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'Berlynse muur'
Protes by die Johannesburgse Hospltaal

Elsabe Wessels en Charles Leonard
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DIE regering se pogings om die protes van d ie bree dem okratiese
'n sentrale verkiesingskwessie te verhef met voorspookse ls van bloedver
gieting, het geboemerang en nou vir hom 'n ysli ke verleentheid geword.

Die regering moes Woensdag gedwei toekyk hoe apartheid openlik deur swart
en witSuid-Afrikaners geminag word. .

Daar was nie 'n enkele voorval van geweld nie en hospitaaldienste is nie ontwrig nie. Die
protes word nou verder uitgebrei. .

Leiers van die brei: demokrateise beweging het dit g is ter as 'n "kIinken de en stra tegiese
oorwinning" beskryf.

Die openlike minagting van "slegs blankes"-bordjies by hospitale landwyd het die
verswakte posisie van die regering om apartheid in st and te hou, op dramatiese wyse
gedemonstreer, se die leiers.

Die protes het plaasgevind ondanks die omvattende rnaatreels onder die huidige
noodtoestand, padblokkades wat in Pretoria opgestel is en dreigemente dat die polisie sal
toeslaan.

Opeen dag is 260siekswartmense in blank e hosp itale in die Transvaal en Natal behandel.
Niemand is egter opgeneem nie .

. Met diehistoriese minagting van apartheid
in hospitale het die bree demokrati ese bewe
ging ten aanskoue van buitelandse diploma
tieke verteenwoordigers en di e intemasionale
pas 'n omvauende versetveldtog van stapel
gestuur wat DOg maande lank op verskeie
fronte gaan voortduur.

"Ons wil nie mense skrik op die Iyf jaag
nie. Ons probeer om skanse tusscn alle Suid
Afrikaners af te breek," sCeen van die leiers .

Die leiers kap van d ie bree demokratiese
beweging verwag egter nie dat die regering
handdoe k gaan ingooi nie.

Verskeie hospitaalowerhede het laat blyk
dat hulle hul nie sal laat "intimideer" nie ,
Maar die bree demokratiese beweging het dit
onomwonde gestel dar alle hospitale van
Woensdag af as oop vir a1mal beskou word .

Moni torgroepe is aangestel om seker te
maak dat niemand behandeling geweier word
nie.

Die Demokratiese Party se woonlvoerder
verrolg Of'b~ 2·

on trnoe ting tusscn van die boereen die weennag
gehou om hulle problerne te bespreek. Een van
die beswaardes, prof lohan Swart, wou nie
kommenta ar op die boere se klagtes lewer nie
omdat die saak te "sensi tief' is.

Die eerste geelektrifiseerde heining van 12
kilometer is in 1985 op Suid-Afrika se grens met
Zimbabwe naby Messina opgerig . Ve:rskeie mense
wat die grens wou oorsteek en talle d iere wat by
die rivier wou ui tkom, is die afgelope jare daar
doodgeskok .

Die tweede geelektrifiseerde heining,oak 24
kilometer lank, is in 1986 ondanks hewige kri
tiek op Suid -Afrika se grens met Mosambiek
naby Kom atipoort opgerlg.

Die heining het die Sjangaanbevo1lcing van
Snider-Afrika in twee verdeel en die hoop van

l'enolg op bltuh;, 2

'n
teen die nuwe heining en die koste om dit op te
rig. Hoewel die weennag se die oprigting
daarvan is nooit geheim gehou nie, is nie een
van die partye se woordvoerders oor verdedig
ing daarvan in kennis geste1 nie .

'n Woordvoerdervandie weennag in Preto
ria, kmdt Riaan Louw, betvandeesweek beves
tig dat die nuwe heining by die samelope VUl

die Limpopo- en Shashiriviere op die Botswana
grens opgerig is. Dit is 23,6 kilometer lank en
het R4,8 miljoen gekos.

Intussen verneem Vrye Weekblad dat daar
ernstige onmin tussen sekere gren sboere en
die weennag oar die oprigting van die heining
bestaan . Die weennag is glo voomernens om
die heining verder te verleng en van die boere
is daarteen gekant,

Our word glo vroeg volgende week 'n

SA lay stil-stil nog
Jacques Pauw en Charles

Leonard

DIE "Berlynse Muur" op Suid-Afrika se
noordgrens - 'n dodelike en haas ondeur
dringbare geelektrifiseerdedraadheining
met 'n skokkragvan 20 ()()() volt - is stil
snl deur die weermag met 'n verdere 24
kilometer verleng om nou ook die
Botswana-grens af te kamp.

Die nuwe heining, wat pas teen 'n koste
van R200000perkilometer voltooiis. bring
mee dat Suid-Afrika geelektrifiseerde hein
ingsopsygrensemetMosambiek.Zimbabwe
en nou ook Botswana het,

Die Konscrwatiewe Partyen die Demo1cra
tiese Party het vandeesweek skerp gereageer
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nie, het die algemene sekretarls van die
National Union of Metalworkers (Numsa),
Moses Mayeklso, gese,

Die aksie sal veral teen die tot dusver on
bekende borge van die toer gerlg wees.

Dr Ali Bacher, besturende direkteur van
die SA Krieketunie en argitek agter die
kriekeUoer, is ook genooi om gister se pers
kooferensie by te woon, maar het nie opgedaag
nle,

Ontwri2.
Hy is skerp gekrltlseer deur verteenwoor

digers van die bree demokratiese beweglng
en NSC. ' 0

"Bacher moes eel's met die bree demokra
tiese beweging onderbandel her voordat hy .
die 0 toer gereel het," bet Mayekiso gese,
"Ons gaan alles in ons vermoe doen om die
toer te ontwrig."

Vervolg van bladsy 1

16 Engelse spelers te stuur om bulle te probeer
oortulg om van hul planne afte sien om oor
ses maande in Suid-Afrika te kom toer.

o Ookgaanallemoontlikedrukdeurander
lande en anti-apartbeidsgroepe oorsee, met
die bulp van Suid-Afrikaanse groepe,
uitgeoefen word.:

Vreedsaam
Hazy Sibanyoni van Cosatu het 'n beroep

op die internasionale gemeenskap, veral State
bondslande, gedoen om aUes in bul vermoe
te doen om die toer te keer.

Die Statebondspele, wat volgende jaar in
Nieu-Seeland plaasvind, word deur die
krlekettoer in gevaar gestel.

Die president van die nfe-rasslge Suld
Afrikaanse Krieketraad en lid van die NSC,
Krisb Mackerdbuj, het verseker dat die
verset vreedsaam sal wees.

Industriele optrede word nie uitgesluit

Die geilektrlflseerde helning op die grens tussen. Sulci-Afrika en Mosamblek. 'n Soortgelyke helning Is ook nou op die
Botswana-grens opgerig. .

Charles Leonard

DIE versetveldtog van die bree demokra
tiese beweging gaan uitgebrei word om die
voorgenome Engelse rebeUetoer na Suld
Afrika te kelder.

Die beweging dreig ook nou om sy
versetveldtog uit te brei na die toer van die
w~reldrugbyspan wat later vandeesmaand
inSuid-Afrika aankom vir 'n toetsreeksteen
die Springbokke.

En2else
Die bree demokratlese beweglng en die

nie-rasslge National Sports Congress (NSC)
bet gister in Johannesburg hul planne be
kend gemaak om die voorgenome rebelle
kriekettoer na Suid-Afrika stop te sit.

Krlsh Naidoo van die NSC se dat bulle die
toer eers in Londen gaan probeer stopsiL
Hulle is van plan om 'n afvaardlging na die

Veldtogom rebelle-toer te kelder

Please phone Bongi
at

23-272V5 x 225
for an appointment

The New Nation
reguires

the services
ofa

part-time
rewrite person.

oar wet en orde, Tiaan van der Merwe, her Daarhetdieadjunk-superintendent,drNoel vergesel na die hospitaal. Dit alles is deur 'n
vroeCr in die week gewaarsku: "Ek wil 'n Hurrell, gese die hospitaal bet 200 beddens, video-span van die polisie, wat die heel tyd op 0

berocp doen op die minister van Wet en Orde waarvan net 100 gebruik word. die toneel was, verfilm.
om nie 'n protes te probeer ombou lot 'n Die rede wat by daarvoor aangevoer bet, is Die mense is in die bospitaal toegelaat,
gewelddadige oogmerk nie, dat daar 'n nypende tekort aan verpleegperso- waar een bebandel is.

