoe-
kenning ontvang. ,

Wehelie het gese: "Ek het nog nie die reg om hier te stem nie, maar
ek wiljulle aanmoedig om die Nasionale Party te steun.Ek het meer as
veertig lande in Afrika besoek en voel vryer bier as in Zimbabwe of
Kenia." Babb wat deur sy kollega en LP vir Rosettenville, Sheila
Camerer, as patrioties, optimistiesen energiek beskryf is, het voor sy
toespraakhuldeaanondermeerWehel.ie,S~tt-~tkinson~sysk~nma
in die gehoor gebring. Hy het oak Italianers in die gehoor m hul eie taal
gegroet Babb, 'n produkvandieprivaatskool StJohn'sCollege in Johan
nesburg en Oxford in Brittanje, het gese hy wil Malan, wat eerderna
radikale menseas na goeie raad luister, ontnugter,

Die Bumvir Inligting senavorsing is 'n waarskuwing omnie te luister
na die geraas wat die radikale leiers van die breeverset~weg~g m~ak
nie,het Babbgese. Dit is die grootste steekproef watnog m Suid-Afrika
ondemeem is en is onder 4 500 swartmense gedoen, het Babb gese.

Hy het gesc onderhandelings met die ANC is heeltemal buite die
bessie tot tyd en wyI hulle geweld afsweer. "Geweld is steeds hulle '
bel.w. iGesprekvoering sal wees soos om vir jou verkragter te vra
hocvee pynjynogmoetverduur." , , . ,

Gevra oordie gesprek tussenstaatspresident PW Bothaeri die ANC
Icier Nelson Mandela. het Babb gese: "Dit is 'n ander fenomeen. Dit is
baie insiggewend dat hy hom verbind het tot 'n vreedsame toekoms. Hy
behoortso gou as moontlik vrygelaat te word."
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Jjp se wittebrood
besluit. Hulle steun die smee van
bande met gemeenskapsondersteunde
buite-parlementere groepe; ,

Drie sittende parlenientslede van "
die Huis van Afgevaardigdes is egter

Indier-kandidate wat deur die DP ondersteuners van die bree demokra- verlede jaar tot die nou ontbinde
genomineeris, felonderdieskootvan tiese beweging gemaak het in sy Progressiewe Federale Party toege-,
"ItttR.t¥1Qe'()e kom., ' , ,historiese verset teen die "stelsel", laat en is onder die smeltingsvoor-

DiePn:sidlnvandiemc~~'i'~""" ',Daar word ook geeis dat die DP waardes tussen die PFP, die Nasio-
Meer, het Woonsdagaand op 'n ver- hulve:rhouding met AllanRen<h\~--naleDemokratie.seBeweging endie ;
gadering op Amamzimtoti wat deur en die Arbeidersparty verbreek.In OnafhanklikePartytotdieDPtOege-"
die DP-medeleier, dr Zach de Beer, Natal is bruin buite-parlementere laat. Verdere verlciesingsnominasies
toegespreekis, die DP insterk taal die "versetgroepe verenig onder die, is egter deur 'n meerderheidsbesluit
stryd aangese en die party openlik United Committee of Concem.van die DP se nasionale raad

, uitgedaag om sy omstrede besluit te In sy reaksie teen die aanval op goedgekeur, ongeag uitgesproke
hersien. "Ons verafsku die DP se die vergadering her De Beer gese teenstand van vleuels binne die DP
minagtingvan ons posisie. Hullt het dat hy respek bet vir Meer se posi- wat vera! Idem Ie op die party se '
'n hand van toenadering weggeklap," sie, maar dat hulle OP, die konflik ',vahouding metpolitidcegroepe binne "
sa Meer. moo "ooieenkom om te verskil." ,die bree demokratiese beweging.

Hy het DeBeer gewaarsku dat ' Meer se: "Die howling spreek DP-woordvoerders was glad nie,
enigepersoon,insluitenddiedrieDP- van onsensitiwiteit en 'n vertoon gretig die week om hul besluit te" DIE gees vir 'n onderhandeide vrede iil Suider-Afrika is wyd te bespeur, se
leiers, wat dit sou waag om summet vanpolitieke naiwiteiL" regverdig nie bf om hul jIosisie te diemede-Ieiervan die DP, WynandMalan,nigesprekke met die ANCendie
kandidate van die andertweehuise op Meeren 80lede van die NIC het bespreeknie.Diegevoelwat'nmens Zambiese enAngoieseregering., , '
'n verhoog te verskyn of un enige Woensdagaand 'n vergadering van gekry het. is dat hulle dit so stil as Malan het egter beklemtoon d8t "nuwe inisiatiewe"ingevoer sal moet
veldtog virdieverkiesing indieander dieDPin Amamzintotiwatdeurdie moontlik probeer hou. word om die politieke skaakmat-posisie tC breek. .
tweehuisedeelteneeminregstreekse mede-Ieier van die DP. dr Zach de / Volgens 'n lid van die DP se na~" Volgens Malan is die president van Zambie. Kemieth Kaunda. bereid om
konfrontasie met die bn:CS demokra- ' Beer; toegespreek is. ontwrig. sionale rud. Jasper Walsh. 'n oud- op 'n voortgesette grondsiag kontaktehe metdie NasionaleParty-regering in
tiese beweging sal stun. , ' '"buswou DeBeerduidelikinlig , Prog,hetdie naSionaleraadvroeg in: ' ' Suid-Afrika indieIi. 'n voorlopige ontmoC:ting ,suksesvol is en dit die vredes-

"Onsveldtog is nie gemik op wit ' oor ,ons ontevredenheid met die ' Iulie die nominering VanIndierkan- .,', proses sal aanheip_' " "', ',:
kandidate nie. Maar as wit kandidate' besluitvan die DPomdie demokrlr didate in beginsel goedgekeur. 'Ook'die ANC het aati. Millan gese dat hulle bereid is om met die Suid-
hulle by bruinen IndiCrkandidate vir, tiese reg van swart gemeenskappe Daarvolgens het die Nasionale' Afrikaanse regering in gesprek te treeom 'nklimaat vir vredesonderhande-
die verkiesing skaar. ~,hullenie te ignoreer deur kandidate in hul' Raad die Natalse kusstreek die toe- lingeteskep.So'nontmoetingsouenigeplek.selfs inPretoria.kon pIaasvind,
uitgesonderwordnie.Onsgaanaktief geledere testel; se Meer. stemming gegeeom insamewerking sa MalmL' . . ',"',", ' , "
ingryp; waarskuMeer. "Dieverkiesingsduinieeensop meidieRaad"voorttegaan metkon- Malan en!ede van die Demokratiese Party, onder andere Tian van der

MeerbetDe Beeruitgedaagom te dcmokrasienie.Indievcrigeverlcie- sultasies met potensiele kandidate' Merwe. Iaimie Momberg en Jamiie Hofmeyr bet metbul terugkeer die
voorspel wat die DPse posisie sal singvirdieHuisvanAfgevaardiges ,en om soveelas nege kiesafdelings positiewe gees vironderhandeling watbul aangetrefhet, beIdemtoon.
weeswanneerkonfrontasietussendie was die stansyferlllC'l'as 16persenL 'teidentiflSCer."' " Die doel van die besoek was om die betrokke partye "nader aan 'n
groepe op 'n spits gedryf word en 'n Kandidaat soosPat Poovlingham Op 6 en 7Iulie betWalshen lian" onderhandelingSposisie tednik: en hulle tC oortuig om hul vOorvereistes vir
Indier DP-kandidate hulle beroep op hctmet 600 stanme slegs diestemme' vander Meiwe. as vateenwoordigcis , :' onderhandeling te laat vUr. OIls hetnie steun gaan soek'vir die DP nie. Ons
die staat vir:beskerming in hul ,ver- van sespersent van sy kiesafdeling ," van die NasiOllale Raad, saam met is verbind tot die skep van 'n klimaat van onderhandeling~~se Malan. ,
kiesingsveldog. " : "gelok.Amichand Rajbansi, watdie " die kandidatekomiteevan die Na- Malan het die belangrikheid van streeks- en intemasiOnale politieke

Die vorige leier van die Huis van ICiervan die huis geword 'het, het talse kusstreekpotensiele kandidate' drokgroepe beklemtoon vir 'n onderhandelde vrede in Suider~Afrika.

Mgevaardigdes, Amichand Rajbansi, met $Owat I 000 stemme slegs 14 te woord gestaanomleiding te gee in 'n Positiewe en eerlike benadering van regeringskant kan die skaakmat~

het ver!ede week reedsop 'n verkie- persent steun in sy setel gehad. die goedkeur van die aantal setels.' ' posisie Ioswikkel. se Malan. Sy party steun gesprekke met die ANC en glo
singsvergadering op Umkomaas "Togbet 'nPFP-magsgroep birme "Gepaste" kandidate is op 14 Julie geen onderhand;elingsproses kan sonder hul teenwoordigheid geskied nie.
homself in vasetaksies van die NlC ,die DP die,duidelike weerspieeling ,, deur die kandidatekomitee yan die ' Die ANC se omstrede beleid van 'n gewapende stryd bet volgens Malan
vasgelooptoesyvergaderingontwrig van die st:indpuntvan <;I.ieIndierge- streek aangewys. " "noodwendig" onder bespreking gekom. Malan sa hywas getref deur die
is en hypersoonlik onder begeleiding meenskap geignoreer,~ sa Meer. ' Walsh erken dat die besluit om- "geweldige eisc" wat aan die ANC gestel word~ dissipline te handhaafom
die saal moes verlaaL Vroeer dieweek Die stel van die Indier-kandi-, strede is en dat daarbotsende hou- ''n natuurlike uitbreiding van die gewapende stryd te bebeer. Die ANC is
is die loodsing van 'n nuwe party, die date word as 'nmagsgreepbinnedie dings binne die party oor die ,verbind tot 'n gewapende stryd om politieke pOsisies af te dwing, maar dit is
NatiooalFedenl Party, ook deur mC- DP van die ou-Progs beskryf. Se- aangeleentheid is.Volgens Walsh is nie gerig op sivieleofsagte teikens nie. Die ANC is duidelik meer buigsaam
optrede in die kiem gesmoor. ' dert die loodsing van die party is die besluit egter met "groat oorleg" en pragmatiesoorgeweid as in die verlede. se Malan, Hyverwerp aantygings

Die breC demokDtiese beweging daar uitgesproke meningsverskille geneem. ' dat sy party "sag op sekuriteit" is. "
se beleidstandpunte is gestel in 'n oar deelname in die ander twee '. "Onswi! nie die brUe tussen ons"As jy Vrede wi! he, moet 'n mens praat met jou teenstanders en vyande.
memorandum wat deurMeer aan De, Imise.Terwyl veral die sogenaamde ", en die bree demokratiese beweging Vredesooi'eenkomste word tussen, vyande gesluit. en nie vriende nie. se
Beer oorhandig is. Hiervolgens her- "fIfty niners" OIIder Prog-geledere en die TIC verbrand nie, maar ons Malan. ,
bevesig die breC demokratiese bewe- un al drie huise wou deelneem. is moes ook omsien na die DP se In- . Volgens Malan bet die Angolese minister van Justisie, Fernando van
ging sy posisie dat hune die chie- dit be1cend dat Wynand Malan en dierlede. Mensemoetnievergeetdat Dunem. daarop gewys dat 'n post-apartheid Suid-Mrika kan leer by die die
kamerparlementverwerp endathulle, Denis Worrall. asook an~er lede die DP 'n nie-rassigeparty is nie," sa gebeure wat op die bevryding in Angola gevolg heL Volgens Malan het Van
erken datdie witsektor 'n magsrol in van die nasionale raad. onder an- Walsh. Dunemdie politiekeen ekononiese problemebeklcmroon wat die grootskaalse
die wit Volksraad lean speeL Hulle dere leiersfigure soos Peter Gas- uittogvankolonialegroepeniinheemsemagsoomame.totgevolggehadheL
verwys ookna die "opofferinge" wat trow in Natal, ontevrede is oor die,

AIlepclillekekOl1men1aal In hlenlleuItgawevan Vrye Weekblad Isdeur Maxdu Preez. en opskrlf1B deur RykHaIIlngh.AIbeI,IsvanBmAstraall53. Newlllwn. JahanOesburg,
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'Gestapo'-buro's. - '0-

rassistiese heksejag

Massaverset vir
Augustus beplan

Jacques Pauw en AFP
DIE Regering het sewentig "Gestapo"-amptenare aangestelom die Groepsgebie
dewet te monitor en ondersoek in te stel na klagtes oor swartmense wat in wit
gebiede woon. Die amptenare begin op 1 Augustus in hul nuwe poste.

Die stap van die regering is in ooreenstemming met die aankondiging van
die regering by die federale kongres van die Nasionale Party in Pretoria
verlede maanddathy die Groepsgebiedewet "metdeemis"gaantoepas endat
die polisie nie meer oortredings gaan ondersoek nie.

Die aanstelling van die "Gestapo"·arnptenare is vandeesweek wyd ver
oordeel as 'n "rassistiese vendetta" teen swartmense in blanke gebiede.
Buurman word nou aangemoedig om opbuurman te spiocneer.

Dit blyk nou dat die visie van die regering die beplande wereld-rugbyrcer
later vanjaar in gedrang kan bring. Die Australiese ambassadeur in Suid
Afrika, Colin McDonald, se die aanstelling van die amptenare kan nie
misgekyk word wanneer daar oor toekomstige sportbande met Suid-Afrika
besluit wordnie. .

'n Woordvoerder van die die departement van plaaslike regering en .
behuising het gese die amptenare sal ondersoek instel na klagtes oor die
oortrding van die Groepsgebiedewet,

Waar die klagtes geldig is, sal die amptenare probeer om vir oortreders
.altematiewe behuising in hul eie groepsgebiede te vind. Die amptenare sal
"hervestiging" as 'n altematief vir vervolging toepas.

Indien oortreders hervestiging weier, sal die departement 'n "fmale
ondersoek" las wat in vervolging mag eindig, het die woordvoerder gese. Hy
het die benaming "Gestapo-buro's" verwerp.

Die minister van InIigting, dr Stoffel van der Merwe, het onlangs by 'n
perkonferensie gese dat die polisie voortaan net in uitsonderlike gevalle by
'n ondersoek na die oortreding van die Groepsgebiedewet betrek sal word.

Die.mede-leiervan die Demokratiese Party, Denis Worrall, het die week
uit Durban gese dat die aanstelling van die amptenare 'n terugkeer is na.die
"rassistiese vendetta van die jare vyftig",

"Hierdie is 'n uitnodiging aan die mees rassistiese, reaksionere en agter
like elemente in ons samelewing om hulself te laat geld. Ons is terug in die
dae toe spioenering op jou buurman aangemoedig is net omdat sy vel
donkerder as joune is," het Worrall gese, .

Peter Soal, DP-LP vir Johannesburg-Noord, het die aanstelling van die
amptenare beskryf as 'n "goedkoop, vuil manier van die regering" om regse
stemme te probeer terugwen.

Universiteite in 'n veranderende Suid-Afrika
'n KONFERENSIE oor die101 vanuniversiteite indie veranderende sosio-politieke om- .
standighede in Snider-Afrika wordvolgendenaweek bydie Universiteit van Pretoria
gehou.
Onder die bekende sprekerswat sal optree,is Hein Willemse, Es'kiaMpahlele,Ruben
Sher, Johan Degenaar, NevilleAlexander, NthatoMotlana en FranklinSoon.

Verderenavraeen registrasie by prof W Fouche,Dept Wiskunde. Universiteit van
Pretoria 0002; Tel (012)420-2788 of 807-0449 (na ure).

Die konferensiefooi is R30.

Anton Steenkamp

Times-redaksie
stap uitoor
• •mmengmg

hulle optrede blootgele. Hulle word
egter nie beswadder nie maar gevra
om hulself te bekeer.

Volgens die dokument is drie
kernprobleme in die sewe lande
geidentifiseer: steun vir die staat
deur regsgesiride kerkgroepe, 'n ideo
logie van staatsveiligheid, en 'n oor
log van lae intensiteit teen
landsburgers wat 'n toenemcnde teen
woordigheid van die Weermag in
die gemeenskapslewe beteken,

Indie dokument wordregse Chris
telike groepe van "verafgoding,
godslastering en· geveinsdheid"
beskuldig,

. Regse godsdiensgroepe wat in
Suid-Afrika geidentifiseer word, is:

• "regse kerke" soos die Afri
kaanse Protestantse Kerk, die Rhema
Kerk en Christian City. wat teen ..
politieke betrokkenheid preek;

• regse groepe binne bestaande
kerke, soos die Anglikaanse Kerk se
Anglicans Concerned for Truth and
Spirituality; . .

• evangelistiese groepe soos Christ
for All Nations wat hulself as apoli
ties sien maar die status quo onder
steun, en

• staatsgesteunde groepe soos die
United ChristianConciliation Party.

Die groepe word in 'n dokument
van die IKT gelys. Volgens die IKT
probeer di6 groepe 'n magsbasis in
die townships bou as 'n teenvoeter
vir versetgroepe en kerke wat bevry
dingsteologie verkondig.

Sowat 539kerkleiers in Namibia
en Suid-Afrika, onder andere dr Alan
Boesak en dr Beyers Naude, het die
dokumentonderteken. •

Elsabe Wessels

. glo dat die regering ook die konfe
rensie moeiliksal verbied omdat dit
'n yslike verleentheid vir die Britse
eerste minister, Margaret Thatcher,
by die Statebondskonferensie kan
word.

Die UDF-leier het gese dat inge
perktes reeds in die stadium hulle
inperkmaatreels wyd oortree sonder
dat stappe teen hulle gedoen word.

.Sommige organisasies gaan bloot
onder ander name met hulle bedry
wighede voort.

Gael Neke, publisiteitsekretaris
van die FFF, het vandeesweek beves
tig dat die versetbeweging einde
vandeesmaand begin. maar wou nie
enige datums bekend maak nie.

DR JANNIE MALAN, bekende NG·predikant en kampvegter teen
"dutwels-gelnsptreerde" popmuslek, sl! In diejongste ultgawe vanDle
Kerkbode, die mondstuk van die NG Kerk, dat wanneer die Voelvry
langspeler agterult gespeel word. dit verskul\de boods\l.appe bevat. In

. die artlkel sehy die boodskappe "val dIe godsdiensen die grondliggende
waardes wat God se Woord vooropstel, onbeskaamd aan",

Shifty Records, die vervaardigers van die plaat, oorweeg regstappe
teenMalan.. ,

'n Woordvoerder van 'n bekende platemaatskappy het gewaarsku
dat wanneer 'n mensplate agterult speeldftJou platespelerse naald kan
beskadfg. -

Regses,. bekeer julle,
sekerklui

yrvleoV die duiwel in!

The Gestapo was Hitler's powerbase
They murderedfor the FUhrer
They torturedfor the FUhrer
Theyrapedfor the FUhrer

Who are Nujoma'sGestapo
The SwapoGestapomust pay

Ole gewraakte advertensle wat die Times of Namibia SQ.

redaksle laat bedank het
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"DIT is nie Christene in die bevry
dingstryd wat van kettery beskuldig
moot word nie,maarregse kerkgroepe
wat in die naam van die Christendom
hul steun toese aan regerings wat
ware vryheid en geregtigheid met
geweld onderdruk."

Dit word gese in 'n beleidsverkla
ring van Christene uir sewe Derde
Wereld-lande. waaronder Suid-
Afrika, wat hierdie week bekend ge
maak is. Die ander lande is Namibia.
Suid-Korea,die Filippyne, El Salva
dor, Nicaragua en Guatemala.

Die Pad na Damaskus, 'n kerklike
.beleidsverklaring soortgelyk aan die
Kairos-dokument, is die week deur
Vader Smangaliso Mkhatshwa, scm
tarisvan die Instituut van Kontekstu
ele Teologie (lK1). in Johannesburg
Vrygestel. Dit is terselfdertyd in die
ander lande vrygestel.

Die dokument, waarin ge
meenskaplike toestande van onder
drukking uitgespel word, loods 'n
skerp aanval op "regse kerkgroepe
wat hulself in die naam van Chris
tendom aan die kant van die onder
drukker skaar", se Mkhatshwa.

Hy se regse groepe in Suid-Af
rika probeer bevrydingsteologie
verdag maak met woorde soos
"kommunisme en terrorisme" en met
skerp persoonlike aanvalle op
kerkleiers wat hul by die bevryding
stryd skaar.

In Die Pad na Damaskus word

• Die veldtog gaan begin met sick
swartmense wat gaan aandring op
mediese behandeling by wit hospi
tale. Die versetveldtog hoop dat die
weerhouding van mediese sorg aan
swartmense by wit hospitale wat half
leegstaan 'n yslike verleentheid vir
die regering sal word.

• Die Wet op AfsonderlikeGe
riewe gaan op 'n wye front oortree
word. Vrye Weekblad vemeem dat
aanvanklike planne om swart kin
ders by wit skole in te skryf, vir eers
laat vaar is.

• Die versetveldtog bereik op 20
Augustus sy hoogtepunt met die
verjaardagviering van die UDF. Vrye
Weekblad vemeem dat planne reeds
ver gevorder is om ingeperkte per
sone en organisasies wat onder die
noodmaatreeels aan bande gele is, te
laat optree,

• 'n Landwye wegblyaksie word
vir die verkiesing op 6 September
beplan. Die sekretaris-generaal van
Cosatu, Jay Naidoo, het reeds gese
dat hy sy een miljoen lede gaan
organiseer in 'nprotesaksie net voor
die verkiesing.

'n Leier van 'n UDF·geaffilieerde
organisasie het vandeesweek gese
datverdere optrede na die verkiesing .
beplan word. 'n Anti-apartheidskon
ferensie word vir later vanjaar net
voor die Statebordskonfaensie gereel,

Die brei! demokratiese beweging

Jacques Pauw

AUGUSTUS kan 'n maand van
massaverset inSuid-Afrika word
wattot emstige konfrontasie tussen
die breedemokratiese beweging
en die regering kan lei. 'n
Versetveldtog wat reedsmaande
lank deur anti-apartheidsorgani
sasies beplan word. begineinde
vandeesmaand in Johannesburg

Vrye Weekblad verneem dat
ingeperkte leiers van die UDF en
geaffekteerde geaffilieerde organi
sasies hul maatreels by die sesde
verjaardag van die organisasie op 20
Augustus by 'nmassavergadering gaan
oortree.

Die brei! demokratiese beweging
gaan die regering uitdaag om ver
dere stappe teen sy ingeperkte leiers
en organisasies wat aan bande gele
is, te neem. Die leierskap glo die
regering gaan huiwerig wees om so
kort voor die verkiesing en met die
nuwe, positiewe gees hier en in die
buiteland stappe te doen,

Anti-apartheidsorganisasies wat
organisasies van die UDF, Cosatu,
die Five Freedoms Forum (FFF) en
Actstop insluit, het vandeesweek in
Johannesburg vergader om datums
vir die versetveldtog te bepaal.

Tussen 30 Julie en die verkiesing
op 6 September word die aanslag op
apartheid op vier fronte beplan:
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'Le die stene vir 'nnuwe gemeenskap'

Uitgereik deurDavesaouers envriende.

moorde, waarvoordie ANC verkeer
delik geblameer is, is beeindig na 'n
beroep op die mense van Suid-Afrika
vanuit Lusaka.

Die ANC·afvaardiging het daarop
gewys dat die organisasie 'n onderteke
naar is van die Geneefse protokolle
oor oorlogvoering, wat sekere be
ginsels van menslikheid in oorlogvoer
ing voorskryf. Die Suid-Afrikaanse
regering het geweier om die pro
tokoIle te onderteken.

. Die oorlog is nie 'n doel op sigself
nie, het 'n afgevaardigde gese. Dit is
bloot daarop gemik om die
apartheidstelsel af te breek sodat 'n
nuwe grondwet beding kan word.

As apartheid afgeskaf word, ver
val die rede vir die oorlog.
, "Ons verstaan waarom die Afri
kaners hulle tot gewapende stryd
gewend het om die koloniale Britse
juk af te skud. Ons het ODS tot gewa
pende stryd gewend ml jarelange
staatsgeweld teen 6ns mense," het
hy gesa,

"Hoewei sommige mense ODS

daarvoor kwalik neem en se dat ODS

'n .onverbiddelike houding moet
inneem en ook blanke burgerlikes
moet aanval, hou OIlS by ons stardpont.
Ons sal dit nie doen nie, selfs al
beteken dit dat ons steun verloor.

"Die stryd is nie tussenswart en
wit nie, maar tussen demokrasie en
die tirannie van koloniale apartheid.
Die gewapendestryd is slegs een van
die vier pilare in die stryd om die
gehate stelsel af te breek.'

Die ANC se grondwetlike riglyne,
die ekonornie en opvoeding is in
afsonderlike kommissies bespreek

Afrikaans en sy toekoms is ook
druk bespreek. Nee, dit sal nie 'n
amptelike taal bly nie, Ja, dit sal
voortbestaan, net soos die ander
inheemse tale, en die reg omjou eie
taal te praat sal verskans word in die
grondwet, as die ANC se voorstelle
aanvaar word.

Waarskynlik sal moedertaal
onderrig ook voortduur, hoewel die
ANC nie 'n bloudruk daaroor wi!
voorskryf nie.

Die laaste sessie handel oor die
pad vorentoe. Afgevaardigdes van
albei kante het maniere voorgestel
om van apartheid ontslae te raak.

"Dit is die een gesamentlike ver
antwoordelikheid wat ODSalma! het,
bier en by die huis," het 'n afgevaar
digde gese,

"Laat ons almal saam 'n toekoms
uitwerk wat dit vir ons almal sal
moootlikmaak om trots te weesdaarop
om Suid-Afrikaners te wees,

, "Die fondamente is gele, Nou is
dit ons taak om die bakstene daarop
te bou vir 'n nuwe gemeenskap, 'n
vrye en demokratiese Suid-Afrika.'

Die ANC-kapelaan, eerwSamuel
Gqiba, neem ons terug lughawe toe.
Hy gesels lekker, onder meer oor sy
eie en president Oliver Tambo se
sterk godsdienstige beskouinge. Nie
een van die twee mag aangehaal
wordnie. '

Toe ons op die highawe aankom,
is die bagasie reeds ingeweeg, met
vergunning van die ANC. Ons stap
netdeur. .

Yerby die Sowjet-Unie se Aero
flot-vliegtuig na die SAL-Boeing wat
langsaan staan.

Nee. se die vriendelike lugwaar
din, ons moet omdraai - hulle is nog
nie gereed vir passasiers nie. Dit
gebeur drie keer.

Party mense het nog nie hul
kaartjies en paspoorteDie, kom hulle
agter. Miranda, 'n UWK-graduant .
wat die administrasie van ANC-kant
afbehartig het, kom aangedraf met
die pak paspoorte. .

Die met paspoorte, kan huis toe
gaan,Die nie-paspoorthouersen multi
paspoorthouers, soos iemand dit gestel
het, bly agter,

Eenvandiedaekomonshuistoe,
se hulle toe hulle groet.

Die tenn "sagte teiken" is nog
nooit deur die ANC selfgebruik nie,
Waar lede van Umkhonto we Sizwe
wet teen burgerlikes opgetree het,
soos met die bomontploffmgs in .
Wimpy-restaurante en op
Amanzirntoti, is dit duidelik gestel
dat hulle buite hul rnagte opgetree
het en is hulle gedissiplineer.

.Die Uitvoerende Komitee het ook
onmiddellik 'n bevelskrif uitgereik,
wat aan afgevaardigdes getoon is,
wat MK-kaders beveel om sulke
aanvalle onmiddellik te staak omdat
dit indruis teen die beleid van die
organisasie.

Hulle het ook daarop gewys dat
baie meer mense al deur die SAP en
SAW as deur MK doodgemaak is.

Ook die sogenaamde halssnoer-

.... Grondwetlikeriglyne
verseker
demokratiese stelsel
DIE Grondwetlike Riglyne van die AN C, wat elnde 1987 deur die
organlsasle aanvaar Is en tans dwarsoor die land bespreek word
vir kommentaar en wysiglng, was een van die hoof-bespreklngs
punte by die samespreklngs In Lusaka verlede naweek•.

In die dokument verbind die ANC hom: tot 'n onafhankllke, de
mokratlese, nle-rasslge eenheldstaat waarla Indlvlduele regte
verskans word in 'n Handves vir Menseregte.

'n Onafhankllke regbank sal wetgewlng kan toets teen die
, bepallngs van die Handves. ' ,

Vryheld van spraak, godsdlens en assoslasle salin die Handves
verskans word, en aile vorms van rassisme afgeskaf word.

Die rlglyne maak voorsiening vir '0 veelparty-staat, gereelde
verklesings en universele stemreg. .

Die voorgestelde grondwet saldie doeistelllng hI!om naslonale
eenheld en die gesameotlike Suld-Afrlkanerskap van aIle burgers
te bevorder. '

Die kulture en taalverskeldenheid van die Suld-Afrlkaanse ge
meenskap word egtererken, en daar sal voorsienlng gemaak word
vir die ontwikkellng van taal en kultuur. ." . " _

Weens die hlstorlese agterstand van 'n groot deel van die be
volklng, sal regstelllngstappe gedoen word om die agterstand wat
weens rasse-dlskrimlnasle bestaan, ult te wls.

Dieekonomle,wat vir bale afgevaardlgdes 'n kwelpunt was, sal
onder 'n ANC-regerlng nle soslalistles wees nle.

Die organlsasle stel 'n gemengde ekonomlese stelsel voor,
bestaande ult 'n private, openbare, ko-operatlewe en klelnskaal- '
geslnsektor, waarln die private sektor sal meewerk om soslale
welsyn te verseker. " .

Elendom vir private gebrulk sal grondwetllk beskerm word.
Om die. stelsel van grondbestt te hervorm, sal aile rasse

beperklngs op die elenaarskap en gebrulk van grond afgeskaf
word en die staat sal stappe doen om die slagofTers van gedwonge
verskulwlngs te vergoed.. '

Vakbondregte, waaronder die reg om te staak en kollektlewe
onderhandellng, sal grondwetllk verskans word.

Vroue sal gelyke regte In die openbare en private lewe he en
geslagsdlskrlmlnasie sal ultgeskakel word.

Die gesln, ouerskap en klnderregte sal ook grondwetllk be-s
kerm word•.

In die Internaslonale arena sal Suld-Afrika onder die ANC 'n
onverbonde staat wees wat die begiosels van die manlfeste van die
VV en die OAE onderskryf, lui die dokument. Suld-Afrlka sal
hom verblnd tot naslonale bevryding, wl!reldvrede en ontwape- '
nlng. " ,

Max Slsulu, die seun van Walter en Albertina en ANe
woordvoerder oar ekonomlese aangeleenthede en Adrian

Botha, dlrekteurvan die Amerlkaanse Kameryan Koophandel.

monieuse samelewing."
,Die ANC.afvaardiging is bestook

met vraeoordie gewapende stryd en
aanvalle . op 'sogenaamde "sagte
teikens".

Hulle .hetverdwdelik dat die
gewapende stryd - wat eers in 1960
as 'n taktiek aanvaar is nadat die
regering 48 jaar lank geweier het om

,gehoor te gee aan vreedsame plei- ,
dooie tot onderhandeling - gemikis
op teikens watas "vyandelik" geiden
tifiseer is, naamlik die veiligheids-

, magte van die regime.
, Nadat die destydse eerste minis

ter, JGStrijdom, in 1958 geweierhet
om te reageer op 'n brief wat gevra
het vir 'n Nasionale Konvensie, en
die ANC in 1960 verbied is, is
Umkhonto we Sizwe (MK) gestig.

Altesame 27 Suld
Afrikaanse

paspoorthouers,
hoofsaakllk jong

akademici en
sakemense, het die
afgelope twee weke
op uitnodiging van
Idasa In Namibia en

,Zimbabwe met '.'
kerk-, regerings- en
, vakbondleiers

samespreklnqs
gevoer~ Die toer is
afgesluit met twee ..

daese
samesprekings met
die ANC in Lusaka.

ANTON
STEENKAMP was

saam

"Ek is bereidom
die mense van my
landte verdedig,

maarnie 'n
rassistiese

regeringstelsel nie."

intemasionale isolasie van -die
. apartheidsregime. Deur die strate

giee moet die Suid-Afrikaanse rege
ring na die onderhandelingstafel
gedwing word.

Teke betdieANe se ondersteuning
van sanksies as 'n metode om druk
toe te pas, herbcvestig. "Oat ons eie
ondersteuners daaronder ly, is waar;
maar ons is bereid om pyn te verduur
in die stryd vir 'n vreedsame en har-

Ons vra die
regering om te
erken datmense
die reg het om .
militere diens op
morele, politieke en
godsdienstige .
gronde te weier.

. 25 Julie 1989 is
David Bruce reeds

'een jaar in die
tronk na sy
weiering om in die
SAWte dien.

Vyf jaar agter die'
tralies Ie nog voor

Nog altyd in die tronk

David Bruce

Solldariteltsvergadering Sondag 30 Julie
om 7.30 nm In die Jeugsaal, .

Emmanuel-tempe~, Oxfordstraat 38

Gewetensbeswaarde.

ONS hethoop vir 'nbeter toekoms
in'npost-apartheid Suid-Afrika,

Dit was die boodskap van 'n
uiteenlopende groep van 27 Suid
Afrikaners van binne Suid-Afrika
watdie week van Lusaka teruggekeer
het na samesprekings met verteen
woordigers van die ANC,

DieANC segrondwetlikeriglyne,
ondeIhandeling, die gewapende stryd,

'die ekonomie enonderwys is indrin
gend bespreek. '

Vir die meeste binnelanders was
dit die eerste keer dat hulle mede
Suid-Afrikaners in ballingskap
ontmoet - hulle het agterkom wie
tuisdorpe deel en wie saam met Steve
Tshwetevan die UitvoerendeKanitee
die WP-rugbyspan ondersteun,

Ruth Mompati, die "ouma" van
die ANC se vrouebeweging en lid
vandieUitvoermdeKomitee, ontmoet
onsop Lusakase lughawe. Onsword
soos hooggeplaastes behandel- geen '
gewag in toue nie,geen buitelandse
valuta-verldarings nie• onsglipYerby
almal na die wagtendekombi met, "
die swart, groen en geellisensiehwers. .

"Ek kom van Potchefstroom af,"
. steldie bestuurder hom voor en begin
gesels met Johan en Colleen
Geertsema, wat daar kIasgee.

Die kongres is geopen deur Alfred
Nzo,sekretaris-generaal van die ANC.
Sy woorde mag nie aangehaal word
nie,

Monde Teke het daama die vier
pilare van die ANC se stryd vir 'n
nie-rassige demokrasie uitgespel:
Massa-mobilisering, die bou van
ondergrondse strukture binne Suid
Afrika, die gewapende stryd en die

.. VryeWeekblad.2lJulie1989
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Kyk waar gaan Afrikaans nouheen!

nadat 'n groep bekende US-dosente
wat as "besprekingsgroep US" bek
end gestaan het, uit die NP bedank
het. Die leier van die bespre
kingsgroep, prof Sampie Terreblan
che, is kort na sy bedanking cit die

. NP nie tot die SAUK-raad herkies
nie vanwee sy "direkte partypoli-

Die vergaderingmetBotha watin
Maart 1987 indie Voortrekkerlaer in
die Stellenbosse voorstad Uniepark
gehou is, is ook deur die NP-LP vir
Stellenbosch, Piet Marais, die des
tydse SR-voorsitter en ondervoor
sitter en anderNPstudenteleiersbyge
woon. Die vergaderlng het gevolg

'Hy SOU

goed
gevaarhet
as Krygkor
se baas'

tieke betrokkenheid". Viljoen was
•destyds ondervoorsitter van die raad.
Die bedanking van die dosente het
groot opspraak gewek en ook gun
stige publisiteit in die Sondagpers
geniet, wat na bewering daartoe
bygedra het dat dr Wirnpie de Klerk
'n paar weke later as redakteur van
Rapport afgedank is.

Die vergadering is toe gehou omdat
die groep volgens die NP-LP vir
Stellenbosch, Piet Marais, "moeg
(was) vir die eensydige sentiment
wat so baie publisiteit. op Stellen
bosch geniet het,"

Dievergaderinghetdie vorm van
'n vra-en-antwoord-sessie aangeneem,
waarin die NP-leierskap op Stellen
bosch sekere vrae aan Botha gestel
het om "skietgoed" vir die taaiverkie
singstryd teen die Onafhank1ike dr
Esther Lategan te key.

Intussen het vrae ook ontstaan
oor Viljoen se posisie by die SAUK

, na Fyvde Klerk se verkiesing totNP
leier. Viljoen is volgens een poli
tieke waamemer"met 'n kruiwa deur
die Kaapse establishment by die
SAUK ingestoot".Viljoen was Heunis
en Botha se keuse as voorsitter van
die SAUK-raaden is aangestel nadat
PW Botha daarin'geslaag het om vir
Eksteen met 'n goue handdruk by die
SAUK uit te skop, het die waarne
mer gese.

Die vraag word nou gevra ofBotba
- wat berug was vir sy inmenging by
die SAUK - vir Viljoen souaan
gestel het as hy gedink het dat Vi!joen
nie "te vertrou is nie", .

Die feit dat FW de Klerk nou-die '
NP se leisels oorgeneem het, be
teken egter nie dat Viljoen se ver
houding met FW net so onstuimig
soos die tussen.~w en.~..........,.... t,aan

..J:"" -," 'wees nie, het die waamemer gese..
'.,. -. --- .~.-. _....- ....

Sarhwu in die Noord- "Mense in die rural areas is . "Inteendeel, Viljoenwas gou om
Kaaplarid verkies. Dit natuurliknie op dieselfde vlak as die die nuw~ ,establishment se guns ~e
is waar sy eerste .in die stede as dit by politieke be-, wen. Hy IS, deesda: JX,'user as d~~
problenie met die Ver- trokkenheid kom nie." pous om sy credentials'je bewys:,
voerdienste (Sats) be- "Die stelsel maak dit tog vir ons Viljoen ~et ~n1angs op TV en m
gin het. ' mense duidelik dat dit nodig is om te .onderho~dem ~e pers ~enadruk dat

Hy het T-hemde in organiseer en saam te veg.".. hy ge:nI~engmg by die SAUK sal
die woongebiedverkoop Daar is 'n interessante debat in duld me. VI1JOCll wasegter ondervoor-
en geld by die werk Cosatu oor godsdiens aan die gang. .sitter van die raad toe PW Botha v.ir
ingesamel. Dithet hom "Die debat gee jouook huiswerk. .Eksteen gebel ~et om te kla oor die
opdierooitapytlaatbe- Die staatbehoortnie 'ninstelling van SAUK: se dekking van. eerw Allan
land. ' vrees te wees nie maar as hulle se Hendrickse se bedanking. Hy het

"Die spoorwee het dat dit deur God ingestel is, het ek 'n diese.lfde pos beklee .to: Botha vir
baie wette wat hulle in probleem daarmee. Dan glo ek dit S~e Burger op verkiesingsnagoor
werking stel net wan-. definitief nie want anders sou God' die telefoon verskreeu het, Nogtans
neer dit hulle pas. Van mos nie kant' gekies het teen Farao het hy niks da~r gese of geen
die wit base verkoop nie. Hy sou mos nie iets instel en sta~ gen~em me. .
eiers, botter en selfs daama kant kies daarteennie. God is n Ingeligte bron wat tydens die
hoenders daar, maar mosnieiemandwatvacillatenie,Hy voorsitters~ap.van p~of Wynand
hulle beland nooit in die bly consistent." Mouton baie nou by die SA UK be-
moeilikheid nie." John het op die Cosatu-kongres tro~e w~, ~et aan ~rye :~eekbla~

Dinge het net ver- 'in Afrikaanse sy se voor die 2 000 gese d~t dit absurd :n arrogant
erger: ''In die openbare afgevaardigdes gese, van erng: SAUK-v~ltterso~ wees
sektor is dit 'n kwessie "Afrikaans kim die taal van die om te se dat hy rue mmenging sal
van bound en gagged - bevrydingstryd word. As ons van die dul~ ~ie. . . .
vat die en houjou bek! rural areas praat, kan ek nie sien hoe ,Die voorsitter ISbaie ~wesbaar,

"Hulle se ons is ons hulle aktiefkan betrek as ons dit veral as ek onthouhoePWVl1"Mouton
kommuniste, maar hulle nie in Afrikaans doen nie. Hy het 'n slegges~ ~~t. Die drukop hom 'Yas

mag met hulle AWH-· ereplek in die vryheidstryd nodig," gewe.l~Ig.
wapentjiesrondloop.As Hoewel Iohn afgedank is by die . VI~Joen het bena~ dat hy as

.. jy jou bek rek, is die vervoerdienste, sien hy nog steeds 'n hoof-u;doena van ~Ie S~UK gaan
veiligheidspolisiedaar," "toekoms vir hom daar: "Ek wil graag kl:m Ie op ~egnologlese uitnemend-,

Hy is al aangerand as gevolg van 'n loopbaan in die vervoerdienste he ,held om die SAUK teverbeter en
sy uitgesprokenheid. . en dit dan uitbou." beter diens aan die advertensiebetal-

John se .betrokkenheid het ge- Johnhetdeur'n korrespondensle- . ers te lewer.Kommer bestaan egter
mengde reaksieby sy familie uitge-.kollege verder studeer en kortnog 'n .oor hoe hy sy ~~.ewe na "high tech
10k. .paar vakke vir sy matriek. d?Cltre.ff:ndh~ld g~~ versoen m~t .