"Dit skep 'n soort oorlogpsigose en mense neel is. Leratong, die swart bospitaal in Krug- 'n Verteenwoordigervan die breedemokra-
neem ditdikwelsernstig openneern die wetin ersdorp, het 700 beddens wat almal beset is. tiese beweging, Thami Luphoko van die West

-----------------~ eie hande. Dit is 'n eeue-oue taktiek Hurrellbetgesedathulleenigenoodgeval, RandAceon Commiuee.het gesz: "Vanvandag
wanneer 'n regering geen visie bet om wat die persoon se ras ookal is, sal bebandel. afbeskouonsdie hospitaal as oopvirallerasse.
am te hied nie ofsy rekord mistroostig Nadat die persoon se toestand genoeg verbeter Ek sal siek mense aanmoedig om hierheen te
is, omdie aandagvandiekieserspubliek het, sal by of sy na die hospitaal oorgeplaas kom. Nie net noodgevaIle nie, maar aile siek
op iets anders te vestig. Dit is waannee word wat aan bul rassegroep toegedeel is. mense."
dieministerbesigis." Die hoofsekretarisvanCosatu,Jay Naidoo, Die man wat bebandel is, die ~jarige

• PaanlekraaI-hospitaaI in Krugers- het aan die dokter gevra of sy lojaliteit as PetrusNelane, sukkel met sy bene nadat by 'n
dmp sal waarsltynlik as Cen van die geneesheer by sy eed Ie om na siek mense om £Uk gelede deur 'n motor omgCI)r is.
monmnente in die bree demokratiese te sien, ofom apartheidsweue, wat siekswart- Diedokter wat hom ondersoek het, bet bom
beweging se versetveldtog teen mense belet om sy hospitaal te gebruik, te ingespuit en pille gegee.
apanheidsweue onthou word. geboorsaam. - loeek vir hom se dat ek Rie die R5 bet wat

Bydie ingang tot PaardekraaI-hospi- Die superintendent, dr P Van Heerden, het ek vir die bebandeling moes betaal Rie, bet by
taal was Woensdag - met die begin van hierop geantwoord en gese dal bulle nie bes- gese ek kan kom betaal as ek geld het. Hy bet
dieveldtog -streng beheerdeurlede van luite mag neem $Onder om met "boofkantoor" ook gese ek moet lerugkom as my pille klaar
hospitaaldienste se selturiteitsafdeling te onderhandel nie. 0 is," het Nelane gese.
uitgeoefen. Hurrell bet gese dat swartmmse wat IIIOOOt- Mohammed Valli Moosa het na afloop van

Nagenoeg twintig siek swartmense lilt vir bebandeling by PaardekraaIsal aankom, die dag se optrede gese: "Beide Adriaan VIok
is deur die veiligheidswagte weggewys eers ondem>ek sal word om te sien of hulle en die bospitaalowerbede het 'n situasie van
by die hospitaaI se·ingang. werklik 'nnoodgcval is endan besluit sal word vrees en intimidasie geskep.

Oit bet gebeur terwyl die verteen- of hulle by die wit hospitaal opgeneem bn "As jy netrondloop opdie bospitaalgronde,
woordigers van die beweging en pers- word vir bebandeling. is ditduidelik dat dit omring is metsekuriteitsper-
menseindiehospitaalsekomiteekamer . Hurrell bet erken dat die bele opset van. soneel b1 OIlS het die veiligheidspolisie bier
'n petskonfCrensie met die superinten- aparte hospitaIe "herdink" moo word. wit OIlS oral vergeseL
dent en adjunlc-superintendenl gehou Na die nuuskonferensie bet die verteen- "Oit is duidelik vir almaI om te sien dat dit
beL woordigersvandiebeweging, waarondaNaidoo, 'n nie-gewelddadige veldtog is. AlmaI wat

Die konferensie is bygewoon deur 0 Mohammed Valli Moosa; Chris Dlamini en aanmeld as pasiente is werklik sick - nie poli-
tWeelede van diepolisie insiviele lUcre, Sydney Mafmnade, na die ingang gegaan en tieke aktiviste nie. Wat ek dink VIok diemeeste
watdeurdiehospitaalpersoneelassulks die siek swartmense wat nie deur die vei- vrees, is gedissiplineerde, nie-gewelddadige
geidentUlSCCf is. ligheidswagte verjaag is nie, gaan baal en optrede aan ODS kant."

Vervolgvanbladsy t

duisende verhongerde enontredderdeMosam
biekers verydel om 'n veiligc heenkome in
Suid-Afrilta te bereik.

Die minister van Verdediging, genl Mag
nus Malan, bet in Augustus verlede jaargese
dlt31 mense,almal vamoedeliltMosambie
ken, in die eerste jur van die bestaan van die
draaddoodgeskot is.

Soldateen polisiemannc wat diegrmsgebied
patrolleer,verwysnadiegeelektriflSCCrdehei
Dings asdie "biingdradc".DieeIektriesestrooo1
is 56 sterk dat hy 'n mens Un doodskok nog .
voor by aan die draad ruk. Die nuwe heining
is soortgelyk am die ouer twee.

Louw se die weermag bet besluit om voort
te gam met die oprigting van die heining am
die Suid-Afrikaanse kant van die grensomdat
die gebied 'n belangrike deurgangsroete van
"terroriste" is. Hy se die heining moet veral
boere in die grensgebiede teen lerreuraanvalle
beskerm.

Die heining is deur die kontralcteursfirma
M en R-omheinings opgerig wat ook die 011

derboud sal doen. Die beining sal egter deur
.die weermag gepatrolleer word.

Louw se geen mense is aI deur die heining
doodgeskok nie, mur 'n pur diere wei.

Die DP se woordvoerder oor verdediging,
Dave Dalling, bet die beining veroordeel en
gese dit is 'n Berlynse Muur wat opgerig word
met die doel om mense dood te skok,

"Ekis baie mge\ukkig met die wyse waarop
belastingbetalers se geld al weer spandeer
word. So 'n beining is geweldig duur en daar
bestaantaIle vrae oor die werklike effektiwiteit
daarvan.

"Ek: het nib van die nuwe heining geweet
nie en is nooit daaroor ingelig nie. Ek weet nie
watdie weermag nou probeerdoen nie. Dit sal
belaglik wees as hulle gaan probeer om die
hele noordgrens met 'n geelektrifiseerde hei
Ding toe te span," bet DaIling gese.

Die KP se woordvoerder oor verdediging,
Koos van der Merwe, het gese die KP is
versigtig om die weermag oor vei
Iigheidsaangeleenthede te kritiseer, maar dit
Iykasof"iets eienaardigs" bieraan die gang is.
Van der Merwe is 'n lid van die Parlement se
staandekomiteeoorverdediging en is ook nie
oor die heining ingelig Die.

"Die KP sukkel geweldig om iets uit gene
raaIMalan te by. Ek moes vanjaar 'n beroep
opdie staatspresidentdoenom in te irYP sodat
ekbeboorlikevrorligtingoorverdedigingsake
konby.

"Ditis moeilik om iets oordie beining te sC
omdat ek min daarvan weet. Daaris natuurlik
twyfelof dit watlik werk," bet Van dc:rMerwe
gese.

•

AIle poIilIelle Ilanmenraar n tieIde~ van VryeW8ekbJad Isdeur~du Preez, enopskrifle deurRykHalIIngh. AIbeiIsvanB~1laal153. NewIDWn, Johannesburg.
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li!rl"lPremier .
Iif~IndUStries

Met'0 keuse tussen vooraanstaande handels
name5005: Silowflake meelblom, lwisa en~pala
mielieprodukte, Epic~lie, Blossom~en, Kraft
margarien enslaaisouse, EpoltroeJeldierlcos en _
veevoer, Peck's Anchovene enRedro VISSIIleer,
Mama'spasteie, Nice'0 Easygeriefskos en Blue
Ribbonbrood,sal u winkelmandiie besIis prop\'Ol
prima-gehalte Premier-produkte gelaai~ .

Nogtans is dit virODSbier br Premier m~ genoeg
om bloot diehoogstestandaarde tehandhaafme. Deur .
middelvanverskeie vindingryke programme, stteef
ODS voortdurend daama om hierdie standaarde Ie
verhoog, sodat ODSu selfs beterwaarde kan.hied:

En selfs wt is nievirODS wldoende me. Ons
verbintenis tot dieverhoging vanstandaarde strek
verder as ODSprOdukte. ByPremier is ODStoegI:WJ un
die verbetering van dielewensgeba1te van ODS
personeel endiegemeenskap as ~n geheel, .

, Want slegs een ding isvir ODSsobelangrik soos
voedse1geha1te - endit, is lc.wensgehalte.

'n Jeugdlge van Manenberg bulte Kaapstad, met 'n seuntJle op sy
skouers, hard loop weg nadat 'n massavergaderlng deur die pollsle

met traangas opgebreek Is. OleKaapse Vlakte was die afgelope
week die toneel van konfrontasle tussen Jeugdlgesen die pollsIe.

Skollere en sommlge onderwysers het van die skool af weggebly as
deel van 'n protesveldtog teen die verkleslng, wat die meeste Suld·

Afrikaners ultslult. (Foto: Benny Gool)

serings aan sy rug gehad
het.

Bertclsmann se in sy
uitspraak dit is 'n
"ontstellende toedrag van
sake" waarvoor die poli
sie geen verduideliking
probeer gce het nie. Die
landdros het dit ook me
nodig geag om op
Mahlanga se behandeling
kommentaar te lewer me.

"Neern 'n mens in
aamnerking datMahlanga
klaarblyklik tydens die
eerste week wat hy in
aanhouding was, nit die
selle verwyder is omder
omstandighede wat
daarop dui dat hy aan
verdere ondervraging
onderworpe was, kan die
verantwoordelike poli
siebeamptes se optrede
nie sterk genoeg afgekeur
wordnie.

"Ditsou 'n kwade dag
wees indien ons howe 'n
growwe vergryp van die
aard nie ernstig sou
aanspreek nie. Daarbe
hoort ten minste dis
siplinere stappe gedoen
te word,"het Bertelsmann
gese. Hy het gelas dill sy
uitspraak na die
prokureur-generaal
verwys word vir verdere
ondersoek.

Bertelsmann het ook
kritiek gehad teen ene
landdros JJHenning van
Springs wat Tsakala se
bekentenis moes afneem.
Tsakala het aan die
landdros te kenne gegee
dat hy die bekentenis nie
uit vrye wil doen nie en
aangerand is toe hy in
hegtenis geneem is.

Henning het nie
Tsakala se klagtes volle
dig ondersoek 'nie en
voortgegaan om die
verklaring af te neem,

Die ander drie
beskuldigdes se verkla
rings voor polisie-offi
siere is ook deur

'ertelsmann verwerp.
/Omdat die staat se saak
uitsluitlik op die beken
tenisse van die beskuldig
des berus het, is hulle

gespreek.

is verlede jaar in die
Brakpanse streekhof
weens roof skuldig be
vind nadat hulle in Sep
tember 1987 'n
drankwinkeleienaar,
Oliver Msiza, van R7 500
sou beroof het.

Msiza het met behulp
van familie en vriende
sy eie soektog na die
booswigte op tou gesit,
die vier beskuldigdes
aangekeer en aan die
polisie oorhandig. Hy het
egter eers Mahlanga se
linkerarmin die elmboog
gebreek en hom met 'n
kierie geslaan. Hy het
bebloed by die polisie
stasie aangekom. .

Mahlanga, met be
serings en al, is saam met
sy drie makkers in 'n sel
gegooi. Hy is later die
dag na 'n distriksgenees
heer geneem wat aanbe
veel het dat hy onmid
dellik in 'n hospitaal
o eneernmoet word.

Die polisie het hom
teruggeneem selle toe
waar Mahlanga vir nog
vyf dae sonder behande
ling aangehou is. In die

oorvalleboek is
angeteken dat hy geen

5 . gs gehad het nie.
oe hy uiteindelik

hospitaal toe geneem is, .
is hy vir tien dae
opgeneem en moes . 'n
operasie ondergaan.

Die ander beskuldig
des is gedreig dat indien
hulle sou weier om 'n
bekentenis aan die poli
sie te maak, hulle soos
Mahlanga sou lyk. Die
landdros wat Tsakala se
bekentenis afgeneem het,
het gemerkdat hy 'n wood
op sy voorkop en be-

digde wat aangedui het
dat hy onder dwang 'n
bekentenis gemaak het
nie.Dit het daartoe gelei
dat vier vermeende roo
wers.SolornonMalurna,
Ronald Mbatha, Jeremiah
Tsakala en Lukas
Mahlanga, se skuldigbe
vindingop roof met ver
swarende ornstandighede
en hul vonnis van tien
jaar tronkstraf in die
Pretoriase Hoogge
regshof ter syde gestel
is. Regter E Bertelsmann
's~ in sy uitspraak: "Ek is
daarvan oortuig dat die
inhoud van die beken
tenisse die loutere waar
heid is en kan net my
spy! uitspreek dat geharde .
misdadigers op die wyse
op vrye voet gelaat moet
word."

Dievier beskuldigdes

JacquesPauw

K kritiek teen
offisiere van die polio
sie se moord-en
roofafdeling en '
landdroswat 'nbeke 
tenis by 'n beskuldi 
de moes afneem, s
verlede week deur n
Pretoriase regter in
appeluitspraak ge
lewer. Die prokureur
generaal ondersoek
nou kriminele klagtes
teen diepolisiemanne.

Die saak draai rond
om 'n emstig beseerde
beskuldigde in 'n roofsaak
aan die Oos-Rand wat 'n
week lank van mediese
behandeling weerhou is,
'n ander wat aangerand is
en 'n landdros wat nie ag
geslaan het op 'n beskul-

Toestande in Namibia bespreek,
'N OPENBARE vergadering om Suid-Afrikaners
in te lig oor toestande in Namibia word Dinsdag,8
Augustus in Johannesburg gehou.

. Die adjunk-hoof van die Christelike Raad van
Namibia en direkteur van van die Kerklike in
ligting- en monitordiens, Vezera Kandetu, sal die
inligtingsvergadering wat deur die Suid-Afrikaanse
Raad van Kerke se Namibia Solidariteitskomitee
gereel is in kamer CB 38 op die Wits-kampus
toespreek.

Maxdu Preez

'N GROEP meerendeels Afrikaanssprekendes het
die week 'n beweging gestig wat hom vir 'n nie
.rassige demokrasie en bande met die brei! de-
mokratiese beweging sal beywer. ' .

Die groep is Donderdagaand in Johannesburg
geloods mi verskeie vergaderings waarin belang
stellendes geraadpleeg is. Ditis ook informeel met
leiersfigure van die brei! demokratiese beweging
bespreek,

By die ter perse gaan het die groep nog nie op
'n naam besluit me, maar dit sou Donderdagaand
gefinaliseer word.

Die deelnemers het dit benadruk dat dit nie 'n
eksklusiewe beweging is nie, en dat enigiemand
welkom is om aan te sluit. Lidmaatskap van die
groep sluit ook nie lidmaatskap van ander orga
nisasies uit me.

Dit sal egter wel 'n Afrikaanse karakter he, juis
omdat daar 'n behoefte by Afrikaanssprekendes is
om makliker toegang te he tot die aktiwiteite van
die bree demokratiese beweging, het een van die
sameroepers gister gese,

Daar sou ook gisteraand aandag geskenk word
aan voorstelle dat die beweging landwyduitgebrei
word.

By verlede week se vergadering het 'n groep
van die sameroepers hulle geskaar by die
versetveldtog van die bree demokratiese bewe
ging. "Ons vra vir die oopstelling van alle open
bare dienste, insluitende gesondheidsdienste en
openbare geriewe, en ondersteun die reg van aIle
Suid-Afrikaners om vreedsameprotes aan te teken
teen die weerhouding van sodanige dienste op
grond van ras."

Onderteken deur Marietjie Joubert, Stefan Mare,
Este Heydenrych, Wilhelm Liebenberg, Jeanette
Minnie, Ena Jansen, Marlene van Niekerk, Char
les van Niekerk, Anton Steenkamp, Elsie Cloete,
Ima van Zyl, Linde Dietrich, Antoinette Wilkin
son, Pierre Minnie en Elsabe Wessels.

polisie-optrede

Regter verdoem

Nie-rassig en
demokraties - met
'n Afrikaanse
karakter

. '.,
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Spogbuurt wil nie Oukasie-gesigsien nie
Jacques Pauw

DIE biuere vete tussen die mense van
Oukasie netbuite Brits endieowerhede
het vandeesweek 'n nuwe wending
geneem toe die inwoners van die
probleemgeteisterde "noodkamp" 'n
dringende aansoek in die Pretoriase
Hooggeregshofgebring hetwatdiestaat
salverhoed omhullete verskuif.

Indien die aansoek slaag, kan dit ver
reikende gevolge inhou vir die sewentig
gemeenskappe en sowat 250 000 mense in
Said-Afrikawat "hervestig"moet word.

Tientalle inwoners van Oukasie - die
naam beteken letterlik ou lokasie - het
Woensdag die hofsaak bygewoon waarty
dens Oukasie se status as 'n "noodkamp"
beveg en bevraagteken is. Ingevolge die
regulasie is al die inwoners van Oukasie
"haweloos" en hoef geen dienste aan hulle

gelewer te wordnie.
Vandeesweek se hofsaak is die

jongsteskotein"nskietgevegtussen
die inwoners en die staat wat in
Oktobcr1986begin het toeOukasie
as swart dorp "afgeskaf" is. Kort

I hiemais huurbuitensporigverhoog,
dienste ingekort en 'n reeks nood
kampregulasies afgekondig.

Die stryd rondom Oukasie draai
om twee aspekte: eerstens is daar
sowat twintig kilometer buite Brits
'nnuwetownship, Lethlabile, aangele.
Die staat se daar is 'n tekort aan
grondvir uitbreiding in Oukasie en
boonop is dit 'n krotbuurt. Mense
moet dus Letlhabile toe verhuis.

Daar is egter 'n tweede en baie
belangrike aspek,Die nuwe luukse
buurt van Elandsrand op Brits is 'n
hanetreetjie van Oukasie af.
. Die spoghuise teen die koppie
kyk neer op die sinkhuisies van
Oukasie.

Oukasie ~ weer eens, soos met

die vorige verkiesings, 'n strydvraag
in die regse politiek op Brits, Die

. KP beskuldigdie regering daarvan
dat hyalin 1960gese het dathy die
seeroog gaan verskuif, maar nog
niks daaraan gedoen het nie.

Indien die 7 500 inwoners van
Oukasie in hul aansoek slaag, sal
die voortbetsaan van die dorpbyna
verseker wees.

Hulle hoop dat die owerhede
uiteindelik sal instem om Oukasie
op tegradeer - wat volgensbcreken
ings sowat R3 tot R4 miljoen sal
koso

Die hofsaak kan ook die huur
dispuut op Oukasie tot 'n einde
bring. Die huur is onlangs - on
danks die ineenstorting vandienste
- mel sowat veertig persent ver
hoog. Volgens die noodkampregu
lasies kan inwoners wat nie die
verhoogde huur betaal nie, se ver
blyfpermitte opgeskort word. '

Dieinwoners se in hul aansoek

volgens wet word 'n noodkamp
afgekondig teneinde "daklose per~

sone te huisves".Die inwoners van
Oukasie is en was nog nooit, on
danks 'nveldtogvandie staatomlee
of vakante huise plat te slaan,
haweloos nie,

Die meeste bly al veertig jaar
lank in goedgeboude huise. Hulle
glo die afkondiging van die nood
kamp is bloot 'n poging om die
oorblywendeinwoners te dwingom
na Letlhabile te verskuif.

Die staat ontken dat hy Oukasie
omverborgemotieweasnoodkamp
verklaarhet. Hyse die huise waarin
die inwoners woon, is so swak dat
dit nie ingevolgedie bepalings van
die wet as "huis" beskou kan word
nie.

Die noodkampregulasies maak
voorsiening vir die staat om alter
natieweverblyfIe verskafaanmense
wat nie enige ander plek het om
wettig te bly nie.

Laat kinders vry, vra
Menseregte-kommissie

Anton Steenkamp

NEGEkinders. tussen14 en 17jaaroud, is in Junie enJulie vanjaar in Durban
aangehou, se die Menseregte-kommissie in 'n verklaring wat die week
uit ereik is.

Die Kommissiese in sy verklaringdie aanhouding van die kinders onder
die noodregulasies is 'n flagrante oortreding van mense- en kinderregte, en
vra vir hul onmiddellike en onvoorwaardelike vrylating.