"Ek kom uitrn Pinkster·agter. •. "As ek my' matriek het,salek. die artlsue~e .mtegntelt envryheld .
grondendithet'ngeweldigeinvloed .. 'graag verderwil studeer. lets soos 'n " wat so nodlg IS om programme van,
op my gehad.· Ek was 'n goeie BA met ekonomie. Dit sal natuurlik,' gehalte te maak. - , .

',' kerkganger. nie dat ek nou 'n slegte' aan een van die Afrikaanse univer- . Hy het onlangs selfs op n m· .
een is nie". endaarwas die hoopdat . .siteite ,wees," se die man wat sy' fonne~e,ver~a~eringvir SAU~-ver
ek 'n pastoorsou word. Hulle kon die ",.verlowing moes uitstel na sy afbeta-" .talers mgeSIt. , Hy gaan soos n 'bull
potensiaal in my sien en die Manier: " . ling.. ' in a china shop' wees tussen die,
hoe ek met mense kan peaat enhulle Sy lewensfilosofie is eenvoudig: '; brose ego's by die SAUK," het een
inspireer. "Ek glo aan respek en eer,vir my ,.bro~ voorsp~l. . .

"My ma-hulle voel ·glad 'nie jonger broer tot my oudste broer, vir .. .' H~ sou n goele direkteur-gen~
gelukkig oor Cosatu nie, terwyl die·· .die staatspresident, vir Nelson Man- : eraalvlTKrygkorgewees.hetwaarsy
jonger mense in my· farnilie heel- dela- dit geld almal, verstaan jy. styl~onderd persent sou mp~.'maar
temal saamstem. . "Ek glo ons is eers Suid-Afrika-". by dIe SAUK g~an hy nog teespoed
'.' "In ons kerkgeledere is dit baie ners en daarna al die verskillende-,' optel." hetdie bron. voorspel.
konserwatief. As hulle begin posi·· kuItuurgroepe; As 1I1mal gesien word '," , ~ilj~ ~on na herhaaldelike J, ••.•

tief staan oorvakbonde; danmoetjy :' .as .' Suid-Afrikaners, :sal-ons'. kan' ..·. pogmgs rue VII' verdere kommentaar,. '.. 'r' ' ..

weet dat 'n groot verandering plaas- -: saamsing: Onssallewe, onssal sterwe, . " ~pgespoor word nie.

vind. - ons vir jou Suid-Afrika." ,,< .1i.:~::~:~:;i::!J::~i;::~:::::;;:::~;::::ii:::;::;::~j:;;~;:::;;::i::: ::;:::(;i:;i.::;::::~:l:::t.~t :' :',.....

Prof He Vlljoen

tiwiteit voor te hou.
Viljoen se verrnoe en wi! om selfs

binne die parlementere raamwerk
van die SAUK onpartydig te bly, is
egter in gedrang nadat dit aan die lig
gekom het dat die voorsitter van die
SAUKraad:

* Ten minste tot 1986 nog 'n
. verkose lid van die NP se dagbestuur

op Stellenbosch was;
*Lid was van 'n infonnele komitee .

vandosente watdie NPonderstudente
moes "verkoop";

* Deur 'n destydse NP-studen
tetaklid beskryf word as "die mees
aktivistiese dosent wat by die NP op
Stellenbosch betrokke was";

* Sedert sy aanstelling selfs die
voorproduksie vergaderings van TV
programme bywoon om "'n ogie oor
sake te hou",

. John Potgieter
(Foto: Anna Zleminskl- Afrapix)

ernstige oortreding beskou."
John is in Upington gebore. Hy

het op 'nkarakoelplaas,waar systief-· ,
pa skape opgepas het, grootgeword.

"Ons het harde dae gehet daar..
Neq>ap en vleis - die lammertjies jy .
weet. Hulle het dit drooggemaak en
dan is dit gestamp en gekook..

"Goeters soos groentewas 'n lux
ury - dit het krlsmis gekom !=Il mis-,
kien een maal 'n maand."

Hy het in Upington skoolgegaan•
is later Kaap toe waar hy standerd
vier behaal het. Sy stiefpa het hom .
aandie beginvanstanderd vyfuitdie
skool gehaal en hy het as l4-jarlge
by Kraaifonteinsemunisipaliteit begin .
week.

John het later as sub-kontrakteur
vir sy oom in Rundu, Namibia ge-

'..werk,. teruggekom en op 1 Maart ':
. 1984 by die spoorwee begin werk.

In 1987 is hy as voorsitter van

PierredeVos

Die nuwe voorsitter van die
SAUK-raad, professor Christo
Viljoen, "sou 'n goeiedirekteur
generaalvirKrygkorgeweeshet
waar sy stylhonderdpersentsou
inpas, maar by die SAUK gaan
hy nog teespoedoptel," voorspel
'n SAUK-bron.

Die "verligte" beeld wat Viljoen
so sorgvuldig sedert sy aanstelling
aan die einde van verlede jaar by die
pers en die publiek opgebou het, is
aan die verbrokkel.

Tot so onlangs as 1987 tydens die
vorige wit verkiesing was hy nog
aktief by die Nasionale Party se
organisering betrokke. Hoewel hy 'n
PW Botha-manwas, het hy hom gou
by dieFW de Klerk-kamp geskaar.

Viljoen, wat ook dekaan van die
ingenieursfakulteit van die univer
siteit van Stellenbosch is, het in die
vorige verlciesinghelp organiseer aan
'n geheimsinnige vergadering op
Stellenbosch wat deur die destydse
NP -leier PWBotha, toegespreek is.

Hoewel die SAUK nie poog om
objektief te wees nie en by monde
van sy vorige direkteur-generaal,
Riaan Eksteen reeds verklaar het dat
hy nie oor beite-parlementere groepe
verslag sal doen as dit hulle in 'n
goeie lig stel nie, poog die organi
sasie tog om binne die raamwerkvan
die wit politiek 'n beeld van objek-

Die.voertaal op
Cosatu se onlangse

kongres in
Johannesburg was

Engels. Behalwe'
wanneer die 24-jarige
vise-president van die
South African Railway
and Harbour Workers
Union (Sarhwu), John
Potgieter, gepraat het.

Hy het die woord in
Afrikaans gevoer. In '
die onderhoud met

CHARLES LEONARD,
vertel hy van sy

agtergrond en sy lewe
as werker

"MENSEbeland in Cosatu as gevolg
van die politieke omstandighede in
die land," se hy agter sy lessenaar in
Sarhwu se hoofkantoor in Johan
nesbur,g. ,

Hul kantore is bo-op 'n kruiew
inkel in 'n.deel van die stad wat
.geleidelik deur geldkorporasies se

. blink geboue ingeneem word.
"Ekhet in 1986 met die begin van'

Sarhwu by die vakbondwese betrokke
geraak. Indie werksplek selfword jy
blootgestel aanblatante rassediskrimi
nasie. Werkers kom dan bymekaar
sodatons vir ons regte kan baklei en

, te kykof dinge nie dan verbeter nie.
"Hoe skei jy die politieke om- .

.standighede van wat opdiewerksfront
gebeur? Iy kom tot die gevolgtrek
king dat dit haas onafskeidbaar is. .
Dit alles is nog 'n verdere dryf in die
rigting van Cosatu omdat hulle ook .
s6 glo."·

'. Sy betrokkenheid by Cosatu het
veroorsaak dathy op 3Januarievanjaar
afbetaal is: "Daar was 'n doelbewuste
veldtogteenmy. Daaris foutgevind
met alles wat ekgedoen het. Selfs al
was eknetvyfminutelaat,is dit as 'n
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In die woestyn
wag In au vrou
op haarSam

'AFRIKA

Helvl,die 90·jarlgemavanSam NUjoma In Ongandjera. '
, Foto: Philip Littleton, AFP

SA skep 'oorlogshisterie', se Swapo
WINDHOEK _Swapo het die Ad- Namibia binnegeval. Altesaam 330 .Tike bevolking" in Noord-Namibia
ministrateur-Generaalvan Namibia, van hulle is in gevegte met Suid- sowel as .militere intelligensie en
Louis Pienaar, die week daarvan Afrikaanse troepe dood. Unita.
beskuldigdathy'n "oorlogshisterie" Gurirab het planne vir 'n nuwe YerledeSaterdaghetverteenwoor-
probeer skep deur sy stelling dat inval ontken en die Administrasie digers van die VYO, Swapo, Angola
1900Swapo-soldate 'nnuweinvalin van Namibia se stellings as 'n "vals en Tanzanie die' gebied besoek en
Namibia beplan. ' alarm" beskryfwat daarop gemik is Maandag het die VYO gese daar is

Theo-Ben Gurirab, Swapo se om Swapo as die "bad guys" voor te' "geen waarheid" in die beweringe
direkteur van openbare betrekkinge stel wat die VVO se onafhank-. nie.
en buitelandse sake, se gedemobi- likheidsplan wi! saboteer.' Gurirab het gese Suid-Afrika
liseerde Suid-Afrikaanse troepe en GurirabhetgesePienaarhet beweer "fabriseer ongeoorloofde en verre-
paramilitere eenhede is gevegsger- die inval sou op 15 Junie plaasvind gaande" beweringe om sy eie oor-
eed gemaaknadatPienaardokumente en dat tussen 700 en 800 swaarge- tredinge van die vredesooreenkoms
aan diplomate in Windhoek gestuur wapende soldate reeds in die gebied ' deur lede van Koevoet, wat nou in
het waarinhy se Swapo-guerrillas is is en aktief aan politieke vergade- die SWA Polisie opgeneem is, te

.gereed om Namibia binne te val. rings deelneem. . verbloem.
Op 1 April, die begindatum van pie Suid-Afrikaanse administra- Hy het gese Swapo het uitgevind

""': ·,,\\....'N~ .....<mafu.an1d\kheidslllan., sie het sy bronne aangehaal as, dat 101 Bataljon op 'n gereed-
, het omtrent 1600 Swapo-guerrillas' :' ~on~espe..u~\e<k.vandiell1aas- heidsgrondslag geplaas is. - AFP

•• "- ,,~-.' -<--"" . - '-'-"-< " "..... , ,

Christian Chaise

ONGANDJERA, Namibia - Op 'n
plaas in 'n afgelee hoek van die
N arnibiese woestyn sit 'n ou vrou en
wag vir die terugkeer van haar seun,
wat reeds 30 jaar in ballingskap is.

Sy is Helvi Tschombe, 'n ,90-ja
rige weduwee, en haar seun is Sam
Nujoma, wat heel waarskynlik die
eerste president van 'n onafhank1ike
N arnibia gaan word.

Tschombe, wat opdie fami1ieplaas
naby die dorpie Ongandjera in die
verre noorde van die land woon, het
haar seun nog nie gesien sedert hy
die land in 1960 verlaat het nie.

Dit is ook nie duidelik wanneer
hy gaan terugkom nie. Hage Gein
gob, Swapo se verkiesingsdirekteur,
het onlangs gess Sam Nujoma "se
koffers is gepak",

Maar Swapo se direkteur van
openbare betrekkinge en buitelandse
sake, Theo-Ben Gurirab, het gese
Nujoma is nie sy eie baas nie en sal
waarskynlik die heel1aastevan Swapo
se leiers wees om terug tekeer, waar
skynlik net voor die verkiesing.

Verskeie van Swapo se stigters
lede het verlede maand teruggekeer
om aan die verkiesingsveldtog deel

, 'teneem. '
Tschombe is bang haar seun se

politieke bedrywighede sal hom in
Windhoek hou, en dat hy nie tyd sal
he om die reis na die noorde aan te
pak nie,

"Sal hy huis toe kom?" vra sy in
haar moedertaal, Oshiwambo.

Sy is klein en tingerig maar aktief
- sy werk nog steeds in die lande.

Sy dra 'n gebleikte rok met 'n
roospatroon en 'n pienk wolmus. Sy
groei 'n Swapo-lid hartlik wat na 16
jaar in ballingskap na die dorpie
teruggekeer het,

Een vanTschombe se vyfseuns is
in die sewentigerjare in gevegte teen
Suid-Afrikaanse troepe in Angola
dood, en drie ander, insluitende Sam,
is in ballingskap, se sy. '

Sy woon op 'n klein plasie saam
met drie dogters en vyfk1einkinders.
Hulle produseer 'n klein oes, van

. mahango, pampoene en neute.
Die laaste keer warsy Sam Nujoma

gesien het, was in Februarie 1960,
net voordat hy die land verIaat het.
Dit was toe, se sy met 'n glimlag, dat
sy self by Swapo aangesluit het.

Sy het nou en dan boodskappe
van haar seun deur tussengangers
ontvang. Die Suid-Afrikaanse Weer
mag het ook op twee geleenthede
briewevan haarseun aan haar oorhan
dig. Sy is toegelaat om dit te lees
voordat hulle dit weggeneem het.

Sy se sy is nooit aangehou nie,
maar Suid-Afrikaanse troepe het haar
soms gepla. Hulle het haar gevra of
Sam geld aan haarstuur, maar sy het
gese:"Swartmense het nie geld nodig
nie. Ons het reen nodig. As God vir
ons goeie reen gee, is dit al wat ons
nodig het." - AFP

Veels geluk met jou
verjaardag

Kameraad Nelson
Mandela

6

Ons, die vredeliewEmde menss van Suid~Afrika,wens jou,
,ons leier, geluk met jou 71 everjaardag en wens dat jy vry

was om die dag saam met ons te vier.

,Ons ondersteun jou standpunt dat 'n gevangene nie in 'n
'posisie is om kontrakte te sluitmet die mense wat hom of

haar aanhou nie of om betekenisvol met hulle te onderhandel '
nie.

Ons wil van die geleentheid gebruik maak om diebasiese
voorwaardesvir b~tekenisvo"e onderhandeling te herhaal:

* die onvoorwaardelike vrylating van aile politieke
gevangenes

* die opheffing van die Noodtoestand

* die ontbanning van die ANC enall~ ander polineke
organisasies '

* die terugkeer van bannelinge

Ons herbevestig ons Hefde vir en geloof in jou, en sien uit
na die dag wat ons saam as viy mensejou verjaardag kan
vier. '

Uitgereik deur dieMandela-verjaardagkomitee
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FOKUS OP VELDSKOLE

S6 word ons kinders weerbaar
/ -

. Leerlinge watdieveldskole bygc-
woon het, vertel dievolgendc:
, .• Kinders word gereeld gevra
watter politieke party hulle onder
steun en of bulle in die Bybel glo.

• Daarwordgereeld minderwaar-
dignaswmunensevcrwy~

• Daar word baie sterk klcm op
die fisieke gele en daar word van
kinders verwagomlang afstandeaf'
teIe.Onderwysers isdikwelsonsim
patiek teenoorkinderswatnie flSick
daartoe in staat is nie,

, • Benewens die feit dat· die
volkslied elke dag gesing word en
die nasionalevlag gchys en gestryk
rnoet word, word lang lesings in
kommunisme en die totale aanslag ,
deurledevandie weermag ofpolisie
aangebied. ,

• Die ANC of Swapo word as
goeie voorbeeldevananti-christene

,enkommuniste voorgchou. Daarwas
, " selfs 'n gevalvan 'nondcrwyserwat

na die ligte van nabygelcedorpcas
"swartterroristekampc" vcrwyshet,

Tog is dit interessant dat in'n
opname wat die jeugkocrant Early
TunesOIllangsoorveldskolegedoen
het, kindersgese het dat hulle weer
veldskole sal bywoon omdat vcral
die lesse oor die natuui en veldkuns
baie stimulerendis.

Omdat die TOO veldskole as 'n
"uitbreiding van die klaskamer"
beskou, is dit nie bulle beleid om
besoekers daar toe te laat nie.

Teen druktyd het die TOD nog
nie op die artikel gereageernie, ,.

VFLDSKOLE is dieidealeplekwaar
kinders van verskilleride bevel
kingsgroepemekaar as mense kan
leer ken. Soos dit egter tans bedryf
word, het tallekinders 'n negatiewe
~lewing daarvan en bestaan claar '
agterdog oordie rasimaal daaragter."c

S6seprofMartinTriimpelmann,
voorsitter. van die Dcpartement
~enVakdidaktiekvan
dieRAU.

Triimpchnarm sa: "Vc!dskolehet
beslis sekerepositieweaspekte. Dit
kan byvoorbeeld as 'n uitstekendc '
klaskamer vir omgewingsopvoed-

. "ing dien. Lecrlinge lean leer om
teenstrydige standpunte te dcbat
teer en groepsaktiwiteite kan
suksesvol aangepakwOrd. Ek bet '
geenproblcemdaarmeeas Christe
like waardcs uitgedra Wool nie:.maar
dit bang natuurlikafhoe dit gedoc:tl
word. Dat sake met omstrede in- '
houcle aangepak word, moet vcr.'
welkom word. mitsdit Die op 'n'
eensydigewysc gedoenword Die. ,

"Ditissodatleerlinge·~els.·~' ,-"
negatiewebeskoumg van veldskole
bel'Die feit dat dit dec! is van die
Seestesweerbaarheidsprograin ,by" ':.::.:'"
skole. koppel dit'dikwels aan,die~

heleideevandieverdagmaking van ,:,
die towe aanslag. ...: ,. .' ,.' .'; . ". .:. :_~" .'
: ',"Onderwyscrs ,huldig dikwds, ." .- :

, aanvegbare encensydigcstan~tc-; ,:
.Daar word gewoonlik byvoorbecld ~.

,"'11& Itoinmunisme,vcrwys as.' 'n' ".
<volkcme negatiewcidcologie.l!i. ,: , ..:';....'.
':;.~~ ~t.!ism~;~ ..'n,,:::~~;_:
, 'utopiCVOOJlehou:, . " ..
.:.'; "Ons'bewys. ens kinden gce:n,' ,,' '. , •
guns deur 'D karikatuur van setcre, ,,",

.' ideologic! te mult Die. Et glo dat, '. ,i

veldsltole gebruik&I misbruik lean
word. Hullekan gebrUik word om .
die Itomplckse samelewing nader;
Widiekind sewaarheidtebring. Of
hulle kan misbruik word om sim
plistiese waarhede as die volle'

'_waarheid voortc hou."sa Trilmpcl-'
. mann.

. ,
.;

.,

.. ~-:-

stelsel waar punte stelselmatig aan
leerlinge toegeken word. " ,_ '

Daarbenewens woon alle man
like ondcrwyskollege-studente ook
veldskole by waar hulle ook onder
rig ontvangin insurgensieen teenin
surgensie en die kommunistiese
aanslag teen S id-Afrika. '

pering word deurgaans streng
toegepas. Sowel seuns as dogters
slaap so ver moontlik drie nagte in
die veld," lui die leerplan.

DieTODbiedookspesiale leier
skapkursussevir hoerskoolleerlinge
by veldskole aan. By die veldskole
wordleiers geidentifiseervolgens'n

.....~ ..' ...

isstrafbelowe.Hiemabet onsna die minderwaardig na swartmense vawys
berg vertrek.pns is in spanne ver- is. ,," .'~ ",:

, deel. Baie van' die- klnders'" he!"'- ' "Daar is geentwyfel datdie mense
agtergeraaken is sissies genoem. watdieskool bestuurhet, teenswart-

"Nog lesings is later die aand mensewasnie.DithetOIlbaiemaniere
gehou en ons is vertel dat slegs oorgekom dathulleswartmense haat,"
Christelikemense vir ons aanvaar- se sy.
baarbehoort te wees. Popmusiekis ' ,.• 'n Sestienjarige standerd nege-
ook besprecken veral AndreLetoit. meisie vertal dat daar aan haargroep

. endie Gereformeerde BluesBandis gese is dat mans vioue se meerderes
gekritiseer.Daarisgeseclathulledie is. "Onshetdie idee gekrydat 'nvrou
Afrikaanse kuItuur en geskiedenis, se pIek in die kombuis is. Daar was
ondermynen diebeeldvandieAfri- net mans by die skool en ons moes
kaner aantas;, , hulle oom noem."

"Ek is in die groep geplaas wat . • 'n Standerd vyf-Ieerling vertel
dieoom dienegatiewe groep genoem dat die organisecrdersvan die skool

. het. Hierdiegroephet bestaanuit al in die 005-Transvaal wat sy in Mei
, die kinders wat nie van veldskool bygewoon bet. onsimpatiek was
gchou bet nie of wat gerook en ge- teenoor kinderswat nie aan die lig-,
drink heL -. gaamlike oefeninge kon deelneem'
. "Ons het die meeste wagbeurte nie•.
gelay. Ons'is gekritisecr oor OIlS 'n Twaalfjarige meisie wat 'n
negatiwiteitenmoesnadiekampdie maagvirusgehaden opgegooihet;is
skoolhoofoor ons gewoontes gaanaangespreek: "Stop jou nonsens.Iy
sprCek," sa die vyftienjarigeseun. is pateties~.

, 1..eerlinge wit veldskole bygewom . "Daar is aan ons gese as OIlS ons '
het,sa iIi EarlyTunes die volgende: 'niegedra me, gaan swart terroriste' ,

• 'nScwentienjarigematrieklecr- onskomdoodskieL Bewasbaiebang ,
lingvanGem1istonsedatdaargedurig ,toeonsindienagtemoeswagstaan."

die volgendebehandel: vlagbysing
en -stryking,betekcnisvanons vlag
en volkslied, kommunisme, insur
gensieen teen-insurgensie, liefde vir
eie planteen diereen samesangvan
volksliedere.

"Die beginsels van self
werksaamheid en primitiewe kam-

Is dietweeveldskool-produ~t~?
VELDSKOLBhet twCc jong,uiteCilopcitd~Afrikanersse pc;litleke denkehelpvmm: HemGrOsSlc~feriBUend
Strydom.Die,'cen was gewll.1g dcUtdie tweepip-luitenantvan Militere Intelligensiewat gewaarsku het oor'die '
ANC,kommunisrneen die swart gevaar. ',"',,: ' , " , ,.' ,'. _ ' ,,' ,
, 'Die anderhetgehoorhoediekommunistCmU:SiClc endwelmsgebrui)comdiejeugteondermyncD is.besielme~:
'n nuutgevonde volkstrots. Dit bet hom Uiteindelik gelccrom 'n "oordcel"oor ander te vel. , ' . '. ' ,

Beidehetonlangsgetuigvandicinv1oedwatdi6skoleophullegehadhecGrosskopfuitsynuwepolitickenUste, ,:
by dieANCin Lusakaen StrYdamtydenS syJnOOrdverhoorinPretoriL BCidchet sowalagtjaarBelede-~ Ilulle '
in stmdcrd agt was - vc!dskOle iil dieTranSvlalbYgewOOn.' ': ," , .. ,':':,:~.:', , ," ':: ': '

'. StrydomhetgetUig dat hynasy wceklangC veldskooJ.bzDPtlt~Cmend inpolitiet bCgiR:belangStel hetit~'Di~ :
kamphetal sy.bc4enkingeoorkommunismefmul bevCstig~~iemabethybeginamregsepolitickcvergad~gs :'
bytewoon. . " .:- . " . -.,:' .,' . ,'.,' ,,'.,:. : ,'.,:,- ,',:,. ," < '

Grosskopfsa die volgendcOarsy VeldSkOOlkamp: "Dit is nic diegesondejcugkamp viatdie oWcrhedc se dit ' '.
is nie. Dit waseers na et siC1lrundc begin studcerbet clatek beSefbet "at sebreinspoclingclaar plaasvind. ,

, ~Ditwerle opdie bcginselvanjy lay icJnandfisiekmoegen dan pompjy homvol. In em dag moes ons 23 km .
ocr bergeen deur dale stap met net 'n liter water.Toe OIlS tcrugkom,was die luitenant daar. ' ,

"Hoewel diepropagandasoooglopendwas,wis dit toggevaarlik.Omdatdiemandaarstaan in syunifonn met
SYh' pipsen'n~ooigeknooptedasen~~ doe1treffcttdmetkaarteen diagrammc wyshoe alleswerle. glodiekinders
om. , I

"BeOIlthou 'n vriendvan mywat altyd baiekoelkopen kritieswas,was skoonbegccsterdna so 'il sessie. Toe
ck homvra of by dit alles glo, was sy antwoord:hoekomnie, bullesal,nie vir ons lieg nie.

,"Puiwcls is 'n groat wOord, maar i:kdinknie ouersbesef ",at Op veldskolcaanga8.n nie." >0:".

Sal jy met 'n 'gebruikte meisie'. trou?
"KOMMUNISME was 'n saak
waaroor die oom hom baie sterk
uitgespreekhet, Ons isvertel datoris
huise, ons ouers se karre, al hulle
besittingsen geld afgevat sal word
as hulle aan bewind lcom. Ons is
vertel die ANC en Swapo is goeie
voorbeeldevankorrupte, anti-chris-
telikemoordenaars," '
, 'nVyftienjarige seunwatin April
,vanjaar 'n veldskoolmoes bywoon,
_skryf s6 oor sy ondervinding: ' "

, "Op die bus moes ons een-een
vorentoegaan endie oom meer van
onsself vertel, soos waar ons ouers"
werle. Ons het ook 'n handleidingen
sakvir ons Bybels OIltvang.

"Die aand om. die vuur het ons
drank, sigaiette en ander, slegte
gewoontes van tieners bespreek. Ons
het video's gekyk oor tienerseksen

. dwelmmiddels.
"OIls moes toe vertel of ons al

enige soort kontak met 'n meisie
gchadhel Ons is ook gevra of ons '
met 'n gebruiktemeisie sal trou. '

''Vroeg dieoggcnd wasdaardrama '
, omdatdieseunsopwagniedieoom .
betYds wakkergemult het nie. Ons

Veldskole het in die
laaste weke kwaai

onder skoot gekom
nadat die moordenaar

Barend Strydom en
die ANC-guerrilla Heln
Grosskopf vertel het
van die Invloed wat

di.e weeklange
skoolkamp op hul

politleke denke gehad
het. Die een se

volkstrots is verskerp,
die ander het 'n

weersin In die stelsel
ontwlkkel. JACQUES

PAUW kyk na die .
leerplan vir veldskole
en klnders vertel van
hul ele wedervarlnge

by die skole

DIE "oom" het gewaarsku dat hy
enige kind wat nie 'n Christenis nie
of 'n organisasiesoos Swapoen die
ANCondersteun, tot in diehospitaal
salklap.EnpasopmaarvirJohannes
Kerkorrel,hethybygevoeg, wanthy
ondennyn dieAfrikaansekuItuuren
spot met oomPaul Kruger.

Dft,se'nvyftienjarigehoerskool
leerling, iswat hom sal byblyvansy
veldskoolkamp wathyin AJriI vanjaar
vir 'n week lank moes bywoon.

Duisendelaer- en hoerskoolleer
linge in Suid-Afrika,en veral in die
Transvaal,woonelke jaar veldskole
by - avontuurkampewaar seuns en

,meisies vir 'n week lank gedurende
skooltyd afgesonder en."weerbaar"
gemaak word.

Dieskole, waarVandaarminstens
tien in die Transvaal bestaan,het in
die afgelope tyd skerp 'onder die,
soeklig gekom nadat die moorde
naar Barend Strydom en die ANC- ,
guerrilla Hein Grosskopf vertel het
vandie invlocdwat veldskoleophul
latere politiekederike gchadheL,

Vir 'n geruime tyd word claar
aantygings van rassisme, seksisme
en breinspoeling teen die veldskole.
en hul onderwysCrs gemaak: Ver
skeieopvoedkundiges enpoliticihet
gevra vir 'n kommissie van onder
sock oor die invloeddaarvanop ons
jeug.

In dieleerplan van dieTransvaaIse
Onderwysdepartement {fOD) word
die doel van veldskole so beskryf:
"Hoeom in 'n korrekte (behoorlike)
verl10uding met1Qnself. met synaaste ' .
(alle bevolkingsgroepein dieRSA),
met sy God (groei en vastigheid in
die geloofslewe) en met die dinge
rondomhan (dienatuur enkulllDJrbe.
sit) te leef."

'In die Transvaal moet alle leer
lingein stande:rdvyfenagt'nveldskool .'
bywooit. Hoewel amptelik nie ver
pligtendnie, worddaarvanleerlinge
verwagomdit by te woon. Seunsen
meisies woondie skole apart by~ .

Daar is veldskole naby Amster
dam, Louis Trichardt, Glenmore,
GrootMarico,Pelgrimsrus,Delmas, '
Graskop en Waterval-Boven..
, Die lecrplan maakdaarvoor~' "
Siening dI1mlcim~ "Univei'Siteite, .:

, dieWeennag, die Duro vir Staatsvci-' 
'ligheiden verskillende.SWltSdep8l'" ,.
tcrnente" by die veldskole betrek ,..
magWttd. Die lcerplm vir veldskolc
wool in viervenIccl: gcestelik. liefcJc
vir die eie, die natuur en veldkuns.
." Onder "geestelik" word die vol~
gendc ondcrwerpc behandcl: die
Skepping,dieinvloedvanmusiekop
die mens, geestelike besoedeling,' '.
leicrskap, gesag en vryheidenmense
verhoudingsmetspcsialeverwysing
na rasseverhoudings. /

Onder "liefde vir die eie" word

Ii', "

, .
" ~'. ;: '

,. '.• '~' .,". _. 'J;:
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Cosatudrnkstok inapartheidswiel

.' - .- .

.Jong.ervare Hennie gereed virStellenbosch

Hennle Bester
(Foto: Anton Steenkamp)

nie, Die gees van. weerstand en
uitdaging gaan deurdie2000afgevaar-,
digdes OIldie Cosatu-kongres uitgedra
wordnaal dieuithockevanons land.
Onsbeskou dit as 'n voorvereiste op
onspad na vryheid."

Volgens Naidoo gaandie veldtog
nie die enigste stok in die speke van
die apartheidswiel wees nie ..

"Ons weier om verder by te dra
totoilseieonderdrukking.Ons weier
om ons verder te onderwerp aan die
beperkings wat die minderheids
regime op ons afdwing. 'n Deel van
ons veldtog is om van geriewe soos
hospitale, skole en ontspanning
splekke - wat vir OIlS gesluit is 
gebruik te maak, Dit staan in elk
geval ongebruik terwyl talle van oils
mense 'n ernstige behoefte daaraan
het.

"Ons gaan geriewe soos die beset
omdat dit ten regteons s'n ook is.
Ons wit deel in die land se rykdom."

Cosatu glo dat hulle lankal nie
meer die swart duiwel vir wit wer
kers is wat die regering voorhou nie.
Op die afgelope kongres was daar
baie meer.wit gesigte as ooit tevore
tussen die 2 000 afgevaardigdes.

"As 'n mens na die afgevaardig
des kyk, sien jy een van die verteen-

woordigmdste forums nog in Suid- .
Afrika - metmcnsevanuit verskil1eJXle
agtergronde, kulture en rasse,

"As gevolg van die gees van
konsensus en militantheid wat deur
gaans by die kongres geheers het, het
OIlS nooit nodig gehad om te stem
nie. Ons glo dat Cosatu die model is
van hoe 'n toekomstige Suid-Afrika
kan lyk."

Die ekonomiese knyptang waarin
die regering almal -' wit werkers
ingesluit - het, is Cosatu se hoop op
'n skouspelagtigedeurbraak tot wit
werkers.

"Ons belange as werkers salons
oor kleur- en rassegrense verenig.
Die voorregte wat apartheid in die

,verlede vir wit werkers besorg het,
word stadig maar seker onder hul
voete uitgepluk. Dft laat hulle sien
dat die kunsmatige grense van ras
sisme nie in verenigde optrede se
pad moet staan nie."

Nie net Cos ali se optrede nie,
maar ook die regering se beleid van
privatisering - waardeur beide wit en
swart werkers afgedank is - en de
regulering - wat lewenstandaarde van
allewaken; verlaag het - maak, ironies
genoeg, die taak vir vakbondbewe
ging makliker. Ook groot rnonopo-

, liee se weiering om aan die eise van
werkers toe te gee, maak dit mak
Iiker vir wit en swart werkers om te
verenig, se Naidoo.

"Die altematief vir Cosatu is die
wagtende arms van neo-fascistiese
organisasies soos die AWB. Dit is
duidelik geen oplossing nie vanwee

,hul aard en dekadensie wat hulle
selfs minder aanvaarbaar as die Na-
sionaliste rnaak,"

Cosatu is nie blind vir wit vrese
nie, maarglo dat hulle<litkan verdryf.

"Die Cosatu wathulle nousien, is
nie een van 'n klomp swart werkers
wathulle die see inwildryfnie. Ons
se wat die Vryheidsmanifes se: Suid
Afrika behoort aan aIsy mense - wit
en swart. Die land is een van die
rykstes in die werelden daar is geooeg
viralmaL

"Met die beeindiging van apart
heid kan die geld wat daarop gernors
is, verseker dat almal dieselfde le-

dervinding in onderhandelingspoli- wenstandaardhet
tiek as die meeste van die ouer kan- "Ons wit beslis nie die witmense
didate in die land." • uit hul huise jaag nie,omdat ons nie

Hulle het 'n goeie kans om tewen dieselfde strategiee gaan gebruik wat
op Stellenbosch, meen Hennie. die apartheidsregime teen OIlS ge-,

"In 1987het Esther Lategan, wat bruik nie.
toe as Onafhanklike gestaanhet;met "Vir die eerste keer sal mense
1 700 stemme verloor. sienw~tditbetekenom in 'n normale

"Soveel as 70 persent van haar gemeenskap, waar elkeen as 'n mens
steun het toe uit die dorp gekom, en behandel word, te leef."
slegs 'n klein persentasie van die Afgesien van die toekomsvisie
studente af. glo Cosatu ookdathul huidige optrede

"Intussen het daar'n geweldige in die werksplek wit ,werkers kan
politisering onder die studente plaas- , oortuig oni deel van hul nie-rassige
gevind,ookondereerste-entweede- span te word. Die hele geskiedenis
jaars, en die meeste van hulle swaai van die totstandkoming van die
na die DP se kant toe. Vryheidsmanifes is deeglik bestudeer

"Die NP het geen geloofwaar- en 'n soortgelyke veldtog gaan met
•digheid meer nie. 'n Mens kan nie die werkersmanifes geyolg word.
nuwe wyn in ou sakke gooi nie. ' ' "Ons versamel vereistes - soos

"Die NP kanop weinig meer as die geval was met die Vryheids-
, < die tradisionele stem staatmaak. Op manifes· watmense in 'n post-apart-

Stellenbosch is 70 persent van die heidgrondwetingesluitwilhe. S6'n
akademici agter die DP., werkersmanifes moet in die grond-

"Die mense is siek en sat vir wet vasgele word." .
rassisme en vir 'n party waarin hulle .' Naidoo beskou die veldtog ron-
geen moreleregverdiging kanvind dom die Wet opArbeidsverhou-

, 'nie." , dingeasdieeerstestaptoteenheidin
En as die DP wen op Stellm- die vakbondbewegingdeurdat Cosatu,

bosch, sim hy vir homself 'n toelcans Naetu en die ongeaffIlieerde vak-
in die; politiek? bonde saam veg.

"Ek' het myself nog nooit as 'n " "OnsuiteirxIclikC doel is die bereiJc·
politikui beskou nie. Ek staan uit ing van een federasie in Suid-Afrika
oortuiging, nie uit politieke ambisie en em vakbond in elke industrie."
nie. ' Die Cosatu-kongres het ook met
, ,"Dis tyd dat OIlS 'n nuwe toekoms vreugde kmnis gmeem van die
virdielandbou.Onsmoetuitreikna "pogings" waarbyCosatu, die ANC,

. Afrika, anders sal dit altyd vir ons die UDP en Inkathabetrokke is - om
donker en onbekmd bly." vrede in Natal te bereik.

"Ons bet onsvoomcmeuitgespreek
om vrede onder OIlS mense te bou.
Onshet ook ons voorneme om oor
log teen apartheid te maak,
uitgespreek."

Die Demokratiese

COSATUhet besluit om apart
heid onwerkbaar te mask. '

"In die eerste plek het OIlS ons
daartoe verbind om 'die Wet op
Arl>eidsverhoudinge te vemietig," se
N aidoo. "Ons het 'n veldtog teen die
wet begin wat opdie werkersberaad
in Augustus gefinalisc:cr gaan word"

Die beraad, waarop-Cosatu, die
National Council of Trade Unions
(Nactu) en ongeaffilieerde vakbonde
verteenwoordig gaan wees, gaan
hoofsaaklik op die wet fokus.

"Ons gaan ODS optrede koppel
aan die rassistiese verkiesingvan 6
September en dit gaan die vonn
aanneem van 'n week se.gekoordi
neerde en volgehoue industrieleaksie.

"Die koppeling aan die verkie
sing is omdat ons glo dat die parle
mentverantwoordelik is vir die Wet
op Arbeidsverhoudinge wat daarop
gemik is om die vakbondbeweging
te vemietig."

Cosatu glo dit is nodig om op die
wet te konsentreer in hul poging om
apartheidonwerkbaarte maak,omdat
dit volgens hulledeel isvan 'n groter
strategie van apartheidsonder
drukking,

"Dit kan nie van ander aspekte
van apartheidswetgewing geskei word

"Ek dink die standpunt daar is
duidelik. SlegskaOOidate wat 'nbydrae
tot buite-parlementere skakeling kan
rna~. s~ oo,rweegword.

Ek Slen n nuwe gees van prag-
matisme in die Suid-Afrikaanse
politiek.Dis tyd datdie politiek binne
en buite die parlernent ren word om
by ware onderhandeling uit te kom."

Sy Bolandse bry heriniler my
daaraan dat die boerseun van Welling
ton af kom. Breyten Breytenbach se
wereld.

"la," se Hennie, "Breyten was
hoofseunvan die Hugemte Hoerskool
op Wellington, waar ek so 'n dertig

, jaar later onderhoofseun was.
"Toe Breyten tronk toe is, het sy

pa en my oupa Hennie nog saam-,
saam die Minister gaan sim om te
kyk of hulle nie iets vir hom kon
doennie."

Namatriek wasHennievir'njaar
uitruilstudmt in Sydney. Australie.
Toe is hy Stellenbosch toe vir sy
regsgraad. '

Is hy nie te jonlc en onervare vir
die parlernmtere politiek me? .

"Nee. Op Stellenbosch is tussen
vyftig en sestig persent van die kie
sen studmte. Ekdink 'n mens het,
daar juis iernand nodig wat hulle
behoeftes en waardes verstaan.

"Buitmdien het ek uit my erva
ring in die studentepolitiek skake
ling opgebou met politieke groepe- '
rings regoor die land, insluitende
Inkalha, die UDP en die ANC.

"Ek het waarskynlik meer on- '

Onderrlg, Konsolideer
en Opmars na '

Oorwlnnlngl Dit was
die tema van die derde
naslonale kongres van
'die Congress of South

African Trade Unions
,(Cosatu) in

Johannesburg. Daar Is
besluite geneem wat

al verder van
slagspreuke en nader
aan verenigde optrede

beweeg. Die wit
werker se

betrokkenheid het ook
besondere aandag

geniet. In 'n
onderhoud met

CHARLESLEONARD
neem Jay Naidoo, die
algemene sekretaris

van Cosatu, die
kongres in osnskouJay Naldoo (Foto:Anna

ZlemlnslcJ "Afraplx)

VACANCY
The SACHED Trust, an independant organisation .
committed to non-racial education has a vacancy for a

MATHEMATICS CO-ORDINATOR

in one of its'projects - TURRET CORRESPONDENCE
COLLEGE . <

TCe (a distance education proj~ct) has centres in the
Eastern Cape, Natal an PWV regions, at which a matrie
support programme is .offered. Materials for this
programme are produced centrally.

We are looking for a full-time person, preferably to be'
based in the Johannesburg office, who: .
- will develop Mathematics suppOrt materials in the form
of assign~entS, memos, guidelines etc. for 3 groups of '
students. ~ , . ' .
- will work with the distance education ~ntre~.
- will work c1osely~ithother subject c<H>rdinators.

The successful candid~temust h~ve taught Maths at Seni'or '
Secondary level for 2 years., ",
A written application including a CV and names of two'
referees should be sent to: ,', .,', .,.'
SACHED Trust
Staff Development and Training
P.O. Box 11350 ' , "
Johannesbu~2000

Oosingdate for applications is 31 July 1989.