Die Kommissie vind dit jammer dat kinders nog steeds aangehou word 0

nadat die meeste van die "duisendekinders" wat in 1986 onder die noodtoe
stand aangehou is, vrygelaat is.

"Vandie aangehoudenes watvanjaar vrygelaat maar ingeperk is, was ten
minste 39 jonger as 18 jaar toe hulle aangehou is.

"Opdie oomblikword 66 mensenog aangehou, vanwie nege jonger as 18
jaar is," lui die verklaring.

Die nege, almal van Durban af, is tussen 20 Junie en 26 Julie vanjaar
aangehou.Hulle is: CyrilMkhize, 14. ThembaMkhize, 17. Jimmy Mhlongo,
16, Sipho Mhlongo, 17, Phelelani Ximba, 14, Emmanuel Hlongwane, 17,
Xolani Nhlangulele, 17, LeonardMakhaye, 17 en Christopher Shinga, 17.

UNIVERSITEIT VAN KAAPSTAD

.Voorgraadse'
Toelating: 1990

Plantdiewe Iaat die
broodboomuitsterf

Bales Welts Werwing Kaap • 910C

Aonsoeke word Ingewog vir voorgroodse studieoon UK In 1990.

Muslek
Prlmere Onderwys
Rekeningkunde
Sokewetenskap
Slvlele Ingenleurswese
SkoneKunsle
SosioleWerk .
Verpleegkunde .

Afbeeldlng van die Waterberg-broodboom
(Encephaslartos eugene maralsll). Ole

dolomltlcus-broodboom Iyk bale dleselfde, en Is.
o eers onlangs van die eugene marais onderskel

DIE dolomltlcus-broodboom het waarskynlik pas ultgesterr, het die dlrekteur van Natuurbewarlng In
die Transvaal, dr PFS Mulder, In 'n persverklarlng gese.

Een van die heellaaste kolonles van die pragtlge plant. watdle hoogste beskermde status geniet het
- Isdeur plantdlewe uil die veld geroof. .

Ander broodboomsoorte word ook bedrejg,
'n Desperate aksle gaan egter geloods

word om die spesle te red deur hulle kunsma-
t1g van dolomltlcus-plante in privaattuine
te kweek. Lede van die publiek met hlerdle .
broodbome In hul tulne word versoek om
metdie Transvaalse DirektoraatNatuurbe
waring in verbinding te tree om met die
aksie te help.

AI 281nheemse soorte het die status van
bedrelgde spesies. Dieprobleem is dat ver
skele spesies nie meer genoeg plante in die
natuur oor het om voort te plant nle,

Daar wordgevreesdat diespesiesEneepha
lartos heenanll, E Inoplnus, E latlfrons, E
arenarlus, E eugene maralsll en E mid
delburgensls ook ultwlsslng In die geslg
staar, .

Broodbome • wat as "Iewende fosslele"
beskryf word - word teen 'n ontstellende
tempo ult hul natuurllke habitat verwyder.
'n Voorbeeld daarvan Is dat 'n kwart van

.die totale bevolklng Inoplnus-plante In 'n
enkele prlvaattuln In die Transvaal staan•
Daar Is meer Inoplnus-plante In prlvaat
tulne as In die natuur.

Broodboomkoors Is so hoog dat plante
gesteel word, ult die veld, ult prlvaattulne
en selts ult botanlese kwekerye.

Swaar strawwe word al meer deur die
howeopgele,'n Man Isonlangs gevonnls tot
'n boete van R20 000 asook drie jaar
opgeskorte tronkstrarvlrdie dlefstal van 27
broodborne.Hy moesook 'n verdere R20 000
skadevergoedlng aan die elenaar van die
borne betaal.

Victor Munnik
Studierigtings
UK bied 'n grool verskeidenheid voorgroodse programme oon. Oil sluil in:
• Aigemene gradeIndie Lettere, Handel. Wetenskap en S0l11ole Wetenskoppe:
. UK bled50 hool·studierlgllngs oonwotoar 'n wye spektrumstrek,metinbegrip

vanprogramme virsludente wotverder wllstudeer In die Opvoedkunde en die
Regte.

• Loopbaan·gerigte voorgraadse programme:
Arbeidsleraple Eleklrolegnlese Ingenieurswese
Argilektuur Fisloleraple
Ballel Landmellng
Blblioleekwese Logopedie
Boubestuur Molerlele Ingenleurswese
Bourekene Medisyne .
Chemiese Ingenleurswese Meganiese Ingenleurswese
Drama .

Studentebehuising
UK Isinstout am con 20% von systudente huisvesting teverskot (In kosnulsa woonstene
enhuise). Aonsoekers wot inKoopslod hulsvestlng verlong, moet nleloteras 31 Oklober
1989 doorom oonsoek doen nle. Lool oonsoeke vir hulsvesllng kon nleoorweeg word nie.

.Finansiele Steun
Aonsoekers wo.! nle dievolle koste verbonde oon studle con die UK kon dro nie. word
sterk oongerooi om bysoveel bronne as moonllik oonsoek Ie doen omfinonsillie steun.
Meer Inligling Isopoonvroog beskikboor. .
Die sluillngsdotum vir oonsoeke om UK-studlebeurse, beurse en lenings vir voorgroodse
studle is 31 Oklober 198~. Lool oonsoeke omfinonsiele steun konnieoorweeg word nie.

Aansoekvorms en verdere Inllgtlng Isverkrygboar by:
Ole Senlrale Toelallngskantoor. Unlversltelt van Kaopslad. Rondebosch. noo.
Teleloon: (021) 650-2128,

Sluitingsdatums vir aansoeke
Die sluilingsdolum vir voorgroodse aonsoeke Is 30 September 1989.Lool oonsoeke vir
dieFokulleil Geneeskunde ken, by die beloling von 'n bykomende hefting. 10131 Oklober
1989 ingedien word. en10115 Jonuorie 1990 vir olie onder Fokultelte, Aile opplikonle word
egler oongerooi om voor 30 september 1989 aonsoek tedoen.
Aonsoekgelde is: . . .

Tal 30 September R30
Tol 31 Oktober R60
Tot 15 Jonuorie RllO

4 VryeWeekblad.4 Augustus 1989



apartheidsfront beskou word nie. 'n
Kenmerk van groepe binne die brei!
demokratiese beweging is hulle
aanvaarding van die bepalings van
die Vryheidsmanifes.

Die' rol vari die ANC word' ook
duidelik deur woordvoerders aan
gestip. "Ons is nie 'n front vir die
ANC nie, maar lede van die bree de
mokratiese beweging erken dat die
ANC die politieke steun van die meer
derheid Suid-Afrikaners geniet en
dat hulle 'n leidende rol in die bree
bevry-dingsfront in Suid-Mrika'
speel."

Volgens Moosa is daar min ver
skille tussen die bree demokratiese
beweging en die ANC. Hy beklemt
oon egter dat waar die ANC ook 'n
gewapende stryd voer, die bre

1
",

~n;~a:~se ~we&.ing, absotUUt
ver III ot n geweldlose strate
gie",

Wat hul verhouding metdie AN
betref, se Moosa dat hulle nie deur
die ANC voorgeskryfword nie. Die
ANC neem sy eie besluite en so ook
die bree demokratiesebeweging. Maar
wat politieke beleid betref, skaar die
twee groepe hul bymekaar.

Binne eie geledere word die bree
demokratiese beweging nie gesien
as 'n taktiese alliansie op die kort
termyn nie, maar as 'n alliansie met
langtermyn-doelstellings,

Volgens Moosa moet die bree
demokratiese beweging nie onder
skat word as 'rr "tydelike reaksie"
teen die noodtcestand nie. 'n Langt~r,.
myn-plan van geweldlose aksie om
die regering tot magsoo~ te
dwing, is in die vooruitsig gestel.

Binnedie raamwerk was die U P
en Cosatu die hoofpilare van die
wegbly-aksie van drie dae in protes
teen die nuwe arbeidswetgewingasook
die boikot teen die munisipale ver
kiesing op 7 Mei verlede jaar. Die

.selfde geld die huidige versetveldtog
waarby honderde organisasies hul
skaar.

Klemverskille '
Hoewel die kerke nie deel is van

die bree demokratiese beweging nie,
het die land se bekendste ketkleiers
en die Suid-Afrikaanse Raad van
Kerke nog eIke keer die standpunt
van die bree demokratiese beweging
ondersteun.
. Daar word ook ruimte gelaat vir
"klemverskille" tussen individuele
organisasies, maar wat die "essen
sie"betref,is daargeenverskillenie.
Volgens Moosa kan die brei! de;
mokratiese beweging nie besluite op
enige individuele groep afdwing nie,
Op dielaagste vlak behou elke or
ganisasie sy eie individuele beleid
en strategie.

draers nie.
Affiliate van die UDF en Cosatu

vorm tans die "kern" van wat lyk na
'n "vae" struktuur, Maar buiten die
twee nasionale liggame het 'n groot
aantal nuwe organisasies hulself
spontaan onder die vaandel van die .

(

bree demokratiese beweging onder
die informeleslagspreuk "eenheid
in aksie" begin skaar. - -

----ttoeWel woordvoerders hoofsaak
lik leiersfigure binne die UDF en
Cosatu is, tree verteenwoordigers van
ander organisasies ook as woordvoer
ders vir die bree demokratiese bewe
ging OptHoewel die UDP nie onder die

noodtoestand verbied is nie, is enige 0 raanies .
politieke aksie onder sy vaandel -
ingevolge die noodmaatreels verbied Organisasies wat in die laaste twee
en mag ampsdraers nie namens die jaar tot standgekom het - SODS~,

UDP verklarings uitreik nie. wat hom teen die GroeEsgebiede~t

Maar dit was veral die inperking beywer; Nadel, 'n organisasie onder
van leiersfigure van beide die UDF .regslu,!; Namdi met lidmaatskap in
en Cosatu wat die mobilisering van die g.esondheidsdiens~; en kultuuror-
openbare steun emstig gekortwiek ganisasies soos dieSmYeto Cultural
het. Landwyd het massa-aanhou- .-.EQmxn en die~uth African Mu.si-
dings sonder verhoor talle politieke cians Union - is nie verbonde aan die
groepe so te se lamgele,Die proses is UDF of c7>satunie, maar wat betref
stelselmatigomgekeer na die vrylating .. politieke strategie en filosofie aktief
van die meeste aangehoudenes vroeer betrokke binne die raamwerk van
vanjaar. die brei! de~okratiese beweging.