HENNIE BESTER is 26 jaar oud. watmetdieANCinLusakasougaan
Verlede jaar was hy nog 'n LL M- gesels het. PW Botha, destydse
student aan Cambridge. Nou is hy kanselier van die universiteit, het 'n 'Pa'rty se kandidaat
dieDernokrati~sePartysekandidaat stokkied~oorgesteekenalmalse, Op Stellenbosch,

• "9 "'","\\.~~,"*,.-••,.", •. ,'~'.c,"',,,,,,. ,"""",-, \las\Xlortemgetrek., " ',', H' B 4 •
Ons sit en gesels in 'n kafee in ' nitlaat dadelik die:vtaagOlitstaan:",,--,- enn\e es,er, \'8'

Pretoria. Dit is nie moeilik om hom Beskou hy kontak met buite-parle- een van die jongste
uit te ken nie - hy ~et minute van- mentere groepe steeds as belangrik, parlementere
tevore uitgeklaaruit die Weermag, of begeef hy hom nou uitsluitlik 'in k dOd t . d'
en sit nog in sy bruin uniform met die parlementere politiek? an I a e In Ie
"Bester" prominent op die bors. "Natuurlik diilk ek buite-parle- verkiesing. ANTON

Hennie het in Januarie vanjaar mentere kontak is, belangrik! Dis STEENKAMPhet
met sy Nasionale Diensplig begin, waarvoor ek my aIdiejare op Stellen- - t h ' 1
mhetspesialevergunninggekryom ,boschbeywerhet,ookindieSR,en me om gese s.
dit op te skort tot na die verkies- dis juis waar die DP 'n verskil kan
ingsveldtog. " '. ,maak. '

Hy ken Stellenboschgoed -dis sy "Dis myns insiens die eerste par-
almamater,waarhy in1986sy LLB- 'lernentere party wat die brug tussen
graad cum laude verwerf.het crt, dernokrate binne en buite die parle
betrokke was in die studentepoli-' ment kan oorsteek,' "
tiek. onder meeras lidvan die studen- MaarwatvandieDPse kandidate
teraad. ' ' , in die Huis van Afgevaardigdes? Oit

In 1985 was hy debatsvoorsitter gaan mos juis die DP van die Bree
m eenvan die groep van agt Maties Dernokratiese Beweging vervreem?
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FOKUS OP KULTUURBOIKOT

Wilhelm Liebenberg

om deel Ie w<XU van strukture waardeur
'apartheldJelsoleer kan word."

Volgens Liebenberg is die "cul
tural desk" se riglyne neergele iri
konsultasie met organisasies binne
die bree demokratiese beweging en
ook deur besluite wat op die Casa
kongres (Culture in Another South
Africa) in 1988inAmsterdamgeneem
is, waar ook buitelandse groepe teen-
woordig was. _

Verdere riglyne is later neergele
op 'n soortgelyke kongres in Athene
wat deur die Griekse regering gereel
is.

Dit is nie net die bree demokra
tiese beweging wat die belangrikheid
van sport en kultuur erken om polio
tieke oogmerke te bevorder nie, se
Liebenberg.

"Ons is baie bewus van die rege
ring se manjpulasie om deur sport
politieke oogmerk'e te bevorder. So
byvoorbeeld stort die Gesamentiike
Bestuurstelsels groot hoeveelhede
geld in sportgeriewe in swart woon
gebiede om verset te onderdruk en
steun virhulle eie standpunt te wen."

Die "cultural desk" wi! nie
voorskriftelik optreenie,maar soveel
mense moontlik bydie brei! demokra
tiese beweging betrek in 'n poging
om aantrekliker altematiewe vir alle
Suid-Afrikaners te skep, se Lieben
berg.

"establishment-venues" in die buite
land.

Dangor voeg by dat die selek.smboikot reeds van die a!gehele
boikot wegbeweeg het.

In die toekoms sal dieklem alhoe
meer val op 'n strategie om waarlik
Suid-AfrikaMise werk te bevorder,
en werk wat apartheid steun, uit te
sluit.

Digter Antjie Krog se uit Kroon- .
stad s":! VIDd dit verstommend dat
mense wat al dekades lank andere se
behoeftes en regte boikot, nou ootsteld
is dat hulle eie houding geboikot

I word. .

~
Sy se boikot is verkieslik bo geweld

en 'n vraag wat in die konferensie
gevra is herhaal: Walter andere

I

&2!se!,l het, sou die besluit heel waar
skynlik anders gewees het.

@
"Ons probeer druk uitoefen op

soveel as moontlik mense om lede te
word van kultuurstrukture binne die
bree demokratiese beweging."

Volgens Liebenberg het die
"misverstand" oor deelname aan die
feesontstaan omdat 'n Jodac-standpunt
wat deelname goedkeur "verkeerde
lik" as die standpunt van die TICD

.gerapporteer is. Dit het gebeurvoor
dat konserisus met ander organi-sasies
in die bree demokratiese beweging
bereik is.

Veral gemeenskapsorganisasies in
Grahamstad en die nasionale kul
tuurafdeling van Cosatu en die na
sionale bestuur van die Congress of
South African Writers, was sterk
teen deelname gekant.

In oorleg met die organisasies is
die laat verklaring van die TICD toe
uitgereik. Die probleem het ontstaan
omdat konsultasie te laat begin is, se
Liebenberg.

Hy erkell. dat die konsultasie
struktuur ni8eed genoeg is nie en
dat aile kulmur-dissiplines nie in
spraak geniet nie. .

Liebenberg ontken egter dat die
die 'TICD 'n "sc;'iiSiiiirliggaam"is.

"Die cultural desk is baie oop.
Onsspeel nie polisieman nie.

"Ons wil net mense aanmoedig

ook bewus gemaak van die beperk
ings - soos met paspoorte - wat op
skrywers geplaas is.

Dangor se die boikot is nie sen---- ---suur nie en mense wat dit as sensuur
"b""es k r y f
uitgedaag om
te se watter
kunstenaars
of skrywers
deur die kul
tuurboikot
verhinder is'
om hulle
werktedoen.

Wategter ..
welgebeur,se AntJle Krog....,
hy, is AAt dieJle demokratiese

.beweging~ eunng VIr sekere
ktItu~roa te weier, wat beteI<:en
dat se stille net toegang het tot

seerders: Die komitee erken nie die
kultuurboikot nie, die fees is gek6p
peGan die koloniale verledevan die
1820Setlaars, die feeSlComitee is nie
bereid om met "demokrati~
strukture" te konsulteer oor die in
houd van die fees nie, en die
feeskomitee het nog nie die hele
lIemeenskap van Grahamstad by hul
aktiwiteite betrek nie.

Feesdeelnemers en -besoekers het
skerp kritiek teen die TICD
uitgespreek - daar is gese dat die
TICD homself as "Big Brother"
aanmatig.

Verskeie aktiwiteite isop die laaste
nippertjiegekanselleernadat die TICD
deelnemers oor sy veranderde besluit
ingelig het.

ij
'In kunsgeledere heers daar groot

onduidelikheid oor wie en wat die
"cultural desk" is en watter mandaat
hulle het om te besluit oor die aan
vaarbaarheid van kunstenaars en hul
aktiwiteite.

Liebenberg, 'n bestuurslid van
Jodac en woordvoerdervan die 'TICD,
het die TICD gister as 'n "struktuur
in wording" beskryf.

Hy het gese die kunstefees is nie
sy geheel veroordeel nie, Indien die
feeskomitee die plaaslike swart
gemeenskap op Grahamstad en an'
der organisasies binne die bree
demokratiese beweging vroegtydig

Elsabe Wessels

"DIE Transvaal Interim Cultural Desk
(TIeD) is nie 'n sensuur-Iiggaam
nie. Onswil slegs verseker dat mense
saamwerk teen apartheid.

"Ons wil he individue moet deel
word van organisasies wat inskakel
binne die bree demokratiese bewe
ging sodat diegene wat apartheid
ondersteun uitgeken en geisoleer kan
word."

Oit isdie mening van 'n woordvoer
der van die TICD filidie storm wat
losgebars het oor hul "vQQPkrifte
like" hantering van Grahamstad se
rmnstefees~
~ Aanvanklike .~oedkeuring aan
kunstenaars om deel te neem, is op
die laaste nippertjie deur die TICD
onttrek,
--voigens 'n TlCD-woordvoerder,
Wilhelm Liebenberg, is die organi
sastes wat tansop die TICD verteen
woordig is die Johannesburg Demo
cratic Action Committee (Jodac), die
Soweto Cultural Forum, die Con
gress of South African Writers, die
Film and Allied Workers Union en
die South African Musicians Union.
Die TICD het na die verbod op die
United Democratic Front ontstaan.

In 'n verklaring wat die TICD ter
elfder ure uitgereik het, is s1gk fe
velde etrek teen die fees-or ani-

'Cultural desknie 'n polisicman'

~
ens sien as 'n politieke aksie om 'n

verandering fildie oneweredige
magsverdeling mee te bring.

Achmat Dangor, Transvaalse
voorsittervan die Congress of South
African Writers (Cosaw), se dis
belangrik dat Afrikaanssprekende
skrywers die geleentheid gehad het
omanderkant die beperkte'Afrikaanse

. kultuurwereld 'uit te vind wat die
wyere kultuurwereld van hulle ver
wag.

Dangor se die kultuurboikot is
eerstens 'n manier om. bronne te
herverdeel~e ondersteuners van
apartheid was nog altyd in staat om
buite die land te reis en die "posi
tiewe kant van apartheid" te verkon
dig. Nou kry skrywers teen apartheid
dieselfde kans.

Die selektiewe boikot het mense

Is kultuurboikot sensuur?

'n Lewendige debat is
aandie gang oor anti
apartheldsorqanlsasles
se kulturele boikot en
oordie UDF-gesinde
"Cultural Desk" se

voorskrifte oor watter
kulturele aktiwiteite
"aanvaarbaar" is en
watter nie.VICTOR
MUNNIK en ELSABe

WESSELS bekyk
verskillende kante van

die saak

Victor Munnik

HOEKOM het die skrywers die
kultuurboikot by die Waterval
beraad "verwelkom"? Isditnie'n
nuwevorm van sensuur nie?

"Skrywers kniel voor ANC" en
"Boikotte boos en onnodig" het
N asionale Pers-
berigte die
afgelope twee
weke die Afri
kaanse skrywers
wat die beraad
bygewoon het,
geroskam.

Prof AP
Grove, afgetrede
hoogleraar in Afrikaans-Nederlands
aan dieUniversiteit van Pretoria, se
dit Iyk asof die kultuurboikot alles
wil verwerp wat die afgelope hon
derdjaar aan die Afrikaanse literere
front bereik is om kultuur te bou.

Prof Elize Botha van Unisa, 'n
direkteur van N asionale Pers, se sy
is "verbaas dat skrywers hulle op
enige manier laat voorskryf en in- .
perk".

~
En digter en ere-hoogleraar IT

Cloete van Potchefstroom se hy weet
uit sy eie deelname aandie toepassing
van sensuur dat "die skade wat 'n
mens daardeur doen, nooit ongedaan.

emaak kan word nie".

~
"Dit sou miskien kon deug," se

hy van die kulruurboikot, "maar dit
is 'n eksperiment, 'n gevaarlike
eksperiment. Jy kan nie vooraf die
woor- en nadele uitwerk nie."

Skrywer Andre Brink van Gra
hamstad se hy vind dit vreemd dat

_ "mense wat so 'n groot deel van-hul
literere aktiwiteite in diens van sen
suur gestel het, nou mense foutie

. welik aanval as sou hulle sensuur
bevorder".

Hy se die doel van die kultuur
boikot is nie om die literatuur, idees
of enige kultuurprodukte te boikot
nie, maar om die apartheidsregime
te isoleer.

Daar is 'n groot verskil tussen?
s~ en die kultuurboikot, se li
terator Marianne de rong wat ook •
by die Waterval was.

"Sensuur is 'n middel om die
Suid-Afrikaanse staat se belange te
beskerm, terwyl hierdie boikot 'n
manier is om moreel noodsaaklike
verandering te weeg te bring - 'n
verandering wat normaalweg deur
stemreg sou kon geskied."

Sy se s is rsoonlik in be inse
teen boikotte,~ die dringend
heid is so groot dat 'n mens byna
gedwing word om aile middele te
gebruik om verandering te bewerk
stellig.

Om te verhinder dat die boikot
ontaard in 'n heksejag; sensuur of
intimidasie, is dit belangrik dat
skrywers en akademici self die boikot .

anteer,
Deur die boikot te steun kan dit

beheer word en positief en sinvol
gebruik word, se sy,

Volgens die digter Marlene van
iekerk was veral die ouer garde

vandie ANC glad nie voorskriftelik
wat inhoud betref nie • hulle wou
bloot he die werk moet in die brei!
teen apartheid wees.

Maar die kultuurboikot moet 'n

VryeWeekblad,21 Julie1989



"'\',

15

dieregerings ontvang. Diegesprekke
het die intemasionale perspektief
geswaai en ook 'n duidelike impak op
die ANC gehad," se Boraine. ,

"Onder witSuid-Afrikaners is daar
nou ook 'n meer realistiese aanslag.
Hulle verwag nie meer dat die ANC
soos 'n orakel antwoorde moet lewer
nie.

"Sekerdie merkbaarste klemver
skuiwing van albei kante isdie soeke
na 'n geskikte klimaat vir 'n onder
handel de vrede," se Boraine.

paspoorte af te neem.
"Deesdae haal sulke gesprekke nie

eens meer die koerante nie en die
staatspresident het by die useful idi

,ots-geledere aangesluit toe hy 'n koppie
tee saam met Nelson Mandela ge
drink het.'

Boraine wys ook daarop dat die
gesprekke die ANC se beeld in die
buiteland aansienlik verbeter het, "Tot
enkele jare gelede het Amerika en
Brittanje uiters krilies gestaan teenoor
die ANC. Nou word ANC-Ieiers deur

. ---.:

,''';.' "i... ••

Prof Sample Terreblanche en Wynand Malan van die DP by Joe Slovo en oorlede Johnny Makhatlnl
van dIe ANC • Leverkusen, Oktober 1988

Barbara Masekela van die ANC en Van Zyl Siabbert en Alex Bomlne van Idasa. Accra, Julie 1987.

groepe wat skerp te velde getrek het
teen die besoeke. Sommige afgevaar
digdes is selfs met hullewe gedreig.
PW Botha het na 'n aanval van 45
minute in die parlement waarin hy
ons as 'useful idiots' bestempel het,
gedreig om afgevaardigdes se

Bo: Goele vriendskappe is ook gesmee: Prof Blackle Swart van
Stellenbosch en Steve Tshwete van die ANC In Dakar.

Regs: Die ANC-president, Oliver lambo, en afgevaardlgdes van'
die Black Sash. Lusaka, Junie1989

'se die ANC-woordvoerder.
Hy het ook die kontak tussen die

•'ANC-Ieierskapendie "jongerleiers"
van die United Democratic Front en
Cosatu uitgesonder as 'n positiewe
stap om gesamentlike posisies te
forrnuleer. "Ons glo dat in die finale
onderhandelinge die hele demokra
tiese beweging aan die een kant ~an
die tafel sal sit," se hy.

Diegene wat oordie afgelope drie
jaar kontak met die ANC gehad het,
is bewus van 'n duidelike verskuiwing
van standpunt in die geledere oor die
gewapendestryd, ekonomiese beleid
en onderhandeling.

"Die ontmitologisering van die
ANC deur die talle gesprekke tussen
politieke bannelinge en veral Afri
kaners het die weg gebaan vir kontak
tussen die ANC en die regerlng," se
Alex Boraine.

"Daarmoetnienetgekykwordna
die ontwikkeling van die gespreksba
sis nie,

"Wat veralbelangrik is, is die ver
sagtingvan die openbare mening oor
die gesprekke. Met Dakar was dit nie
net die regering nie maar talle ander
openbare groepe soos sakemanne, die
Johannesburgse stadsraad en wit regse

VryeWeekblad,21 Julie 1989

Dakar

daama:
en

die

gedraai

deurbraak vir verdere debatvoering.
"Nou kan daar in detail gepraat word
oor 'n post-apartheid Suid-Afrika,"

wiel
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HEr JULLE '
AL DIE PAD
VAN SUlD~
AFRIKA AF )
GfKRUfP?

Van "bruikbare idiote"
en "verraaiers" tot
"welmenende Suid

Afrikaners". Dit is hoe
die siening van blanke
gespreksgenote van
die African National
Congress in 'n kort

twee jaar verander het.
Die ys is presies twee
jaar gelede, in Julie
1987,gebreek toe

sowat 60
Afrikaanssprekendes
die ANC in Dakar in
Wes-Afrika besoek

het. Die soort besoeke
aan die ANC het nou

byna alledaags
geword, wat die
fundamentele
verandering in
houding oor

onderhandeling en cor
die belangrike

versetbeweging
weerspteet, MAX DU
PREEZ en ELSABe

WESSELS doen
verslag

woordvoerder.
Die mc se grondwetlike riglyne,

wat in 1988 bekend gemaak is, was 'n

bekend word dat 'n groep studente.
van die Universeit van Stellenbosch
op pad Lusaka toe is. Hul paspoorte
is terstond teruggetrek.

Sewe predikante van die NGK
moes in Desember ook van hul planne
afsien nadat die regering gedreig het
om stappe teen hulle te neem.

Maar teen 1986 was die bal aan
die rol met verskeie arnpsdraers van
die brei: demokratiese beweging,
vakbond-, kerk-.. en gemeenskaps
leiers wat sarnesprekings met die
politieke bannelinge gaan voer het.
Afrikaner- en ander akademici het
gevolg.

In Iunie 1986 het die voorsitter
,van die Afrikaner Broederbond en
rektor' van die Randse Afrikaanse
Universiteit, JP de Lange, lede van
die ANC in Amerika ontmoet. Dit is

'bekend dat verskeie lede van die
Broederbond, onder andere prof
Willem de Klerk, ook reeds die ANe
van aangesig tot aangesig ontmoet
het. Om verskeie redes is die gesprekke
geheim gehou.

Dit was egter die "trek" van 62
Afrikaners na Dakar in Iulie 1987
wat die argwaan van die regering
gewek het. Die kontak met leiers-

Die Lusaka-safari's raak al mode...
I '

I figure van die ANC het 'n politieke Harare ontmoet het,
, born in Suid-Afrika losgelaat, ' Die afgelope drie weke was die

NADakar het sowat 35 "ontmoe- 'ANC so te se op 'n daaglikse basisin
tings" gevolg. Die afvaardigings het .konferensiemet Suid-Afrikaners, Op
'n groot getal professionele groepe 29 Junie het die grootste groep Suid
ingesluit, maar dit was die op- "Afrikaners n6g, 114; onder die vaan-
spraakwekkende besoek van drr Danie del van die Five Freedoms Forum '
Craven en Louis Luyt van die Suid- met die ANC,-onderleiding van hul '
Afrikaaanse Rugbyraad in Oktober president] Oliver Tambo, in gesprek
1988 wat die regering weer op die getree, Lede van dieANC-afyaardi-

i aanval geplaas het. De Klerk het die ging het onmiddeIlik daama ria Vic:
i ontmoeting in sterk taal afgekeur en' toria Falls vertrek om 'n Afrikaanse ,
; ook gedreig om die staat se subsidie '. skrywersgroep vanuit Suid-Afika te!aan die SARB kort te knip. ' woord te staan. Terug in Lusaka was
" Later dieselfde maand is die "to: daar 'n sewe-uur lange konferensie
'i tale aanslag" verder ontmitologiseer met lede van die Demokratiese Party
i toe 'n groep Suid-Afrikaners,lede onder leiding van Wynand Malan.
; van die ANC en politieke akademici Senior regters het vandeesmaand

van die Sowjet-Unie in Leverkusen, met ANC-verteenwoordigers in
: Duitsland ontmoet het. Verskeie Londen beraadslaag, terwyl27 jong
, besoeke na Rusland het hierop ge- leiers pas van 'n Idasa-toer van twee
~ volg. weke aan buurstate teruggekeer het

'Vanjaar het afgeskop met 'n be- waar ook met die ANC gesels is.
ilangrikekonferensie tussen Leidende ekonome vanuit Su:id-
! regsverteenwoordigers Qor mense- Afrika, onder andere Simon Brand
regte in Harare. In Maar! vanjaar het van die Ontwikkelingsbank en Ian
'n groep van die Universiteit van Loinbaard van die Reserwebank, het

,Stellenbosch weI die pad Lusaka toe verlede week 'n ANC-afvaardiging
•gemaak sonder enige nadraai, terwyl, op'n konferensie in Lausanne, Swit
ivroueleiers van die ANC en vroue serland ontmoet oni oor 'n "post
.van binne Suid-Afrika in April in ,apartheid ekonomie" te beraadslaag.

Ontmoetings tussen SuiMAmkaners
en lede van die verbode African " ,
N alional Congress het in die laaste
vyf jaar s6 uitgebrei dat sowat tagtig
"amptelike" ontmoetings eri 25 kon- .
ferensies aangeteken staan,
Die ontmoetings tussen ' georgani

seerde groepe van binne Suid-Afrika
en ampsdraers van die ANC bring
egter nie in berekening die talle "in
formele" en "geheime" gesprekke wat
individue vanuit Suid-Afrika met lede
van die ANC voer nie. '

Die gesprekke, hetsy in Harare,
Lusaka, LondenofEuropa vinddees
dae omtrent op 'n daaglikse basis
plaas.

Die eerste van die aangetekende
besoeke tussen wit Suid-Afrikaners
en 'n ANC-afvaardiging het in die
maande na die afkondiging van die,
eerste noodtoestand op 21 Julie 1985
plaasgevind.Indielaastesesmaande
van die jaar het die ANC twaalfgroepe
van binne Suid-Afrika te woord ges
tam.

Onder die eetste besoeke was die
van 'n groep top-sakemanne en koe
rantredakteurs. Kort op hul hakke het
'n afvaardiging van die PFP gevolg.
Die heme het egter losgebars toe dit

FOKUS OP GESPREKKE MET DIE ANC

was miskien meer vrugbaar wat
gesprekdiepte betref, maar as 'n
simboliese gebeurtenis was dit son
der weerga- veral omdat die rneeste
afgevaardigdes Afrikaans was.

Dit was sekerlik nie die eerste
kontak met die ANC nie. Professor
HW van der Merwe van die Univer
siteit van Kaapstad se Sentrum vir
Intergroepstudies het reeds geruime
tyd gesprekke met die ANC-Ieier
skap gevoer,Daar was ook die 1985
besoek van senior sakelui aan die
ANC, maar dit was in 'n groot mate
teen-produktief weens die rigiede
houdings wat ingeneem is.

Maar die wiel het verder gedraai
as net gesprekke met die ANC wat
byna alledaags geword het: die Broe
derbond en senior regeringsampte-

, nare het self in die geheim begin
gesels met die ANC.

EnnaPWBothasekoppieteemet
" Nelson Mandela kan daar ook nie

meer teruggekyk word nie.
Wat belangrik is, is dat die hou

dings aan albei kante versag het nA
die gesprekvoering. Waarnemers sien
'n duidelike nuwe houding en prag
matismebydie ANC sedert Dakaren
die gesprekke wat daarop gevolg het
. 'nANC-woordvoerderreageers6:
"Van ANC-kant het ons sensitief '
geword vir wit vrese en veral die
Afrikaner se gevoel oor sy taal. Deur
die gesprekke is ons ook aangemoedig
om in groter detail oor sosiale, poli
tieke en ekonomiese faktore in Suid
Afrika te dink."

Volgens hom moet daar vera! gekyk
word na die "ontwikkeling" van die
gesprekvoering sedert die besoek van
sakemanne onder Ieiding van Gavin
ReIly in Lusaka in 1985 en die uittog

'van 62 Afrikaners in 1987.
"Toe het albei groepe met

vooropgestelde idees by die
gesprekstafel opgedaag en het die
debat vasgesteekby witvrese oor 'n
ANC-hegemonie, die ANC se beleid
van gewapende stryd, die rol V3J1 die
Suid-Afrikaanse Kommunistiese
Party, sanksies en die toekoms van
die Afrikaanse taal. Hulle wouhe ons
moet bepaalde posisies inneem om,
hulle te sus. ' i

,_ "Die,vrae word steedsgevra, maar
, nou in die vorrn van 'n gesprek en nie

deurbepaalde posisies op die ANC te
probeer afdwing nie, Veral ten op
sigte van geweld het mense begrip
begin kry vir die historiese aanloop
tot hierdie stap," se die ANC-

En verlede week het die SAUK in
sy berugte oggend-komrnentaar na
die safari-gangers verwys as "wel
menende Suid-Afrikaners".

As 'n mens terugkyk, dan is dit
duidelik dat Dakar die ys gebreek ,
het. Van die ontmoetings na 1987

'Die weg is gebaan
vir kontak tussen '

die ANC en die
regerin9' _,

Links: Abdou Dlouf, .I

president van senegal, by
Van Zyl Slabbert en Breyten
Breytenbach. Dakar, Julie

1987.
Bo: Ole Afrlkaanse ,

letterkundlge Ena Jansen en
die ANC se kulturele hoof,
Barbara Masekela. Victoria

valle, Julie 1989.

Middelpunt van die media se aandag: Thabo Mbeki, Van Zyl
. Siabbert en Breyten Breytenbach in Dakar.

Zaplro se slenlng van die verwelkomlng wat die Dakargangers by
hul terugkeer op Jan Smuts gekry het.

Die hoofskreeuers teen die be
soeke, die koerante van die Nasio
nale Pers, het selfs verlede week een
van hul joemaliste toegelaat om as
afgevaardigde na die beraad by die
Victoria-valle te gaan - en redelik
neutraal verslag te doeri."

D1T is vandeesmaand presies
tweejaarsedertdieeerstegroot
"ANC·safari",dievan60mees

.tal 'Afrikaanssprekendes na
Dakar in Wes·Afrika, plaasge
vind het. Soosdie geval is met
die oorgrote meerderheid
daaropvolgende kontakte met
dieANC,!sdit gereeldeur Alex
Boraineen VanZylSiabbert se
Instituut vir 'n Demokratiese
Alternatier vir Suid-Afrika
(Idasa).

Die Dakar-hemad, watbesoeke
aan Ghana en Burkina Faso
ingesluit het, het 'n nasionale
histerie tot gevolg gehad. Die
SAUK en koerante watdierege
ring ondersteun, het weke lank
hoofberigte daaroor gedra; dit is
herhaaldelik indieParlement be- '
spreek; mense hethul werkver
loor; dieregering hetgedreig om
safari-gangers sepaspoorte terug
te trek.

Die Dakar-gangers moes weens 'n
, woeste betoging opdie lughawe Jan
Smuts skelm deur die polisiekantoor
op die lughawe huis toe gaan.

Beeldhetindietweewekewatdie
Dakar-beraad geduur het, tien hoofbe
rigte daaroor gedra. Die Burger was
nie veragternie. Hulle het die Dakar
iete "parvenu's van die para-politiek"
en "nuttige idiote" gedoop en gese

.die hoogste lof wat die ontmoeting
sou kry, sou van die Kremlin kom,

Die Citizen het dit te segehad;
"We say that Slabbert and Co not
only betrayed all law-abiding citi
zens of this _country by their mad·,
desire to talk to terrorists. but they
betrayed the moderate blacks in par-

" \iC\l\a:r:' ~"-R"l'l'<>nyheh~'nienn.ee,
saarngestem en gese Slabberthet swart
Suid-Afrikaners"indie rug gesteek".

Maar kyk hoe het die wiel nou
gedraai: In' die afgelope drie weke
'alleen was -daar sewe besoeke van
meestal blanlce afvaardigings na die
ANC. .

Nou haal dit skaars die koe-ante.c.; '
en wanneer dit weI gebeur, is dit
hoofsaaklik feitelik,

10
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Uittreksels uitGavin ReIly seoorsig van die bedrywighede van Anglo American Corporation
indie finansiele jaargoeindig 31 Maart 1989.
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Minorco
Minoreo se aanbod vir

beheer van Consolidated
Gold Fields is deur die
beherende owerliede in
Brittanje, die Europese
Gemeenskap en die
Verenigde State goedge
keur, maar is deur 'n
antitrust-aksie in 'nVS
hof gekelder. Minorco.het
sedertdien 'n kontantaan-

"bod van Hanson PIc vir sy
Consgold-belang aanvaar,

,wat die maatskappy in
staatbehoort te stelom
nuwe beleggingsgeleent

<hede op 'n sterkkapitaal
grondslag te benut.

Internasionale Beleggings '
.Ons is in die eerste instansien

diepgewortelde Suid-Afrikaanse
. , instelling, letswat ons geensinswil

verander nie. Maar Anglo American se
beleid om sy oorsese belange op die'
grondslag vansytegniese en finansiele
vermoens uit te bou, salvoortgesit word, .
sowel regstreeks - soos in Suid-Amerika,
waar ons werksaamhede 'n utters
geslaagde jaar beleef het - as ter
ondersteuning van Minoreo.

~ Prosperkteerwerk inn afgelee deel van Namibia ,.,' . " ,

Prestasiein Suider-Afrika
.In Zimbabwe het ons geassosi

eerdes voorspoediger tye beleef, Ons
'. beleggings inZambie het, indie

plaaslike geldeenheid, goed gevaar, maar
dividendremises is drasties aan bande .' '
gele. In Namibie ontwikkel ons 'n
goudmyn by Navachab, In Botswana
.neem ons aan'n groot soda-asprojek
deel en in Mosambiek oorweeg ons '11

aantal geleenthede...

,Vooruitsigte inSA
Ons verwag om gedurende die

komende 18 maande nuwe mynonder
nemings op die gebied van onedelmetale '
aan te kondig. Op nywerheidsgebied is
Highveld Steel, wat, benewens ander
rekords, gedurende 1988" meer aseen
miljoen ton staal geproduseer het, besig

, om invennootskap met Samancor', .
ondersoek in te stelna 'nprojek om
vlekvrystaal vir uitvoer te produseer,
tel"WYI Mondi Paper, wat ook rekordre-
sultate behaal net, dieollrigtingvann '
tweedepulpvloeilyn inRichardsbaai

.beplan.

.::2
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Die Internasionale Front
Internasionaal is die debat oor

hoe om apartheid te beeindig en 'nnuwe
Suid-Afrika te skep stadig en aarselend
besig om verby die wagwoorde van
sanksies en isolasie te beweeg,

. Die Sowjet-Unie, met klaarblyklike
steunvir vredeskikkings in die streek,
dra ook elemente van ekonomiese en
politieke realisme tot die debat by wat
nie net Pretoria segetroetelde mite van
die totale aanslag sterkbevraagteken
nie, maar die ANC minstens in 'n mate
aangespoor het om weer eens na sy
konstitusionele en ekonomiese voor
skrifte vir Suid-Afrika te kyk.

. Indien die regering na die
verkiesing stappe doen om die politieke .
landskap te verander deur die vrylating
van politieke gevangenes en deur die
vraagstukke van die noodtoestand endie'
status vanuitgeweke bewegings aante
spreek, sal opposisiegroeperings
vanselfsprekend van die gerieflike
standpunt van protespolitiek moet
wegbeweeg nadiebehoefte om die harde
werklikhede van die Suid-Afrikaanse·
situasie te erken asook om kompromis- .
oplossings te beding en te vind wat
miskien nie aanabstrakte ideologiese
standpunte voldoen nie.

Besigheid enApartheid ..
'n Nie-rassige omgewing hetbuite

die fabriekshekke net so 'n besigheids-.
noodsaaklikheid geword asbinnedie
fabriek self.

Die besigheidswereld se saak -
'. benewens morele oorwegings - ten

gunste van die afskaffing van die Wet op
Groepsgebiede en ander diskrimiherende
wetgewing isdat dit, deur te verhoed dat
vrye onderneming werklik totdiebeskik- .
king van aIle Suid-Afrikaners gestel
word, groei enwelvaart aanbande Ie.

Indien munisipaliteite in gebiede
waar ons werksaam is stappe doen om

.apartheid af.te takel, salhulle ons steun
. geniet,

Nuwe Leierskap inSuid-Afrika
Die taak van die nuwe leier van

die Nasionale Party, mnr De Klerk,
gesteun deur die jonger geslag Nasio
naliste, isomdiehervormingsproses te
volvoer en, nog selfs belangriker, om
gestalte en inhoud aan 'n na
apartheidsvisie VIr ons land teo gee,
.gegrond op diewaardes en aspirasies
watSuid-Afrikaners verenig eerder as op
diewat hulle verdeel.

Mnr James Ngcoya, President van die Southern
.African Black Taxi Association, endr Chris
Garbers, President van die Wetenskaplike en
Nywerheidsnavorsingsraad, bespreek die
besonderhede van 'ngroot Anglo American
Corporation-bydraetot padveiligheldsnavorsing

.met mnr Gavin Reily, Voorsitter van AAC. ~
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Hierdie onderhandelings is uniek
indie mynbedryf, en inderdaad inSuid

, Afrikaanse nywerheidsverhoudinge.

Omdat ons glo datondernemer
skap op klein skaal netso 'ngroot bydrae
totons gemeenskap kan lewer as groot
skaalse maatskappybedrywigheid, brei
die Korporasie en sy geassosleerdes hul
aankoop- enonderkontrakteringsverbin-
tenisse met klein ondernemings uit.

.~ Die revolusie van ekonomiese .
geleenthede stel swart Suid-Afrikaners
instaat om hulself van die
onderdrukkende arm van die amptenary
te bevry enbeheer oor huleie lewe te
verkry op 'n marrier wat in die verlede
eenvoudig nie moontlik was nie, en wat
hul selfagting en waardigheid verhoog
het. Na gelang hierdie revolusie uitbrei,
sal ditdeur aldiemaatskaplike en
politieke strukture van ons land' gevoel
word, na my mening terbevordering van
die taak om voor die einde van die 20e
eeu 'n nasie in Suid-Afrika tebou,

"Waar ons pas 'n bevredigende
. uits1.ag op die 1989-loononderhandelings .

behaal het, koester ons die hoop dat die
onderhandelings tussen die NUM en ons

. geassosieerde mynmaatskappye om 'n .
gedragskode wat gedrag in die werkplek
sal beheer en geweldpleging in die

. .werkplek sal verhoed sowel as 'ngeskil
prosedure vir individuele ontslag tot
stand te bring, net so geslaagd sal wees.

Ten slotte bedank ek namens die direksie die personeel vir; ,.;.
.hul getroue diens en hul bydrae, nie net tot ons sukses vanjaar nie,
maar ook tot die stewige vordering wat die Korporasie namy .
mening maak om 'n doeltrejfende bydraer. tot die opkomende na- .
apartheidsgemeenskap teword. Suid-Afrika se volgende ,dekade .

.kan moontlik die moeilikstevan die eeu wees, maar is beslis die

beloweruMte.. "n ...'.••..,.• ~" •.......'." ....
"\A~~~'

. CSiJ(Si]~·
. Anglo American C9rporation

ofSouth Africa Limited
Die volledige teks van rnnr ReIly severklaring endie Korporasie se

jaarverslag isbekombaar by Consolidated Share Registrars, .
Eerste Verdieping, Edura,Commissionerstraat 40, Johannesburg 2001.,'

.
Binne die Korporasie is dit 'n

sleuteluitdaging om ons nie-rassige .
personeelbeleid inpraktyk om te sit. Met
die oog hierop is ons besig om die
volgende te implementeer:

.,
J .

.
. Anglo American en De Beers se ..

Voorsittersfonds doen nou skenkings van,
ongeveer R50 miljoen perjaaren het 'n
groot aandeel daarin gehad om die
sektore van tersiere en private
sekondere onderwys vir studente van
aIle rasse oop te stel.

133 000 van die Korporasie en sy
geassosieerdes sewerknemers besit nou
Anglo-aandele deur deelname aan die
aandeelhouerskema vir werknemers.

KI.F.kCK& WIIITf.· 'N SM1U II & SAATCIU.A(jr.NT~KAI'/1765OJ4

".~

, I ':.)
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Laat staan die koeels, drink teeNA twee weke in Namibia, Zim
babwe en Lusaka weet ek een ding:
Dis heeltemal onnodig dat ons hier
in Suid-Afrika ook,soos in Namibia
en Zimbabwe, deur 'n jarelange
burgeroorlog gaan en n6g duisende
lewens opoffer voordat ons begin
onderhandeloor ons toekoms.

"Daar is geen sin daarin am jou
joogmense in 'noor\og te laatdoodskiet
endieselfde resultaattebereik watjy
deur onderhandeling kon doen nie,"
het die Speaker van die Parlement in
Zimbabwe. Didymus Matare, in
Harare aan ons gese,

Die resultaat waama hy verwys
het, is dlt waarvoor die Suid-Afri
kaanse regering, en die Rhodesiese

. regering voor hom, nag al die jare so
bang was: Die gevreesde swart
meerderheidsregering.

Oat dit onafwendbaar is. ook in
Suid-Afrika, laat sekerlikby niemand
meer enige twyfelnie. ('n Paar fossiele .
baklei nag daaroor of dit wenslik is
ofnie).

Is dit regtig nodig dat n6g mense
doodgemaak moet word, datn6ghaat
tussen wit soldate en swart town
ship-aktiviste opgebou word voor
datons begin praat, nieoordie6fvan
meerderheidsregering nie, maar oor
hoo dit gaan lyk?

Duisende jong witmans . die
regering wil nie se presles hoeveel

nie - daardie geliefde "manne opdie
grens" van die teedrinkende weer
magtannies, het die afgelope 23 jaar
in Namibia en Angola gesterf.

Die meeste van hulle kom nie
eers van daardie land af nie. Hulle
was Suid-Afrikaners wat vir Suid
Afrika, so hethulle geglo, gesterfhet
in 'n ander land- SA se eie Nam.

En n6g duisende jong mans,
Namibiane die keer, het in dieselfde

. oorlog gesterfvir 'n basiese demokra
tiese reg waaraan nou, uiteindelik,
uiting gegee word: vrye en regver
dige verkiesings vir 'n demokratiese,

Anton Steenkamp

verteenwoordigende regering in
Namibia.

Swapo gaan waarskynlik die ver
kiesing wen. Die leiervan die SWA
NP, Kosie Pretorius, het nou die dag
saam met Swapo se leiers gaan tee

. drink en die komende verkiesing,
.waaraanhyookdeelneem, bespreek..

Dis nou die mense wat ons broers
en vriende in Suid-Afrika so 'n paar
maande gelede nog doodgeskiet het
in Namibia en Angola. Waarvoor?

Hier by die huis drink die mense
.ook al saam tee.Selfs die twee groot
base van die Suid-Afrikaanse poli-

tick. PW Botha en Nelson Mandela,
en dit nogal in Tuynhuis.

'n Mens is bly daaroor. Jy kan net
vra: Hoekom nou eers?

Reeds 25 jaar al, langer as 'n
leeftyd vir sommige van ons lesers,
sit hy in die tronk en vertel die Na
sionaliste 'n mens praat nie met ter
roriste nie.

Intussen word Umkhonto we Sizwe
gevorm nadat die ANC van 1912 af
gevra het om met die regering te
onderhandel en die geweierhet, soos
hulle (amptelik) nog steeds doen.die
SAW se soldate word in die town
ships, en Angola. en Botswana, en
Zimbabwe. en Mosambiek ingestuur,
en die stryd - en doodslag - duur
voort.

Ondanks die ANC se riglyne aan
MK-soldate om net militere en staats
teikens aan te val, was daar 'n jaar of

.twee gelede 'n paar ongelukkige
voorvalle - bornrne in Wimpy Bars
en in 'n kroeg in Amanzimtoti waarin
burgerlikes dood is.

Die skuldiges het agtema getuig
dat hulle sonder magtiging opgetree
het, en nil 'n dringende boodskap uit

Lusaka is die aanvalle en skuldige
MK·soldate gedissiplineer, maar die
skade is gedoen en die bitterheid
groei, van albei kante af.

Die bomme is geplant uit bitter
heid,nadat mensese ouers, broers en
susters deur wit soldate doodgemaak
is, en dit skep verdere bitterheid.

In Zimbabwe is 'n nuwe geslag
mense, wit en swart, besig am die
bitterheid van 'n veertien jaar lange
bosoorlog tebesweer. Ons kan dit .
nog verhoed voordat dit te ver gaan.
Die ANC is bereid am te onderhan
del, soos nog altyd die geval was; en
dit wi! selfs Iyk asofdie NP·regering
sostadig beginom40jaarvanhul eie
propaganda ongedaan te probeer
maak. "In Suid-Afrika is ons almal
een, Laat ons hoop dat ons binnekort
ons gesamentlike toekoms by die
huis kan vier, in Pretoria, op die plat
teland. Vrede is moontlik,"

So het 'n ANC-woordvoerder
Saterdagaand in Lusaka gese. Ek
hoop en bid hy is reg - en dat dit nie
nog 'n paar duisend lewens sal kos
om blankes in ons land te oorreed
nie.

Poesie, strategie en die GrootNee

Die doodstraf ontkenCod se

deurskemer, cloak and dagger, klan
destien. Sorns klugtig, al wou die
Staat nie die grap yang nie. Sy Atlas!
Okhela-organisasie was heel obskuur
en onstabiel. .

Vir Hein kan mens skaars ver
mom sien. Nog minder 'n vals iden
titeit met inlewing uitspeel. Hy is
enkel wat hy is. luis daarom nie 'n
lone ranger. wat duisend selwe
selfgenoegsaam in horn ronddra nie.
Sy organisasie 'n gevestigde een,

I'm dreaming of a City! it was my
own invention! I put the wheels in
motion{ a time for big decisions,
sing David Byrne.

Breyten en Hein is albei figure
wie se blote sowees keuses kan

.afdwing. Tans verenig die twee se
invloed in die besluit oor poesie en

,strategic.
Wil jy strateeg wees, moet jy die

lewe ontneem; jy het per implikasie
gese datrnense nie regtig kan veran
der nie; jy het daarmee geiinpliseer
dat God nie almagtiglS nie; jy het
fmansiele oorwegmgs 'n grater faktor
gemaak as die kosbaarste ding wat
God ooit .geskape het. naarnlik die
menslike lewe (so asof gevangenes
noodwendig onproduktief aangehou
moet word).

Die hele saak word verder ver
donkerdeurdat diehele stelsel onder
verdenking is dat rasse. ideologiese
en politieke oorwegings 'n rol speel
in die toepassing van die doodstraf.
Mense vergelyk eenvoudig die
"Upington 14" se straf met die saak
van die polisieman wat op Kakamas
2 mense - een van hulle 'n vierjarige
dogtertjie • doodgeskiet en 5 ander
gewond het Hy is naarnlik op 'n

hoe die ego in die groep/kollektiwiteit
moet opgaan voor strategic rnoont
lik is.