In teens telling met die bree de- Eksponente van die beweging
mokratiese beweging het die UDF beklemtoon egter sy "organiese"
en Cosatu eIkeen sy eie duidelike karakter. Dieorganieseproseshetsy
organisatoriese karakter en duidelik oorsprong in die nouer samewerking
gestruktureerde besluitneming- van die UDP enCosatu wat die laaste
strukture soos 'n nasionale uitvoe- twee jaar posgevat het nadat kon-
rende bestuur en streeksbesture. M- flikpunte uit die weg geruim is.
filiate skaar hulle onder die sam- die wit gemeenskap dien or-
brele deur hulle tot die grondwet van ganisasies soos die Johannesburg
die betrokke liggaam te verbind. Democratic Action Committee, die

.Five Freedoms Forum en die Kaapse
Demokrate as spreekbuise vir die
brei demokratiese beweging.

Die oorvleueling van doelstellings,
strategie en politieke programme
vergemaklik uiteraard gesamentlike
optrede.

Volgens Moosa moot die bewe
ging nie as bloot 'n bree anti-

On2estruktureerd ,
/Daarenteen is die brei! demokra

}iese beweging veel breer en
ongestruktureerd van aard. Daar is

(

geen grondwet nie en daar is geen
opgetekende lidmaatskap nie. Daar
is geen nasionale of streeksbestuursf\ liggaam nie en daar is geen amps-

Wat is die 'bree
demokratiese
beweging'?
"Die stryd teen apartheid en 'n wit
minderheidsregering is 'n volkstryd
en nie net die totstandbring van 'n
opposisieparty of 'n anti -apartheids
koalisie nie," se Moosa.

Mohamed Valli Moosa
(Foto: Anna Zlemlnskl- Afraplx)

Oorspron2
Hoewel die bree demokratiese

beweging nie aIle anti
apartheidsgroepeverteenwoordig nie,
verteenwoordig huI standpunte en
doelstelIings 'n ongeewenaarde wye
front van organisasies deur deelname
aan 'n gemeenskaplike politieke
program. Die term bree demokra
tiese beweging het blykbaar geen
defmitiewe oorsprong nie. Dit is nie
gestig of van stapel gestuur nie. Maar
in die loop van 1988 is die begrip
spontaan gebruik om 'n groeiende
verenigde front te beskryf. Die
vrylating van aktiviste na maande se
aanhoudingsonder verhoor in Febru
arie het ook 'n nuwe stukrag aan die
beweging verleen.

AGTERGROND

Groeiproses
Die groeiproses van die bewe

ging moet egter teen die agtergrond
van die stigting van die United
Democratic Front (UDF) in Augus
tus 1983 en die Congress of South
African Trade Unions (Cosatu) in
Desember 1985 gesien word.

VANDAG is die bree demokratiese
beweging die omvattendste front nog
om teen rassediskriminasie en poli
tieke uitgeslotenheid te mobiliseer
en hulself regstreeks vir die
daarstelling van 'n ten volle verteen
woordigende, nie-rassige, demokra
tiese en verenigde Suid-Afrika te
beywer.

Daardeur isnuwe lewe gegee aan
tientalle politiek groepe wat sedert
die begin van die noodtoestand in
1985 aan bande gele en deur die
aanhouding van hul leiers ontwrig
is.

Maar wie en wat is die bree
demokratiese beweging?

In sy hoedanigheid as 'n
woordvoerder van die bree demokra
tiese beweging het die waarnemende
sekretaris van die UDF. Moham
med Valli Moosa, die beweging as
'n nuwe verskynsel beskryf.

Verenlg onder die naam
"bree demokratlese

beweglng" het 'n strateglese
alllansle van polltleke

drukgroepe Woensdag op
geweldlose wyse die

Naslonale Party-regerlng en
sy heleld van rasse
segregasle tromp-op

gekonfronteer.
Nog noolt In die land se '

polltleke geskledenls het s6
'n bree alllansle van polltleke
versetgroepe hulself teen die

regerlng gemoblllseer nle.
Sklellk het die SAUK In byna
elke bulletin gepraat van die

BOB of die MOM (mass
democratic movement) en
was die afkortlngs op elke
koerant se voorblad. Ole

beweglng Is gelykgestel aan
die UOF,die ANC en alles wat

gevaarlik Is, maar nlemand
het oolt verduidellk wle en

wat hlerdie nuwe beweglng Is
wat so opslae maak nle.

ELSABe WESSELS het aan
lelersfigure die vrae gaan

stel. .

Druk2roep
Moosa maan dat die beweging

nie gesien moot word as 'n eufe
misme vir die UDF nie. "Dit is veel
breer as die UDF en waar die UDF
bepaalde strukture het, is die bree
demokratiese beweging 'n strategiese
alliansie wat organies van aard is."

Volgens 'Moosa liet die bree
demokratiese beweging 'n politi eke

. drukgroep geword wat daarop gerig
is om soveel mense as moontlik,
ongeag vanras of klas.ionder een
vaandel te verenig.

Die hoofslagaar van die bewe
ging Ie egterin die swart gemeenskap.
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BESONDERSE EETGEREI
EETSTELLE, KERRIESTElLE, TEE- EN KOFFIESTELLE,

BORDE, OONDSKOTTELS, SOPBAKKE, ENS IN VYF
PRAGTIGE KLEURE

Veilig vir oond, mikrogolf en opwasmasjien.
Beskikbaar by meer as 300 winkels landwyd.
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ONDERWYS

Kernfisikus is '0 skoolmeester wat kinders vertrou

"Ons kan op die kin-\
ders vertrou om hul eie
sosialiseringsprosesse te
verstaan, dit met mekaar .
te versoen en die regte
oplossings te vind," se
McGurk.

"Sodoende verbreed
almaflilit-horisonneen
vind 'n nuwe ge
meenskap."

Hyverduidelikdit met
die staaltjie van on Mos
lem-skolier, Adnan, wat
van Vrededorp afgekom
het en nou 'n mediese
student by Wits is.

Toe Adnan na on jaar
ofwat weervir dr McGutk
raakloop. het hy gese:
"Voordatek Sacred Heart
toe is, was ek on Moslem
van Vrededorp.

"Ek is dit nog steeds.
maar ek woon nie meer
in 'n vaatjie nie."

maande later sluit on
blonde. Afrikaanse

. seuntjie by die kleuter-
skool aan - ook Willie.

Omhulle te onderskei,
het die onderwyser
oorspronklik gepraat van
"Wit Willie" en "Swart
Willie". Vir die kinders
was hulle bloot "Ou
Willie" en "Nuwe Wil
lie".

Ook in die skoliere se
godsdiensbelewing poog
McGurk, on Rooms-Ka
toliek, om aan hulle die
geleentheid te bied vir
hul eie uitdrukking.

Tradisie
In 'n gebeds-

byeenkoms op 16 Junie
het die skoliere wat uit on
Rooms-Katolieke tradisie
kom, gebid en hul eie .

,simbole gebruik, wat
hulle aan die ander kin- .
ders verduidelik het,

DieProtestante hetook
deelgeneem, en gebid
volgens hul eie tradisie.
Die wit en bruin Afri
kaanse kinders het saam
Afrikaanse poesie voor
gelees.

DieMoslems en Hin
does, geklee in hul tra- .
disionele drag, het vre
desofferandes skool toe
gebringen aan die Chris
tene verduidelik wat dit
vir hulle beteken.

Geskiedenis

Willie
Die k1euters dinkglad

nie in terme van k1eur
nie. vertelMcGurk. Daar
was byvoorbeeld'n swart
seuntjie, Willie, in die
kleuterskool. 'n Paar

UjtbaJanserin2
Dit alles bring

noodwendig politieke
skuiwemee, maarhoewel
die skool op nie-rassige,
~gtnsels_
bedryfwor!!.- die skolie
re word geken in alle
belangrike besluite - is
daar geensimplistiese
ideologiese verbintenis
met enige groep nie.

McGurk het inderdaad
'n afkeer aan ideologie.
luisdie uitbalansering van
verskillende idees en
aspirasies laat 'n geYnte
greerde skool werk. se
hy.

Die skoliere vonn
persoonlike vriend-

Nell McGurk
(Foto: Steve Hilton-Barbe" Afraplx)

het, is hulleopgeneem in skappe, wat uiteindelik
. die tradisionele blanke ideologiese grense oor-

onderwyspraktyk. steek, stereotipes ver-
Toe die swart skoli- breek enmense sensitief

eretal 30 persent oorskry maak vir mekaar se
het(vandagis dit50-50), gevoelens, .
het dinge begin veran- (. McGurk probeer om,
der, . . wat hy 'n "gesamentlike

Hulle het die I simbolieseheelal" noem,
werkswyse van blanke' in die skool tot stand te
skole binne d~~ bring - on samelewing in

.. apartheidstelsel be~ die kleine met gedeelde
bevraagteken en nu e waardes, waar die kul-
doelwitte is gev0rn:t. . . turele ve~skeidenheid

.... llte . .,. -.. .. erken en U1tge~ou wor?
~ .. \. maargesamentlik on nasie .