Grosskopf het die regte stap na
strategic geneein deur hom aan 'n
altematief tot die weermag en die
regering te verbind, nie slegs tot
laasgenoemde nie.

Dis nie die enigste pad na strate
gie nie, maar waarskynlik die mees
direkte een. Hy is dus ook een van
wie Breyteri sou kon se: "Jou lewe is
'n wapen,"

Battered en taai na Pretoria Sen
traal en Pollsmoor, maar volgens
gerug nog Propvol sprenk se Breyten
deesdae: "Jy reis vinniger alleen,
maar verder saam met ander."

Hein Grosskopfhet dit klaarblyklik
vinniger geleer, Mens hoop hy hoef
nie duurder vir die die kennis te
betaal nie.

voortrekk:erslaat dwarstrekhet, poesie
bevorderen strategic befonkfaai het,

Toe die Nasionaliste niemeer
Afrikaner-individualisme kon han
teer- nie, was die weermag reeds
toegerus om dit te doen. Deur ten wil
en dank aan jong Afrikaners te leer .

uiters skaars. In die Nuwe Testa
ment maak die koms, die optrede en
die prediking van Jesus egter 'n ra
dikale verskil - ook sover dit die
doodstraf aanbetref. .

Ander norme geld vir Christene.
Gaan lees maar die Nuwe Testament
- en begin sommer voor!

Enige sprake van die regverdi
ging van doodstraf skitter in sy
afwesigheid.

.Van Christene word eerder gevra .
om te werk vir bekering, om mekaar
as medesondaars te vergewe, om
mekaar te help en te ondersteun, om
nooit moed met mekaar op te gee
nie. Vergelding, oordeel, wraak en
straf kom God toe.

Maar wathetjy gedOen wanfleer
jy iemand met sy lewe laat boet? Jy
het daardie persoon die reg om te

stadkan vat watjy kry. Breytenkon
stede opdroom, maar hy't nie van
Egoli gehou nie. (Hein se tuisstad).
Kaapstad en Parys was sy uitvind-
sels..- .

Ek se. nie hy's egosentries nie.
Bloot dat daardie individualisme wat

is Kommunistiese lande ons terloops
ver voor, Hulle misbruik ten minste
nie die Bybel terverdediging van die
praktyk van die doodstraf nie.

Die enigste norm wat in die ver
band kan geld, is daarom nie die
Bybel nie, maar eerder die openbare .
mening. Wanneer die "volk" dit wil
he, word die regering genoodsaak OIn
dienooreenkomstig weue te maak.
Finansiele oorwegings word gewoon
lik as hulpmiddel gebruik om die
openbare mening mee te steun. Dit
kos die staat kwansuis te veel om
sulke mense aan die lewe te hou.

Wanneer Suid-Afrika die dood-'
straf-so menigvuldiglik toepas, kan
dit daarom net wees omdat die meer
derheid van die bev~1king dit steun.

Die Bybel en geld word probleem
loos bygesleep en gebruik as reli
gieuse'en finansiele hulpmiddels om
die doel.van die volk te dien.

Getalle het egter nog nooit 'n
argument gewen of. 'n slegte saak
goed gemaak nie.

. l(om ons wees duidelik oor een
ding: Niemand kan met reg beweer
dat die doodstraf op. 'nspesifiek
Christelike oortuiging gegrond is nie.

Ja, die Ou Testament maak weI
voorsiening vir die doodstraf. maar
self dan was die toepassing daarvlin

VRYE WEEKBLAD se onderhoud
met Hein Grosskopf het mens laat
dink OOr die ooreenkomste tussen
hom en Breyten.

.Albei het die Groot Nee gese, en
gewaai. Albei was bloedjonk alhuis- .
houdelike name wat met dik stemme
gepraat het, konsternasie gesaai het.
Breyten is immers die rnees cnaris
matiese mens wat ek nog gesien het,
en Hein Iyk of hy dit ook het.

Maar die verskille is nog opval
lender. 'n Mens ken byvoorbeeld nie

, vir Breyten vra wat hy met sy vrye
tyd aanvang nie. Sy antwoord sou te

. lank wees. Sy stokperdjies het die
heuwels vol gewei. Hy was immer
aan die dig. skilder of mediteer as hy
nie op reis was nie, Hein hou van 'n
bock en 'n bier. Breyten se selfde
fmisies het bundels beslaan. Hein is
bondig: hy's lid van die Umkhonto,
'n politieke soldaat.

Breyten se bydrae tot intellektu
ele kultuur kan kwalik oorskat word.
Vat al sy verse. weg, en hy is nog
formidabel as prosateur, as die New
Jounalist van die Concessions, die
kultuurpionier wat die Egiptiese

-Doodsboek Afrikaanse huise bin-
negedra het, Sy formulering van 'n DIE hofsaak van die "Upington 26"
nuwe Suid-Afrikanerskap kan eers- onder wie 14pas die doodstrafopgele
daags 'n handleiding in die struggle is weens diemoord op 'n polisieman,
word. (In Seisoen te Paradys). het meer as net hulle lot onder ons

Maar hoewel geen dilletante nie, aandag gebring.Dit stel op 'n baie
bly sy aanpak die van 'n digter, Hy is dramatiese wyse inderdaad die hele
eerder individualis as spesialis. praktyk vandiedoodstraf as sodanig

Hein lyk vir my die skerp maar aan die orde.
doktrinere intellek waaraan 'n Ons land het die twyfelagtige
massiewepraxisswaai,Hy dinkdinge voorreg om bekend te staan as een
deur, maarreglynig, nie paradoksaal van die lande waar die doodstraf die
soos Breyten nie. Hy is forser, di- meeste toegepas word. Prof Lourens
rekter as BB (nie noodwendig sterker du Plessis. 'n hoogleraar in die
nie). Hy se homself reguit. regsfilosofie, wys byvoorbeeld in die
Bevraagteken homself minder. verband daarop dat Suid-Afrika se

Breyten se verhouding met die 164 teregstellings in 198710shande'
taal wat so glad in sy mond Ie, was hoer is as in enige ander Westerse
gewroeg, problematies, somS rna· land (Rapport, 11 Junie 1989).
nies-depressief. Dis die quarrel kiss . Dit laat die vraag ontstaan na die
and make up-reflekse van iemand legitimiteit vandie doodstraf. Waarop
wat te lief het. grond 'n staat sy praktyk om mense
. Hein het in sy eie woorde nooit' met die dood te straf?

geskroom met Afrikaans nie, en dalk . Party mense sal helaas antwoord
juis daarom was hy die een wat kon dat die Bybel ons dit leer. Jy weet
uitvind die Spies van die Yolk ken mos, die "oog vir 'n oog"-lering. Die
van muskietejag. vergeldingswet, onthou. Wat.jy 'n

Breyten het die mistieke Niks is ander aangedoen het. moet jy in gelyke
dooden·alles-dans in Van WykLouw mate terug ontvang.
raakgesien. Hein die regsprekende. Nie alle lande is egter so "Chris-
Vir Breyten is die dood 'n vitale . telik" soos ons nie. Waar haal daar
metafoor, vir Hein 'n morelekatego- '. die lande hulle reg tot doodstrafvan
rie. Breyten se strategiese werk was,· daan? Sekerlik (en genadiglik) tog
soos hy self in sy Confessions laat nie uit die christelike eliek nie! Daar
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Jakes Gerwel

die Afrikaners en die bannelinge
lcIaargekom het? Hoe baie ons vir
mekaar te se gehad het? Hoekom
dinkjy was ditso? Ekheteers gedink
dis oor Vemy February wat so ver
lang om nog ten keer snoek te eet,
oor hulle versugting na d\D1 gedroogde
skaapworsies uit die Karoo, oor hulle
hartseer om weer die Maluti's te sien.
Maarek wondernou,daaris dalk iets
groter, daar is dalk baie meer Afri
kaners as wat 'n mens vermoed, baie
meer Afrikane as wat 'n mens vcr
moed.

Macho

ernstige probleme as hulle nie die
demografiese sames telling van ons
mense weerspieel nie, Op 'n tydstip
waar swartmense aan die voorpunt
van die bevrydingstryd staan, moet
die probleem dringend aangespreek
word.

'n Verwante rede tot kommer is
dat die nie-rassige sportbeweging
nie daarin kon slaag om deelnemers
aan rassistiese sport oor te haal om
op hul velde te speel nie,

Die BDB het reeds reggekry dat
beduidende getalle witmense hul
gewig by die demokratiese bewe
ging ingegooi het. Die welslae van
die BDB moo oak deurdie sportvleuel
behaal word. '

Ons behoort flink te werk aan 'n .

••

•

•

.'n Groot groep
Afrlkaanse skrywers
het verlede week 'n

ANC-afvaardlglng by
die Victoria-vaile

ontmoet. JEANETTE
FERREIRA,

voorsltter van die
Afrikaanse

skrywersgllde, rig 'n
ope brief aan haar

mede-skrywers

het.
Nie-rassige sportsit opdie oomblik

met die probleem dat hulle anders as
die res van die progressiewe bewe
ging opereer op die grondslag van
wedywering en individualisme. Die
BDB word gelei deur 'n etos van
gesamentlike besluitneming en
optrede. Sport se houding dat die
individumoet uitblink, behoort op 'n
gesamentlik en georganiseerde wyse
deur die nie-rassige sportbeweging
aangespreek te word.

'n Emstiger probleem is dathoewel
Sacos baie steun in die Indier- en
Kleurling-gemeenskap kanwen, hulle
nie werklik indruk kon maalc in die
townships nie.

'nNie-rassige sportliggaam het

vir rue-

,W A . ld, .. beleid wit 'n groeiende setal wit~' :... ,e-re· to,e:-re'.. ~OpU;g::::_:dicdi~e-~SigC~ I ~'I . di6wysc: ...ons eunwuute ..
van dic demolaatiese bcweSing ver
derverpooL

'n Verdere probleem wit aan- .
Sespreelemoet word, is sportorgani
sasic. Durisdrie duicJelilcegroepe:
sportmense, administrateurs en toe
slcouers.
, 'n Nie-rassige sportliggaam wat
tot die bevrydingstryd wit bydra
beJloort te versckerdatdie driegroepe
demokraties georganiseer is. So 'n
georganiseerde liggaam lean as 'n
skeppende energie vir sosiale trans
formasie dien.

Naudat rassistiese sport suksesvol
geisoleer is, lean die hele lewessie
van die moratorium op intemasio
nale sporttoere in heroorweging
geneem word.

Onsdoelwitmetdie isoleringvan
Suid-Afrika in sport was nog nooit
om mense van die buitewereld te
isoleer nie.

Ek dink die tyd het aangebreek
dat ons ons nasionale spanne begin
organiseer om teen ander demokra
tiese lande deel te neem,

Oft sal 'n groot ideologiese oor
winning beteken enook diegene wat
aan rassistiese sport deelneem van
die voordele van die nie-rassige
demokratiese beweging oortuig.

Demokratiese inisiatiewe word
aangemoedig. In al die gevalle is die
leierskap van die demokratiese
beweging van besondere belang.

Sportlui kan <leurhul bydrae, in
samewerking met die werkersklas,
sorg dat demokrasie nog goner in
ons land bewerkstellig word.

rassige
sport'

Ole rektor van
die Unlversltelt .'

·vanWes
Kaapland, prof
Jakes Gerwel,

het die afgelope
naweekdle '

hoofrede by die
National Sports

Congressse
konferensle in
Johannesburg
gelewer. Hy het
gepraat oor die
berelklng van 'n
gedlsslpllneerde,

gesonde
sportliggaam

ter
voorbereldlng
van 'n post

apartheid Suid
Afrika. Hler volg

'n verkorte
weergawe van
sy toespraak.

Beste skrywer,

Tshwete

HOE was jou tuiskoms? Het iemand
al probeer om jou tas of huis te
deursoek vir "subversiewe materiaal"
wat jy van die Victoria-valle
deurgesmokkel het? Ons het immers
met "dievyand" kontalcgehad. Hulle
sou kon. Endalk doen hulle dit nog.
Maar is dit nog die moeite werd?·
Want die belangrikstedinge Watons
saamgebring het is nie konfiskeer
baar nie: die begrip watons ontvang
het en kon gegee het; die inligting 
die inligting wat hier in Suid-Afrika
van ons weerhou word ertIof ver
draai word; die vriendskappe; die
extended family wat onsontdek het.·

redes waarom 'n lewendige, nie-ras
.sige sportliggaam nie bestaan nie.

Sacos moet egter daarvoorerken
ning kry dat die beginsel van nie
rassige sport bly voortbestaan.
Tweedens moet hut ook 'n pluimpie
kry vir die wyse waarop hulle ras
sistiese sportin 'n groat mategeisoleer

almag

DIE sportkonferensie vind op 'n
belangrike tydstip plus - Suid·Af·
.rika stun op diedrumpel van. 'n
nuwe era. Die onIangse samespre- .
kings tuSSCR PWBotha en die sim
boliese hoof van die nasionale beVJY
dingsbeweging, Nelson Mandela,
onderstreep die p\D1t,veral wat be
tref die ontwikkelcnde magsvcrl1oud
ings.

Die ou apartheidsorde is allankal
besig om uit te sterr - dit word bloat
aan die lewe gehou deur sy onder
drukkende gewapende vuis - terwyl
die brei! demokratiese. beweging
(BOB) nooit tevore soveel legiti
miteit, steun en prestige hier en
oorsee geniet het nie,

Die tradisionele bondgenote van
apartheid - groat geldmagte tuis en
imperialistiese Westerse magte -het
kennis geneem van die demokra
tiese magte. Die demokratiesemagte
beset nou die hoe grond en hulle is

. die mense wat betrokke is in die
rnaak van geskiedenis.

Die witmagsblok sit met ernstige
krisisse qJ hande. Die Nasionale Party
in besonder sit in die knyp met die
ekonomiese krisis wat ons land be
leef. Werkloosheidsyfers neem
skrikwekkende afrnetings aan, daar
is geen antwoord vir die groeiende
golf van disinvestering nie, en daar
is geenantwoord vir die toenemende
inflasiekoers en lewenskoste nie.

Dieheersers shook met 'n ideolo
giese krisis, Die Nasionaliste se
oorheersing van die wit parlement
lyk asof dit iets van die verlede is
omdat hul steun na regs en links
wegkalwe. Die gereelde samespre
kings tussendie ANC en witmense is
verdere tekens van die ideologiese
krisis. .

Intussen is die stryd vir Nasio
nale Bevryding in die pylvak, Die
strategiese politieke inisiatiewe is in
die hande van die rnense,

Wat nou belangrik is, is die bou
van organisasies met 'n werklike brei!
en. demokratiese grandslag wat al
die sektore van ons mense insluit.

'n Verdere uitdaging is die skep
van die breedste moontlike koalisie
van anti-apartheidsmagte wat onder
die leierskap van die BOB apartheid
kan afskaf en 'n nuwe demokratiese
sosiale orde inlui.:

Die etos van die BDB kon sport
. nognie in dieselfde mate binnedring

as wat met ander sosiale sfere die
geval was nie. Dit sal 'n groat fout
wees om al die skuld op die South
African Council on Sport (Saccs) te
palc. Daar is ander dieperliggende

tegniese punt onskuldig bevind...
Bedink ook die statistiek van

bogenoemde professor, naamlik dat
in 1987 net 5,5 persent van die ter-.
eggesteldes wit was.

Met inagneming van die bevol
kingsamestelling is dit steeds rofweg
met 16 tot 84 persent buite verhou
ding.

Daarby neem teregstellings saam
met die politieke onrus in die land
toe,

S6 kan ons nie aangaan nie. Prof
du Plessis pleit op 'n voortreflike
Manier vir die afskaffing van ver
pligte doodstraf (hoewel nie vir die
algehele afskaffmt daarvan nie) en'
stel 'n hele aantal veiligheidsmega
nismes voor wat ingebou k.an word•.

Du Plessis se voorstelle sal die
hele situasie beslis meer aanvaarbaar
mm.

Mag daar egter 'n dag kom wan
neer die mense yan Suid-Afrika se
gewetens (ooleen veral hulie Christe
likegewetens) aangespreek word om
die onchristelike pralctylegeheel enal
te laat Vaal' ter willevanmcc:r beslcaafde
metodes van straf.

Fnmag die doodstraf intusscn nooit
.met rasse-, lc1asse- of ideologiese
oorwegings en voorleeure toegepas
wordnie.
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FWin Maputo
Ons vcrwe1kom dit dat die man wat na alle waar
skynlikheid nl SeptemberOIlS staatspresident gaan
wees,FWdeKIeric, nouatmetdieIeiersvanbuurstate
begin gesels.

Onsbn net hoop dathy nie so 'n OIleerlike beleid
teenoorMosambiek sal handbaaf as 51 voorganger
nie: teken vcrdrae en help boo aan infrastruktuur.
maar draai terse1fdcrtyd die kop eenkanlas elemente
steeds Renamo ondersteun.

tins wildie hoop uitspreekdatander hoofde van
buurstatenouook sal besefdat 'nnuwe strategic bier
ter landenodig is, en dat hulle almalbereid sal wees
omvir DeKlerkondervierol!te sien.DitsluitZambia
se Kenneth Kaunda,BotswanaseQuettMasire,Zim
babweseRobertMugabeen Angolase JoseEduardo
dos Santosin.

Dit maakniesukasPretoriasulkesamesprekinge
as 'ndiplomatiekeoorwinning virhulselfuitmaaknie.
Daar is nou belangriktr dinge in die spel: die nuwe
gees van vrede en onderhandeling in die sub-konti·
neat, Ditmagnie momentum vcrloornie. Die tydvir
retorietcnondeurdagte straf· en isolasie-maatreCls is
verby. "",' ( ~ ,-

.:; -r. ,. Onshoop oot DeKIer~ 'n mailwit nog nieveel
van Afrika gesien het nie, neem dit wat hy in OIlS
buurstate sien teTharte. ,' ,

. Ons hoop hy sien die welwillendheid en warmte
raak en voel aan dat di6mense ODS so graag in die
Afrika-familiewilverwelkom. .

Ons hoopook hy besefdie tragiesenagevolgevan
kolonialiste wat te lank aan wit heerskappygeklou
het, .

EnODS hoop hy kry die visie dat 'n demokratiese
Suid-Afrika die ekonomiese en kuIturele leier en
bondgenootvan die sub-kontinentkan word • totdie
heil van almalsuid van die Sahara.·

Die··',Cultural Desk'

-.

VrycWeCkblad.2.IJulie 1989

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

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

, .Fordsburg2033.
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bydrae
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Onshetonsalsterkuitgespreekteendiebesluitvan
die UDP-gesinde "TransvaalInterimCulturalDesk"
om die Grehamstadse knnstefees Oaf te keur",.,

Onshetdieweekprobeerantwoorde kryoar wieen
watdie "desk"is.wiehulleverteenwoordig, hoehulle
saamgestelis. wal hullemandaat isen wal hulle wilbereik. ' .. . " ,.. ..

Die antwootdewatonsgelqyhet,waS vaagen on-
bevrcdigend. .

Totonsmeerbevredigendeantwoordekry,kanoriS
nie verkwalilc wordnie as ons glodat die "desk"00

demolcraties en teen-produktief is en dal die hele
konsep onbekook is. .
. Soos die "desk"nou 51 werk doen, maak dit OIlS

senuagtigoorhoedie breedemokratiese bewegingin
'nposl-apartheid Suid-Afrikametkultuuren vryheid
van die individu gaanomgaan. "

So se bulle

1.

..

I
~
~

-.i.~leermos uit vorigefoute, Die briefis nie 'n dikwelsnie meer as konsultasienie, en dit -~
geskiedenislesnie; as jy wit bodderom uit " is 'n heeltemalander soort transaksie. ~

te vind, die feite spreek oorweldigendvir Om te "konsulteer" is om informasie of j
hulself:om Mosambiekin dieselfdepot as advies te sock. Nadat die informasie inge- I
ander Afrika-Iande te gooi, getuig van 'n win is, hetdie persoon wie gekonsulteer is , £

. groat misverstand. ., . " geen kontrolcoar enige opvolgaksie nie. t
Is dit nie 'n bietjieimmoreel om te . Die wit gekonsulteer is, het geen mag ,i

worryoorslaggate in die pad asdaarsoveel .nie! .' '_'. .;,' . ~
grater problemeorals rondomjou is nie1 . Om te "onderhandel" is om te bie, om ~

Enas jy vir my gaan se dat ek versko-" . ooreenstemming te verlcry,'omtemedieer . _,i
,. .~Eugene is 'n saggeaardemens wat omgee vif ~dcr. HormeyerScholz van Johannesburg Dings maak, dan voel ek Ius om jou te en 'n kompromictc bcreik. Elkeonderhan-:1

. '. . , ' . verwurg met daardie cinste draad waarop '" delaarhetsekeremagtcwathynadie proses ji
; 'mcnse;~.-Andries ·Tcrre'Blanch,e, die AWB·leier se sk..yf:<':-· . J'yklaarblyklik sohoog'envervan dieregtebrlng. Omegter suksesvol te onderhandel, ;1broer. ' .. , .' . 1;

. ',' ,._" . Chris Claassen.van Bloemf~ntein, in Vrye Afrika af sit. is om 'n gerneenskaplike doel te bereik. II

"Bobbejane,polisiehollrJc.;nsjimPansee-endiepragtigc' .Weekblad van 14 Julie, kan kritiseer, mi-· " Jy moet begin besefdat 'n.positiewe " Elke party moetdusbereid wees om :n . H
SuzannevanColler,22,g&anonderanderCun dieoptog'. >skienmel reg. dal Andre Zaaimanse artiker: . houdinguit diestaansj>oormoetontwikkel~ gedeel.evan symag prys te gee. ..... .... jJ
de:elneem." .- ~eeld oor 'n optogv~ dieDi~~ ~. oorMaputo 'n tipiesliberale romantisering ., . word, enophou om ()u bekende. Afrika· ..•.. ', Vit die aard van. die' saak. impliseer ,

.' .mmgsv;c:remgmg.~ .., ':' ,,' ~;. ':'c, . < " :' ,van 'n slegte toestandwas.maarhy is skuIdig geraamtesuit die kas te katrol enrond te onderhandeling 'n bcreidwilligheid om 'n H
..~.~l~~ :~eisaldWonslt~~eid·in.~OmdiI.V~~di~CNP·'Of. 'nu=~~S;Aro•. er.:.we.,..~.~:,e...~.,::;~::.~:i~~~ •". ::;j~~l~~:~tOoP ~~ .~~t .... : ~~tigde ~~?,,?ste gee,e~ ~~~ t~" .,' 'I';,'

,_ _... '~r" ........ ., ' NS:SOvanvc:ralgemenin8 .......•.. inic-·';·";'·,~BinnedielandOnderhinderdicregerin....
. di6 van dioKP onIslacmoet ruk.. - Dr ZachdeBCer • . ..' ., ...... ,~: "... . ...,--. ..,.

~.~:.~: ,':j;.', ~edel~er,~~~e~~~\1< ::~;: .;~..,.. '... . ;'.:.:: .. ~·~~~vcrI~:=~I~c:J:r~:d: ,=~':~C:::~~.' :~i=~k=~:l~~d-~~~:~: .'<·r
.' . .,: :~~Dio.NP se mcdcdeling dat by $CcdsniemCt die ANC' llandsgenote, m.et reg, hul l~wcnspeil Un,. in 51 ope. brief aan Mande1a."anderdnsc, >:magomtekonsulteeren tedikteernie,hulle .', '" ;,:, Ii
. '" . J1!Ulnie,is'ntolllcmisleidingvllldiekiesCisungesieri . vtrhoog?A::. '• .". ~~ ... ;. ;'.' .' : klompie wit Afrikaarissprekendes.Aan~.. "OOdcrhardd"«mdathilllclIooet.Suid-Afrika .' 1
",' dicre"....""opdic ........... vlalcmetdieANCI .•.;.,..·"AandiecDldcvandie.l·g-dilllnouas doenli1c._. .'.> . : ··:".·.. kanniclndersniC. ; •.... ,:,. J,:
•• " > 0-_ '''''''&"",.. - eler...... ..' ~ ..~ .' . '. ,." .' '"'.'.~'.' ',,:' . < ,"'. Dle':..:.. •.;;.-like·; 'g'ewilli'• :"h';'~d van" d'l'e, '. 1-,'

berudslaqhel.~ ~DrFerdiHarlU:Ilbefg"ClDdcrJeiervan' ,.dingo soMaparth«:id. ~lonia1isme, Rcnamo , '.' . uw.....1
1U

0 ... • ,

,diC;KP•..', "'.'" .,:.: ::"'~" '.j' "_, , .:', .... ~ '!=JlSOvoorts. en die SDllSme tcenoor soge- " Onderhandel'ofkons'ulteer." ."Nasionale Party om Ie onderhandel. moet .. J1
'; ..... , ', .. '. ~,,, :: . '..:' .. ;. . naamdcdcrdewCreld·st8ndamde, uit die.weg...,''metagterdog bejecD wOrd. Wanncer die . !;

-V~sum.?looi~cn~etlilcs'OOswathy van . . geruim is • is dit miskienweIeerder mense WMChalmersvan Durban skryf:,. NasionalePartyvan ondcmandeling praat, . ,:1
vroe~ m~ geskiedenis v:'as ~mc netop!Wgebied me), .)Natdinge ietwatromantiseerwatskoueraan Onderhandeling is 'n' woord wat dikwels • moel.'n duidelike verlclariIig vercis. word. J1
het di~Afrikan(riker telkc:ns 11\dieuurv~die~gstenood die wiel,sal sit, bloot omdat bulle 'n posi. deurdieNasionaleParty gebruikword.Die . van wathulle bedod. Gundaaronderhan- ,I.;
van die A anervolk,enveratvan.dlcAfrikaansetaal. tiower I!9uding hetasdiestreng ecrstew&e1dse treurigefeit isda~ware onderhande1ingnie. del. wordof gaanhulle slegskonsulteer en .
na vorcgetreemel'n verweerwalvnendenvyandverras kritici..' moontlik blyk. ten minste nie binne die diktecr1Ons het 'n reg om te weet. 11
~et:'neJ:enootskapvan~egt~Afriltaners"nHe1pmekaar. '" $ckerc Afrika·landeenlof hulle regeer- grcnse van Suid-Afrika nie.Wat die Na- (Briefverlcort) \1 .

nReddingsdaadbewegmg•• ProfFIJvanRcnsbn..... '.··· ·'derskannie... verskoon.w.ordm·",.maarons···· s"on'ale putv onderhande'lina noem "'5"" " ", ' i~'
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ME.NINGS

fioet Janieers die hele storie vertel?

Wat van Soetliefen die
Ondier, Die Soapie?Of sS,

Hynoem Matisonn ondermeer 'n
"disgruntled literary whipper-snap
per". Oor Matisonn se stelling dat .
die hoek, wat in opdrag van Times
Mediageskryf is, "niedie plekis om
'n gebalanseerdegeskiedeniste soek
nie", skryf die oubaas: "What inso
lence! What impertinence from a
man who was not a success at Saan
and does not seem to have made
much progress in journalism!"

Ag nee wat, oom Joel. As jou
feite injou hoek soverkeerdis as jou
feite oor Matisonn se joemalistieke
status, dan aanvaar Brolloks som
mer voordat hy dit gelees het dat dit
'n whitewash is.

Entoekom Ken Owen vanBusi
ness Day ook by met sy mes - nie so
'n grotenie, maar skerp. "TheEditor
of the Star ... commendedMr Mati
sonn's review as being written by a
'victim' of the coIlapse at Saan.As a
feIlowvictim (I lost twoeditorships
in the crash), I detect in the editor's
comments a note of solidarity.

."Therefore I shallwatchwithhope
and sympathy as The Star continues
its struggle to hoist again thebanner
under which the RDM went to its
death." Sjoe. .
'" Pasop Ken, die ander "opvolger"
van die RDM, die Weekly Mail, is
besigomjoukoerantseverkopein te
haal...

. vryskut-joernalis wat vroeer vir die
RDMgewerk het, Hyhet 'n robuuste
resensie oor Joel Mervis, gewese
redakteur van die Sunday Times, se
hoek oor die Times Media-groep,
The Fourth Estate, geskryf.

Soos meeste anderjoemaliste en
regdenkendes, het Matisonn nie die
storie gesluk:dat die RDM homself
doodgebloei het nie, en dat die su
per-geldmagte agterdie koerant niks
aandie wankelrige bestuur kon doen
nie.

(Laat Brolloksnouvir julle binne
inligting gee: dit was uit en uit 'n
politieke besluit om die RDM toe te
maak en met Business Day te ver
vang. Die ROM het te links geword
vir die groot kapitaliste, sien!)
, Maar Johnny se mes was 'n knip
messie teen die slagmes wat oom
Joeltoe uittrek. In 'n antwoordop die
resensie kom hy sommerThe Star se
redakteur, Harvey Tyson, byomdat
hy die resensie toegelaat het!

nie, maar 'n produk:, 'n koerant. Die
eintlike pfundt is, as jy vir Brolloks
vra, is dat julie, soos Beeld wat ook
al een van ons advertensiesgeweier
het, bloot net nie hou van Vrye
Weekblad se reguit houding oor
apartheid nie.
'"Dis darem lekkerom hier inAfrika
se sonskyn so wit en bevoorreg te
wees, nie waarnie? Endit terwyljul
genote in die geboorteland net op
meriete erens komI

Die liberals se lang
messe
Wie't gese die liberals kan ook nie
die lang messe uithaal nie? Dit was
nogal 'n vermaaklikheid toe drie
joemalisteopdieblaaievanThe Star
aanmekaarspring -, oor die oorlye
van die Rand Daily Mail.

Dieeersteeenwatdiemesuitgetrek
het, was John Matisonn, 'n senior

NSf,jS .
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SRILANKA-ELEPHANT
S~I LANKAN TROOPS CALLED IN TO RESCUE WOUNDED ELEPHAf,jT\

(THIS REPORT WAS CE~SORED) ,

COLO~BO, JULY 11 (AFP) - SRI LA~KAN SECURITY FORCES H~VE BEEN
CALLED '0 RESCUE ~ WOUNDED WILD ELEPHA~T BOGGED DOWN IN JUNGLES IN
THE SOUTH FOR TWO WEEKS, ~ILITARY OFFICIALS SAID TUESDAY.

LOCAL PEOPLE WERE TAKING COCONUT PAL~S AND JAGGE~Y TO FEED THE
ELEPHANT WHICH WAS PROBABLY WOUNDED BY A FARMER'S TRAP GUN AND FELL
I~TO A WATERWAY IN SIYAMBALANOUWA, 250 KILOMETERS (150 ~ILES) SOUTH

Goddank die Kaap is
nie meer Hollands
nie!

· Gedag die Hollanders is 'n vryden
kendeklomp? Nie teoordeel aan die
lot wat die blad vir Nederlandse
immigrante in Suid-Afrika, Neder
landse Post, uitgee nie,

Vrye Weekblad, wat hom graag
beywervir 'nbeterverhouding tussen
Nederlanders enSuid-Afrikaners, wou
'n advertensie in die blad plaas. Dit
was 'n mooi, onskuldige adverten
sietjie met die opskrif Die Kaap is
weer Hollandswaarinonsvir posin
tekenarevra.

Entoekom daar die week 'n brief
aan van de heer JLA Pfundt waarin
hy se: "Advertenties met een poli-

· tieke strekking kunnen wij niet ac
cepteren."

Disnie die pfundtnie,broer, Ons
het nie politiek probeer adverteer

Dit gaan erens slegter
Brolloks het 'n bietjie getroos gevoel toe hy die .
stukkie van AgenceFrance Presse uit Sri Lanka
sien,
Daar is darem 'n ander land ook waar 'n mens
moet toestemmingkry voor jy kanrapporteerdat
'n soldaat 'n wind opgebring het!

Isdaarnie 'nmdernemende filmmaker
wat vir ons 'n eie soapie vir TV wi!
mask met die titel Soetlief en die
Ondier nie? Vandat Jani en Eugene
op die toneel gekom het, verveel
Brolloks hom dood met Dallas en
Dynasty.

Die beeld van 'n besope Karwats
in kakie wat op 'n wintersnagvoor 'n
woonsteldeur aan die slaap raak, sal
Brolloks nog lank bybly. En seker
die bure ook.

Maar Brolloks begin voel die tyd
is ryp dat Jani die resvan die storie
moet vertel. Dis mos nie die eerste
keer dat Eugene by die betrokke
woonstel besoek afle nie? Wat van
die aand toe ... Daar kom die re
dakteurmet sy sker alweer. Miskien
sal Brolloks later die storietjie deur
geglip kry.
'"Ag toe, Jani.Jullehetnou volkseien
dom geword, jy mag nie die gory
detailvanons weerhounie. Veralnie
jy wat kastig 'n joemalis is nie. En
intussen pas jou beeld van ve:rmtwaar
digde onskuld jou glad nie.

Sag op•••
Dit gee vir Brolloks sooibrand om
dit te doen, maar hy wi! vandag
saamstemmet 'n verldesingsplakkaat
wat die Konserwatiewe Party orals
op het: The Nats are soft on corrup
tion.
'"Maardankan 'nmensook sekervir
die hoogheilige KP's se: The CP is
soft 011 racism.

Dis ope brief-seisoen, en alles gaan klopdisselboom
" . - ~

Ope brief aan die
Volksheld
U VREESLIKE' Eksellensle, u
Eksellente Vreesllkheld, '

Met my gaan dit goed, hoe gaan
dit met u? Dis ope brief-seisoen, en .
waarom nie enetjie uit die beskeie
Klaagvoort-resedensie nie? ,

Groete van Moeder en Miesies
Klaagvoort, hulle wens u 'n sappige
final fling voor die verkiesing, en
mag u dogters vele seuns baar, ver-

. kieslik binne die huwelik.
Oswaldwens ugroenvingers, sal

'n mooi verandering wees na die.
SkoonAdministrasieselang vingers
meen hy, en jy kan nie met Oswald
stry nie. Present companyexcluded,
natuurlik,ek weet ustrymet enigeen
oor enigiets, uit beginsel.

Ewenwel, ek was so bly om van
VaderMandela tehoordat Kobietjie
nie gelieg het nie, dat jy waarlik in
staat was om iemand te woord te
staan, al was dit net welwillend en
nie gewigtig nie. En al was dit nou
net 'n tea party, omnou nie by die ou
wederhelf af te steeknie. Smaakmy
haar party was so efferis meer up
market,maar dan wasjou geselskap
weerbeter.

Edele man, dit het die afgelope
tyd so stil geraak daar in die paleis,
mens het gevrees hulle het u op die
instruksies van die beweerde party
leier opgestop en dalk inn glaskas
uitgestal. Dis die datmens dit so ver
welkom wanneer u met een van u
unieke onvoorspelbaarheidjies
vorendag kom. soos om op 'n be
soekendewelwillendeDuitse minis-
ter te skreeu. .

Ons moet immers poog om op
elkemoontlikemanierbanOO te smee.
Dievolk is maar voos,ons het ook al
amper daaraan gewoond geraak dat

·'n blote minister die land sonder
mandaat oorsee gaan verteenwoor
dig. Bepaal die jongste grondwet
dalk dat die beweerde minister van
Opvoeding diestaatshoofis? (Bevrees
dis moeilik om by te hou met al die
nuwe grondwetteen anderslenters.) -,

Egbertus het begin bekommerd
raak dat u hoogedele dalk onsigbaar
geword het van al die teedrinkery,
dis nie net Miesies Volksheld se
onthale wat op die hart druk: nie,
maar welwillendheidsbesoeke. Oat
selfs die antichris nou in die royal
parlour onthaal word, is dawerend
sappig, en die teehet sekermi!delik
gevloei.

.U weet, in die gevaarlike tye
waarvanu ons sodikwelsvertel het,
kan mens nie te versigtig wees met
wat jy drink nie,vra maar vir Frank
Chikane. Veral tog twee keer dink
voordat jy 'n koppie van Ceylon se
beste wegslaan,'nmens kanmos nie
die Oosterlinge vertrou nie, daar
voor is Madam de Klerk tog gesag,
of drink u en die DeKlerksnie saam
tee nie?

Cometo think of it,asdaariemand
iswat 'n onsigbaarheidsfoefiein die
Tuynhuys-tee sal wi! gooi, is dit
seker juis die De Klerks, maar dit
daar gelaat.· .

Blou vitrioel
In Egbertus se jongdae is die tee

op Landsdienskampemosmet blou
vitrioel gedokter, die meisies was
.dae lank bek-af,dismos duidelikdat
die goed 'it mens so half onsigbaar
maak wanneer dit tel. Ek dog ek
waarsku maar.
, Voiksheld jOllg, ek neem nou
eintlik vandag die pen op oor die
gedoente van welwillendheidsbe
soeke. Egbertuswondetnou mos of
dit nie.moontlik is om self so 'n

~
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Egbert~~1aaagvoort

blitsbesoekie in die paleis te kom
afle nie, ons sal land en sand gesels,
ons het dansoveelgemeen.Endit sal
'n wonderlike scoop vir Miesies
Klaagvoort weesmet die verkiesing
van die Koeksistergildevoorhande;
ek meen te se, sy kan danby Madam
de Klerkspog dat haar man by die
Volksheld kuier . dis togsekermeer
as wat Madam de K kan beweer, of
hoe?

Bietjie dweep
om kan straks oor die Skoon

Administrasie gesels, selfs 'n bietjie
dweep sal geoorloofwees,wantdaar
het darern seker 'n volle twee weke
verloop sonder dat 'n Lid van die
Administrasie onthul isas 'nvieslike
inhalige fatcat. Enu is welkom om
oor Madam de Klerk se man by my
te skinder, of moet ons hom 'n kans
gee?

. Ekhet 'n effense probleempie.en
dit is dat ek nie in die tronk IS nie,
maar laat ek haastig byvoeg dat life
withMiesies Klaagvoortseker darem
as 'n vorm van aanhouding kwali
fiseer,

Oswaldse dis naderaan gevange
nisstraf as aan gemeenskapdiens, en
Oswald sal weet.

Ekhoop dus niedie tronkgedoente
is 'n struikelblok nie. Die ander ou
skaafplekkie is dat ek geweld
afgesweer hetnadatekdie televisiestel .
telyfgegaan het toeAgter Elke Man
'nspul toekennings virgehalteOntvang
het. ..

Diskwalifiseer so 'n afstanddoe
ning van geweld my vir tee?

Don't get me wrong, ek glo u
Alwysheid het tog te fraai opgetree
deurmsvoorste gevangene te ontvang
sonderomvoorwaardes te stel. Selfs
u pasifistiese self sweer irnmers nie
geweld of uitbarsting af nie.

Maar u het tog, toe u nog laas u
hoogedele mond oopgemaakhet, die
wereld geantagoniseer met u weer
barstige aandrang datu niemet mense
(u wasseker in ruimhartige luim om
die woord te gebruik) praat wat nie
eers geweld afsweer nie,

Ek moet se dis al te sappig om u
hoogste generaal (nee, nie Magnus .
nie, ek praat van 'n real life general) .
nou ook se: "You don't demand a

. ceasefire as a precondition fomego
tiation; you negotiate a ceasefire."
Dis mos wat ons almalnog die heel
tyd se, en dit geld ookdie antichris
en sy standpunt oor geweld.

Laat tog gou van u allervrees
likste self hoor, ons verlang baie.

Met soentjies en drukkies, se
Moeder, en Oswald voeg 'n ekstra
drukkie by vir Rozanni:,dis mos nie
meer onwettig nie, is dit?
EgbertusKloogvoort. .

Ope brief aan
Egbertus
Geagte meneer Klaagvoort,

Metmy gaan ditklopdisselboom,
dankie, asek 'n ou uitdrukkinkievan
professor Boshoffen die kerels mag
leen, ek sal dit weer teruggee.

Ekkan nie lankskryfnie,uruimte
is beperken ek moet die swartsakke .
gaanuitsit voor die lorrie kom,as hy
dit misloop krap die worshondedie
sakkestukkendendan raas dievrou.

Laatek eerste van alles vir u se
hoe baie ek u rubriek geniet, ek en
Mister Mandela het juis u_
rigtinggewende kommentaar bespreek
noudiedag,Ons het toegegeedat dit
nie op die oomblik 'n strydpunt is
nie. Onsbewonder u waagmoed, as '
ek 'n woordjie by myself mag leen.

Net 'n waaghalsige sal daarvan
droom om die Partyleier net elke
twUde paragraaf te noem. Hou so
aan, ek sal u nog volop arnmunisie
gee voordat ek die laastekoninklike
swartsak uitsit, .'

Nee,ons sien so min as moontlik
van die De Klerks, is hulle dan nie
doppersnie?Tee drinkOIlS beslisme
saam nie, en terloops dankie vir die
raad,oor die onsigbaarheid, ek dog
dis dieswakspieels hier in diepaleis,
of dalk die ouderdom. (Ek loop
.voortaanlig vir tee.Kanjy mymeer
vertel oor die blou-vitrioel, ek kan
dit dalk laat voorskryf vir een van
my kabinetslede, of het ek niemeer
'n kabinet nie? Kannie onthou nie.)

, Iedergeval, waarom moet ek vir
FW 'n kans gee? Het hy nie genaeg
kanse gehad nie? Is hy nie 'n blerrle
chancer nie?

Kannienou 'nkuiertoestaannie,
die teeisop.Die ekonomieisniewat
hy was nie. Vettel my meer vanOs
wald?-Mttheldtvere';"g, PWRez

VryeWeekblad wordultgegee deurWending Publlkasles Beperk van Bre6straat 153.Newtown, Johannesburg. Olelelefconnommer Is 836 2151.Oleposadres Is Posbus 42637,FordsbUrg 2033.
OlebIad wordgedruk deurExcelsiorDrukkers (Edms) Bpkvan Lautreweg 2.Stormili. '
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INTERNASIONAAL

Hongarye skeur die
ystergordyn verder

Oostenryk is verwyder, die pers geniet
ongekende vryheid en die moontlike
onttrekking vanSowjet-troepe word
epenlik bespreek. Hongarye het ook
ietwat van 'n forum geword vir die
Oosblok-lande waar hut sienings '
geopper kari word: Alexandec Dubcek,
die held van die Praagse Lente van
1968. is onlangs in 'n onderhoud op
Hongaarse televisie gesien.

Hongarye se nuwe grondwet, wat
na verwagting die jaar, aanvaar sal
word en die Stalinistiese grondwet
van 1949 sal vervang, verwys nie
ecns na die Party se leierskaprol nie.

Hongarye wordnou beskouas die
"eksperimentele laboratorium vir die

_ transformasie van kommunisme". Dit
Iyk asof Moskou gewillig is omdinge
toe te Iaatomhul gang te gaan. - APP

• DIE Hongaarse Naslonale Opstand bet op
22 Oktober 1956 begin. Studente In Boedapest
het 'n petlsle met 16 punte voorgeleaan Matyas
Rakosl se Stallnlstlese regerlng. Hul else bet die
heraanstelling van Imre Nagy aseerste minister
Ingeslult Hulle het ook aangedrlng op die onttrek
king van SowJet-troepe aan Hongarye, vrye
verkleslngs en vryheld van spraak,

. • Op 23 Oktober het studente en werkers In
Boedapest 'n standbeeld van Stalin omgegool,
die radlostasle stormgeloop en die heraanstelling
van Nagy geiHs.Die volgende dag IsEnroe Geroe
deur Janos Kadar as partyleler vervang, en
Nagy Is toevertrou met die saniestelling van die
regerlng,

, • Teen 25 Oktober bet die opstand deur die
land versprel en 'n algemene staking Isultgeroep.
Nagy en Kadarhet 'n oproep tot kalmte gedoen
en geprobeer om met die Sowjet-Unle te onder
handel.

• Op 1 November, terwyl Sowjet-troepe
Ho~garye blnnestroom, het Nagy Hongarye se
'iieutralitelt en ulttrede ult die Warskou
ooreenkoms aangekondlg.

• Op 3 November bet 'n Hongaarse afvaar
dlging onder leldlng van die minister van Verde
diging Pal Maleter 'n ooreenkoms dat die Sowjet
troepe sal onttrek, verkry. Teen mlddernag bet
die Sowjet-veillgbeidspollsle die lede van die
Hongaarse afvaardlging in begtenls geneem.
, • Op 4 November is die opstand onderdruk.

• Nagy bet In die Joego-Slaafse ambassade
gaan skull. Agtlen dae later het by weer verskyn
en gedlnk by Isvelllg, maar op 22 November is
by en sy bondgenote na Roemenle gedeporteer
en onder bulsarres geplaas.

~ • In die herfs van 1957 is bulle teruggeneem
Boedapest toe.

• Ondanks die verklaring van Janos Kadar
dat daar "geen Nagy-verboor" sal plaasvind

. nle,IsImre Nagy en Miklos Gimes weens boogver
raad skuldlg bevlnd en op 16Junle 1956 gebang. ,
Geza Losonczl en JozsefSzilagyi Isin die tronk
dood,

• Die volgende drle dekades sou die 1956
opstand en Nagy se teregstelling voorvalle bly

,waaroor nle gepraat mag word nle, - AFP

Sedert Janos Kadar. partyleier van
32 jaar, 'n bietjie meer as 'n jaar
gelede deur Karoly Grosz vervang
is, het verandering baie vinniger
plaasgevind: onafhanklike vakbonde
het tot stand gekom, die doringdraad
versperrings tussen Hongarye en

Imre Nagy

Imre Nagy en die
Hongaarse
Nasionale Opstand

is 'n lid van die Intemasionale Mon
, etere Fonds endie Wereldbank.

Hongarye is ook die eerste
Oosblok-land wat diplomatieke be
trekkingemetSuid-Km:a aangekooop
het. Hongarye het ook 'n aktiewe
handelsverhouding met Taiwan.

Die 1956-opstand
in Hongarye en

die
daaropvolgende
teregstelling van

die destydse
eerste minister
Imre Nagy, is
onderwerpe

waaroor daar drie
dekadeslankin
die land geswyg
is. Nou is dinge

besig om te
verander. Nagy se
beeld is besig om.
reggestel te word, '
en Hongarye dien
as ekspertmenteie
,.Iaboratoriumvir
die transformasie
van kommunisme.
JANA MIKOSKA

doen verslag

Tog genietPozsgay se idees groot
aanhang onder die bevolking. N Ii 40

, . jaar se dwang om by die kom
mimistiese patroon in te skakel, het
die Rongaarse jeug beginprotesteer
teen die Russiese taallesse op skool,
en herook hul organisasie se naam
verandervanKlSZ(Kommunistiese;
Hongaarse Jeugorganisasie) na
,DEMISZ (Demokratiese Hongaarse
Jeugorganisasie)

Twee dae voor Nagy se herbe
grafnis hetdie Hongaarseregering 'n
verldaring uitgereikwaarin gese word:
"Die ideale en die demokratiese en
humanitere pogings van Irnre Nagy
en sy bondgenote het 'n belangrike

. komponent van die Hongaarse poli
tiek geword.'

Inbaie opsigte het Hongarye nou -
meer gemeen met die Europese
demokrasiee as' sy kommunistiese
buurmanne. Die land is besig om te
eksperimenteer met privatisering en .

PARYS - Metdieamptelike re
habilitasie van die voonnalige
eerste minister, Imre Nagy, en
vier van sy bondgenote wat ter
eggestel is nadat die Russe die
1956-opstand onderdruk het,het
Hongarye nog 'nskeur indieyslft
gordyn gemaak. ,.

Die amptelike Hongaarse nuus
agentskap MTI bcraam dat 250 000
mcnse bydie amptelikebcgrafnis op
16 Junie,presies 31 jaarnadat Nagy
weens hoogverraad gehang is,
opgedaag het, Die seremonieis deur
'n aantal senior regeringsamptenare,
lede van die parlement en ambas
sadeurs van ander kommunistiese
lande bygewoon.

Die sekrctaris-generaal van die
kommunistiese party en die land se
top-Icier. gcnl Karoly Grosz, was
opvallend afwesig. Die dag van die
bcgrafnis is as 'n dag van nasionale
rou uitgeroep, 'n Minuut stilte is
gehou ter nagedagtenis van die slag
offers (volgcns amptelike rekords is
227 mense tereggestel)van die 1956
opstand.

Die vyf doodskiste,gcdrapccr in
swart met die name van Imre Nagy,
Pal Maleter (minister van Verdedi
ging), GezaLosonczy (juniorminis
ter), Miklos Gimes (joemalis) en
Jozsef Szilagyi (Nagy Sl; persoon
like sekretaris) daarop geskryf, is
begrawe in die Rakoskeresztur-be- '
graafplaas in Boedapest, Die vyf is
oorspronklik in 'n gesamentlikegraf
saam met die karkasse van diere
tuindiere gegooi.

Aan die einde van Mei het die
HongaarseSosialistieseParty verklaar
dat die teregstellings van Nagy en sy
vier bondgenote "onwettig" was en
is hulle as "goeie kommuniste"
beskryf. Sy amptelike rehabilitasie '
is 'n week voor 16 Junie uitgeroep.

Die aankondiging van Nagy se
rehabilitasie is gevolg deur die Sen
ttale Komitee van die' Party se
uitspraak dat hy "geskiedkundig 'n
belangrike persoon" was. 'n Senior
minister en leier van die Hongaarse
hervormingsbeweging, Jmre Pozsgay,
se Nagy het "al die belangrike
aansprake waarop vandag gekonsen
treerword, byvoorbeeld die veelpar
tystelsel, geformuleer".

Pozsgay, wat ook aan die hoof
staanvan'nkomiteeom Hongaryese
na-oorlogse geskiedenis in heraan
skoumg te neem, het opspraak ver
wek met sy aankondiging dat die
1956-opstand 'n populere opstand en
nie 'n teen-revolusie was nie.

Pozsgay se oproep dat "alle
kommunistiese stelsels weggevee"

, moet word, het hewige reaksie by
partyleierKarolyGroszendieeerste .
minister Miklos Nemeth uitgelok,

"

Speurskrywer werp nuwe lig op die
Tsaar se dood

"\'~".

'" I



BOEKE-

..

leser veral troos in on tyd waar baie
wit Christene begin wanhoop, "As
baie van ons se politieke hoop begin
taan, is dit heel moontlik dat ons die
verkeerde hoop gehad het, en dat die
Here OIlS wi! wakker maak om te
hoop vir reg en geregtigheid, vir.
liefde en goeie menseverhoudings.
Die evangelieweetniksvanvoorspoed 
enveiligheid tenkoste van andernie,
net saam met ander."

Een leemte vandie boodskappe is
die feit dat Konig nie voldoende
aantoai.hoe 'nonbybelsemensbeskou
ing ons samelewing, en in besonder
die NG Kerk, in on ernstige bestaan- '
skrisis gedompel het nie. Hy vol
staanmetenkele algemeneverwysings
na die probleem soos die voorbeeld .

,wat hierbo aangehaal is. Dit is dus
, nie'n gevaldathierdieelementafwesig

is nie, maar enige dominee weet dat '
daar sommige dinge is wat mens
maar, duidelik en soms selfs
breedvoerig moet ' uitspel om te
versekerdat die gemeente regtig hoOr.

Die boodskappe se impak ICon
dus verhoog gewees het indien die
skrywer ook meer aandag gegee het
aan die positiewe -gevolge van on
gesonde Bybelse mensbeskouing.

('n~ Artikel van die skrywer in
Theologia Evangelica XIX.3 (1986)
30-35 bied 'n goeie voorbeeld van '
gedagtes wat in die onderhawige
werkie ontbreek. Onder die titel .
Menslikheid, Medemenslikheid en

. Apartheid - oor die antropologie van '
Karl Barth ontleed die skrywer die,
stelsel van apartheid in die Iig van
vier kenmerke van die ontrnoeting
tussen mens en medemens volgens
Barth.)

Diebockwordaanbeveel virelkeen
wat behoefte het aan deeglike en
duidelikeWoorduitleg. Ook die goeie
tegnieseversorgmgmaak dit'n kosbare
publikasie teen 'n billike prys,

Onder redaksie van
VICTOR. MUNNIK

eienskappe van liefde is die feit dat
mense aan God en aan mekaar ver
bind word. In die verband noem die
skrywerdat dit hartseer is datdie NG
Kerk . die "verbondenheid en
bymek:aarwees" net tot wit Afrikaanse
Christene beperk. "Dit is nie liefde
nie - dit is selfsug".

Die hoofstuk oor Hoop is tref
fend. Hoop bring ongelooflike dinge
tot stand. Hoop maak 'n mens ook
ontevredeen origelukkig met hooplose
situasies waarin mens moet leef. Ons
is immers op pad na 'n nuwe aarde en
God wil ons self nuut inaak om by
die nuwe aarde te pas, se die skrywer.
Die teendeel, naamlik om sonder
hoop te leef, bring 'n mens of by
selfmoord of by dooie, passiewe .
berusting. Die Bybelleerdat nie een
van die twee moontlikhede die regte
een is nie. "God is die God van
hoop". Hierdie ~oorde bring vir die.

Perskor betaal R17 000 vir jeugverhaal
PERSKOR gaan volgende jaar 'n prys van altesame RI7 ()()() gee aan 'n
jeugverhaal wat in Afrikaans, Engels of enige van die agt swart tale wat
plaaslik gepraat word, geskryf kan word.

Die wedstryd sal aanvanklik in drie afdelings beoordeel word: Afri
kaans, Engels en Swart. In elke kategorie is 'n eerste prys van RI 500, 'n
tweede prys van R750 en 'n derde prys van R500.

Dan kom die sameroepers van die drie panele byeen oni 'n algehele
wennerte kies. Die gelukkige wenner kry twee retoerkaartjies in die
ekonomiese kIas na enige bestemming in Europa (R II (00), 'n persoonlike
rekenaar (R4 000) en R2 000 kontant, Verhale moet tussen 20000en 30 000
woorde bevat. Die sluitingsdatumis I Mei 1990. Die organiseerder kan
bereik word by tel (01.1) 77691.11 bylyn 364 of Posbus 845; Jhb 2000.

The Dead Will Arise
Nongqawawuse and the Great Xhosa
Cattle-Killing Movement of 1856-7

By Dr JB Peires

'n Genadelose goewefneur... 'n Haltrnal meisie... Vyftlgduisend
mense wat hulselt in ho~gersnood stort...
Nou, vir die eerste keer in 130.jaar, word die volle verhaal van.
Nongqawuse en die Xhosas se Groot Beesslagting van 1856-7
verte!.
In 1856 hetdieXhosas, onderaansporing van dieprofesie van 'njong
melsle, hulbeeste geslag enophou saai. Hulle hetgeglo dieoptrede
sou lei tot die heropstanding van hul voorvaders en 'n tydperkvan
idilliese welvaart. Dulsende hat van honger orrgekom en diedaaropvol
gende vernletiglng hetdie Xhosa-volk verskeur.
The Dead Will Arise is die eerste vollengte-verhandeling oor die
bepalende episode Indie geskledenis vanSuid-Afrika. '
Besklkbaar -van vopraanstaande boekwlnkels, of regstreeks
van:
Ravan Press
Posbus31134
Braamfonteln 2017
Oil kos R29,38 (wat AVB Inslult)

bestaan weI so ietsl) en met 'n stuk
positiewe, Christelike mensbeskou
ing.

Die skrywer het die vermoe om
bepaaldse geloofsvraagstukke op 'n
oorspronklike en oortuigende wyse
te benader. Hy behandel die vraag
"Wie is God?" byvoorbeeld nie deur
'n kIomp wereldvreemde eienskappe
oor die wese van God te bespreek
nie. Hy konsentreer eerder op die
wysewaaropgewone gelowiges God
uit die Bybelleer ken as on God van
liefde. God het mense so lief, se hy,
dat daar "met respek gese" 'n sekere
eensydigheid by Hom is. "God neig
so al na die kant van die liefdeen van
die vergifnis toe. God is nie vreeslik '
goedrnetoordeelnie't.Die argument .
loop verder dat God, wat in sy wese
liefde is, in die skepping 'n
liefdestruktuur ingebou het. Daarom
moet liefde kan werk. Een van die

'God neig so al na die Iiefde toe'
lewer is. Adrio Konig is professor in
Sistematiese Teologieaan Unisa,maar
in die boekie is hy as NG dominee
aan die woord. Juis hierdie feit laat On
mens besef dat daar dalk nog hoop
is: indien meer NO dominees die
Bybelse visie op menswees op so 'n
duidelike en eenvoudige wyse kon
uitle, sou nie net die NG Kerk nie,
maar ons land in geheel, dalk anders
gelyk hetl

Die boekie gee nie voor om iets
meer te wees as' 'n versameling
boodskappe nie. Daarom sal die meer
gesofistikeerde lesermaarmoet wag
totdat die stof verwerk is in 'n meer
omvattende mensbeskouing. Die
skrywer beloof in die voorwoord dat
so iets in 1990 in die reeks Gelowig
Nagedink sal verskyn. Die boekie
gee intussen pitkos vir elkeen wat
daaraan behoefte het om verkwik te
word met goeie NO teologie (daar

Dolf SChutte

Net Hefde kan werk. Oor
menswees, sonde en

verlosslng. DeurAdria Konig.
JL van Schalk,72 bladsye In

hardeband, R9,95

==

DIE NG Kerk bly een van die inter
essantse verskynsels in ons interes-
sante land. .

Enersyds worsteldie kerk metdie
beskuldiging dat hy die sterk teolo
giese fundering gegee het vir die,
institusionalisering van 'n stelsel wat .
wereldwyd onder die naam apart
heid berug geword het, Andersyds
bestaan daar by heelwat mense die
hoop dat 'n verandering in die NG
Kerk se denke en prediking ons
samelewing ingrypend kan verbeter.
'n Mens kan nie help om die hoop
maar weer te laat opvlam wanneerjy
hierdie boekie onder oe neem nie.

Die boekie bevat 'n agtal ver
werkings van boodskappe wat ty-.
dens on reeks Pinksterdienste in die
gemeente SkuiIkrans (Pretoria) ge-

Basta met repressie en

vervreemding, Sf· Calvino
.PERSEUS trek moeiteloos deur die
lug op pad na die godin Athene. By
hom het hy die swaarste ding op
asrde; die kop vanMedusa, wat mense
inklip laat verander het deurnahulle
te kyk.

So lyk die modeme skrywer, se
die Italianer Italo Clavino, Perseus
sweef, al dra hy met hom al die laste
vandie wereld saam - diekop van die
Gorgoon, Calvino span die mite in
wanneer hy skryf oor ligtheid in sy
bundellesings SixMemos for aNew
Millenium. dat as ek Milaan gekies het, alles 'n Boek wat 'n mens nooit sal kan
, En Calvino is die vlugvoetigheid heeltemal anders sou gewees het.' klaar leesnie, isThe CastleofCrossed
self. In sy verhale gaan hyop ver- In Turyn het Calvino 'n graad Destinies. 'nGroepmensekom by on
beeldingsvlugte- of deur eksentrieke gekry in letterkunde en gewerk vir on Middeleeuse kasteel aan na 'n reis
karakters wat hul eie dinge dink Of, . linkse tydskrif. Hy en Vrttorini, bek:end deur 'n towerwoud. Hulle is skielik"
deur fantasiee wat soos vir syrornanChrist stopped at Eboli, almal stom. Om darem vir mekaar
wetenskapsfiksie lyk. Hy hou van het van 1959saam On kunsbladbedryf. '. 'van hul wedervaringe te kan vertel,
stories oor mense wat vir hulself 'n , "Die ideale plek vir my is die een : gebruik hulle tarotkaarte. .
veeleisende doelwit stel en dan son- waar dit die riatuurlikste is om as Calvino se verteller lees die an-
der ophou werk om dit te bereik. Sy uitlander te leef." der se kaarte soos hulle dit neersit en
werk is altyd liries, epies en s6 On Stelling soos die verkIaar dalk . probeer die verhaal konstrueer, Op

. humoristies dat 'n mens jou maklik hoekom Calvino gou weggebreek het elke bladvan diehoek: is die tarotkaarte
kan vergis met die diepte en rykheid van boeke oor die weerstandsbewe- afgedruk soos hulle gepak word, wat
daarvan. ging. Sy eerste boek, The Path to the beteken dat die leser later begin

Twee dinge moet die modeme Nest of Spiders (1957), beskryf die saampraat met die verteller oor hoe

skepsel doenom weer mens te word, burgeroorIog in Noord-Italie deur die kaarte val. Allees 'n mens .~~~~~~~~;;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
se Calvino. Hy moet sy Marxistiese die o<! van 'njong seun, Al handel die net een werk van die Italianer, Ii
gevoel van vervreemding afskud en boek oor 'n ontstellende stuk geskie- . moet dit die een wees. Die
syFreudiaanse gevoel van repressie. denis, lees dit soos on fabelen wys dit 'boek se moontlikhedeis onein-
Altans, so word dit opgesom deur al in watter rigting die skrywer sou dig en elke herlees is 'n groter
Louis Tenenbaum, Calvino het dit ontwikkel. avontuur,
beter gestel. In 'n trilogie van-novelles - The' Die krag van Calvino is in

"My sterreteken is Libra"; skryf Cloven Viscount, The Baron in the sy natuurlikheid en vakman-
Calvino, "Dit beteken ewewig en Trees en The Non-Existent Knight - skap. Die inspirasie is in sy
ongebalanseerdheid kanselleer 'skryfhy in die tradisie van die helde- . optimisme en lewensdrif. Die
mekaar se oordaad uit in my per- epos. Die styl herinner weer aan die betowering is in sy humor en
soonlikheid." volksvertellings waaroorCalvino baie ryk verbeelding.

Hy is op 15 Oktober 1923 in geesdriftigwas.Sy eerste kortverhale 'n Mens kannie net hou
Santiago de las Vegas in Kuba ge- ' c -uitgegee as Adam, One Afternoon van Calvino se boeke nie. Jy
bore. Sy ouers was in daardie sta- - is eenvoudige vertellings waarin raak verslaaf daaraan,
dium oorgehaal om terug te gaan na onheil en onheilighede soos Calvino sou voor sy dood
Italie, "Daarom dat ek altyd verlang kIassestryd, rassisme en gierigheid in 1985 inAmerikases lesings
omerens anders te wees," Sy kinder- vlak onder die middelklasvelle Ie. gaan lewer het, .
jare het hy aan die Riviera deurge- In twee latere werke,Maroovaldo Hy het net vyf daarvan
bring, afgesluit van Italie deur 'n yl en Mr Palomar, is die hoofkarakters voltooi, watverskynhetonder
kuspad. "Om daar weg te gaan, was '. alleenlopers wat hulle verstom vir ' die bedoelde titel Six Memos
soos om/weer die trauma van ge-. die vreemde logika van die modeme for a Millenium.·
boorte te beleef." wereld, Maroovaldo stap soos Char- Dit is literere opstelle vir ,

Hy was lid van die Italiaanse lieChaplindeursystadslewe, terwyl enigiemand wat wi! weet hoe
W.eerstandsbeweging in die Tweede meneer Palomar waarhede ontdekin, kry kun' n grootse s wer sy s
Were' ldoorlog: "Ek het geleef in 'n dinge soos bostukIose baaiers en die benader en dit is soos al Cal-
tyd van diktators. Die oorlog het maag van 'n geitjie, vino se werk so verteerbaar
gekom toe ek gevegsrypwas. Daarom Die volgende boeke word al meer ' soos brood.
het ek nog altyd gedink dat dit 'n fantasties met verhalewat vertel word. N6g 'n boeiende versame-'
brose stukkie geluk is om vrede te deur wesens soos Qfwfq in Cosmi- ling van sy toesprake'en'op-
beleef - 'n voorreg watjymakIikkan comics (1965) en t zero (1967), ook stelle is The Uses of Litera-
verloor." . uitgegee as Time and the Hunter. lure. (ook uitgegee as The Lit-

Nadie oorlog moes Calvino kies Qfwfq is 'n bondel materie wat in erary Machine).
tussen Milaan en Turyn. "My keuse, 'n horde gedaantes verskyn. Bo-aan Sy ander werke is If on a
(Turyn) was nie sonder rede nie en elke verhaal is 'n aanhaling uit Winter's Night a Traveller,

. ook nie $Ondergevolge nie. Nou het wetenskaplike bronne oor een of anda: Invisible Cities en Difficult
ek rede en gevolg vergeet, maar jare fase van evolusie. Dan vertel Qfwfq "Loves. Hy het ook Italiaanse-
lank het ek myself nog wysgemaak wat eintlik gebeur het. . sprokies versamel. 1I;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~5:i!~~~
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Vervolg vanat bladsy 1'8

Inligting op stories
gegrond, se polisie

Lt-kol VanRooyen vandie Afde
ling OpenbareBetrekkinge van
die Suid·Afrikaanse Polisie
skryf:

.Dieberig "Student sterfna ver
kragting-drama" in Vrye Weekblad
van2 Junie 1989 is op storiesgeba
seer. Daar is geen poging hoege
naamd aangewend omdiekorrektheid
daarvan te bepaal nie, soos wat die
Mediaraad se Gedragskode vereis.

OpSaterdag 1989'{)5-20 is'nswart
vrouin Seeisovilleverkrag.

, Dievolgendeword beweer:
Daaris by diehuis ingebreeken

goedere ter waarde van R3 000 is
gesteel. -

Op23Meibesluit diemanstudcnte
van die Mohadi-opleidingskollege,
waar die klaagster 'n ingeskrewe
studentis,om nahaar verkragterste
gaan soek. Die groep se inligting

. was dat twee swartmans moontlik
'betrokke was. ,

Een van die swartmans is by sy
waningopgespoorendeurdie groep

, geforseer om hulle na die ander '
-swartmanse waningte vergesel.Die
groephet stelling ingeneem. 'n Lid
vandie MunisipalePolisiehet daar
opgedaag. Die groephet aandie lid
verduidelik dat hulledie tweeswart
mans wou ondervrain verbandmet

die verkragting en huisbraak. Dielid
het toe die SA Polisie gekontak,
waarop kapt Ramositli en nog drie
lede die toneelbesoek het,

Die feit dat die SA Polisie in
kennis gestelis weerspreek die vol
gendesinindieberig "onderhul(die
Munisipale Polisie) se goedkeurende
oog... hetdiestudentehomondervra".

Toe kapt.Ramositli opdaag, het
die studente hommeegedeeldathulle
met die twee swartmanswouafreken.
Hy het hulleegter daarop gewysdat

, dit nie kon gebeur nie en dat hy die
verdagte nadiepolisiestasie souneem
vir diehouvan'nuitkenningsparade.
Die groep was egter nie biermee
genet!nie en het die polisievoertuig
na beweringonder die klippe begin

steek. Die polisie het toe 'n aantal
skote afgevuur. 'n Swart man is be
seer crt het later in die hospitaal
beswyk.
, Alhoewel daar in die berig ge
Imeld worddatdie verdagtes bekend
is aan die klaers,kon die swartman
wat aangehouis niepositief met die
misdaad verbind word nie, Hy is
gevolglik vrygelaat,

Op 29 Junie 1989 is ses swart
manstussendieouderdomvan 16en
24 weens diehuisbraaken verkrag
ting gearresteer. Van die gesteelde
goedere is ookteruggevind. Die twee
swart mans wat deur die studente
verdink is, kontot op datum nie met
die oortredings verbind word nie,

Die volgende bewerings in die

berig blyk ongegrondte wees:
(1) Datdie Suid-AfrikaansePoli

sie 'n beskermendehoudingjeens 'n
bende misdadigershet,

(2) Oat die klaagsteren haar man
die misdadigerskon herken,

(3) OatdieMunisipalePolisiedit
goedgekeur het dat die studente die
swartman kon ondervra.

(4) OatkaptRainositlisonderom
iets te sa dieswartman bydiestudente
losgeruk het,

(5) Oat die swartrnanin die Poli
sie se teenwoordigheid sou se dathy
nog al die vrouestudente by die
Mohadi-opleidingskollege sal ver
krag en dat die polisie nie daarop
gereageer het nie,

(6) Oat die Polisie sonder rede

sou begin skiet het,
(7) Oat die verkragter dieselfde

dag deur die polisie by sy woning
afgelaai was.

Dit wil voorkom dat die skrywer
van hierdie berigdoelbewus gepoog
het om die SAPtediskrediteer. Daar
word ten sterkste beswaar gemaak
teen hierdie tipe beriggewing wat
strydig isrnetparagraafLl.I vandie
Mediaraad se Gedragskode.

Hoeweldieberigmeer as 'nmaand
gelede verskyn het, word u nogtans
versoek om 'n regstelling ingevolge
paragraaf 2.5 van die Mediaraad se
Gedragskode te plaas ten eindebier
die aangeleentheid in perspektief te
ste\.

Vrye Weekblad he: die weergawe
van die inwoners van Seeisoville
gerapponeer, Onshermetnegemense
wat by die voorval betrokke was,
gesels.

Die verkragtevrou bet toestem
ming gegee dot haar naam gepub
liseer word.

Vryl!' Weekbladaanvaar dat die
weergawe van die polisie met die
vandie inwoners mag verskil. Omda:
ons weens 'n tydsprobleem me die
polisie om kommeniaargenaderhet
nie, publiseer ons nou graag hulle
weergawe vandieinsident - Redakieur

,\Tye~ekblad
'KLEINADVERTENSIES

Om 'n advertensle In hlerdle kolomme te plaas,
bel vir Gwynne of Karlen (011) 836-2151, fax (011)
838-5901, of skryf aan Posbus 42637, Fordsburg
2033. Ole spertyd vir klelnadvertensles Is 5 nm
op die Dlnsdag voor publlkasle. ,

IVrye Weekblad,2lJulie 1989

alisme met stere dagga,
lsd, mandrax en koka'ien,
hero'ien, meskalien, pet
rol- engomdampe, mal
pitte en volkse poesie. te
bespreek

Third Wor1d Spectator in
Melville verkoopdieprag
tigste handgemaakte
vroue- en mansklere Indie
hele~reld. Skakel Mur
ray'by (011) 7266615

KASHGAR
Handgeweefde

hurries (gestreepte
katoensakke) en

silwer
Juwellersware van

Nepal, IndiA en
Thailand te koop.

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

Die nuwe STET 5-4 het
verskyn. Bestel nou by
STET, Posbus 39400,
Bramley 2018. OJ!! prysis
R3,50

Vir Mikro-rekenaars teen
diebeste pryseasookdie
beste opvolgdiens, belvir
Paul, Boet ofArrie byPC
2000 (011) 7265885/
5919

ZONA in Norwood
verkoop ekskluslewe in
heemse handwerk en
kuns

'Ll~
, '~~~:

WERK

MARK

Die advertensle en pro
mosle-afdeling van Vrye
Weekblad soekhUlpl Halt
dagpos beskikbaar - ba
ginso gou moonUik. Per
soon moet kan tik en 'n
rybewys hA. Salaris on
derhandelbaar. Skakel
Karien, Gwynne ofJan by
(011) 836-2151

Vir 'n alternatiewe tran
saksie op 'n alternatiewe
motor deur'na1ternatiewe
,verkoopsman. Kontak
Nick Wildeboer te Bill
Troskie BMW, Welkom
(0171) 52591

slaapkamers, sitkamer,
eetkameren gang of ses
stu~ sitkamerstel protes-.
sioheeldiepstoomskoon-

. gemaakword virnet ASS.
Plus gratis

, vlekverwyderaar en reuk
verweerder. Skakel: (011)
7240784

Demokratiese Party Ker
mis: 29 Julie. Donasies
van tweedehandse' klare, '
snuisterye ens. sal
waardeer word. Bel Ol,
Franklin (011) 8369541

. Die Danskaja Rozjodi
tiskl-k1ub vergader in 'n
beknopte woonstel In
Parysomdieooreenkoms
vandie Afrikaner-Nasion-

Speslale Aanbod:
Stoomskoonmaak van
Tapyte en Stoffeersel.'
Laat jou drle

Grahamstad. (0461)
26067Audi (h),Oos-Lon
den (0431) 27713, Port
Elizabeth (041) 56 1483,
Pretoria (012) 320 2230
Alice (w), Johannesburg
(011) 614 8106 Neil (h)ot
gaan na die Methodiste
Kerk, 'Pritchardstraat 79
op Dinsdae van 4.30 nm
tot7.00nm

POWA (People Opposing
Women Abuse) is 'n on
dersteunlng- en, in-

, Iigtingsdiens vir mlshan
deldeen verkragte vroue.
Vir moor inllgting skakel
(011) 642 4345

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

Soakvertaalwerk. Engels
na Afrikaans. Redelike
tariewe. BelAnnemarie by
tel (011) 836 2151 (w) of
7262285 (h)

vrye\\eekblad

Adres:- ::... __~

Tjeklposwlssel ingesluil vir R60/30
---~--...;.--

Moenie jou gewilde
,strokieskarakters misloop nie!

. Vir R60 (AVe ingeslu~) m
kry jy Vrye Weekblad 12

maande lank, en vir R30 (AVa
ingelun) 6maande lank. Stuur ,
aan Posblis 42637 Fordsburg

2033.
Naam:- - _.....:. _

Dlenspllg Advlesdiens.
Vir gratis en onafhanklike
acMes op anige navrae
ocr dienspllg. Skakel Our- ,
ban (031) 3015663 Aich- '
ard (w), Pietermaritzburg
(0331) 944079 Mark (h),
Kaapstad (021) 6891194
(5.30 nm tot 7.30 nm),

blENSTE

403·3600, (h)614-1388

Probleme met rumatiek
(artritis)? Skryf aanAaei
Simanowitz, Delkloof
Mansions 1, Kloot
nekstraat, . Tamboer

, skloof, KaapStad 8001

AFAAPIX: Ons maak
dupllkate van k1eurskyfies
en beskik oor 'n swartlWit
donkerkamer. Billike

" pryse.Skakel: (011) 643- '
1654

Melville: 3-slaapkamer
huis te koop. A125 000
ona. P Kruger (w) 716-

.5654 (h) 487-1239

-, .

Semi InTroyeville vanaf1
Augustus by pyproker en
kat A200 basies. Skakel
Mauritz Moolman by (w)

PERSOONLIK

WOONPLEK

Drtngend gesoek • huls
te huur In Cyrlldene,0b
servatory, Judith's
Purl , Bellewe ot Bez
Valley. Op langtermyn
basis. Skakel Karlen by .
836-2151.

Internasionale pen-vri
ende: Ons k1ub het nou
160 000 lade in153lande
en ons verskaf 'n penvri~

enddiens aan 'niederen 'n
elk.am naderebesonder
hedes~faanJohanvan

dar Schyff, PosbUs 128,
Welverdiend 2700

Die . Takhare vir Vrede
baikot enige vorm van
kultuur

Tarief: R10 vir 25
woorde of 'n gedeelte

, daarvan

. VeelsGeluk
LieweMaatjle

StuurR20(AVB Ingesluit) vir30 kapsules,sciam
metdiekoeponhieronder, aan: EMCOR,
POSbuS,582, Milnerton 7~35. Tel (021) 551-4360

r:::::::::::.::::::::::::::::::.::::::::::::::::::'::::::::"::-1
I :: :.......... I
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OOK VERKRYGBAAR BY JOU NAASTE APTEEK - ,

Jl
t1\lIf'\\i(5)~ HELP OM VERLORE

~ ~\WJl.O) , ENERGIE TERUG TE PLAAS
".. 0 ®~<Q>IP DEUR DIE VOEDINGS

VITAMINES WAT VIR
NORMALEUGGAAMUKE.

,FUNKSIES VEREIS WORD"TE.
VERVANG ' •.• ' .

SIT HAND BY*LAAT DIE POPPE DANS
·SPESIALE AANBOD

. Unieke Hand-qemaakte Porsellen Handskoen
Poppies vir R32 elklVolledige stel (4) net ~120

tuur tjek/ poswissel na P~LE'S PlWETS
Posbus 232, Judith's Paarl 2045 (2 • 4 weke vir
aflewering) Dui aan (a) PIK (b) TUTU (e) P.W.
(d) WIN~IE Ons maak ookU gunsteling karakte

OLGENDE: DE KLERK
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. NUUS

Dwergsjimpansees se
liefdeslewe skok navorsers Suider-Afrika .

FW de Klerk, hootleier van die Nasionale Party,en Pile Botha,
ministervanBuitelandseSalce,voerinMaputo samesprekingsmet
president Joaoquim Chissano. Dit kan die weg baan vir groter
samewerking in Suider-Afrika en vrede in Mosambiek, se De
Klerk. Volgens homkan dit die tien lande in Suider-Afrika nader
bring aan 'n gesamentlike spitsberaadoor streeksamewcrking.

PresIdent Daniel Arap Moi van Kenia kom terselfdertyd in
Maputo aan, Kenia tree as arbiter op om vredesamesprekings
tussendie MNRen Mosambieksekerkleiers te reel.

DieMandela·gesln komby ANC-Ieier NelsonMandelase huisby
die VictorVerster-gevangenis buitedie Paarl bymekaarvir sy71e
verjaardag.WinnieMandelase syverwagnie dat haarmanhierdie
jaar nog vrygelaatsal word nie.

Herman Cohen, Amerikaanse onderminister van buitelandse sake belas met Afrika, keel
tcrugna die VSAna 'n besoek van tiendae un Afrika. Hyse dieSuid-Afrikaanse regtring en
die ANC is oppad na onderhandeling.

Die ANC doen 'n beroep op anti-apartheidsorganisasies binneen buite Suid-Afrika om 'n
"gemeenskaplike standpunt"te help formuleermet die oog op 'n onderhandelde skikking..
Dr Andreas Wassenaar, voormalige bestuurder van Sanlam, waarslcu in sy jongste boek,
SquanderedAssets, teenmoontlikemanipulasieenkorrupsiebydie uitreikingvanaandeleun
staatsamptenare wanneersalce-ondemernings geprivatiseerword.

DieUplngton14 stuur'n petisie aandie Hoofregterom vir begenadiging te vra nadat hulle ter
doodveroordeelis weensdie dood van konstabel LucasSethwalain Paballelo,Upington,in
November1985.

Meer as 3 000 versoekskrifte vir die opheffing van inperlcingmaatre!ls op voormalige
aangehoudenes worddeur die Pretoriasevoorsinervandie BlackSash, KerryHarris,by die
polisie-hoofkwartier te Wachthuis, Pretoria afgelewer.
Ethlople en dIe ANC vra die OAE se ministersraad by die opening van huljaarIiksekongres
omprioriteitteverleenamdievraagstulckevanNamibiaenSuid-Afrika. "Sonderdiebevryding
vanNamibiaenSuid-Afrikais Afrikaseonafuanklikheidonvolledig,"so Ethiopie se president
MengistuMariaminsy openingstoespraak in Addis Ababa. .
Mlnstens 31 mense sterf indie geweldin Natal. Dit bringdiedodetal sedertSeptember1987
op 828 te staan.

Bophuthatswanase regerlng verbieddie Black Sashen die TransvaalRuralActionCommit-
tee se bedrywighede in di~ gebied. . ,

DieChristian Reformed ChurchofNorthAmerica(CRC)skortsy bandemetdie"wit"sinode
van die Geieformeerde Kerlc: van Suid-Afrikatot 1992op. Volgensdie CRCdui die Gerefor
meerdeKerkseonlangsesinodebesluitoorrasseverhoudingesteedsop steunvir apanhcid. wat
'nsondeis.Dieteologieseverdediging daarvankomneerop kettery,sedie CRC.Intussenword
berigdat die Werelbond van Gerefonneerde Kerkeop sy vergadering in Augustus in Seoel,
Suid-Korea,'naanbevelinggam oorweegdat die NG Kerkse beleidstukKerken Samelewing
onvoldoendeis Om di~ Kerlc: se skorsinguit die Wereldbond op te hef. Die NO Kerken die
Hervormde Kerk is in 1982 uit die Wereldbond geskors omdat "die twee kerke nog nie die
waagmoedgekry hetom te besef dat apanheid in strydmet die wesenlikeamivan dieKakis
~.' .

WynaDdMalan, mede-Ieier van die DemokratieseParty, en vier ander DP-ampsdraers voer
in Luandasamesprekingsmetdie AngoleseministervUljustisie,dr FernandovanDuncm.Dit
is dieselfde DP-afvaardiging 'wat in die naweek in Lusakasamesprekings gevoerbet met die
Zambiesepresident,dr KennethKaunda.en ampsc:lraers Van die ANC. . .

Selfal kandie sjimpansees
nie praat nie, verstaan hulle .
Engels.In 'n reeks toetsekon
Kanzi elkevraag met behulp
van 'n rekenaarsleutelbord
kom:kbeantwoord. Biologiese
toetse het bewys dat die
dwergsjimpansee menslike
bloedocftappings kanontvang.

Weens die anatomie van
die vroulike sjimpansee het

.die diere,soosdie mens,seks
van ungesig tot aangesig.
Volgens De Waal en die Ja
panse navorsers het die
dwergsjimpansees meer
dikwels as enige ander sjim
pansee-spesieseks. .

"Homoseksualiteit" lorn
ook onderhulle voor en baie
'Van die vroulikesjimpansees
vryf mekaar se geslagsdele.
Hulle het ook baie menslike
eienskappe in hulle
geslagsomgang - nie net deur
hulle tongtegebruik wanneer
hulle "soen"nie,

Die sjimpansees gebruik '.
ook seksomsosiale spanning
te verlig. Volgens De Waal
gebruik die vroulike sjim-

.pansees hulle sjarme om 'n
mannetjie,wat besig is om te
vreet, teverlei ensteel dansy .
kos gedurendedieseksdaad.
AFP

afgeleegebiedevoorlcomnle,
maar ookomdathulleanato
mie dieselfde is as die ver
miste aapskakel tussen mens
endier.

Sielkundige toetse in die .
VSA het nou meer inligting
oordie dierebekendgemaak.

Ben van die dwergsjim
pansees, Kanzi, leanmet behulp
vangeometriese simbolemet
'nrekenaarkommun~ee~Hy

herdit bysyma, watdeelvan
'n groep ape was waarop
sielkundige eksperimente
uitgevoei is, geleer.

Opdieouderdomvantwee
, en'nhalfjaarwashy,volgens
eenvan die navorsers,net so
verontwikkelsoos 'ngewone .

. sjimpanseeVUl sewejaar.

Vllem Bischof

PARYS - Dierlrundiges ~at dieseldsarne
dwergsjimpansees in die suidwestevan

I Zairebestudeer, is geskok oor di~ diere
sesekslewe.

Hulle navorsingmotas lees soos 'n
pomografiese tydskrif: vrye seks, "French
kissing",uitbundige vanery en baie in
tiemefantasieS...