Die materialistiese .gevorm word. . .
tradisie van Engelse . Hoeo~e1 . Nko~i
skoliere en die kultuur Sikelel'iafrika as n
van 'n ~litieke en ekono- ges~g en as volksli~d
miese elite onder Afri- gesmg word, het die
kaanse skoliere is kinders daarop aange-
omgedopdeurdieinvloed dring dat Die Stem ook
van swart skoliere met bespreek word onder
hul eie nasionalistiese volksimbole.
be dingsaspirasies,

Aan die Ander kant is
die swart skoliere by . Dit strook met die
Sacred Heart deur die sienswyse van die Na-
militante comrades van . tional Education Crisis

. e1itismebeskuldig, veral:- Committee (NECC).
gedurende die skole- Dit word ook in die
onrus van 1985/86. curriculum weerspieel, 'n

Dit het gelei tot on _ SterkpolitiekeIdemword
massavergadering by die deur die kinders self
skool in April 1986.waar . verwerp, omdat dit per-
die comrades uit Soweto soonlike verhoudings
gekomhetenmetSacred benadeel..
Heart se skoliere, wit en Inplaasdaarvan word
swart, gepraat het oar hul vakke gelntegreer met
griewe. spesifieke temas in die

Hulle het 'n kompro- curriculum en word ver-
miebereik, daar wasgeen skillende sienswyses
verdere· intimidasie nie, bespreek, .
en van die comrades het In 'n bespreking van
selfs die volgende jaar die geskiedenis van
kom inskryf - en uitein- J 0 han n e s bur g •
delk prefekte geword. byvoorbeeld, is die kin

ders gevra hoe hulle i
Johannesburg beland het'

Hulle het huis toe
gegaanenhulouersgevra,
en sodoende is diegeskie
denis van verskillende
groepe vertel, en die
mondelinge tradisie het
herleef.

Die skool het 1 150
skoliere, van graad 1 tot
by matriek, 'n Kleuter- .
skool is ook aan Sacred
Heart verbonde.

integrasie veroorsaak
probleme, gee hy gere
delik toe.. Stereotipes
moet geleidelik afge
breek word - dit gebeur
nie oomag nie.

Aanvanklik, toe swart
skolierebegin registreer

behalwe 'n eerstek\as opvoeding.

Po. die! koeponsan: DieSkoolsekretaris, Posbus68704,
Bryanston 2021.

Titel: _

Naam: _

Adres: _

Dr Nell McGurk
is sedort 1976
skoolhoof van
die nie-rassige
Sacred Heart

College in
Johannesburg.

Hywas een
van die eerste
skoolhoofde
wat sy skool
oopgestel het
vir aile rasse
en is intens
betrokke by

die
onderwyskrisis
in Suid-Afrika.

ANTON
STEENKAMP
het met hom

gesels.

----- -.:.._Kode_·_

en uiteindelik het hulle
hom laat begaan.Hy het
nog steeds probleme,
veral met subsidies. maar
die skool isoop en dis on
sukses.

Die sielkundige en
kulturele aspekte van

D Stuut myash.'n brosjuremetmeerinligting oorPhuthing
sefiIosofie.

D Betmyash. vir'n afspraak omdie51<001 te besigtig endie
Hoofi'Vlsc·hoofte ontmoet.

,.------------------------------------.._----._--,! JA, ek wi!hemykind moet aldievoordelevan Phulhing
I IJ!'niet, boen behalwe 'n eersteklas opvoeding. ..

(Mer!< asb.toepaslike blokkie),

Na die skole-onrus
in 1976hetMcGurk die
groot stap geneem om
die skool oop te stel vir
aIle rasse.

Vandag is daar swart,
wit, Indierkinders,
Engels, Afrikaans,'h:Je
loe,Sotho. Rooms-Ka
toliek, Protestant. Hin
doe en Moslem in die
skoal.

Toe hy besluit het
om die skooloop te stel,
was daar groot
teenkanting van rege
ringskant. .

Diedestydseadmini
strateur van Transvaal,
Sybrand van Niekerk,
en die minister van
Onderwys, Piet
Koomhof, het gedreig .
om die skool te de-regi
streer en toe te maak.

Maar McGurk het
vmgehou,tweejaar lank
met die Transvaalse
Onderwysdepartement
samesprekings gevoer,

Iik.
SacredHeart College

was oorspronklik 'n
suiwer Roorns-Ka
tolieke, blanke elite
privaatskool.

Phuthing is 'n onafhanklike meer-rassige, .
·gemengde dag/kosskool met'n besondere filosofie:
leerkinders omsaamtewerk enspeel, danbouhulle
'n toekoms saam.

'nOngekompliseerdebeginsel, maar ODS weerdit
werk.ln dieteorie enpraklyk. Phuthingsesusterskool
inNatal, Uthongathi, isalverby dieeksperimente!e .
stadium enwi drie jaar issyakademiese en
sportprestasies indrukwekkend.

Phuthing beskik oor diemodemste fasiliteite en
·van die beste leerkragte inSuid-Afrika.

Aangesien Staatsubsidieontbreek, vra ODS

· skoolgelde, Maarons glo nieekonomiese oorwegings
behoort dieskoolkeuse van 'ntoekomstige geslag te
beinvloed nie. Daamm isstudiebeurse beskikbaar vir
toegewyde skoliere. Tel (1<) (H)----__

Kandidate moet 'n toelatingstoets slaag. Die Kind .. naam: Ouderdom; -

volgende toets word binnekortbydie skool a(gene~m. HuidigeSkool; ~~~~~~"'Q
Voltooi diekoepon vir meetinligting. Ofbe!die ,;W(if:
Skoolsekretaris by(011) 464-1905 vir 'n afspraak. S d d . ,~~

G . ki d ald' tan cr vanlaar: "'es1eeJOU n Ievoordele van Phuthing boen L "

Set'ftrk en Rcprodubiegcborg deur Reith Processand Phototype _

Kies 'nhoerskool war jo,-"ki114/~eer
. gee as net'n'eersteklasopvceding ..

Dr Neil McGurk Iyk
nie na 'n onderwyser
nie. Sy curriculum
vitae laat klink hom
ook nie naeen nie.

Nli sy hoerskool-.
loopbaan aan Marist
Brothers College is hy
Australie toe om teolo
gietestudeer. Toebegin
hy belangstel in kern
flSib,en verwerfuitein
ddiksyPhD(cum laude)
aan Unisa in die
vakgebied.

Aan Fcrdham-univer
sitcit het hy filosofie,
teologieen sosiale ana
lisebestudeer.Toe kom
hyterugSuid-Afrika toe
en word 'n skoolhoof.

Hoekom?
HEk is nie 'n

akademikus nie,"
antwoom McGurk be
skeit. "Ek verkies om
onder op die grond te
werk,metdie gemorsen
aI. eerder as om in die
lug te sit en praat. Die .
opvoedkundige gebiedin
Suid-Afrika is op die
oomblikhoogsinteres
santen uitdagend."

Sy toewydingtot die
onderwys, wathy uit on
Christelik-filosofiese
wysebenader, is duide-

6 VryeWeekblad,4 Augustus 1989
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praat Rie? Weel jy dat jy jou rug
drui op die skoonste en edelste
liefde wit daarooit was? (Slut) Wie
andc:rs is mal genoeg om jou lief te
he? (Sug) (Slut) (Slut) Wie anders
gun vir jou suJkc mooigcdiglCsIayfl
(Slut) a gun dit vir jou Jccs.(Slut)
Oit gun so: (Slut)

My blondekop-meme
mel maanhaar soos 'n leeu
en lippies soos granate
EIt bemin jou
(slut)
oor jou voel ek
soos 'n hood met volrnaan
(slut)
Is dit me die mooiste wit jy aI

(slut) gehoor het nie? (Slut) O.
Jani.jymw die dier in my waller.
(SIuk) (Gainkd van ys in glas) (SIuk)
Kom terug in my lcwe in. darlinkicl
(Slut) Ek is 011 pId na &ens, en c:k
woujousoIfUI saamvat. (Sluk)EIt
wens net ek bet seweet waarbcc:n..
(Slut) (Slut) (Slut) Maar nee. dui 
send maal Dee. ek is aileen. (Slut)
AlIeen en met 'n hooderd dolke in
my rug sal ek diestryd teen die lewe
voortsiL (Slut) OK? So100&.(Slut)
So Ionl. (Sluk)(Snit) (Sluk) (Snit)
Ciao. (Slut)

(Eindeboodskap)

T~BIondte. fJO"coIl"'4.tpiIa
I'U (llier 1I1odwoorde IIiIge1liJal) .
Go (Illodwoord uilgeJtQQl) yow
self.

(Eindeboodskap)

My num is Eu,ene TerreBlan
che. Nou's ek raig in my moer. EIt
werk al my lewe lank om daar uit te
kom. It shows you what a succeuful
politician I am. En weet jy hoe siek
is ek daarvan om skoon Coke te
drink? Ciao, muchacho. (Sug)

(Einde boodskap)
(Kopiereg: Duillisllig ProdMksiu)

nex: time you sleep on my doormat
I'll (onhoorboar).

(Einde ¥kap)

My enigste darlinkie. Jy is so
mooi as jy kwud is. Ek bet sommer
(onhoorbaar) toe c:kjou boor ske\. 'n
Sterk vrou is saos 'n wilde perd wit
vra om getem te word. (Sug) (Oc
rinkel van yi in 'n lias) Dis net jam
merjyvernietigjousc:lf10. (Slut) En
my ook in die proses. (Slut) Kry jy
letter om my te ship u ek op die
(vloekwoord uitgehaal) pond Ie?
(Slut) Kry jy letter om my te hoor
bedel en smeek? (Sluk) (Slut) Hm?
(Slut) Hmmm? (Slut) Wag, mer
kom iemand. Ek bel nctnou weer.
Ciao, machacho.