Volgens dieNedcrlandse dieresielkun
dige,Frans de Waal, watdie sjimpansees

inaanholXiing enindie tropiese
woude van Zaire bestudeer
het, kan die sjimpansees net
mooi niks by die mens oor
seksleer nie.

Hy het sy bevindings in
die jongste uitgawe van die
Franse wetenskap-tydskrif, La
Recherche, gepubliseer.

DeWaal,watbekendisvir
synavorsingop'ngroep sjim

.pansees in die Arnheim-die
retain in Nederland, het die
dwergsjimpansees in die San
Diego-dieretuininKalifomie
bestudeer. Sy studie worddeur
Japanse dierkundiges, wat
navorsing op wilde sjim
pansees gedoen het, onder
steun.

Min inligting bestaan oor
die seldsame diere wat in
afgelce woude in die suid
weste van Zairevoorkom.
Hulle beweeg in groepe van
tussen15en40 envreet wilde
vrugteen insekte,

Die sjimpansees, wat ook
bekend staan as bonobos, is
eersin 1929ontdek, maar die
mens het tot onlangs maar
min van die seldsame diere
geweet.

Navorsers het ontdek dat
die dwergsjimpansee anders
asandersjimpansees ontwikkcl
bet, nie net omdat hulle in .

Gesoek~ iemand'"
om dood te maak

Mao leef nog in die provinsie
BEIJING - SommlgeChInese kIelnboere glo Mao Tse Tung
lewe Dog en dat Chin. steeds In cUe greep van die kulturele .
revolusle b. .

VolgenstnEngelstallge dagblad "eet bale klelnboere DIe
wIedie land se lelers b Die. .

Die Partyraamwerk word vir die OIlkundlgheld ODder
boeri In die suldwestel1ke Gubhou-provlnsle Yerantwoor
dellk gehou.

Mao Tse Tung IsIn September 1976,tn mund voor51
Yl'OU Jiang Qing In hegtenb geneem Is,oorlede. Dlt bet die
kuItureIe revolusle tot 'n elnde gebrlng, - AFP
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Wereld
Meer as bonderd ledevan dieAmerikaaJise Huisvan Vc:rtccnWOOrdigers versoekpresGecrge
Bushom minFWde Klerknie te ontmoetvoordatdienoodtoestUlden die verbodop die ANC
en anderpolitiekeorgmisasies opgehefisen politieltegevmgcnes vrygelaat is Die.
Die PooJse leier, gcIl1WojciekJaruzelski.sa by sal hom vir die presidentskapbeskitburstel
nadathydieondeIsteuningvanLcchWalesa.leiervandicontbanneSolidariteit-vakbclndbewe-
ginggelay bet.Jaruzelskibet Sol~dariteit agt jaargelede·~ed. ... .

Meer as 100 000 mynwerkcrsin dieSowjet-provinsieSiberiesbakvir groter~oorhul
lewens-en wcrlcsomstandighede. .

IndieSowJet-provlnslesGeorgiaen Abkbazi. bestormbetogcrs-amptelikegeboue en tIODkc
en bevry sowat 180 gevangenes. Die regcring stel 'n aandklotn:Cl in nadatdie 0II1uste in
Abkhazia18lewens gecis bet. . .

Herbert YOUKaraJan, w&eldbcroemde Oostemykse dirigent, stafop die oudcrdom van 81 .
jaar.. . . . . -.: . .. '. . '. .,-

Vloedrampe In ChIll. bet sedert 1 Junie minstens 1360lewais Fis, baig die~
Clinesc nuusagentsbp. '. . .. . -

Onluste breelt ait in Mogadishu. die hoofs~ van SomaliS. Somalicse regcringsmagle skict
meer as 1500 mcnscdooden Wand minStcns 2500. Die onluste bet skynburuitgebn:ek toe
burgersbeginbetooghetvir'ndemokraties-vem>scregeringiJidieplekvUldiehuidigeqime.
Volgem berigte is sommige bt.qcrs deUr die wcennag uit hul huisc,na 'n oobekende
bcstemminggcneem.NasionalistebeweerdatregeringsmagteindienQOldevandielmdzcmuit
bet om die opstand in Mogadishu" Ie steun.. . ' . .

. Westerse regerlngsIders beCndig JniJ. spits~in PaIys.
Hulleondasteun hervormingsin sosialistiesc lande, beyweI"
hulIe vir hewaring VUl die omgewingendocn 'nbaoep op
handelsbanke om die derdewCrcld-skuldlas te help~
DIeVSAbled am em tot 250000 dollar vc:rgocdinl te bctaal
Un die· gesinne VUl mcnsc wit gestelf bet IDe 'n Iranesc
passasicrsvliegtuigverlede jur dcnr die AmcrikUIISC skip.
die USSVmccunes. afgeskiet is. Diegesinnese proture:urs in
Abu Dhabiverwap die ambod.Hullecis 105 miljocn dollars

. vir elke passasiCI" Ie gesin. ..
DIe AmerIbanse B-2~liqtuig cmdcma:m synooiaisvIUI

te middevansteabitiek tecn die koste VUl"die dumste vliqtuia indie wCrdd".watlDClCl" IS

2 biljoendoD. kOs.
DrIe Ugandeseweermagoflblere word in hcgteuis genec:mnadalSOieu&diles in unhoudin&
versmoor bet. Nog 'noffisier plccg selfmoonl. '

PresIdent DanIel Anp Moi van Kenia vcrtxa..d 4000 oJi&nIhndt:'wll VUl wilddieWc
afgeneem is in'n gchurom die w&eldwyevcrbodop ivoorbmdcl te ondc:nteurL InIusscnvra
'n Zimbabwiese senaJDr. JamesThrush.die regcring VUl Zimblbwc om beswaar temm tecn
'nvabodin ivomhande1 VUl sekac lande.omdatditunvaaris soodercxndielandewal&craat
word.Ie nadplecg. Volgcnshom sal die 'Vabod wilddicfstal unmc:JCdil- .

bloed in 'nhouaopgevangis
en sekcre liggaamsdelena 'n
toordoktergenecmisnadat51 .
top afgekap is. .

Allison is twee welte ge
ledeuil 51iI1inil>1Lispos gcsms
nadatditgeblykhetdatby by
diemoordbetrokkebnwees.
-AFP .

verdagtes,insluitend'n poli
sie-inspekteUr, gesedat Alli
son hulle gevra het om 'n
persoon te vinci "watby vir
rinde doelcindeskmwumor
om sy selfsug en hcbsu& te
bevn:dig".

Scott betvetdagtes aange
hul watgcse bet datPyne se

~:

'n Selvirdie Boeddhis ®j
..... ", ." '" .... ~

OSAKA,Japin".: 'nBoeddhistieseprieSter. wat 8 mas- ,m
sec:rsalonne besit en :vroue gedwing bet om seksuele, ~

.' g"unsies unhomtebewys,istotdriejaargeviJigenisstraf ~:
gevonnis. ~

,Yoshifumi Ito.44, 'nvccnrialigehoofvim die Shihonji- ~
tempel. is oak met 1,5 miljoen yen (ongeved"R25 (00) @
~ . %,

Ito is in 1986 inhegtenisgenecm endaarvanungeklal
dat by JapanIe wetop prostitusieverbreekbet. Hy was{[
oak bestuurdc:rV8l1 'nnagtluben'll botelwatkamers aan ti:
paanjies per uur vcrhuurbeL - AFP . .~:

. ~

Seksuele
seljve1:Wurging '..

AMSTERDAM - Dieeroliese
genot watse1fverwurging aan .
menseverskaf isdieoorsaak.
vanmeer as 100sterfgevalle
'njaar in Nederland.

Die tegniek, wat bckend
staan as "masturbatory as- .
phyxation"kombineer'n or
gasmiese. gevoel met
bewussynvcrlies deur 'n tekort
un suuntofna die brein.

"Mense wat die tegniek
gebruik is nie bewusvan die
risiko wat bulle loop nie," .
bet prof Rvan Lunsen,hoof
V8l1 die dcpu1ancnt scbolo
gic VUl Amsterdam se me
diese fakulteit in 'n onder
hood met die weekliksc
tydskrif,Gay Krant,gewaar- .
sku.

"Sommigemensevoerdit
te "ver en verloor hul
bewussyn."hethyp."Die
SlI::rflI:s wud gcm:Id.vabcr
delik, am sclfmoord toeg
eskryf." - AFP

r

MONROVIA - Dievommalige
ministervanverdedigingvan
Liberie,genl-majGray Alli
SOli, sy vrou en nege ander
woofhiervandierilUe1e moord
op 'n polisiemanaangekla.

Die onlhoofde liggaam van
MelvmPyne is. op 31 Maart

· naby die Allisons se huis
· gevind. Volgensdieminister

vanjustisie..JenkinsScott, sal
Allison voor 'n milit&e·hof
verskyntJ::rwyl 51vrouen die .

· ander vcrdagtes in 'nkriminele
· hof aangekla sal Word.

VolgenS Scott. het
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SPORT

Naas Botha

Die
Wonderseun
teen die
Columbiaan

Thabo Daniels

VUYANI "Wondetboy" Nene, die
Suid-Afrikaanse junior vliegge
wigkampioen, gam op 6 Augus
tus in die Uitenhage Binnemuurse
Sentrum kragterneet teendie Co

.lumbiaan Augustin Garcia.
Piet Hancke van Heart and

Homes-promosies het dit verlede
week aangekondig,

Volgens Haneke sal die 32
jarige Columbiaan, derde gekeur
deur die World Boxing Associa 
tion (WB A), die skoolseun van
Uitenhagese strafste teenstander
nog wees .

"Hy is 'n ervare stryder, het
[Wee,keer om die wereldtitel geveg .
en ;het nog net ses ,van sy 39
gevegte verloor." •

Garcia se laaste geveg was op
15 April toe hy deur Korea se
Bong Jun Kim om die junior
vlieggewigtitel van die World
Boxing Council (WBC) geldop
is. Die Koreaan hethom in die
tiende rondte planke toe gestuur.

In sy ander titelgeveg her hy 'n
tegnieseuitkIophou-loesing indie
sewende rondtevan 'n ander Ko
reaan, Jang KooChang; gekry.
DitwasvirdieWBA~titel in 1986
- dtle maande voordatNene die
Suid-Afrikaanse titel van Odwa
Mdl eleni verower het,

Intussen word 'n intemasion
ale geveg in die vooruitsig gestel
vir Jerry "Beirut Bomber"
Ngobeni , die Kaapse junior lig
gewigkampioen, indien hy Pat
rick :'Skeleton" Mboma in hul
Kaapse titelgeveg op Uitenhage
kloj:i: ,: .. .' . .
'.« Daar, is sterk;!gerugtedat
Fi~kse Daniel LOridas~ geen
OnbCkende vir SUid~Afrikaanse
boksgeesdriftiges nie - hoog op
die Iys van moontlike-teenstan
den is.

Londas bet vyftien rondtes
staaride gebly teen Brillll Mitch
ell ;' die WBA se junior ligge
wigkan1pioen, en naelskraapver
IoCr: teen die Suid-Afrikaanse

Din Thobe1a; - PflIl ·

deelneem nie,
Die Namibiane sal eers deur die

IKK se ,trofee-kompetis ie moet
kwalifJseer.

Ter vooriJc:reiding van sy beplande
toetrede tot die intemasionale arena
het die SWKU twee toere .vir vol 
gend e jaar gereel - na Zimbabwe in
Febroarie en Malawi later die jaar.

Ali Bacher, die pres ident van die
Suid-Afrikaanse Krieketunie, se die
stap sal nie ingrypend am Suid
Afrikaanse laieket verander nie,
aangesien daar slegs 'so wat 200
mekelSpelers in Namibia is. - AFP,

Transvaal, moet 'n spe ier sy plele in
die span verdien en word hy nie bloot
op 'n repu tasie geleies nie. Neein
kennis Louis Luyt en jou geleende
kalwers wat nits kan uitrig nie!

Naas hetnouniejuis na 'n koning
gelyle in Woensdag se proefwedstryd
nie, maar try mOre nag 'n kans in
PortElizabeth.

Uit 'n Springbok-oogplDlt is hy
noodsaaklik vir die span. Oo k moet
JmanHeunis heclaglerin die BOOpan
sped. Daarisnienaastenby 'nheelagta
met sy vermoens nie en hy is 'n melet
in die laaste vest ing.

Die Ligblou-keurders verdien
volpunte vir hul hantering van die
kwessie. Hulle het vanjaar op 'n
patroon besluit wat ongekende vrugte
afwerp en een speIer se leruilteer
moet hulle nie van die wenresep laat
afwyk nie .

Wie weet, daIk gebeur dit dat
Nus vir die Bokke specl maar 'n
toesltouer vir die Noorde.blyf

was

weet nie.
Die bruin en swart Suid-Afrika

nell van die brcC demokratiese bewe
ging het verskillende definisies van
die begrip, gebore uit hul omstan
dighede van onderdrokking.

Totdat ODS bymekaar kan kom as
mense om presies te leer wat "nie
rassig" beteken, sal die geleenthede
om harmonie en begrip in sport te
bereik ons almal steeds ontwyk - die
wat by Wits was, en almal wat op
Loftus was,

en is vol vertroue dat SWKU tot die
wereldliggaam toegelaat sa l word.

Dit sal beteken dat SWKU mag
deelneem aan die IKK se WCI'eldbe
kerkompetisies asook mag stem me t
die p.arlikse IKK-vergaderings.

Die SWKU het tot 1 Desember
om hul aansoek totlidmaatskapvoor
te bereL

Die IKK se uitvoerende kornitce
vergadervolgendejaar in Julie en sal
die aansoek danoorweeg.

Selfs al word SWKU tot die Iig
gaam toegelaat,sal hulleniein 1991
aandie w&eIdbeka-kompetisies mag

Chris van Vuuren

agter sy tikmasjien laat stelling in
neem. Hy was ook: die oorsaak van
bloeddruk wat gestyg het in kroee en
elders waar die manne oar die spel
gesels het.

Laat ens nou rasioneel kyk of hy
verkies moet word of nie.

Naas self sal seka die eerste wees
om te aken dat ltaIiaanse k1ubrugby
nie die standaard het om jou spel
skerp te hou nie.

Hy was nie vanui t die staanspoor
op harde Curriebeker-rugby ingestel
nie .
DiekwromvanNooro~~w

is dit verskuldig am die spelers wat
die seisoen met IOvee! onderskei
ding die Blou Bulle in 'n plener
masjien veranda het om Naas nie
sommer in die span te laat instap.

Juis hierin Ie die Bloues se subes
opgesluit. Anders as byvoorbeeld

Cravens, Joe Pamensky's en Hugo
Oliviers is juis die mense wat die
NSC uitgenooi moes gewees het en
daar rnoes weesl

Ons moet ongetWyfeId met mekaar
praat. Daarom hoop 'n mens dar die
loodsingskomitee van die NSC sal
bestaan uit mense met die durf om
met aIle mense, ong eag ras , kleur of
sportaffiliasie, le praat,

Wit Suid-Afrikaners, sportadmi
nistrateursinkIuis, tan dalkdink hulle
weer wat "nie-rassig" beteken. Hulle

KBIE KEG

Wit sportmense en -administrateurs het
geskitter in hul afwesigheid by die
National Sports Congress (NSC) se

konferensie oor eenheid in sport wat die
afgelope naweek by Wits gehou is.
TOMMY BEDFORD gee sy mening

Namibia verbreek krieketbande met SA
WINDHOEK - Die Suidwes- Afrika
Krieketunie (SWKU), die belang
rikste laieketliggaam in Namibia,
het alle bande met die Suid-Afri
kaanse Krieketunie verbreek in 'n
poging om tot die Intemasionale
Krieket-konferensie (lKK) toegelaat
te word.

Die voorsitter van SWKU, Louis
van den Berg, se die unie sal nie
langer am die jaarlikse Suid-Afri
ltaanse plattelandse distrikte-wcek
deelneem nie.

Van den BeJ1 het verlede week
met amptenare van die IKK gepraat

Pasta-prins kloof SA middeldeur
NAAS-TEl.lEFDE is 'n begrip wat
heeItemaI geignoreer word wanneer
die manne saamkoelc en die gesprek
amper onvermydelik in die rigting
beweeg van die voormalige DaUas
Cowboy, die Hcilige Bul, die Pasta
prins en nog 'n paaronherhaalbare
woorde wat gebruikwon!om Spring
bo -rugbykaptein Naas Botha te
besloyf.

Sedcrt hy 'n maand gelede amper
stert tussen die bene die land bin
negekom het, en 'n perskonferensie
gehouhet waarbouernieinsy mond
kon smelt nie om aImalte laat weet
Baas Naas is Icrug, het hy die land
weer middeldeur gekloof.

Kies hom sondervoorwaarde, het
sommiges gese. Not te dan, bet ander
laat boor. Hy kan nie mw en breek
soos hy wi! netnadathy vaet aan wal
sit nie.

Hoe dit DOt aI sy, Hendrik Igna
situ Bothahet menige rugbysloywer
die afgeIope maand kop onderstebo

BITTER min wit Suid-Afrikaners
weet wat verlede naweek by Wits
gebeur het .

Die mee ste van hulle, so vermoed
'n mens, het na die beg in van die
tweede rondte van die Curriebeker
gekyk - M in die vlees bfop televisie
bf met ore teen die radio ,

Normaalweg soudit presieswees
wat ek doen, Omdat ek in Johan
nesburg was, souek beslisLoftus toe
gegaan het om te sien hoe die Blou
Bulle vir WP afslag ,

Die wit koerante endie SAUK het
verlede naweek meer aandag aan
rugby gegeeasgewoonlik, sdctrweens
die euforie omdat die voorgestelde
intemasionale rug bytoer - wat in
Augustus as deel van die Suid-Afri
kaanseRugbyraadse eeufeesvierings
plaasvind - 'n werklikheid begin
raak:en nie rneernet praatjies is nie.

Hulle het verkies om die gebeure
op die Wits-kampus te ignoreer,

Wat dit so 'betre:urenswaardig
maalc, isdie fcitdatdie beraadslagings
"intemasionale" toere vir tradisio
neel wit sportliggame moontlik kan
maak.

As die voorgestelde Nat ional
sports Congress (NSC) tot stand lrom,
gaan wit Suid-Afrika waarskynlik
nooit weer 'n inremasionale rugbytoer
'geniet nie - ten minste nie een wat
deur die SARR geborg word nie. Tot
nou toe was daardarem een elke vyf
jaar.

Die kanse is so te se nul dat daar
weer ware Springbokke (rugby,
m eket, atletiek of enigiets anders)
sal wees indien die SARR voortgaan
met hul toer van internasion ale spe
lers (dit man nie saak hoe "indi
vidueel" hulle isnie),

Die breCdemokratiese beweging
(BDB) bet baie sterk gevoelens oor
die toere. Di t het duide lik na yore
gekom tydens die konfercnsie .

Die NSC salllll oeop die todroms
moet rig - met ware sportm ans kap as
een van hul demokratiese beginsels.

Sal hulle nie dallt self verval in
die voorslaiftelikheid van die Broe
derbond in die wit gemeenskap en
meer onlan gs die van Sacos in die
Indier- en bruin gemeenskappe nie?

Oit was vir my as uitgenooide
individu by die kon ferens ie duidelik
dat OIlS OIldCr apartheid erg gcpo
lariseer germ het.

Dit sal mense met visie en inbors
verg om die NSC op 'n pad van
regverdige, nie-rass ige demokrasie
in sport en politiek: te lei. Die mense
wat'n oog om 'noog en 'n tand om 'n
tand wi! he, het opdie konfaensie al
te maklilcgeswig voor die versoeking
om tcrug te kyk na die ongelykhede
van die verlede.

As die NSC nie gelei wOl'ddeur
mense met 'n nuwe visie vir 'n nuwe
Suid-Afrika nie, is die kanse goed
dat tweespalt ook die organisasie
kan skaad.

Die feit dat Sacos besluit bet om
die i.onferensie amptelik te boiltot 
onder meer weens my teenwoor
digheid as "rassis" - wys net hoe
nod ig ware leicrsltap in die NSC is
soda t hull e nie oor die eerste hekkie
op pad na eenheid struikel nie.

As ek 'n "rassis" is, dink net aan
die res van die wit gemeenskap. En
wat van Sacos ?

Dit is beteken isvo1 dat die wit
gemeenskap, wat grootliks ver
antwoordelik was vir die handha
wingvan IplI(theid,hcehana1afweaig
was by die konferensie. Die Danie
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Die Cannes-fiImfees is die lnternasionale vloolmark vir filmmakers~
'n hemet vir paparazzi en "die groot kans" vir borstige sterretjies.

KATHY BERMA het die fout gemaak om dit by te oon

Krinqebeqtn

Patriotismevierhoogty by Cannes

Paul Janssen, Anant Singh en Darrell Roodt - die mense
agter die antl-oorlogprent The Stick - In Moskou. Reglsseu r
Roodt het ult Moskou laat weet hy Is bale tevrede met die
ontvangs van sy prent daar. 'n Vlerde, ekstra vertoning Is

gereel by die Moskouse fllmfees.
Vervaard lger Singh het gesA 'n gehoor van 6000 mense was

"bale ontvankJlk vir die prent, en dlt was besonder
opwlndend om te slen dat so 'n groot gehoor beindruk word

deur 'n Suld-Afrlkaanse prent". •
Janssen, wat die prent versprel, Is beslg om oor die

verspre ldlhg In Rusland van The Stick, sowel as vir 'n ander
Suld-Afrlkaanse prent, Helena Nogueira se Quest for Love, te

ondertlandel.
Ole prent Is In Suld-Afrlka verb led, maar Is genomlneer as

"Beste Prent" In die AA Vlta-Lewens-kompetlsle.
foto: John Llebenberg; Afraplx

om deur sy bewonderaars
oorrompel te word. Hy moes
vlug voordat die bewonderaars
hom met ou brode gooi.

En die aaklige NickNoltehet
glo dronk by hotelvensters
uitgehang en die persvermaak
met stories oor hoehy "die
essensie" van sy karakter asdie
kunstenaar in Woode Allen se
New York Stories gevindhet.
Oit het te doen gehadmet sy
held, 'n sestiger-kunstenaar wie
se besondereverleidingsteg
nieke breedvoerig langs diekus
van Kalitornie bespreek is.

Rosanna Arquette, sy mede
ster, het die pers verseker dat
sulke Stanislawiese tegnieke
nooit in haar teenwoordigheid
probeer is nie.

BE ONE OF T HE DISCERNING 3500
TO ENJOY AN INT IMATE E VENING WITH

THE MASTER OF ROCK

.ERIC CLAPT N
THE WORLD 'S BE

INDOORS '

INDMDUAl1Y
AllOCATED SEATS
SUPERIOR VIEWS

BOIPUSO HALL
28 JULY 1989

8.00PM
GABORONE
BOTSWANA

Hotelafgeneem te word nie.
Moet net nooit erken dat dit

jou eerstekeer hier is nie. Leun
eerder metjou Perrier-water
teen R5 'n sluk teen 'n
kroegtoonbank en verklaar
lewensmoeg: "Vanjaaris baie
verveligeras as die vorige"en
"Wat het gewordvandie pret op
die Croisettein... was dit 1985?"

Niemandsal weet nie, want
die meeste ander mense is ook
vir die eerste keer hier.

Maar as 'n mens aldie wyse
uitsprake opweeg, klink dit tog
of vanjaar regtig nogalmak
was. Geen pret op die Croisette
nie, net een vliegtuig vol baniere
vir Christopher Columbus - die
prent van vanjaar.

En die sterre was nogal dof.
Rob Lowe het betyds gearriveer

nuween vernuwende werk
vertoon word. Hulle kwalifiseer
vir Kritikustoekennings, Eerste
Prent-toekennings ensonneer.
Die profiel is laer, maar hulle
wordook vertoon in die in
drukwekkende sale van die
reuasagtige Palais-gebou.

Endie res? Hulle word, heel
gepas, vertoon in die inge
wandevan die Palais, en in
verskeie hotels. Van pornografie
tot Eerste en Oerdewereldfilms,
is hulle die regtegeldmakers.
Dis hier waardie geldregtig
hande wissel. En die ware rede
hoekom almal elke jaar na
hierdie onheilige mekkatoe
kom.

Ja, dis waaroor dit gaan - nie
om saam met Brooke Shields
by diepeperduur Cap Ferrat

en minder briljant te lug nie.
(Daar is gerugte dat hy vroeer
'n jokkiewas. Selfs dat hy by
die Guardian aangesluit het as
perdeskrywer.)

MaarCannes is eintlik 'n
groot mark. Van die nosprotlel
grootgeld-speelprente, tot die
stout video's en die porno
specials. Enige ingewyde sal die
gehelmevan Cannes aan 'n
nuweling verklap - en dit
verander nooit veel nie.

Eerstens is daar die prente
"in die kompetisie" van die
amptelike seleksle. Hulle word
vertoonaan die sowat 2000
joernaliste voor hul
wereldpremieres (met fanfare
teen sonsondergang en
strikdasse).

Dan is daar die forumswaar

GOEIE nuus. Hoewel Jim
Jarmusch niewil toelaat dat
sy eksentrieke, woedende
jongAmerikaner-prente in
Suid-Afrika versprei word nie,
het sy bekroonde landgenoot
Steven Soderbergh (26)
skaars 'n keuse gehad. Sy
Cannes-wenner, Sex, Lies
andVideotape, is deur 'n
plaaslike video-ondernemer
gekoop, blootop grond van
die titei.

Dieondernemer moet nog
die prentsien. (Nie dat dit
snaaks is in Cannes nie.
Niemand kyk in elk gevalna die
prentenie, hulle woon netdie
partytjies by. Of hulle nou
genooiword of nie.)

ByCannes wasdit vanjaar
die jaar van die Amerikaners.
Met die heleplaaslike bevolking
in 'n totale toestand oordie
komende vereniging van
Europa, het die Amerikaners
hulleou imperialistiese laai
uitgehaal en bynaskoonskip
gemaakmet onafhanklike,
aggressiewe projekte.

Die Amerikaanse hoop was
gevestig op die jong "old boy"
Jim Jarmusch in die hoofrol van .
MysteryTrain, wat afspeel in
Elvis se tuiste Memphis
Tenessee. Kortop sy hakke
was Spike Leein Do the Right
Thing (wat ook op sy talle
ondersteuners se lapelwapens
gestaan het.)

Niemand se geld wasop die
jongSteve Sonderbergh se
kanse omweg te loop met die
gesogte PalmeD'Or nie - die
minste vanalmaldie erg
patriotieseAmerikaners. Maar
teen die tweedelaaste dagwas
die hoop dat 'n ander, minder
opsigtelike land die prysvanjaar
sou wen iets vandie verlede.
Oit was tot metdie derde
amptelike ltaliaanse inskrywing.

As jy dinkdie Amerikaners is
patriotte, moesjy die Italianers
gesienhet. Dismoeilik om jou
voor te stel hoevreeslik hulle
beduie en gebabbelhet toe die
eerstetwee epiese Italiaanse
inskrywings op die doekkom 
en hulle is in Engels! Madre
Mea!

Maar redding was tog daar
met Hotel Paradiso, 'n wonder
like, Iiriese, nostalgiese,
emosionele (maarnie soetsap
pige) film van Guiseppe
Travatore. Die prent was my
persoonlike gunsteling.

Hierdie onopvallende prent
het 'n staande toejuiging van 20
minutegekry vandie moes
kritici op die laaste dag vandie
fees. Maar, snaaks genoeg, op
die ou einde hetdit neteen
Kritikustoekenning gekry.

Maardit is die ernstlge deel
van Cannes: 'n aanhoudende
gestry en gedobbel oorwatter
land hlerdiejaar die toneel sal
oorheers, wievanjaarerkenning
moetkry ens. Geen wonder nle
dat die Guardian se geres
pekteerdefilmresensent, Derek
Malcolm, deurelke Engelstalige
TV-netwerk gejag is omsy wyse
en geleerde opinle oorbriljant



Townshend: VanWindmeul tot Kalm-arm

Inheemse concerto
SUID-AFRIKAhoor Woensdag sy eerste
Inheemse concerto vir viola - die werk
van David Hoenlgsberg, wat verlede jaar
die oorsese studiebeurs van die SAMRO
ontvang het. Die werk word by 'n klein.
geleentheld uitgevoer ter ere van Prof
Walter Mony, die hoof van musiek aan '
die Universiteit van die Witwatersrand.

Die concerto Is 'n deurgekom
poneerde reekswerk met elemente uit
Afrika en Europa. Oit Is In 1988 in

.. Johannesburg begin. .
Die eerste oeweging wys 'n ag

gressiewe, selfgeldende styl wat
wegbreek van tradisle. Dit sluit ook 'n

. psalm aan die Joodse slagoffers van die
Nazi's in.

Op grond van sy portefeulje en die
eerste beweging is Hoenigsberg as
gasstudent by die Musiekakademie van
Wenen toegelaat.

Na sy terugkeer na Suid-Afrika en sy
troue met ReneeSigel Is die paartjie na
Jwala, 'n privaatwlIdtuln In Botswana,
waar die concerto voltool is. .

Daar het Hoenlgsberg besef dat sy
muslek afro-europees Is, en dat hy as
komponis in Afrika net soveel geldigheld
het as 'n komponls In Europa of
Amerika. Om .hlerdle Insig te vier Is
Nkosl sikelel'lAfrika in die emoslonele
hoogtepunt van die werk ingesluit.

Mlunglsl Kamase

TOP DOWN (The Law of Nature) word
van 20 tot 24Julie by die Universiteit van
Durban-Westville se Kunstefees
opgevoerdeurdie Bachakl Teatergroep.

. MothobiMutloatse se Lakutshon' lianga is
oak op die program. .

Top Down is'nwerkswinkelproduksie met die
onweerstaanbare Thulani Sifeni en die
welsprekende Mavuso Mavuso. Mavuso doen
oak dieregie.

Die stuk speel afin 'n township nadie
opstande van 1976 inSoweto.

Die korrupsie van 'n skoolhoaf, Kenneth
Kekana, endie amptenare van die Departement
van Onderwys enOpvoeding word aan die kaak
gestel. .

Kekana saBalthasar High, met sy elite
leerlinge, steur hulls nieaan die boikotte en
opstande om hulle nie.

Die skoliere en onderwysers word deur
Kekana gedwing om aantesluit bydie Students
Christian Movement, SCM. Die radikale studente
noem ditdieSociety of Confused Monkeys!

Een van,die onderwysers weier om te
konformeer en leer diekinders politiek saam met
die wiskunde. " .
, Kekana probeer hom omkoop met 'n .

hUislening, endreig hom later met ontslag, ,
Toe die Afrikaanersoldate opdaag, word die '

gemoedere totkookpuntgedryf. Skoliere en
onderwysers kom inopstand.

Kenneth Kekana, eerder as om die
"halssnoer" indie geslg testaar, pleeg selfmoard
met 'npistool. '

So gaan dit

Keuses!Keuses!Keuses!
Gaan ek nou R12S of RS vir 'n Eric
Clapton konsertkaartjiebetaal?

Gaan ekBotswana of Mosambiek toe virdie
konsert?

Ja, dit is reg, Clapton, PJPowers, Sipho
Hotstix Mabusa. Brenda Fassie, Steve Kekane,
Zimbabwe seBhundu Boys en, Mosambiek se
Orchestra Marrabenta tree in Mosambiek op.

En, kaartjiepryse is gelykstaande aan R5!
Die konsert vind opSondag 30 Julie indie

Machava Stadion inMaputo plaas en begin om
1nm eneindig om 8 nm.

Suid-Afrikaanse paspoorthouers het visums
nodig om Mosambiek te besoek.

Vandag se kuns .
ONS het swart. kuns- rotskuns vandie San,

, , kralewerkvan die Ndebele, tromme van die
Venda - wat onsvertel van 'n verleda waarvan.
ons net vaagweg bewus is;
, Maardaar is ook 'n stroom voorwerpa en '

: kunsstukkewat in vandag sa ornstanolqhede
vervaardigworden die snelveranderande,he

. dendaagse gaskiedenis raflekteer. Ole
uttstallingChanging Patterns'in BlackLife wat.
mOre by die Natalie Knight-galeryin Hyde

, , Park,Johannesburg begin, poog juis om
hierdiehedendaagse geskiedenisvas te vang.

Van 22 Julie tot 8 Augustus. '

Sewe ult tien?!!!
Ja, dit is on

beskaamde
popmusiek wat
waarskynlik sooste
veel roomys later te
soetkan wees.

Maar, vir bietjie
escapisme en lui
mense wat nie van
Jane Fonda hou om
hulstram Iywe aan
die beweeg te kry .
nie, is die plaat
vingerleklekker.

WendyJames het .
'n skaflike stemen
as Nick Christian
Sayervir iemand
soosThe Pixies
kitaargespeelhet, .
sou hy onderdie
top-tienkitaarspelers
gereken word.

Velveteen is
smaaklik, moetom
hemelsnaam net nie
te veel daarvan eet
nie!

tikkiewraak het ek
gedinkom ook 'n
musical te probeer.

"As ek terugkom
van Amerika, sal ek
genoeggeld haom .
dlt op te voer ....

Wraak'soos
hierdie is soet,veral
op ons ore.

Velveteen 
Transvlsion Vamp

(7) ,

ste (of miskien moet
ek nie so verbaas
weesnie) is datdie
gehoordeurgaans
vir die onsmaak
Iikhede gelaghet.

Sue Marshall In Blonde Sisters

gaansien, is die
antwerpwonderlik en
dit is van die uitson
derlikste teater, maar
die musiek is afgryslik.
Die meestedaarvan is
gemors en niks
daarvan is modern
nie.So, met die ligte.

ontwaardiging....
Dieonnoselheid

,van die hele gemors
gaan 'n mens heel
temalte bowe.

Dieverstommend-

Charles Leonard

PeteTownshend

Townshend die
musicalso: "Ek
handel met 'n
perverse wraak. Jy
sien, ek haatLloyd
Webberse sukses.
Wanneer ek iets soos
Phantom of Cats of
Starlight Express

BLONDE SISTERS
Met SueMarshall,
Judy Broderick,

Barbara Puren en
.Mandy Kunene

ANDREA VINASSA

Faber& Faber, in
Londen werk.

Gelukkig het hy
tyd omweerte bewys
waarom hy as een
van diegrootste
geeste van
rockmusiek beskou
is.

. IronMan is 'n
"musical" wat
gebaseeris op die
digter TedHughes se
gelyknamige mod
erne sprokie.

Daar is twee
snitte, Dig en Fire,
waaropTheWho
weer saamoptree.
Hulle gebruik dit
waarskynlik as 'n
oefenlopie omdat
hulle, 5005 The .
Rolling Stones, later
vanjaarweerop 'n
groot konserttoer
gaan.

Te oordeel aan die
twee snitte gaan die
Amerikaners trakteer

. word opmanjifieke
rnusiek.

Anderrolle op die
plaat weergawe van
The Iron Man word
gesingdeurdie
pappavan blues,
John Lee Hooker, die
mamma van blues,
NinaSimone, Simon .
Townshend, Deborah
Conway en Chyna.

In 'n onlangse
onderhoud motiveer

en vooroordeel. Dit
witvoorkom of die
skrywers by'n Robert
Kirbyvan ouds gaan
afloerhet, maardie
pads6 bystergeraak
het dat geen
ooreenkoms te
bespeuris nie.'

...sy. is eenvan die . Marshall en
skrywers, saam met Anderson trek 'n kras
Garth Anderson, van' '- en onoorspronklike -
dieaanstootlikste vergelyking tussen '
teaterstuk wat ek nog die Nazi'sen die
aanskou het. ' ,hedendaagse -

Weesgewaarsku. Christelik Nasionale -
.Dit is niedie Suid-Afrikaanse sa-, .

powere musiek, die melewing.
amateuraqtlqe . En die cliches wat
aanbieding en die die euwels witfAriese
onoorspronklike heerskappy iIIustreer,
Iirieke watsoveel pia' weergalm...
as diebeledigende Blonde Sisters het
aanslag van die 'presles die
konsep asgeheel nie. teenoorgestelde

Blonde Sisters-' ., gevolgas watdie.
die subtitel is Mother- skrywers bedoel het.
ing the Master Hace.. .~\ Diedoel, raai 'n - •

'word in dienaam van ":,'mens, wasom ons te
die vooruitstrewende,laat nadink oor ons
indringende musikale verskriklike koloniale

. revue (Berlyn circa " sondes en te teer op
1938)gepleeg, rnaar . ..... ensbloeiende

·"slaag bloot daarin om" skuldgevoelens.
dlt wat cleskrywers .' < Pleksvan berou
wi! kritiseer,te. , .wasdaar netdie
versterk.; rasslsme :gevoelvanver-

7877987
ONDER

LARRY
AMOS

&.
'NAUGHTY

,BOYS
,\

7877987
BO

.Donderdag

PIERRE,
VAN

STADEN

Vry'dag, ..
en ' '

Saterdag

ANNIE

Plateword op 'n
skaal van 0 tot 10

beoordeel

Vrydag
en

Saterdag

Dinsdag

·STEP
, ASIDE

Woensdag ~

TIME "

Sondag

TIME,

The Iron Man· Pele
,Townshend (9)

Pete Townshend
was die wilde
kitaarspeler en leier
van TheWho.

Dit is hy wal in
1964 berugtheid
verwert het asdie
eerste man watsy
kttaar en luidsprekers
verwoes het.Ditwas
elntlik'n Iigte
mistykie, maardie
konsertgangers het
die "autodestruction"
s6 genietdat aange
rande kitare, onplof
fende dromstelle en
rokende luidsprekers
TheWho se kenmerk
geword het. Dit, en
daremhul opwin
dendemusiekook,

, hethelp betaal vir die
gewilde skade wat

,,hulle aangerig het.
Vandag is Wind

meul (sy skouspelag
tigewyse waarop hy
kitaargespeel het, '
het aan homdie
naambesorg)
Townshend, Kalm
armTownshend wat
as raadgewende
redakteur by die
bekende uitgewers, '
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Dean Opperman

•,CHRIS DUPLESSIS

fieke karakters nie.Hulle kry
almal as mense, eerder bloot as
Ingeklede tipes, gestalte. Dit Is
betekenisvol datdie ma in die
laaste toneel - methaar
onskuldige "Kerskind" dood op
haarskoot - albel broersvan die
dood beskuldig.

SowelOpperman as Slab
olepszy se dramas is deurspek
van humor, "one-liners",
kwinkslae en spnsvondighede
watin die volksmond Ie. on
verhoog die tragedie van die
ernstige dele engeeaan albel
dramas 'n warmte waarmee die
man op straatkan identifiseer.
Kuns en vermaak is in hierdie
betekenisvolle dramas nie te
onderskei nie.Ontleed jy die
een, torring jy aan die ander.

. ding broerteen broerInopstand
bringen dreig omdie Afrikaner
finaalaantweete skeur.

Tweebroers, 'n lid vandie
AWBen 'n Iiberale humanis,' .
kruisop Kersdag swaarde en
vernietlg die gesin. Hierslen jy
'n helderen skokkende drama
tisering vandie Bybelse maning
dat 'n huiswat teen hornsef
verdeel is niestaande kanbly
nie.

Dit sa vir Opperman hee/wat
dat hy nie ~ant kiesvir spes1-

Jeremylrons
se neiglng tot
-rnelankohese
rolle - The

. French Lieuten
ant's Woman, .
The Mission, .
Swan in Love
en BridesRead
Revisited' - ' .
maak hom die
perfektekeuse

.vir die rol van
die Mantle
tweeling.Sy'; .•
uitbeelding van
hulle brose
manlikheid is 'n
kraqtoer.: .

THE.BLACKS
deur Jean Genet
regie:DIETER REIBL
Adcock·lngram, Wlndybrow:
25 Julie - 12 Augustus

As You Like ~t
deurc;' '...
William Shakespeare
regie:' . . "..
FRANCOIS SWART
metJeremy Crutchley
Fiona Ramsay, ..
Drama. Staatsleater Pta:
29 Julie - 5 Augustus'

Kersfees is maar 'n moeilike tyd
viralmal nie."Opperman se rede was dat

die pers (daarwas 180"re
sensente" opdie dorpie) sy sale
gaanvolsit. Waarop die
joemaliste weergevra het hoe

DEON OPPERMAN het die honderde anderminder
blykbaar 'n stukuit Stille Nag . bekende Rand-produksies dan
gesnynadieeerste opvoerings moet oorleet. En so aan...
in Grahamstad. Enasdie" Arrogant of onseker ofnle,
geknipte weergawe die een is Opperman Iseenvan ons
wat aan die resvan Suid-Afrika voorste jongdramaturge. En
(diewatnie of> Grahamstad StilleNag, hoeveel dit ookal
wasnie) blootgestel gaan word, vooratna 'n ooglopende
isdit 'n ekstra p/uimpie vir die interaksie vanstereotipes mag
dramaturg. . . Iyk, wasongetwyfeld die

Want diegeforseerde hoogtepunt vandiehoofstroom-
Freudlaanse terugflits waarin fees. . . .' skryf. .
die verstandelike gestremde Die stukwerkjuisomdat die' . Omdie vertraagde Daantjie -
.Daantjie (Bruce Fields) 'n . gesinsdinamiek, enniepolitiek . wateindelik naderasal die
Strydom-agtige moordorgie wat (of die se stereotipes nie), die " .anderaandie geheime van die
hy as kind aanskou het, basis vandie stukvorm. heelalis - as katalisator te
herhaal, hetdiepotensiaal om Opperman delf subtlel dieper :'gebruik, werk ook uitstekend.
die ganse stukte baderf. Dit.. as netdie gewone slmptoma- .. Endie spesifieke tydwaarin
wasamperasofOpperman met.. t1ese interaksie en magspel , dit afspeel is goedgekies.
'ndesperate tipeDeusex . tussen ledevan dietipiese .' .: Kerlees is maar'n moeilike tyd
Machina, 'n hoogs deursigtige " " Afrikaner-gesin. Diepsigosiolo-:c' vir.alma\. Dis wanneer lamilies
dramatiese elnde op'n briliante, '; glese onderstrome komsterk -. se oordrewe entoesisme om..
selfstandige stuk wou afdwing. genoegnavore omdie ooq-: "vrede" op mekaaraf te forseer
Bynaasof hyselfnie tevrede lopendskwessies (soos onder . maklik slapende interpersoon-'
was metdiestuknie. meerseksisme en fascisme), likeduiwels ontketen.

.Eienaardig. Want Deon is nie. hoe sterkookaI, te oorskadu, 'nAndergerug was dat
bekend vir sytekort aan' Soveelso dat dieAWB-broer Opperman nouoorsee wil gaan.
selfvertroue nie. Sy aankondi- Adriaan (Nico Liebenberg) se Oathyvoel hy het "eksterne '
gingopGrahamstad dat re- politieke motiewe deursy. stimulasie" nodig omStilleNag
sensente nlesy Rand-pro- perso,onlike frustrasie - indie te oortref. Onsdink hy moet bly.
duksies mag bywoon nie,het geval sy vaderse erkenning - Ten minste .tot Kerstees.
gerugte laatontstaan dat hy.: gedryf word. 'n Val'S en ver-
"niemeer publlsteltnodig hat waarloosde hoekomuitte

Deon Opperman, onseie
JohnOsborne, het as drama
turgmondig geword - 'n status
waarmee slegs enkele anderIn .
dieSuid-Afrikaanse
dramawflreld kan spog. Waar
Athol Fugard met My Children!
MyAfrica! diehoofkonflik in die
swart gemeenskap blootls, .
ontbloot Opperman die sentrale
konflik onder dieAfrikanervolk 
'n konflik, watsoos metdie
Anglo-Boere-Oorlog, die 1914
Rebellie endie Republiekwor-.

,'n SPUNTERNUWE kombinasle
van twee blink talente tree van

Maandag 24 Julie tot 6 Augustus
op by After Dark In Pretoria•.

The Drivel and the Song bestaan
ult 'n aand van ou

gunstellnglledjles wat deur Elzabe
Zletsman en Casper de Vries

ultgerull sal word.
Ole kabaret sluit nuwe werke In

asook verwerklngs van Elzabe en
Casper se vorlge vertonlngs.
Bespreek by (012) 92~613.

.' Toegangsgeld Is R10 en ete Is
verpllgtend. .

du Plessis en die SAUKvan hoe
DieMa-Plotters kon gelykhet.
Die materiaal, karaktertipes en
landskap is ontreen aan 'n
bepaalde persepsle vandie
lewe op klelnhoewe terwyldie
temaen diedelikaatheid
waarmee dit hanteeris,
herinner aan Tennessee
Williams se AGlass Menagerie.

'n Dranksugtige Ma-plotter
watwaarskynlik sy geld
deurgebring en uitgedrink het,
sit metsy twee kinders - 'n
aardse meisie vol geheimenisse
en 'n kru, rassistiese jongman
wie se verydelde drometot
bitterheid gelei het.Op die
agtergrond huiwer 'n stom
swartmanwatpa en seun

. tevergeefs vsrjaaq,
'n Vreemdeling - wat ookas

vertellerdoebleer - versteur die
statusquo.Hy is die katalisator
wat die sp,anningsbane tussen
die verskillende karakters laat
ontplot.

Smallholding is Siabolepszy
op sy vindingrykste. Die manier
waarop dieverhaal die verteller
s'n is, sodat die vertellerselfs
die gebeurde en slot kan
manipuleer, spreek van ver
sigtige vormgewing en verby
sterende teatervernuf.

Sy hantering. van Iiefde oor
die kleurgrens heen is onged
wonge en gedoen met 'n
deernls watdie gehoorin trane .
gehadhet. Saturday Night at
the Palace het 'n waardige
opvolger gekry.

Mansma'senvrouens

Jeremy Irons Is die tweeling ginekoloii In Dead Ringers.

vrugbare verbeeldlnq. Sy word','n vernietigende obsessle .
'n moederlike fantasiefiguur en is.'. .
diekatalisator vir hul seltvemle- ,".Hoewel Cronenberg
tiging. ' speet metdietraolslonele

DieMantle-tweellng beleef .. (en vervreerrdende) ele· .
Claire. Niveau (Genevieve: mente vandiepslqo-rtller,
BUjold) se Iiggaamlike afwyking doen hy dit op 'n betower- .'

; met'n mengsel van verwonder- .~. ende, pcetlese manler. . .
ingen vrees. 'n Dralende'>' " Syvisie van seksuele

.psigose word ontbloot soosdie( "politiek is nieelntlik pes· .
, verhouding, watas 'navontuur: •. simisties nie, dis reallsties
. vir die tweeling begin, at ; .,' .'. in dietweeling sepoglngs:, ,.
;.Ing~wlkkelderword en Claire .' . :·'omhulle te wreak opdle '. I--_......-~--~I
'. ultvind dat sxmetaltwee. ; " vrouedom terwyl die ..
.deurmekaar IS. cvrouedom (in aie.vorm.

Elliot, 'n pragmatlese en ,'vat! 'nonvrugbare aktrise)
ongevoellge ekstr~vert en' '.' hulpeloos toekyk. Poli~ "
Beverly, 'n. boekenge en,. ... tieke oplossings is a~yd" .

. kwesbar.e Introver:t, het altyd hul '.. ····onderdanig aan die .

.' vrouE!nsgedeel. sod~t ~ulle hul.. menslikepsige, wll
. . ervann~s kenslnc:hronlseer, ... ' Cronenberg s~, enveral

maardie verhoudlng metClaire diemanlike psige word
wys dathulleafhanklikheid hie'r as uiters kwesbaar
na~sissisties en opdie ou einde voorgestel. .

Deon en Paul skitter by Fees
Albertus Venter

DAARwas 'n tydtoe
Rrandteater sinoniem was met
innovasie, vemuwing,
opwinding. Maar oordie geha~e

van die Rand vanjaar opdie
Standard Bank se Nasionale
Kunstefees, slaan 'n mens jou
handesaam. Ondanks diefen
dat geha~ebeheer waarskynlik

. as sensuur gesien salword, sal
iets gedoen moet word om 'n
herhaling van vanjaar se "tatty
fringe" - soos een omgekrapte
feesganger dit gestel het - te
voorkom.

Genadiglik was die
hoofstroom, metdie uitsonde
ringvan 'n Brommer indie
Boord - wat 'n lekker ou vet
vlieg in diesan was - oppeil.
Tweeproduksles veral - Deon .
Opperman seStille Nag en Paul
Siabolepszy se Smallholding - is
teater waarop nienetbesture
wat ekonomies noustrop trek
nie, maarookontgogelde
gehoreallank wag. Gehore is
keelvolvirprekerige pro- .
testeateraan die een kanten
klugagtige gemors watvermaak
genoemword aan dieander.
SowelStille Nag asSmallhold
ing is teater watvir 'n gesofis
tikeerde post-televlsle gehoor
geskryf is.·

Hier Isdramas watkan
kompeteer metDallas en
Dynasty en loshande wen.
Smallholding is trouens 'n
uitstekende voorbeeld vir P.G.

DEAD RINGERS
Met Jeremy Irons, Genevieve
Bujold en Heidi von Palleske

ANDREA VINASSA

DAVID CRONENBERG is een
van die groot melankoliese
rolprentregisseurs van onstyd:
DeadRingers Is nie 'n al
ledaagse riller nie, maar 'n
tragedie watdietoestand van
die mens dlepsinnig vasvang 
soosdie Griekse tragedies van
ouds. Soos dieOedipus-verhaal
werpCronenberg dielig opdie
psigo-seksuele'verhouding .
tussen mans en hulrna's en/of
vrouein diealgemeen. En die
·meesleurende modemenadraai
daarvan is diev!3rnietig- .
ingsdrang vandie

·tweelingbroers wathullenievan
mekaarskei nieenhulskuiling
soek in die aktrise se baarmos-
der.· .

Dit is 'n ontstellende,
roerende enheel meesterllke
prentuit enige oogpunt:tegnies,
artistiek en filosofies. Cronen-

. berg,wat bekend Isvir sy '.'
groteske wetenskapsflksle-:' .
.rillers, vorder vankonvenslonele.
wetenskapsfiksle tot bysuperre· .
alisme omdieondergang van

, Beverlyen Elliot Mantle, 'n
·tweeling briljante ginekoloe uit
te beeld.

'n Kinderlose aktrise kom ."...
soek hulpbydietwee se
onvrugbaarheidskliniek (wat '
netjles inhaak by diekonven- ,
sionele manlike fantasie). Hulle .
ontdek datsy 'n "drieledige
baarmoeder"'het ~ 'n fiktiewe .,
konsep uit Cronenberg se
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KOOS COETZEE

Sal/e, Salvia attlclnalls

kookwater.
Saliese kenmerkende skerp

geurskrik sommigemense af,
maarmoenie huiweromte
gebruik in wors envulsels nie.
Gesondheid.

. Volgende keer: Wilde als.
RYKHATTINGH

* Ek sien uit na die plaasver
vangers. Ek het geen parsoon
likegrief teen u en u maat
skappynie. Die pamllettoondat .
u sekerlikgoeie bedoelinge het.
Goeie bedoelinge moetegter
deurdie gehalte van u produk
gestaafword. Hierdie blad is 'n
opeblad oor kos en wyn,en ek
siengeen rede waaromeku
eersmoes raadpleeg nie. Ek

. raadpleeg nie restaurateurs
voordat ek kritiese resensies
ooi'hul kos skryl nie.

KOOSCOETZEE

Hugh Pestling, besturende dlrekteur van Diners Club (links),
oorhandlg die Wynlys van die Jaar-toekennlng aan Alf

SUdhelm, sekretarls van die Durban Country Club'

DIE reseppie van dieweek om my vriand Jak gelukkig te hou.
Gaankoopvir joudie lekkerste, beste, soetste gedroogde vye.

Indien dit moontlik is, proe eers daaraan. Ek hat al gedroogde vye
gekoopwat baie min smaak het. .

Dis 'n maklike nagereggie wat lankvoor die tyd berei kan word
en na 'n eteblnnedrie minute klaargemaak kan word.· .

Die bestanddele Isdie volgende (vir ses mense):
18 dr06vye '
ses teelepels sulker .. , .
genoeg water om die vye te bedek
60 ml goele whisky " .
genoeg dlk room .,
Wasdievye Inkouewater. Kook 20-25minute lankIn die water

met suiker. Die vye is noumootuitgeswel. Laat die vye in die
vloeistof afkoel, dreineer en behou die vloeistof.· .

Verhlt die vye In 'n klein bietjle van die vloelstof netvoordat jy ,
opelien, voeg die Whisky by en bedien metdie room.

Dlk room hoef jy skaars te klop. Maarmet die dunnervariasle
moetJy maar'n bietjie energie gebruik. '
, So kan 'n vy smaak. . . . .

Vet vye met whisky

flessie wat u aangekoop hetnie
verteenwoordigend is van ons
normale gehaltestandaarde nie, .:
is reelings met ons plaaslike .
kantoorgetrefom 'n paar
plaasvervangers metkorn
plimente aan u fe oorhandig.

U word hartlikuitgenooi om
van u te laathoor indien die
inhoud daarvan nie inaile
opsigte aanu verwagtinge
voldoen nie.

JH Lombard, uitvoerende
direkteur, plaaslike divis!e,
Bellville

DIE ou Chinese gesegde lui:
"Hoekan manmet salle in sy
tuln sterl?"

Woonstelbewoners, of ander
mense sondertuine, hoefnle
onrustig te raak nle,wantdie·
immergroen krui is gelukkig in 'n
groterige pot op 'n sonnige
vensterbank. .

Indie tye behoortniemand
sonder'n salieplant te weesnie.
Ditbring helderheid van denke
en selts 'n bietjiewysheid opdie
kooptoe. En drt nogvoordat jy
van die kruigebruik. '

sahetee is 'n beproefde
middel teenneerslagtigheid,
spanning, koors, verkoues en
seerkeel. Moenie die tee te
sterkmaaknie - eenteelepel
gekapteblarepar koppie

,Neerslagtig? Maak
salie-tee

'.

ETEEN
DRINKE

Langeberg die joosin

Dranklisensie-kategorie.
As mens na wynlyste kyk is

daaraltydvraewat onstaan.
Kan 'n mens byvoorbeeld
gepenaliseer word asdaarwyn
opdie IysIswat nie meer .
drinkbaar is nie? Watvanres
taurante wat in en naby
wyngebiede gelee is? In
Frankryk is dit vreemd asjy
klomp wyne van Boergondie
op'n wynlys in Bordeaux sien.

Wat 'n plesier is dit nieom
wyn uit die Klein-Karoo op 'n
wynlys In Oudthoorn te sien.:
Ditdoentoerismegoed. .
. Moet'n Italiaanse restaura
teurFransewyne voorsit?
Moet hy hoegenaamd Suld
Afrikaanse wyne voorsit? Dit
bring myby die punt van
gedwonge aankopa, watvan
die.Iisensiehouer vereis om
van groothandelaars te koop.
Nienet is die meeste van hulle
een en dieseltde nie,maardie .
wetvereis dit.

laastens, waarom' het 'n , .
, restaurant 'n Iisensie nodig om'

wyn te verkoop? Diewet
vertrou mense om koste
bedien, maarnie om'n bottel
'gesonde wyn oop te maak nie.
Solank daarsulke welte is, . .
watler hoop het onsdat ander
afgeskaf gaan word? .

Iselke
mlddag en
aandoOp

:' 482-24nl8 '

DIE volgende brief van
Langeberg Voedsel Beperk het
myongelukkig laat bereik,
anders het ek dit reeds geplaas.
Ditgaan oor 'n hoogs kritiese
storie watek oor huleerste
graad AllGold-appalkooskonfyt
geskryl het.

Die brief lui soosvolg:
, Met verwysing nau artikel
onderdie opskrif"Die 'goud'
hoart in'die asblik" vindens dit
betreurenswaardig datu,as 'n
verantwoordelike persoon, dit
goed gedink het omu persoon- '
like grief deur die kanaal van u
rubriek te lug.

Indienu direk met ons
geskakel het (volgens wet moet

1- -.. die namevan ailevervaar-
digers op die verpakking
verskyn) sou ensmet .
graagte daaropgereageer
het.

Stellig wordantwoorde
oj> al u vrae In meegaande
pamflet verstrek. U sal ook
sekersaamstem dat die
·opregtheld van ons ,
bedoelings en ens manler
van sakedoendeurhlerdie

.pamflet oorgedra word.
Ons glo ookdat ons gro

tendeels deur die jare
daarln geslaaghet om
'waardevir geld' te lewer
anders sou ons nietot een
van Suid-Afrika se
toonaangewendste
voedselverwerkers gegroei '
heinie.

In die oortulging dat die

JANET TELIAN
JACQUI CRAIG

Bydie Mark-teater
Breestraat, Newtown
, Tel: 838-6960

BJ Lankwarden bespreek
die Diners Club se nuwe
kompetisievir wynlyste

-pl ~~~~;~~ .
'I" ,~'""r .'. . Vegetariese', ' ..

T,/ ' , en seekos-restaurant )
;{ Oop ~lke dag behalwe Maanda~'~
'~ llvm~ 3.3Qnm en 6.30nm -12.30 /

...., ' .Rockeystraat 9a /,.-. ,
~ ~
"';\' Bellevue. ...I.:

. ~....~648-0801 '_~" ,'.

L::= =..~~.,~... .,~===::::~.~' ~~
THE COMPANY IS SO LEKKER '

Durban se
wynlyste
trapJhb sin

Clubnou ook die Wynlys- . ,
kompetlsle, .

Dlt is nie net omdat ledeelke
[aarR15 milJoen methul Diners
cluo-kaarte besteenie,maar

DIE eerste toekennlnqsvan ookomdat besturende direkteur
die Diners Club se Wynlys 'Hugh Peatling 'n sterkbelang-
van die Jaar-kompetisie vir stelling in wyn het.Ekhet hom

nou die dag In 'n drankwlnkel
restaurante is onlangs raakgeloop en hyhet tweekiste
aangekondig. vandie uitstekende Bertrams

Drie kategorie13 Is deur'n Robert Fuller Reserve gekoop.
.paneel van kenners beoordeel: Hugh het 'n aandeelln 'n
Wyn en mout-lisensie, Hotel- . klein wynplaas naby Stellen-
dranklisensle, enVolle Drankll-' bosch en glo datwyn noodsaak-
sensie. Ilk isvir 'ngoele enstylvolle

Ole wenners Is: lewe.
Wyn en mout (34 Inskry- As ons na diewynlyste kyk

wings) . van die retaurante watgewen
1 Gatrilles ofSandown - het, kan jy jou netvergaap oor

Sandton, Transvaal dieoorweldigende seleksle van
2 Belvedere House - Clare- dieDurban Country Club. Niks

mont, Kaapstad mlnder as 265 plaaslike wyne
3 Dickens Inn - Craighall, nlel

Transvaal Daar is ook 170ingevoerde
Hotel-dranklisensie (19 wyne en alles word Inbesonder-

Inskrywings) , hede beskryl. Uitstekend.
1 The Royal Grill - Royal . Spesiale winskoples is die .

Hotel, Durban Rustenburg Cabemet 1982vir
2 The Garden Terrace - The R25en Chateau Latour 1971 vir

LordCharles, Somerset-Wes R125.
3 The Coach House - Albei wyne is makllk driekeer .

Tzaneen meerwerd. MaarGatrille in
. Volle Drankllsensle (20 Sandton verkoopook '

InSKl"fNings) • . ." Rustenburg Cabernet teen
1 TheDurban Country Club-' . R29.50 - ongelooflikl

Durban . .... Gatrilles het 'n intelligente
2 LaDolceVita Restaurant -' . wynlys vol interessanthede wat

Durban wysdat eienaarKen Forrester"
• 3 Winners ofWendywood - 'n wynliefhebber is. Dit Is 'n

Sandton. . parsoonllke keuse en jy kan'
Dlt is ongeloollik dat dne ampersa: Wys my iemand se

wenners van Durban komen " wynlys en ek sa jouwie hy is.
nettweevan Sandton en een Diewynlys yahdie Royal Grill
vanJohannesburg. Ek sa dit by die Royal Hotel in Durban is
omdat daar oneindig meerwyn volmaakwat plaasllke wyne

.InJohannesburg verkoopword betref. Oit Iyk egterof die
as in Natal, omvan Durban nie ingevoerde wynebymekaar-

. eenste praatnie. geskraapIs en dit verdien meer
Naas die toonaanqewende aandag. .

Wynmaker vandieJaar- . Maar die eerste sesbladsye
toekenning, borg die Diners wateindig met "Post Prandial

Pleasures",
1-----------...:....------; (Plesiertjies na

die Maal) is
volmaak en jy
hetniksmeer .
nodig nie.Omso
'n perlekte
wynlys In 'n hotel, .
te sien is
merkwaardig.

Interessant
genoeg is hierdie
hierdie restau
rant ook opdie
lys vandie beste .
restaurante in
Natal. So is La

I--~----_:..---------I Dolce Vitawat
tweede gekom
hetin die Volle
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Hendrlk Nekofhe beltel sy
naam onder die voetstukvan

.:een van sy I?eelde uIt

beeldhouers soos Meshak
Raphalani maak van petro
laangedrewe kraggereedskap
gebruik om harde hout makliker
te kan verwerk. 'n Aanvraag na

.veral groter werke van Raph
alani is een van die dryfvere .

. agter die verandering.
Daar is sekerlik baie redes vir

die Afrika-kunstenaar se
oorgang na Westerse waardes
en dit willyk asof finansies
besig is om hornselt te vergeld.
Soos Dave gesll het, dit het tyd
geword...

Tog Iyk alles nog nievir my
pluis nie. Vandag, 'n bietjie
meer as twee jaar na die dood
van die Venda-kunstanaar wat
algemeen as 'n leiersfiguur In
die blootstelling van Vendakuns
aan die westerse gemeenskap
beskou word, wil mense 'n
beelohouwerx van Nelson
Makhuba teen 'n minimum van
R18 000 aankoop. Wie kry

. daardie geld? En het die
. Kunstenaar ooit in sy laeftyd

soveel geld gemaak uit al die
verkopa van al sy kunswerke? .

vertel ons heeldag dat ons moet
oppas vir aids, maar nou maak .
julie nia die kondome groot
genoeg nie."

En net om die kontras mee
te voltooi is Albert nog 'n
kunstenaar wat nie skaam is
daarvoor om tradisionele
gebruiksvoorwerpe soos
houtlepels en.-bakke te maak
nie. Een feit word duidelik: die
kontraste van Venda word
telkens in die kunstenaar
versoen.

Die Westerling moet weet dat
die Venda-kunstenaar niks voel
vir ons heilige koeie nie. Selfs
die gedagte van die eksklusiewe
kunstenaar verval, want Venda
kunstenaars werk gtaag aan
mekaar se kunswerke.

'n Onuitputbare wye verskei- .
denheid onderwerpe en
tegnieke word deur die kunste-

', naars aangepak en dit sou 'n
groteske f1ater wees om die
kunstenaars van Venda steeds
as kollektief-homogeen te
klassifisear. Hoewel'n soge- .

·naamde 'Venda-styl" • gekoppel
aan 'n tradisionele agtergrond
met eie mites - miskien in

·heelwat werke gesien kan word,
is die kunstenaars individue wat
elkeen binne 'n eie, persoonlike

· styl werk. Wat meer is, styl bly
vir die kunstenaar 'n relatiewe
begrip, want die
meeste van
hulle dink niks
daarvan om in
meer as een
styl te werk nie.

· Noria
Mabasa se
kleibeelde en .
houtbeelde

·verskil in vorm
en inhoud
radikaal van
mekaar.Ook
Hendrik .
Nekofhe se .
werk spreek van
kontras: soms
werk hy figura
tief, ander kere

. totaal abstrak.
Opdie ou

einde is die
grootste
versoening wat
deur Venda
kunstenaars
beproef word,
die oor
gangsfase
waarvan Dave
Rossouw praat.
Die gebruik van
kommersiele
emaljeverf korn
al meer alge
meen vooran

Norla
Mabasa se
Mpho en

Mphonyana.
. Sy het al
baie sulke

beelde
gemaak,

omdat hulle
so goed
verkoop

Ons verkoop die allerbesta
Inheemse handwerk en kuns

ZONA
.·Ons rare artlkels is 'n fees

vir die oog en die sak ..
Granttaan 64•.

Norwood.
Tel:(011)728-4154

"Die beeIde van Mpho en
Mphonyana is baie gewild, hulle
verkoop goed: sa sy. Dit is nie
vir haar of enige ander Venda
kunstenaar snaaks dat sy een
beeld 'n niagdom kere sal
reproduseer omdat d~ goed
verkoop nie.

Tesame met hierdie kommer
siele aanslag, is Noria baie
bekend vir haar geestelike
benadering tot die kuns. Sy is
eenvan die kunstenaars wat
haar inspirasie uit "drome" put;
sy is as'! ware 'n visloner - veral
wanneer sy in hout werk. Dan
sien sy beeIde in die hout nog
voordat sy met 'n be~el naby die
hout gekom het.

Vuur'
.Ook die bekende Nelson

Makhuba was geestelik
aangevuur om wat hy gesien
het aan die res van sy ge~ .
meenskap uit te wys. Sy laaste
daad was egter een van
vernietiging. Hy het sy vrou, .
twee kinders en homsetf - saam
met die meeste van sy
houtbeelde - verbrand.
..Diebouvalle van sy huis en
'n werksplek vol onvoltooide
beeIde en gereedskap staan
vandag nog as 'n heiligdom: dit
dien as bewys van 'n ge
meenskap wat die kusntenaar
respekteer, hoe hy ookal
optree. .

Makhuba is bekend vir sy
makabere beeIde en ewe
gru'samedood. Hierin staan hy .
nie aileen nie. Albert Munyai,
wat beweer dat hy sy inspirasie
ook uit visioene put, skeps selfs
grilleriger beeIde. By geleent-
.heid het hy die sosiale konteks
van een sy beeIde aan 'n jong
vrou verduidelik.

Die beeld onder bespreking
was glo van 'n oorgrote houtfal
Ius waaroor 'n ou, stukkende
kondoom getrek is. Toe die
westerse meisie die .kunstenaar
om 'nverduideliking vra, het hy
met 'n glimlag uitgel6: "Julie

'n Ultstalling van Venda-kuns het vandeesweek In die Sanderlinggalery in
Johannesburg (winkel 7 in die Smalstraatse deurloopwinkelkompleks)
begin. Oit duur tot 19 Augustus. PIETER SWANEPOEL het pas In Venda

rondgery en met verskeie kunstenaars daar gepraat

Allesis nie pluis
met Venda-kuns

persona met sekere talente wat
'n bydrae tot die gemeenskap
kan lewer..

Tradisioneel het die Venda
kunstenaar gebruiksvoorwerpa
soos lepels, bakke, borde,
rnusleklnstrurnente ensomeer
uit hout gekerl. In 'n westerse
sin maak dit van hom eerder
vakman as kunstenaar. Tog
was inisiasie-figure ook tra-

. disioneel uit hout gekerf.
Laasgenoemde was religieuse
gebruiksvoorwerpe wat aan
tradisionele rituele gekoppal is
en in die opvoeding van die jeug
gebruik is, anders as die
alledaagse voorwerpe soos .
lepels.

En die hedendaagse Venda
kunstenaar maak - nes sy voor
gangers van geslagte gelede - .
nie maklik die onderskeid .
tussen kunshandwerk en
sogenaamde suiwer kuns nie.

Die meeste kunstenaars.
begin as vakmanne. Formele
kunsopleiding is nie algemeen .
nie en kunstenaars leer meestal
by mekaar. Grafiese kuns en
skilderkuns word slegs deur
enkelinge verteenwoordig,
terwyl drie-dimerisionele
vormgewing - in klei en hout 
die alqemesnste voorkom. .

DAAR is bale Venda-kunste
naars, al s6 die toerlsmeraad se
volkleurblaadjle dat houtkerwers
skaars raak en dat die kuns se
waarde daarom aan die
toeneem is.

So kom ek agter by 'n kuns-·
en handwerksentrum waar 'n
mens die kunswerke kan sien
en koop. Ek kom ook al meer
onder die indruk dat alles nie
pluis is nie. 'n Mens hoef nle
eers oor Venda se "onathan
klikheid" te begin wonder nie,
want in die kunswl'lreld is daar
genoeg wat jou kan pia.

Terwyl Ditike (die naam van
die kunssenlrum) beteken "ons
onderhou onsselt", kom jy
iewers agter dat die kunste
naars en ambagslul eintlik die
sentrum onderhou. Vir my stink
dit na uitbuiting as 50 parsent
kommissie soos op elke
kunswerk belas, aan 'n "onder
ontwikkelde" kunssentrum gaan.
Met hulle onderhandel jy moeilik
want as jy met enige burokrasle
se neergelegde reels begin
lorring, donder die hele ivoor
loring dalk op jou ineen.

Ek sien hoe 'n vrou lepels
een-een uit stapels tel net om
hulle in 'n stoorkamer te pak, ek
sien hoe 'n man in die koelte sit
en pryse meganies op kleipotte
en ander handgemaakte
gebruiksartikels plak, ek sien
hoe 'n afleweringstrok opdaag
en honderde tradisionele
Venda-potte vir belangstellende
toeriste afpak. Ek sien ook
hoedat toeriste opdaag, in die
kunshandwerksentrum
ronddwaal met arms vol
kleipotte, grasmatte, houtskot
leis en ander memorabilie daar
uitloop. Ek self koop 'n paar
armbande, maar ek slen nie
een mens wat 'n sogenaamde
houtbeeld koop nle. En ek
wonder: is die kunswerke se
pryse nie dalk te hoognie?

Pryse
"Venda-kuns is in 'n oor

gangsfase," sll Dave Rossouw,
'n kerel wat sedert 1986 intens
met Venda-kunstenaars
saamwerk. "Ek probeer leiding
Ie gee met die pryse wat die
kunstenaars op hulle werke kan
plaas," verduidelik hy. "Een ding
is seker: kuns word nle
waardeer vir wat d~ is nie. Dit
het tyd geword dat mense moet
betaal vir wat die werke werkUk
werd is."

Maar wat is dit werd? Selfs
die Venda-kunstenaar vind die
ekonomlese knoop 'n bitter een
om deur te haak. Hout, die
mees alqernene materiaal van' '''Ontdek''
die Venda-kunstenaar, is redelik
maklik bekombaar. Die kunste- Erkenning vir Noria Mabasa-
naar moet slegs 'n permit kry vandag aen van die meer
om inheemse hout in die veld te bekende Venda-kunstenaars
kan gaan uitsoek. Verder kos dit het eers in die sawentigerjare
hom nie 'n sent nie. gekom, al werk sy reeds sedert

"Ek het aan die kunstenaars haar dertiende jaar as kunste-
probeerverduidelik dat hulle vir naar. In daardie jare het sy in
hul tyd en moeite betaal moet Alexandra kom woon waar sy
word. Hoe lank neem dit by muurversierings gedoen het.
voorbeeld om 'n aeskikte stuk Later het sy na klei-beeld-
hout op te spooren ook, hoe houwerk oorgeslaan, die
lank duur dit voordat die medium waarin sy "ontdek" is.
kunswerk u~eindelik voltooi is. Omdat haar kleibeelde slegs
Dan is daar natuulik nog die in strooivure gebak word, is dit .
kunstenaar se eie waarde - in nog baie breekbaar en het sy
die meeste gevalle geestelik - besluit om ook in hout te werk.
wat hy aan die kunswerk heg," Die meeste kleibeelde - sy
sa Dave.' werk nog steeds graag in klei -

Finansiele oortuigings of die sluit aan by die tradisionele
verblindende winterson is dank inisiasie-beeld eomdat hulle ook
die gode nie al wat Venda-kuns as opvoeidngsmiddel gebruik
aan die brand hou nie. Hoe word.
maer kunstenaars jy ontmoet, Ons staan voor 'n groep ver-
hoe meer besef jy dat hulle 'n pleegsters, 'n dokter en 'n
onblusbare skeppingsdrang het. aantal ander figure. Nona wys
En hoewel Venda-kuns maar na 'n man met knoppe op sy
eers oor die sowat vyf gesig. Hy.steek sy hand uit na
afgeklopa jare onder die aandag 'n opgeterte vrou, kompleet met·
van kuns~enners gekom het, .is grimering en skitterende '
kuns vir.die Venda so oud as sy polshorlosie. Die katjie hou haar
beskawlng se~'. . :" .. 0 hand op om nee aan die man te

Vandag nog IS kuns of die . beduie;-,. .' '. .
kunstenaar nle iets of iemand· .. _. . "Hy het Aids,~ s~ Noria. "Dis '.
wat agterdogtig deur die res van '. hoekom die dame hom verwerp, ..
die gmeenskap aangestaar "Dan wys Noria 'n aantal
word nie. Kunstenaa~s ~ord as ander kleibeeldjies van 'n .
normaal aanvaar en In die Siamese tweeling wat by hul
gemeenskap opgeneem as koppa aanmekaar geheg is.
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Hard Rock Cafe,
Oxfordlaan 204, lIIovo:
Gewilde tiener-uithang
plekwat so goed doen
dathullesells T-hemde
(methulle naamop) met
welslae bemark. Middag
enaandeteop die maat
van bekendetrellers.

King of Clubs, hN Mark
en VonWiellighstraat: Hi
NRGgemors op boonste
verdieping op Woensdae,
Donderdae, Vrydae,
Saterdae en Sondae.
Disko-mbaqanga opdie
onderste verdieping.

Blues, Marshallstraat
165:Wesensvan die
noordetike voorstede
(ouderdom tussen 25 en
35)seuithangplek. 
Disko-musiek.

blyspel deur Michelle Hill
en VanSchoombeeis
elkeWoensdag-, Vrydag
enSondagaand om
10:30 te sien. Etsabll
Zietsman verskyn slags
vir middernagvertonings
in Cabaret, elke Vrydag;
en Saterdagaand.

In a DIHerent Ught deur
Reza de WeI is in die
Markteater se Upstairs.
Tot 12Augustus.

KAAPSTAD

Gallery 709, Adderley
straat: Robin Mann,
Pieter van der West
huizen, Naama Noth
mann, Ann Unsell
Stewart, Lukas van
Vuuren en andere.
Beelohouwerke deur
Eduardo Villa en David

· Brown. Ook bekende
internasionale kunste~
naars.

Baxter-kunsgalery: .
.' .GroepsuitstaJling van'

kunsen fotografie
genaamd HanoverStreet

· - oor Distrik Ses.Tot
elndeJulie.

CapeGallery, Kerkstraat
· 60:Galeryversameling .
· vanonder andereRuth

Squibb, Nico Verboom
en DouglasTreasure.
Toteinde Julie~ .

Kunskamer, Bergstraat.. '
14:Suid-Afrikaanse" .

.kunstenaars soos,

.Pierneef, MaudSumner,
.... Maggie Laubser,'1rma: .
,Stern, preller, Welz,.... '

·.·Ki.bel; Caldecott en .. '
· Boonzaaier:Totelnde

:': Julie: .' .
• <;" •.

en Dinsdae is toegang
gratis.Twee gratisblere
opaandewanneer
toegang gevra word.Aile
soortemusiek.

Easy By Night, Na
talspruit: Hos-lnkomsts
groepjollers. Baiegewild
onderSowelane op
Woensdagaande. Speel
saamas jy 'n BMW het.

Club Status, FunValley:
Diskometbaiedansplek.
Syndicate met Ronnie
Joycespeel gereeld.

Bell Jar metIsabel Smit,
Anandre Stapelberg en
Annecke Campbell is
elke Dinsdag, Donderdag
en Saterdag om 10.30te
sien. 'n Muslkate revue,
Blonde Sisters, metSue
Marshall, JudyBroderick
en MandyKunene (en'
Brian SChmlmmell op
Klavier) is 10:30op
Dinsdag-, Donderdag- en
Saterdagaande. A Piece
of Sky, 'n musikale

KAAPSTAD

Johannesburgse
Kunsmuseum,
Joubertpark, Kteinstraat:
Beelde: Images inWood.
Duurtot 13Augustus.

, Idols, bokant van .
Endstraat: Jupple
paradys! Lang touevan
baieentoesiastiese
jollersbuite. Alma! baie
mooi.

Markteater, Newtown:
Foto-uitstalling vanPeter
Magubane genaamd
ChildLabour in Soweto.
Tot5 Augustus.

Gallery on the Market,
Newtown: Uitstalling
genaamd Animals. Sluit
werkvan lalle bekende .
plaaslike kunstenaars in.
Tot 26 Julie. .

Market Galleries;'
Newtown: Fotografiese
uitstalling deur Peter. 
Magubane. Tot 5 .
Augustus; .

_Theatre onthe Bay, Kampsbaai: A Trinity of Two, 'n
toneelstuk oor Oscar Wilde. duur tot5 Augustus.Met
Michael Atkinson en NevilleThomas. .

Baxter-tearer, Malnstraat: "Buckingham Palace" •
District Six van dieonlangs-vermoorde RichardRive .
duur tot einde Julie. Stagedoor: A Room with a Review

.. tot 29 Julie.In dieStudio is dit Pieter-Dirk Uys se Just Ilk
Homewat tot5 Augustus duur.

'. . .
African Magic: ,', .

· Inheemse handwerk en..
.,kunsartikels: Ongewoon .
en outentiek. AockeY7'·" Artice~e"St An.' ' ..:,
straat20, Bellevue" dr~slaan; S~un.t: ',:' .
Johaonesburg, en Milk- .•.. .Handgeblaas<w ,', .-' ,,,'
woodsentrum9a .<..... .. . :;glasuitstaJling genaamd . '.'
Plettenbergbaal.~'~·· •. ~·'J ..Alternative Art GlasS, ..

.. deurGary Thompson.
'. ;'. Tot 21 Julia. Aigemene .

... : galery-uitstalling tot 19
Augustus.

NicoMalan, Strandgebied: In dieTeater is Shakespeare
se bloedige Macbeth,oorgeskryfdeur Heiner MOiler en
onderregievan Marthinus Basson, te sien. Duurtot 12
Augustus. 'n Musiekblyspel deurAndrew LloydWebber en
Tim Rice,Joseph and the Amazing Technicolor
Dreamcoat,is in dieOperahuis te sien tot 22 Julie;met
Andre Schwartz enJohan Engelbrecht. Smallholding
wordin dieArenaopgevoer. Tot 19Augustus.

Galery 21:
Izakde'

· Viltiers se
uitstaJling

· van
skilderyeen
etswerke
open 18
Julie> .

. . . .
Zona. NaTewe Afrika:

· ~uns en -appliek; :,
inheemse handwerk en

· kuns.Grantlaan 64,
NorwOOd, JohanneSburg..

(AI

MOON
WALKER'·

Three
Fugitives

TheThunderdome, hN
Claim- en Noordstraat
"Mega"-disko, kr~ en
groepe. Bale spioolsen
hail hakke.Oop van
Dinsdae tot saterdae.

Club Manzattan,
Moletsane; Soweto: Hoer
inkomstegroep disko.
Copvan 11 nm. Maandae

Rumours, Rockeystraat:,
'n TlpieseRockeystraatse.
taataand-"jolnr.

LateNlte Duke's,
Melville: taatnaq
alternatief vir Rockey.
straat. Oop van vyluur
smiddags tot baie laat
saans en Saterdaevir
middagete. Etesword
sewe dae van die week
tot laataand bedien.

Musical ' • (AI
Michael Jackson. Sean lennon '

DAILY' 9 45, 1215.230.5.15,745,10,00

• , 1'1

MetJohn Kani, KathyJo
Ross en Rapulan
Seiphemo. Eenvoudige,
roerende Fugard.

EisabeZletsman en
Casper de Vries is te
slenby After Darkin
Queenstraat, Pretoria.
Van26 Julie tot 6
Augustus.

Inyanga Women of
Africa by die Markteater
seWarehouse. 3 Sep
tember.

Comedy (A)
.- Tom Hanks, Carrie Fisher "

DAILY: 9 45. 1215,230,515.745. 10.00

Comedy (A)
· Tom Hanks. Carne Fisher

: DAILY:9 45~ 1215,230.515,7.45,10.00

Three
Fugitives'

ComedY. (A)
NIck Nolle. Martrn Short

DAILY,945. 1215. 230,5,15..745, 10.00:,

Black Sun: (LOUis
Bothalaan - Orange
Grove).
Susan Pam ss Curl Up
and Dye is terugl Met Val
Donald-Bell. UlianDube,
Nandi Myembe,Sue Pam
en DebraWatson.
Daagliks om 8.15en
Saterdag en Sondag om

. 5.30en 8.30. Puppet In a

A Fish Called Wanda
, '. ;' .Comedy (2·18)
, John Cleese.Jamie-lee Curtis

· . PLUS

· Child's Play .
<' _ Chfl~~~~~don' ,(2-18)

MON-FRt. 930.2.00. 730,SAT 1100 330 8 00

MOON .wALKER
Michael Jact'sU;~:~~an len'non . (Al

· .' PLUS·

'. The Dead Pool
Action -, (2-16)

, • Cllnl Eastwood as DlrtVHarry
MON·FRl.:930 200730 SAT'1100.330 800

anderplekke. ChrisPrior
en NeilJohnson is soms
op Saterdagaande die
platejoggies. Aanbeveel
vir denkende jollers.

Klpples, Mark-teater.
Newtown: Township-jive
se meer voorstedelike
gelyke. Genuines speel
him tot22Julie.

PROMISED
LAND

.~.,b'~
t: nd the .

LASTCRUSADE
. .. . Action Adventure (A)

Harrison Ford, Sean Connery
DAILY 9.30. 1200.230.515. 745. 1015 ':,. ,

KaapsIad

Big Boys, Laager,
Markteater. Gaskryf
deurCharles Fourie,
regiedeurGarrit
Schoonhoven. Bale
local,baielekker. Tot 22
Julie.Markam Purkey se
ToothandNailvolg.

The Pled Piper deur
JoyceLevinson is by
Windybrow se Adcock
Ingram-teater te sien.
MetJonathan Tayloren
Cassandra Holliday.

. Contemporary Dram. (2-18}
" Kieler Sutherland.Meg Ryan

DAILY.9,45. 1215,230.515, 745, 1000

'I I :1 'I,:' "

Beyond Reasonable
Doubt, AndreHuguenet
teater, Hillbrow: Who
GoesBaremet Errol
Hart, Eleni Cousins en
Malcolm Terrey duurtot
5 Augustus..

My ChildrenI My
Afrlcal Hoofteater,

. Markteater. Newtown.

, I'1

I ,I

Sister. Woensdag: Rush
Hour. Donderdag: The
Jive.