(Einde boodskap)

JUli. Hier's ek wea-. (Slut) Oit
was daardie simpele (vloekwoord
uilgehaal) (onhoorbaar) wat hier
ingestap bet.Sy helc aU(vlockwoord
uitgehaal). Hy is die enipte dam
(vlodtwoord uilFhaal) wit nog aster
my stun. (Slut) Jy is nooilnUs nie.
(Slut) Wit jy dalk nie mea- met my

Soetlief en
die Ondier:
die volledige
bandopnames

jou gemis het . Why are you so sad?
YOII /cfIQW I'm always here. even if
I'm not here. You soundedso lonely .
It is because you carry such a heavy
burden, my baardbekJcie. My (on
hoorbaar}, Jy allyd moe: wed jou
mens« and 1M are behind you. We
know who you are . I had a dream
abo ut you. It was all abolll (onhoor
boar) andoh my (godsiastering uitge
hoal) was iJ(OfIhoorlxJar). Yau looked
so magnijlCenI in your khaki. I even
(o nhoo rbaar) . But I know it will
happen again. I hope you slept well.
You nUd so much strength. (On
hoorbaar) I promise. And I will call
you at the offICe tomorrow. Just tell
those bloody (anti-Afrilcaan.se
W!rwysingsuitgehaal) toput iJ tIJrough,
even ifyou are in a meeting. I don't
want to waste my tUM tallUng to
(vloeJcwoord uitgehaal) (anti.Afri
lcaanse lIerwysing uitgehaal). OK,
dea rie . I have had my medicine and
Ifeel sleep y .Ekvanjousaldroom . In
yo ur khaIci with yourbeard(onJwor.
baar). Bye.

(Einde boodskap)

Listen , you schmuck. How dare
.you callme (1Iloelr.woord uitgehaal).
What is more, I'm getting lIery
(onhoorbaar) bored with your nag 
ging calls . Pull yourself together,
you pathetic little fascist. And the

Band Twee, Kant Een
This cannot go on any longer. Ek

is lOt die dood toe moeg . (Sug) Wal
.,' het ek gcdoen om dit te verdien? Bel
" m y. OK? Of SUll jy my oak in die
.rug stec:kSOOI my ande:r (v1oekwoord
uilgehaal) kamc:rade? He? OIl my
(goo,lasterinS uilgehaal). Stop my
wanneer ek IC. (Anti -Sem itiese
ve:rwysing uilgchaal). Stop JIcop skop .
s~. (Sug) Bel my, jou (onhoor
bUr) EIt kan nie sander jou nie.
(Sug) OK? OK? OK. (SUS) Bel my,
Jani. Please, God, please speak to
me. Ek is bes ig om dood te gaan.
(Sug) OK? So IonS. OK? (Sug)

(Einde boodskap)

Die Te"e'B/aache-Allaa-sage het aoy 'a saak vaa aasiooa/e be/aag
QeWQrd. Die VQ/k Viii weet: was dit 'a !ya-beD/aade set Qm 'a

vo/k$leier te diskrediteer: was dit da/ldes prQstaat-prQb/eme: Qf het
QOS hier te make met (wee patetiese. deurmekaar sielewat mekaar

dew en deur verdieo?

om die vrae te helP beaatwoQrd het Vrye Weekb/ad die volledige
baodQsmames van a/bei partve seges.prel<ke die /aaste paar weke

bekom en plass ons dlt met s/egs eokele saitte waar aot/
sem/tlese. ann-Afrikaanse. gQds/aster/ike of obsene wQQrde of

slosaedes gesensor is. Qmdat die twee skvabaar nie die /aaste paar
weke regstreeks met mekaar fJ8J2raat het nie. is die transkrjJJs1es

van die aOtwoordmasUene gedoen.

Genie! Dis eJd EJr. so j ammer isek

kopnie.. (Vlockwoorduitgehaal) (Sug)
Wat gun un? Ag, (vloekwoord
uilgehaaJ) (Sug)

(Einde boodskap)

My muchacho. Wea- ck. Dis 'n
uur later. Jammeroarnetnou se lela
praat.. Dis van aileen wc:e.s lCeII die
hele (vloekwoord uitgehaal) wereld
dat ek so word. Ennou jy ook nag .
(Sug) Hoekom? Hoekom? (SUI) Oh
my (godslasterlnS uitgehaal). Oh my
(godsl aslerinS uilgehaa1) (Onhoor
bur) Help myI (Sug) Hoekom moet
ek aIleen veg? (Gerinkel van ys in
glas in agtergrond) (S lut) (Onhoor
bur) My liewe (vloekwoord uitSe
haal) . (Gerinkc:1Val ys) (Slut) OK.
OK. Ek begin agterkom wie en wat
jy is. OK? OK. (Sug) NOll is dil net
ek en my eer. Oie hele wereld kan in
sy (vlockwoord uilgchaaJ) gun. (Sug)
NOlI'S dit nel ek. (Gerinkel van ys)
(Slut) En Wagler. (Slut) En Poon.
(Slut) EnWagler se drie kleinljies.
(Sug) (Slut) (Gerinkel van ys) En
die liewe (gods lasterins uitgehaaJ)
weet. mer silek en rocrin my sie1om
vir jou 'n gediS te skryf. (Slut) Enjy
(vJoc:kwoord uitgehaal) aerdiehele
(vloekwoord uilgehaal) rondo(Sug)
(Slut) (Onhoorbaar) EIt bel netnou
weer, miskien is jy dan in. (Slut)
Andcn (slut) weel ek nie hoeek die
(slut) 1011 vandag (ge rinke1 van ys)
in die (slut) (v1oekwoord uitgehaal)
ol gaan kyk nie. Ciao baby. OK?
OK. Om praat weer. (Slut) (Slut)
(Sug) So long. OK? H~, ek is op
my eie. So long. Jy gun nag (slut)
(vJoekwoord uitgc:haaJ) jammer wc:cs
meroor. (Slut) Ek is sommer Ius en
skeur die (vloekwoord uilgehaal)
gedigop.Jy'sdilme werd nie. (Slut)
Nee, nOlI prut (slut) ek sommer
(vloekwoord uitgehaa\). (Slut) So
long, muchacho. So Long . (Slut)
OK? OK. So long. (Slut) (Slut) (Sug)
(Slut) OK? OK. (lang slille) So
long. (Slut) Ten mins te sal ek kan
slaap vanund. So long . (Slut)

(Einde boodskap)

Dar1inltie! Gisteraand was vir my so m66i ek het vir jou 'n gedig geskryf.
Maar ek gun dit nie vir jou lees as jy my nie terugbel nie, Bel tog, my
muchacho'tjie! Die Here weer, dis aIleen mer . Enhier is nie eens iets om te
drink me. OK. Bel my . So long. M jy my nie gou bel nie, skryf ek sommer
nog 'n gedig. OK. (Sug) So long. Jani Allan. (Sug) (Sug) (Sug) Bel my of ek

(vloekwoord uitgehaal) en
(vloekwoord uitgehaal) 101 jy (ob
sene verwysing uilgchaaJ). OK? (Sug)
Dis j6u gedig, bokkie, Nel joune.
OK? (Sug) Hoekom wil jy dil nie
hoornie? Dinkjymistien Afrikaans
is 'n (vloekwoord uitgehaal) taal, of
wit? H~, bel my tog. Dis so alleen
hier. En die (drie vloekwoorde uitge
haal) van Aquila her al my bran
dewyn uitgesuip. Die (twee
vloekwoorde uitgehaal), (Sug) OK?
OK. (Onhoorbaar) (Sug) (Onhoor
bur.) OK. OK. So long. Bel my, die
gedig is vir jou. Ek wil dil vir jou
lees. Niemand he t nog ooit so iets
moois vir jou geskryfnie.. Die (godslas
tering uitgehaal) weet. (Sug) Dis so
alleen mer. (Sug) OK, muchacho.
So long. OK? Los my maar laat ek
vrek hier. Ek· be teken mo s
(vJoekwoord uitgd1aa1) vir nic:mand.
(Sug) Hoekom? (Onh oorbur)
Hoekom?(SUI) A1malwilmoshC ek
meet in my (vloekwoord uilgehaa\)
vlieg. En as ek dit doen, sal jy die
c:r:mc ccn wc:cs w. JwiL OK? HoeIran
wi] g niemy gc:dighoornie?Hoda:m?
(Sug) So long, Jani All an. Jy saI nag
kruip en (obseniteit ui tgehaal) aster
my (obscniteit uitgehaal) &an.

(Onhoorbaar) (Sug) Bel my. OK?
OK. Dan lees ek vir jou. My dar
lintie. My (vloekw oord uilgehaal).
(Onh oorbur) So IonS. OK? (Sug)

(Einde boodskap)

Kant Twee

____---=~VERHOUDINGS IN DIE TWINTIGSTE EEU

'" . DIE YOLK MOET WEET

My dearest baardbeJcJcie. Where
are thee? I need to hear your rich ,
deep lIoke fIQW. Tallcto 1M. I needto
smell your swUll,I needto smell the
nicotine in your beard and see the
din under your nails. I don't thinJc I
will be able to sleep tonight. I'm
scared oflife witholll you. You're so
strong. So wonderfully strong and
big . (Onhoorbaar) Wed jy wat ell:
graag lIannag sou wau doen? (On
hoorbaar) I'm serious. (Onhoorbaar)
I don 't th in.t I wiUbe able to slup at
all before I have heard your poem.
Niemand het nog lIir my 'n gedig
gukryf. behalwe op slcool when a
bqy wroteme a dinypoem.(Onhoo r
baar}Howcanyou thinJcldon'twant
to hearyourpoem ? Ekmos lIerstaan
Afrikaans. Oh my , irs time fo r my
IMdicw . /'Ilcallagaininihe mom
ing. (Onhoorbaar) Sweetness.
(Onhoorbaa r) Bye .bye liejle.