The Junctlon,l)Iv Broo
en Claimstraat: "Ouer"
rock en new wave, beter
as die disko-twak op

LAST RITES
Tom Berenger. Daphnezumca (2-l8)

DAILY 945,12.15.230.515,745, 1000

THE PRINCESS BRIDE
Mandy Palinkin, cnns Sarandon (Al

DAILY:9 45. 1215. 2.30. 515, 745. 1000

.POLICE ACADEMY 6
Bubba Smith, MIchael Winslow (AI

DAILY; 945,1215.230.515,7.45, 1000

THE 'BURBS
Tom Hanks. Carrie Fisher (Al

DAilY 945,1215,230.515.745.1000,

INDIANA JONES
AND THE lAST CRUSADE

Hamson Ford. Sean Connery (A)
DAILY 930, 1200.230.515.745, 1015

INDIANA JONES
AND THE lAS!CRUSADE

. Hamson Ford. Sean Connery (A)
DAILY' 930. 1200.230,515,745, 10f5

ACRY IN THE DARK
.. Meryl Streep. Sam Neill (2-14)

DAilY:9.30,12.00,230.515,745.1015

THE'BURBS
Tom Hanks.Carne Fisher (A)

DAILY.9.45, 1215. 230. 515, 745. 1000

POLICE ACADEMY 6
Bubba Smith.MiChaelWmslow (Al

DAilY:945, 1215,230.515,745,1000

SALOME'S lAST DANCE
Glenda Jackson, Stratford Johns (2-21)

DAllY.945, 1215, 2.30, 5.15.745, 10 00

, LASTRITES
'Tom Berenqer; Daphne ZUniga (2'-18)

DAilY 945,1215.2.30.515.7.45.1000

POLICE ACADEMY 6

.INDIANA JONES
. AND THE lAST CRUSADE

Harrison Ford. SeanConnery .' (AI
DAILY' 9.30. 1200,230.515.745, 1015

'.' .LICENCE TO KILL'
Timothy Dallan as James Bond(PG 2-10)
DAILY; 9 30.12.00,230•.515..7,45. l{I15

'I I: '

I .\

, Bubba Smith. Michael Winslow (A)
DAIL.Y. 9 45. 1215, 230.515..745. 1000

OLWER AND COMPANY
WaltDisney'sBIggest Ammaled Feature Ever! (A)

DAilY 945, 1215,230,515.7.45, 10.00

SPLIT DECISIONS
. Gene Hackman IAI

DAILY 945.1215,230.515,7451000

'. THE'BURBS '
".- - Tom Hanks.CameFisher (AI
DAILY' 9.45. 12.15.2.39. 5.15:745.'.19oq'

.: 1

I :' I

:1

• I

I: I

I . 'j' 'I:::"

b~

Plet Retlef andthe Great Trek en Tarzan .1
Ba..: Vanaand swaal Tarzan, Jane and theBonzal en DrakeStreetsaam :;~
stert.Saterdagaand IsditPiet Retief and the GreatTrekEN Tarzan, Janeand ~~
the Bonzal. Sondagaand isoudergewoonte JazzDennen Woensdgaaand :l~

~:::::J

, '

INDIANA JONES
AND THE lAST CRUSADE

Harrison Ford.Sean Connery (A)
DAILY930. t200,230, 515, 745.1015

THE'BURBS
TomHanks. Carne Fisher (A)

DAILY: 945, 1215,230, 5.15, 7:45,10.00

POLICE ACADEMY 6
BubbaSmith, Michael Wmslow (A)

DAILY. 945, 1215.230,515, 745, 10.00

TEQUIlA SUNRISE
Mel GIbson.Michelle Pfeiffer (2-18)

DAILY' 945,1215,230, 5.15, 7.45.10.00

.THE'BURBS
Tom Hanks. Carne Fisher (Al

DAILY: 945, 1215,230,5.15,].45, 1000

INDIANA JONES
AND THE lAST CRUSADE

Hamson Ford.Sean Connery (A)
DAILY. 930,1200,230,515,745.1015

I 'I' 'I" II

INDIANA JONES
'- AND THE lAST CRUSADE

',- Hamson Ford.Sean-ccnnery " (A)
DAILY: 930, 1200.230,515.745:1015 >

THE'BURBS
DAILy.~O~,~~~~~'2C3~~~1~1.S;:~.16.~6Ar .THE PRINCESS BRIDE

> Mandy Patmkm. Chns Saranoon (Al
DAILY:9 45, 1215. 230,515,745, 1000

lAST RITES ,
Tom Bereriger.Daphne Zuniga (2-181

DAILY 945, 12,15,2.30, 5.t5, 7.45,1000

THE 'BURBS ;" <
Tom Hanks. Carrie Fisher . . (A)

DAILY' 945, 1215j 2 30, 515, 145.1000 '

. INDIANA JONES
AND THE lAS!CRUSADE

DAIL~~rr~~7:.gb~2~3~~~.?~"F:5~10 t~A)

THE'BURBS
TomHanks.Carne Fisher (Aj

DAILY.945, 1215.2.30.515.7.45,10.00

• INDIAt~A JONES
AND THE lAS!CRUSADE

Hamson Ford. Sean Connery (A)
DAllY: 930, 1200,230,515.745, 1015

.... KINJITE
Charles Bronson.Perry lopez (2-16)

DAILY. 945, lZ15, 230.515,7.45,1000

I : • I 'I 'I

NOW SHOWING:Wdlo,... Hu,t T,m01h Hulton TIME OF DESTINY n",,,,,.· ,:

Roxy Rhythm Bar,
Mainstraat, Melville:
Luidrugtige bierpens
studenteptek. Vanaand:
African JazzPioneers.

. Saterdag: Jack'sBand.
Maandag: Wendy
Oldfield. Dlnsdag: Little

I •

INDIANA JONES
)NDTHE lAS!CRUSADE

~6All~a~r~~~7:00~2S3~~ ~5~~n:5: 101~A~

. II.THE pmNCESS BRIDE" THREE FUGITIVES
..M~nd~~a~~s~~: ~~~~~~nd9n , (A) oAn.Y' :~~~ ~o~~~'2~~1~1~~~~5; 100b

Al

I TEQUILA SUNRISE' .PURPLE HEARTS
>' MelGibson. MlChelle Pfellfer (2-18) • . KenWahl. ChervHadd ' (2-J8)
· MOIll-SAT; 6 00. 8.30. " - DAILY. S 45,1215'2.30.515.145..1000

..' MOONWALKER· THE' Michael JaCkson, Sean LennM ~ (A)'\' ._ BURBS. «.DAILY: 9.45.12.15. 280. "5.145. 1000

OAILV.~o45,~~~~~·2~3"g~~t,~:s~:t10,JA). ,~' ~ .'p. :".ROCKY 4">' :-.
" ., .. SylveslerStaUO,ne' -'. '." fA]

,'.LICENCE TO KILL'" RIDING THE EDGE
TimothyDalton as James Bond (PO2-10) Raphael Sbarge. CatherineMary Stewart IA~
DAllY. 930. lc'!.OO, 2.30, 515, 7.45.1015 DAILY: 945, 12,15.230.515, 745. 10,00

.,~~,,::
. ~~~ .

.> ~ ,- .' '.... -

, ;,' ,', .. ;

_l--;=========================~:-------:-----

Jameson', Bar,
Commlssionerstraat: 'n
Wyeverskeidenheld SA
muslek: van mbaqanga
tot pseudo-samba. Jazz
saam metSaterdagmld
dagete; goon
toegangsgeid. The
Johannesburg CitySlars
Isvanaand en
Saterdagaand tesien.
Sondag Is dit Alan Kwela
en volgende week
Robbie Jansen.

Koala Blu, Melville: Jazz
elkeSondag in die
.binnehof aangebied deur
dieTransvaalse
Jazzklub.

'~' .•
:~. ~'.

Ii ComicTaleof Lo~e
. and Adventure . (A)

MandyPatmkm,ChnsSarancon
DAllY 945.12.15.230.515..745 1000

JULY24. 12.15p.rn SOLOOUT

..
. POLICE

ACADEMY 6

, •• 1 1 I

THE
'BURlS

, , Action Adventure . (A)
, Hamson Ford, Sean Connery
DAILY 930, 1200,230,515.745. 1015

~
IJ-¥-and th; -.'

LASTCRUSADE

TIMOTHY DALTON
a!.~NFLfMING'S

JAMES BOND ornr- '

IJ~

A Riotous Comedy CA)
Bubba Smith. Michael Winslow

DAllY,9 45. 1215. 2.30. 515 145 ~IO on
JULY26, 9 45 a m.SOLDOUT,

" Comedy , . (A)
TomHanks, Carrie Fisher

DAilY'9 45, 1215, 230,5,15.745: 10.00

. • .. • IPG 2-101
DAllY 9 30 12~O. 230.515 745 to15

An Erotic Thrill.,· .: '12-18)
Mel Glbsot'l, MichellePfelffS'r ..

MON-SAT 600,830

: II I'

POLICE""
ACADEMY' 6

TEQ!jILASUNRISE

A Alotou. Comedy (AI
. '3ubbaSmith. MichaelWinslow

D,':l''1' l) 45. 12,15,2.30 515 745, 1000

,..d· 'I ~I '1:1· ,.

·1\

..

'.

"

, .~ , :

~,

! -'
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_1----------------
", Sterk aanbeveel
"Sien gerus
'Vermy as jy nugler is
Prentesondersterretjies
is neg nie beoordeel nie

'·'(BAGDAD CAFE· 'n
Verfrissende, fabelagtige
modernemitemet
genoegstraatmeriete en
komieseoomblikke om
die mees rebelse punk 'n •
traan te laat wegpik. Met
Jack Palanceen
Marianne Siigebrecht.

"'MY NEW PARTNER
'n KomediemetPhilippe
Noireten Thierry
L'Herrnitte. 'n Filmdeur
ClaudeZidi.

"'HAWKS· Anthony
Edwards en Timothy
Dalton speeldie rol van
tweepaslsntewat uit 'n
hospitaal wegloop om die
lewete gaangenietvoor
hullesterf.

"THE PRINCESS
BRIDE- AIdie kJassieke
elementa
sWaardgevegte,
wonderwerke enware
liefde• is in die fliek
teenwoordig. MetPeter
Falk,Robin Wrighten
PeterCookwat aan die
prentsy satiregee:

"CRIMINAL LAW•
Wordbeskou as die riller
van die seisoen. 'n

Moordenaar looplos op
straatrond en die
advokaatwat vir sy
vryheidgeveg het, moet
homweer agter die
tralieskry. Met Kevin
Bacon,Gary Oldmanen
Tess Harper.

"A CRY IN THE DARK
MerylStroop is Lindy
Chamberlain in hierdie
Australiese dramaoor 'n
getroudepaar wat
slagoffersvan die media
word. Die gesin se
babadegterword tydens
'nnaweekkampdeur 'n
dingoweggesleepen
hulleword van moordop
hullekind aangekla. Sam
Neillspeel die rol van

Michael Chamberlain.
MerylStreepis vir 'n
Oscarvir haar rolas
LIndy benoem.

"TEQUILA SUNRISE
'n Polisieman, 'n
dwelmhandelaar en 'n
pragtige vrou raakmet
mekaar gemoeid en die
vonkebeginspat toe
emosies in die padvan
besigheid kom.Met
Michelle Pfeiffer (as die
pragtige vrou),Mel
Gibson en Kurt Russel. .

"MY STEPMOTHER IS
AN ALIEN - Kim
Basinger is 'n weseuit
die buitenste ruim(sy Iyk
soos'n pragtigeaardse

meisie) en Dan Aykroyd
'n ruimtenavorser wat
methaar trou.

"DEAD RINGERS·
Wenner van 10 Canadian
Genie-toekennings. Met
Genevieve Bujolden
Jeremy Irons, wat
homselfen sy
tweelingbroer speel,

'AN AFRICAN DREAM
'nKoloniale verlenging
vandie Britse rol
prentbedryf waarindie
Britte probeervergoed vir
hullemisdrywein die
kolonies. Met John Kani

Nabladsy8

Oliver and Company Is 'n nuwe Disney
stroklesrolprent waarln die stemme van Dom
Deluise en Cheech Marin gehoor kan word.

Dlt handel oor dIe avontura van 'n klomp
. troeteldlere In New York.

Die Afrikaanse weergawe van die filmgidse kom ongelukkig te laat om te plaas

(A)

(A)

(AI •

(A)

(AI
(A)

(1·16)
la,

COMINQATTRACTIONS
4 Aug_ THE DECEIVERS
11 Aug-SAYANYTHING

COMINQATTRACTIONI
28 JUly_STARS & BARS

(Aug- HER ALIBI

PRETORIA
COMPUTICKET

ENQUIRIES (012) 322-7460

PRETORIA

. 'I,'

DIlly: 1000,12.15.2.311,UG,1..45, 10OIl 'II

~K~~~~~r,AT GLOWS IN THE DAR,\lwl'~
JOHN RIITERI

OLlVER&CD

Dal!r:l0 1IG,1t.15,2.30,530, 1.45,lD,OO pili

DEAO RINGERS (1·16)
JEREMYIRONSSIARSIHTHISctllUING
PSYCHOLOGlCALTHR1LLERI

THREE FUGITIVES

llal~.1QOO,'2.\\,t'!ll,!l:1aQ,1.~,.

BABETIE'S FEAST (AI
COMI"aATTRACTION

28AUlI-FILMfESTIVAL

1'1;' 'I j.

011"'1'.00, 12.15.203'.5.30,7.45,18.l1l,.

~H~l~~~~r,ATGlOWS IN lilE DARJ2wW~
JOIIrfRITIER!

Dil~I•.1lII.12.1HlI ...
OLlVER&CD
Frt,S11IMOI:5.2I,I.• ,1D.20JIIl
TmI nun: 5.20, lll~.
INDIANA JONES &THE
LAST CRUSADE

KINKY lADIES DF 80UR80N ST

N£WOO7 -JAMfSBOND' MORE ACIIONI MORE
EXCITEMENT'
LICENCE TO KILL' 11·'0)
WILLOW • fa)
IIN~ _OWHERI TB 1IIWf6U CAlIl HURRY
lO~

IWCHRIS]MAS "JULY' Willi WALt
DIS'EYSSUPER'OlIDAYFllM'
OLIVE & CO (AI
WHO FRAMED ROGER RABBIT? lA'
IIN~lfUGI1Ii!SiTHlRE!ClJf

""IOtl"ll TH£WAYINTlHSSUPlROOUBLEI

AMERICAN NINJA 3 IA)
MY AFRICAN ADVENTURE (A)
28JuIy'OUVERICOITHERfstlJE

(AI

DIIIY:la.oO,12.15,2.3l1,UO,1.4S,lD,IIlI,"

~~l~~~~r,AT GLOWS IN TilE OAR,1
2"91

MORESTUNTSIMORESPECIALEffECTSIMORE ijjj.~~;t.DIII
ACT1QNl WITHOO7-JAMES BONOt

1'·\0) L1CEIlCETO KILL ~·1I)
I') THE MONEY PIT ,a)

I 27.111y: MY STEPMOTHER ISAN Al./ElISIHG

MOVIES
EAST WEST

Dally: 1000,U.15,UO,5.30,1.45, tUOpm

~H~l~~~~r,AT GLOWS IN THE OAA,\2'191

O.I~;U5,lZ.15,l.3.,ua,U5,11.15pll

L1CENCETO KILL (2·16)

D1If<n.12.00.2.1l1.14S.5.~.1.4S.1D.OO ..
OLIVER &CO (a,

Dally:U5.12.15,UO, 5.20,1.45,10.15 pm

r-"N:::::;:;;';:==="';;;:"t~~~~~~A~~~~J~~:w.J~:~&~TH:E:J~~!!!!!!~~'L1CENCETO KILL

I-'--======::::-~ o.l~:IUI.12.15.1 .•. U).7.,~ IO.I~,.

~~l~~~~rIlAT GLOWS IN THE DARlI2"9)

ro~~S~A~~~l~acKSO" (AI

COMlHQ'ATTRACTION
18Aug-CIRCLES INTHE FOREST

A Dally: 10.00. 12,15, %.30. 5.38, 7.45, 11.011 pm

Po;\~P.VS~~H~SlATESTCOMEO'f' IAI
D.IIy:U5,12.15.2.30.5.2D.U5.1',15,m
INOIANA JONES&THE
LAST CRUSADE

Daliy: 10.00.12.15. 2.30. 5.30,7.45,10.DII.m

~~l~~~~r,AT GLDWS" THE OAR,12.t9)

SING (A)
WHEN THE FEELING GETS TOO STRONG
FOR WORDS'

Daity: 9.45. 12.15, 2.30,5.2G,7.45, 1a.15.m
(A) INDIANA JONES&THE

(A) ~HA~~~~e~~ FATHER FOR (A)
ANOTHER ACTION ADVENTUREr

B7

NfWOOI-JAMESBONOIMORf..\CTIONIMQRE
EXCITEMfNTI

,a) UCENCETO KILL
'" THE MONEY PIT

, 28,MrMY STEPMOTHER ISAll AlIEN

COMINGATTRACTIONI

4A~:~\Hrt~t~~~RS
11 AUlI-SAYANVTHING

ro~~S~A~~~~mACKSO' IN A' (A)
{AI ADVENTURE MOVIE liKE NQ OTHERI

Dal~:1D.OO.12.15,!.3a.5.3G, 7.•5,10,110 pm
OLIVER &CO . (A)

MYSTEPMOTHERISANALIEN (2·12)

SING (AI

Oany:9.45, 12.15,2.30, U', 7.45, lD.15pm
LICENCE TOKILL (2·101

DaI1y:1D.OO.12.15.Z.• ,m
OLIVER &CO

(A) ~j6~:V::~~~'~
COMING ATTRAcnoNS

.. AUI-HER ALIBI
11Aug-SAYANYTHING

ITS"CHRISTMAS INJULY" WITH WA\.T
DISHEY'SAlLNEW

la) OLIVER &CO
la) FOREVER FRIENDS

,8Ju1r.FlY2JMISSlSSIPl'lBUflNflfG

STER-KINEKOR
21 JULV-27 JULV

ADVANCE BOOKINGS ATCOMPUTICKET
ENQUIRIES 10111331·9991- AU WELCOME

COMING ATTRACTIONS
• Aug_ HER ALIBI

11Aug-SAYANYTHING

MOONWALKER

THREE FUGITIVES

OLIVER &CO

28July- STARS & BARS
28July- THE GOOD MOTHER

UNDERCOVER PARKING'AVAILABLE AT
FRONT ENTRANCE TO KINE CENTRE

SING (A)

CRIMINAL LAW (2·18)

D.i1r:lUI, 12.20, Z.30,5.2tJ,1DO, lQ.30pm
MISSISSIPPIBURNING 12·18)

COMINQATTRACTIOHS

Dalty:1D 00.12.15, UO,5.31,7.45,10.00 pm

~l~~~~tATGLOwS IN THEDAR,\2w1'~
JOHNRITIERI

rul!e~~rtf~~~~EL JAC'SON IN A~I
ADVENTURE MOVIE LIKE NO OTHER!

THREE FUGITIVES

SUPERFAMIlYOOU8lEiTHENAUGHTVCOPS
AflE BACK TO TICKLE YOUR FUNNY BONEI

POLICE ACADEMY 6
LImE SHOP OF HORRORS

,Bt.ltvlsedcomllarfy

2'Is1& 22ndJULY1989

INDIANA JONES .
AND THE LAST CRUSADE
Thnlllng Adventure for everyone (Aut

THENAkED GUN
leslie Nielsen. Kom&dte (2·10)

" ,
MOONWALKER
Mlcilo.IJeckson - W.y-oulmuslcal(AIII

CADDY SHACK II
Ch.vy Ch.... Com.dy (All)

MAIN ROAD.TEL.61-7979 SEAPOINTTEl. 44.6941
DAilY: 9.45.1200.2 30,5,30.8 00,10.15 pm FRI 2301mONLY

• JOHN RinER. SAT l(1JO,m,"d13DpmDNlY
-IN - MON·THUfiS 230 ONLY

BLAKE EDWARDS' ADULT HIT OLIVER & CO
SKIN DEEP WALT DISNEYANIMATION(AII).
THE CDMEDYTHAT GLOWS IN THE DARK 2·19 DAILY.5.30 pmONLY .
OAIL ..45.12. 30.530.8 DO. 10150m 0 R08ERTODWNEYJ,.KIEFERSUTHERIAND.
• NICK NOlTE. MARTIN SHORTe 1969
THREE FUGITIVES Tb. I'" • g"".tlon went ""'bin110,
Lau hlef·PaekedComed 'crEve on8 ~~~~~; Ila.'J<1) om ONLy ( -161

OUVER'B/Cmct MYST~OTHNER
~tHLiL~~SI~.;YO:.~:~:T~ON(AII). IS AN ALIEN

• 'tIMOTHY DA:LTON • WAYOUT.COMEOYADVENTURE (2·12)

ASJAMESBONDOO7 ''''~~J!m~~~LICENCE TO KILL'-
THEBESTBOND EVER! (P.G.2·10) TEL(02231)4464

FRI.2.DD. 415.6 36.8 45.m .
SAT: 11DO. 2 06.4 15.6 30.845~m .
MON.~H~~M.,o~tH~~ 3:. 84 pm

BLAKEEDWARDS' ADULT HIT

SKIN DEEP
THECOMEOYTHAT GLDW! IN THEnARK 2·19

SAi103bRiDb. 43b. 7 03.~ 361m

MD~ ~1~Rfs~~fb~J~ ~1MO~~~RY
D ILY: 945.1260.2.30.5 3D. 8 6.161 pm INDIANA JONES

JEREMY IRONS. GENEVIEVE 6UJOlD AND THE LAST CRUSADE
DEAD RINGERS Th.""n Ad,"'u"!o,E,, on.'

TWO BODIES. TWO MINDS. ONE SOUlI SAT: 11ob i Db 4 15.6 3ti 45pm
COMPELING ENTERTAINMENT. 2.18 MDN.THURs.2 bOo 4.15. 630.8 45pm

OAllY: 9.45.12.DO. 2 30.5 3D. 800.16.15pm THE PIlltlCESSBRIDE
• GRtGORY HINES. CtmsS31'.ndon Mind POlaok," Corned All

TAP SAT 103b i ob 43b 7D3~ 360m
CQ·STARRING SAMMY DAVIS Jr. MDN·1HURS· 2 bo 430 7 bD 930
SOMETIMES. NO MATTER WHERE. YOU CAN'T • TIMOTHY DALTON·8.Jam•• Bond
ESCAPE THE RHYTHM (AlLJ LICENCETO KILL

THEBESTBOND EVER! (P.G.2·101

MAIN ROAD, TEl. 761-11131
DAILY:U5.12.DD.230.53D.8.DO.1D.15pm

.JOHNRITIER. -In-
BLAKE EDWARDS' ADULT HIT

SKIN DEEP
THECDMEDYTHATGLDWSIHTHEDARK 2·19
DAllY.9.3D. 12.10.2 3D.515. 8.DD.l0 2Dpm
• HARRISDN FORO. SEAN CONNERY • In~~~~;";;'~~:;'!!';~~
INDIANA JONES
AND THE LAST CRUSADE
Thrillm AdvenlufeforEvll onel

Kaapstad

senrem Centr., ParowTel.92·5126
MON·THURS; 1030.230,530. 8.30pm
FRIDAY. 10.3D. 230.5 30.8 DO. lD15pm
SAl945.1200.136.5.30.8 OD.IO 15pm ..

• NICK NOLTE. MARTIN SHDRTe

THREE FUGITIVES
tau hter·Packed Comed forEve ont
FRI: 16.30.230.515.806.10.20pm

DAilY. 9.45. 1200.2.30.5.30. 8 OD. IU 15pm
• MICHEALJACKSON •

MOONWALKER'
AMDVIELIKE NDDTHER - WAY DUT MUSICAl All rR~:~~3~~~~: nJ': 82g0~~~~5 pm

AlLY' 9 45.2.30and8 DD pmONLY SAl9 45 12DD 2 30 5 3D 8 DO lD15pm
WHENTHEFEELINGGETSTOSTRONGFORWOROS MON.THURS: 10:30. 2'.3D 5·30.nd8.30jlmSING (Alii JEREMY IRONS. GENEVIEVE 8UJOLO

• PETERO"!",. DEAD RINGERS
DAIL~ ~ID~b~~VOJi'~,!i~~• l~~~E08~EJE~fM~t:P~E2~E s~.~r

ASJAMESBONOOO7 .as ea mgers II DYe.

LICENCE T9 KILL THREELFUGlrlVEs
THE BEST BONO EVER. (P.G.2·10) laugMlIf-Packed ComedyforEveryone!

SAl9 30.1116.2.30.515.800.lD.20 pm
MON·THURS: 10.30. 2.3D. 5 30.8 30pm .
• HARRISON FORD. SEAN CONNERY.

INDIANA JONES
AND THE LAST CRUSADE
ThnUing Ad,enturllor EVllryone'

'~'THREE FUGITIVES·
Die storie van 'n
hervormdebankrower
wie se avonturebegin
toe hy deur 'n ander
(patetiese) bankrower
aangehou worden die
polisienie wi!glo dat hy
hierdiekeer die
onskuldigeis nie.Met
Nick Nolte, Martin Short
en Sarah Rowland Doroff
as die ses-jarige
introverterneisietjie wat
bulleavonturemeemaak.

"'"RIKKIE AND PETE 
'n Broeren suster
(StephenKearney en
NinaLaudis)besluitom
die Australiese platteland
saamaan te durf. 'n
Komedie.

"'1969 - Hippies juig!
Die lewegedurende die
jare sestigsword
uitgebeeld deurtwee
kollege-vriende (Kiefer
Sutherland en Robert
DowneyJr).

"'INDIANA JONES
AND THE LAST
CRUSADE- Harrison
Ford is terugmetsean
Conneryen diepragtige
AllisonDoodyas 'n
kunshistorikus. Vol aksie,
avonurur - en 'n bie~ie

liekJe nallJurlik - in die
derde film oor Indiana.
Dieprent beginmet
Indianaas jongseun
(gespeeldeur River
Phoenix)en sy on
dervindingewatvolg op
sy ontdekking van 'n
spesialekruis.

""'DANGEROUS
LIAISONS - 'n Briljante
rolprent. Glenn Close.
Michelle Pfeiffer en die
wonderlikeJohn
Malkovich lewer
uitslekendevertonings in

,die rolprentwaarin .
. seksueleen emosionele
speletjiestot tragedie lei.

VryDagl 2.1 Julie 1989

"""MISSISSIPPI
BURNING- Driejong
menseregte-aktiviste
wordgedurende die
"Freedom Summer" van
1964in Neshoba
Countrydeurverregses
vermoor. William Dafoe
speeldie rol vandie
liberaalWardwat die .
moordondersoeklei.
GeneHackman is
Anderson, Ward se
regterhand wat tra
disionele
sekuriteitstruuks gebruik
om die Klan-Iede wat die
moordgepleeghet, vas
tetrek.

""TAP - Die verhaal van
'n klopdanser wat na sy
tronkstrafnie kan besluit
ocr sy toekoms nie. Met
GregoryHines(White
Nights)en Suzanne
Douglas. J .

"LICENCE TO KILL·' .
James Bondword
"gelire" en hy is op sy eie
en vol wraakgedagtes.
Ongelocflike .
waagtoertjies. Met
Timothy Dalton.
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@*%! julie, dink die klein prinsie toe
THE L1TILEPRINCE is Princewys vanaandop Neten is oar 'n alkoholis PHIBES is 'n grillerige bydraes tot die plaaslike

rolprentbedryf het 21 jaar'n klein prinsie watop 'n TV4. bakleier en 'n spoor- fliek oar 'n man wat op 'n
geiedebegin en hy het inklein planeeljie, Asteroid wegwerker wat 'n siegle bizare manierdie

8-612 woon. Hy besit'n Die absolute TV- prokureur indoen. Ook sjirurgiese afdeling van 'n '1970 'n erepenning vir

pragtigebIom, ontmoet 'n hoogtepuntvandie week met MelBrooks en Dam hospitaal wilterugkry die rolprentkuns ontvang. :

koning,'n besigheids- is CRIMES OF THE deLuise. nadat sy vrou onder hulle
BLOODLINEis TVl seman, 'n historikus en HEART wat Sondagaand messe dood is. Hy leen

generaalmetvreeslike op M-Net wys. Met die Clint is terug as Dirty 'n bladsy uit die Bybel Saterdagaandfliek en is

persoonlike probleme. wonderlike Jessica Harry, die keer in wat 'n ou Egiptiesevloek die rolprentweergawe

Hulle is te basig om na Lange, Sissy Spacek en SUDDEN IMPACTen verduidelik endie pret van SidneySheldonse

die klein prinsiete luister Diane Keatonas drie weersaarn metsy (ex?) begin. Met Vincent Price riller. 'n Pragtigevrou erf

en toe dinkhy@'&% susters met nie net een meisieSondra Locke. en Virginia North. Dr 'n farmaseutiese
. jUlie! en hygaan aarde nie, maar honderde Dieomstrede polisieman Phibes wys Dinsdagaand besigheidvan haar
toe om diegeheimoor komplekse en dinge. is op diespoorvan 'n opTV4. vemnoorde pa en skielik
wat regtig in die lewetel gedugte moordenaar in 'n bevindsy haarself in 'n '
by GeneWilder(Indie rol En dan vir diecowboys klein Californiese dorpie. Op TVI vanaandis daar wt'lreld vol hebsug,intrige
van 'n jakkals)te gaan van die 80's... BLAZING SuddenImpactwys 'n dokumentar JAMIE 21, en moord, met haareie
leer. Met Richard Kiley, SADDLES met Gene vanaand op M-Net. wat uit 25 insetsels van Iaweop die spel. Met
Bob Fosseen Joss Wilderen Cleavon Littfe verskillende flieks deur Audrey Hepburnen Ben
Ackland. TheLittle wys Saterdagaand op M- THE ABOMINABLE DR Jamie Uys bestaan. Sy Gazzara.
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TV1
6.00 GoeiemOre SA
3.00 Teleskool
3.30 OpvoedkundigeTV
4.00 Dagst'lDokter
5.00 Niklaas
5.25 Tekkies
5.57 Kompas
6.00 Nuus
6.15 Uit en Tuls .
7.00 Op die Grens - 'n
Drama (in 2 dele) oor die
Basoetoe-oorlog
waartydens vroue en
kinders' aileenop die
plase agtergebly het.
8.00 Network
9.00 War and Remem
brance
10.00 Topsport .
11.00 Brother Orchid- 'n
Ou wat 'n effens wilde
lewe gelei het, besluitom
'n 'gentleman' te word en
hy gaan Europa toe.
Maar dinge werk toe
anders uit... Met Edward
G Robinson, Ann
Sothern en Humphrey
Bogart.
12.30 Faceto Face

TV4
6,03 TV4 Top 20
6.30 MuzikA La Carte
9.04 21 JumpStreet
9.52 Cheers
10.26 Misdaad in Miami
11.32 Ripley's BelieveIt
or Not

die aksiedramawaarin 'n
klomp kroeks sy trok wil
gebruik vir dwelmsmok
kelary.
10.10Money Programme
10.30Crimes of the
Heart

M-NET
10.30 The RockyHorror
Picture Show
12.0560 Minutes
12.19 Money Programme
3.00 Telygarnes
3.30 Missingin Action II
5.00 Perdewedrenne
5.25 The Berenstain
Bears
5.50 InspectorGadget
Oop Tyd
6.15 Loving
6.50 Nick and Hillary
7.25 The Wonder Years 
Die eerste van 'n nuwe
komedie reeks oor die
woOderlike jare sestig
deur die~ van 'n
sensitiewe jong seun.
Met Fred Savageen
DanicaMcKellar.
7.45 Revue Plus
Intekenare
8.00 RevuePlus
8.30 Code of Silence 
Chuck Norris is AL
WEER In 'n aaklige
aksleprentl
10.05 MoneyProgramme
10.30 Honky Tonk
Freeway
12.15 Carte Blanche

TV1
6.00 GoeiemOre SA
3.00 Teleschool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Silhouette
4.55 Kinderkyktyd:

Quaq Quao
AEIOU
ZAP MAG

5.25 Lion Series Bible
Stories
5.30 River Horse Lake
6.00 News
6.15 No Jacket Required
7.00 Telly FunQuiz
7.30 Louis Motors
8.00 Netwerk
9.05 Orkney Snork Nie
9.35 Diagonal Street
10.00 Topsport
11.00 Raphael
12.00 Oordenking

TV4
6.00 Fame
9.04 The Abominable Dr
Phibes - kyk onder
hoogtepunte
10.42The Hit Squad
11 .06 Hondo

wood
8.00 Network
8.30 Dallas
10.00 Topsport
11.30 Open University
12.25 EveningPrayer

M-NET ·
10.30 The Karate Kid
3.00 Telygames
3.30 I Want to Live
5.00 Earthfile
5.06 Newsnight
5.25 Wildfire
5.50 GI Joe
Oop Tyd
6.15 Loving
6.45 Falcon Crest
Intekenare
8.00 HollywoodSquares
8.30 Deadly Intentions
(finaal)
10.30 Not Quite
Jerusalem

TV4
6.03 Easy Street
6.30 Topsport
9.04 The Colbys
9.58 Garibaldi
11 .459 to 5
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M-NET
10.30 Alien
3.00 Telygames
3.30 Under Suspicion
5.00 The Adventures of
Teddy Ruxpin
5.25 The AintstoneKids
5.50 The Adventures of
the Galaxy Rangers
OopTyd
6.15 Loving
6.50 Public People's
Private Lives
7.45 MotorsPort
Intekenare
8.00 Supersport vervolg
8.30 Viva Knievel 
Waagduiwel Evel Knievel
speel self die hoofrol in

DINSDAG 25

5.25The IncredibleHulk
5.50The Smurls
OopTyd
6.15Loving
6.50Anything but Love
7.15 HaveFaith
7.45Tennis
Intekenare
8.00 Supersport vervolg
8.30DeadlyIntentions
(deel 1) - Dieware
verhaaJ van 'nvrou wat
uitvinddathaar man 'n
psigopaatis en haar
doodbeplan. Met
Madalyn Smithen
Michael Biehn.
10.30 Missing in Action II

TV1
6.00GoeiernOre SA
3.00Teleskool
3.30Opvoedkundige TV
4.00 Dagst'l Dokter
5.00 Rompelstompelsto
ries
5.10WielieWalie
5.30Saartjie
5.57Kompas
6.00 Die Nuus
6.15Potpourri
7.05 DieanderHolly-

4.55 Kinderkyktyd:
Quaq Quoa
AEIOU
Pumpkin Patch

5.25 Lion SeriesBible
Stories
5.35 Lassie
6.00 News
6.15 Graffiti
7.00The A-Team
8.00 Netwerk
9.00 Elmien Adler
10.ooTopsport
11.00 St Eligius
11.50 Oordenking

Diane Keaton, soos sy NIE Iyk in Crimes of
the Heart nie.

TV4
6.03 Small Wonder
6.30Topsport
9.03 Family TieS
9.32 Dynasty
10.24 A ManCalled
Hawk
11.12 James Brown

M-NET
6.30 Fietsry
10.30 Honky Tonk
Freeway
12.15Videofashion
Monthly
3.00 Telygames
3.30 Blazing Saddles
5.00 West 57th
5.12 Newsnight

TV1
1.30 Pinocchio
1.55ZET!
2.05RidingHigh
2.30 Aptekerswese - 'n
Dokumentt'lr geskryfen
aangebied deur Decn
Opperman
3.00 Brilse GolfOpe
toernooi
6.1050/50
6.50 Built for Life
7.05 Lite Style
7.30Thy Kingdom Come
8.00 Netwerk
9.00 BritseOpe Gholf
toernooi
9.30 Antonio Stradevari
11.30 Perspektief
11.55Gholf

23

TV4
6.03 Kupid
9.04 Highway to Heaven
9.57227
10.24 Sing Country
10.59Topsport

MAANDAG24

Intekenare
8.00 FameFortune and
Romance
8.30 Blazing Saddles
kyk onderhoogtepunte
10.00 Fietsry
10.30 Alien

M·NET
6.30 Fietsry
7.30 Indiesediens begin
7.31Thangaikkor
Geetham
9:00 Kimi Katkar
9.50Ramayan
10.30 Portugese diens
begin
10.32 SundayMeditation
10.36 0 Romance da
Raposa
10.50Duarte E Ca
11.55 FimdeSemana
12.00Programa Musical
12.25 RodoDo Fogo
Intekenare
1.30Golf
2.30 Boks
3.30 Spesialemusie
kaanbieding
5.25The Adventures of
Teddy Ruxpin
5.50Heathcliff
Oop Tyd
6.15TrapperJohn
7.05 Carte Blanche
Intekenare
8.00 Worldof Festivals:
Austria
8.30 Crimesof the Heart
- kyk onderhoogtepunte
10.10 ActiveBirth
10.20 Fietsry
11.30 The Rocky Horror
PictureShow

TV1
6.00 GoeiemOre SA
3.00 Teleschool
3.30Opvoedkundige TV
4.00Santa Barbara
4.30 Webster

SATERDAG 22 .

M·NET
6.30 Fietsry
10.30 FamilyBusiness
12.05 60 MinuEs
12.20Newsnight
3.30 I Want to Live
5.00 The Adventures of
Teddy Ruxpin
5.25 CharlieBrown
5.50 Little Wizards
OopTyd
6.15 LOVing
6.50 Amen
7.15 PerfectStrangers
7.45 Motorsporl
Intekenare
8.00 Supersportvervolg
8.30 SuddenImpact
kyk onder hoogtepunte
10.25 Fietsry
10.50 UnderSuspicion
12.15 Hot Hits

TV1
7.00 GoeiemOre SA
2.00 Topsport: Britse
GolfOpe-toornooi
3.30 Take a Break
4.00 Santa Barbara
4.25 Fast Forward
5.00 Adventures of the
GummiBears
5.25 Lion series Bible
Stories
5.30Topsport
6.00 News
6.15 Sundowner
7.00 MacGyver
8.00 Netwerk
8.45 Police File
9.00 Topsport: Britse
Ope Golf-toornooi .
9.30SimonenSimon
10.20 Laataandsessie
10.55 Jamie21 - kyk
onder hoogtepunte
1.25 Oordenking

VRYOAG21

TV4
6.03 Redd Foxx
6.30 Mr Belvedere
9.03 Benson
9.29 Hooperman
9.55That's Hollywood
10.21 The Tracy Ullman
Show
10.46 T J Hooker

TV1
5.57 Oggendboodskap
6.00 Opvoedkundige TV
6.30 Agriforum '88
7.00 GoeiemOre SA
9.00 Opvoedkundige TV
11.00 Beyond 2000
12.40Plaaslike
joernaalprogram
1.00Sakkieen Thomas
1 .0~ Amigoen Vriende
1.10 Skateiland
1.35 Spoelgoud
2.00 Topsport
6.00 Nuus
6.15 Debuut
7.05Spioen-Spicen
8.00 News
8.30 Topsport: Britse
Ope Golf-toernooi
9.00 LA LawIII
9.55 Bloodline - kyk
onderhoogtepunte
11.50 Late NightLive
12.10Flying High
1.00Epilogue

TV4
6.03Topsport
9.04 The LittlePrince 
kyk onder hoogtepunte
10.41 MASH
11.06 CasinoSeries II

MoNET
6.30 Fietsry
1.30Missingin Action II
3.00 HeroesmadeIn the
USA
3.10 West 57th
3.20 Panorama
4.00 Horseracing
4.30 Killersat the Box
OfflCB
5.30 Beyond2000
OopTy d
6.15 Hot Hits
7.00 Anything but Love
7.30 Have faith

ONAFHANKLIKE
BIOSKOPE

KAAPSTAD

Nick Nolte speel 'n
hoofrol in Three

Fugit ives

Vanaand 6.00 Twins.
8.00 Dangerous
Liaisons. 10.15 The Tin
Drum.
Saterdag6.00 Manonof
the Spring. 8.00 From
Mao to Mozart. 10.00
Dangerous Liaisons

Vanbladsy7

en Kitty Aldridge.

'SI NG - Nog'n Ameri·
kaansetienerfliek oor 'n
arm buurt se laaste
~ing om hulle kinders
se skoolte red. Almal
bereihullevoor vir die
een grootaandwaar
hulleop dieverhoogkan
klim om te SING sodat
die nareskooltoemakers
kan sienwat hulle regtig
werd is...

LABIA - Oranjestraat 68

JOHANNESBURG

'POLlCE"ACADEMY 6 
Dieselfde klomp is terug
in 'n fliekwaar mensein
die water val, pistole
vlaggies met BANGop
uitskietendie verkeerde
boofgevangword.
(Wonderby walter
nommer Rockyal trek).

'KINJITE (Forbidden
Subjects)- Charles
Bronson is nog nie dood
nie. In Kinjite veg hy
weer man-aileenteen
booswigtewat die keer
mense se lewensmet
dwelmsverwoes.

4AD FILMSOCIETY
CorlettCity
Sondagaand: Breathless
met Jean-PaulBelmondo
en Jean Sebergis
Goddard se verwerking
oor 'n maltrapboof ensy
meisie. Glo beter as die
een met Richard Gerein

MINI CINE - Pretorias
traat 49, Hillbrow.
Vanaand en
Saterdagaand wys die
ongelooflike Wittmail and
I en volgendeweek is dit
Montenegro

II
, Beste wyn.in Durban - 4 ' .

B8 VryDag! 21 Julie 1989
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