(Einde boodskap)

Jani, Jani, Jan i. lt ·s me. Praat met
my . Ek bel uit die Noord-Transvaal.
Ek moet nOlI met jo u praat (Sug)
Hockom moet ekmet hiadie blikding
praal as ek jou engelstem un die
ander kant verwag? (OnIunrbur) Jy
maakmy (v1odtwoorduitgdtaaJ) mal.
Dis aIvyfuurindieoggend,enekkry
jou nie uit my (obseniteit uilgehaa\)

VryeWedtblad, .. AUIUSlUI 1989
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Namakwalanders verenig am grand
terug te lay en kultuurte bevorder

Paul eloete. die verkose voorsltter van die Namakwalandse Burgersverenlglng (NBV),praat tydens die stlgtlngsvergaderlng van
die organlsasle. (Foto: Paul Grendon • Afrapix) ~

Tien in 'n kamer in wit Jeppe

·Anton Steenkamp

DIE Namakwalandse Burgers
vereniging (NBV),watvolgens
sy grondwet "dee} is van die
nasionalestrydombevryding",
istweewthgeIede op Sreinkopf
gestig.

Die gemeenskappe van
Steinkopf, Nababeep, die Rich
tersveld, Leliefontein, Ebenezer,
Kommagu en Port Nolloth het
verteenwoordigers op dievereni
ging, watveralstryom diebehoud .
vandie burgm se grand.

DieNBVsalvolgenssygrond
wetpoog om die politie1:e, eko
nomiese en sosiale welvaart en
vooruitgang vanNama1:walandse
burgers en inwoners te bevorder
enom die kulturele en geestelike
ontwikkeling vandiegemeens1:ap
un te help.

Diestigtingskongres, watdeur
ds M Damon met skriflesing en
gelled geopen is, is onderandere
toegespreek dcurNanna Abrahams,
president van die Federation of
South AfricanWomen (Fedsaw),

. Martin Bezuidenhout van die.
National Union of Mineworkers
(NUM),dsPauIGrovevandieNa
makwalandse Raadvan Kerke,ds
G Green van die Metodistekerk,
NosiIiJo Ntwananipi vandieUnited
Democratic Front(UDF)en John
Shaetonhodi, president vandieNa
tional Unionof Namibian Work·
ers(NUNW)-

Tussen die toesprake deur is
kongrcsgangers vermaak deW' 'n
Nama1:oor, die Leliefontein- en
Ebenezer·teare, 'die SIein1:opf
snurorkes en die Evangeliese·
Boods1:appers.

'nMosiedaldiedriekamerpar
lement onverteenwoordigcnd is en.
niedieburgerskeninsakeraJcende .
hul grondnie, is op die kongres
aanvaar.

Diekongres ondemeem indie
.mosie dat"dieNBVnavorsing sal
·1..1 doen in die belang van die
grand vir beterbenulting vanaile
butgers," endat"dieNBVsalpoGg
om alle vervreemde gronde van
ons burgers terugte byenaandie
regmatige burgers te oorhandig".

Die gedagle om die ge-·
meenskappevanNamakwaland in
'n gesamentlike slruktuurte ver
enighetontstaan toe die inwoners
van Leliefontein in Mei 1988
suksesvoI die privatisering vanhut
grand beveg het, In Februarie
vanjaar het die inwoners van die
gebiede .op'.n gesamentIike ver
gadering lHisIuil om die NBV te
stig. .

Dievoorsittervandie kongres,
PaulC1oete, hetgese'n lang srryd
Ie voorom die Nama1:walanders
sestreWe nagrondbesit te bevredig.

Die ondervoorsitter, Willie Tay
lor van Ebenezer, het gese: "Ons
saldieBybeIasbasis gebruilt. Ons
moet 'n gees van kameraadskip
ontwiklcel om ons doel tebereik."

Ds Grovehet gese die mense
van Namakwaland is oar die.
afgelope300jaarstelselmatigvan
hul grondberoof. Dithet noutyd
geword om dit lerUg Ie cis,hetby
gesa.

• Intussenhet Die Suid-Afri
Jcaan bekrnd gemaalt dathulle besig
is met'n intensiewe opleidingspro
gram vir joemaliste om 'n ge
mecnskapskoerant vir Namakwa
landop die beenIe bring.

Sea penone word oar 'n tydperk
van18maande opgelei en salvanaf
Desember 1990 die hele proses,
van nuusinsameling tot diermale

• produksie van 'ngemeensteapskoe·
rant, self behartig.

s

a.

Anton Steenkamp
MANSKOSHUISWOLHUTER,leesdIeopskrlfby dIeIngang na waf'·
argemeen bekend staan as Jeppe-hostelln Wolhuterstraat, In dIe ny
werheldsgebled van Jeppe In "blankeRJobannesburg.

AmpteUk woon bIer 3 SOO mense,maar dis waarskynIlknader aan
4000. Swartmans - met ouderdommewat wissel van 16 tot oor dle 60
jaar oud • wat In die nywerhedeen vir sake-endernemmgs In Johan
nesburg werk, woon hler,

Hulle kom van oral oor· Venda, Lebowa, Gazankulu, KwaZulu,
selfs Transkel; al diEgebledemet wlsselende grade van tuislandstatus
en onallJankllkheld waar dlt nle so makllk Is om 'n lewete maak nle.

Hullewerk In Johannesburg en gun kuler gewoonllk een keer per
jaar by hul vrouens en klnders bydie huls. DIE wat nader woon, Indie
Transvaalse platteland, kan soms nawekehuls toe gun. .

Party van bulle Is ongetroud en ontmoet melsles In die stad. Prl
vaatheld Is'n probleem - noue wordgladnleIndIebostel toegelaatnle,
nle eenstilE wat van ver af kom om hul mans te besoeknle.

Nle dat daar juls plek of prlvaatheld In dIe kamers Is nle. In elke
kamer, wat omtrent agt byses meter groot'ls, is tlen beddens. .

Eenkant In dIe hoek stun 'n geprakseerde tafeltjle - 'n brad op
bakstene - met eelgerel op. Al tlen bewonersvandIe kamer eet by die
tafel. .

DieInwonerskan koskookIn 'n kombulswatsowat 200mensemoet
gebrulk. Daar Is 16 gasplale.

In dieoorvol kamer, wat verbasendnetjles is,staan 'n swart staal
trommel bokant elke bed. H1erln undieInwonerssepaarwaardevolle
beslttlngJ toegeslult word.

Onder die beddens,wat op baksteneswn.1s nog trommelsen kar.
tondose.

Hokant eenbed hangdieafgelope week sekoennte un draadbangers.
Die ou leesgebalanseerd - van Beeldtot NewNation,

TeendIemure pryk plakkate van melsles en sokkerspanne- Kalzer
Chiefs,WIts,Orlando Pirates. .

"Ons hetonsele sokkerspan hler," Yertel Jimmy Ndwando.Hy kom
van KwaZuluaf.
. Viervandienege Anderjongmanswatsaam methomdiekamer dee!,

speer vir die span, Roman Aces. HulleoefenIn 'n park In Jeppe. Teen
die een muur bang wat Iykna die helespan se wIten blousokkertrule
aan draadhangers.

Hulle wasdle·klerebulte In diegroat vlerlanf: "Maar ons kan dlt
nle stryk nle. Ek het 'n elektrlese strykyster, maar hler Is geen

. kragpunte nle," se Jimmy.
In elke blokvan 26kamers Isdaar 'n badkamer metagt wasbakke

en tlen storte sender stortkoppe. Dlt word deur 260 mense gebrulk.
Langsaan Is die tollette > nege spoelbakke langs mekaar, sender

enlge afskortlngs.
Die hostel bestaan.ult lwuIfdrleverdleplng-blokke wat In 'n reg-

hoek gebou Is. ' .
In dIevlerkant Isdaargroot bedrywlgbeldaan diegangtoe ons teen

sewe-uur die aand daar aankom.
Oral stal venters hul ware ult en verkoop dlt aan die mense wat by

die hek Instroom van die werk af· vlels, mlellemeel, slgarette, melk,
batterye.

"TotonlangslsdlEmensenogweggejaagashullehler kom verkoop
bet," vertel SamuelSlthole. "Nou laat die superintendent hulle toe."

.Slthole komvan Gazankulu af,waar hynoggereeldsy vrou en vIer
klnders besoekom vir hulle die geld te geewat hy as drywer verdlen.
Vir sy bed In die hostelbetaal hy R27 per maand.

Aan weerskante van die vlerkant Is 'n televlslestel hoog teen die
muur. Net lwee mensestaan en kyk. Daar Is geen stoelenle.

Eenkant staan 'n lekepredikermet 'n Bybelonderdiearmen preek.
Nlemand stel belang nle.

"Dis bale moellikomdie mensete bearbe~" vertel:Joslah Nyatl, 'n
evangells van die NG Kerk In Afrika.

"Hulle kom bier aan ult stamgebonde geblede, verloor hul anl
mlstlese geloof, en kry bale moelllk vatplek aan die Chrlstellke
geloof."

Ons trap oor die vullpoele afvamater In die vJerkant, bek se kant
toe. Tlentalleanewerlngsnetsestaan bultedie hostelgeparkeer. Sodis
waarbeen dIe bodes Indie stad saans teruggaan._

By die hek groet ons die superintendent. Langs die hek Is 'n ken
nlsgewlng: "Ifany liquorofany kind Isfound Inany room,all the beds
In that room will be cancelled."

Ja, daar Isgroot problememetdronkenskap, se Nyatl.Bale van die
mense Is ongeletterd, bale Is werkloos, die meeste Is saans verveeld.
Daar Isnleveelanders omte doenas omna die b1ersaallangsdie hostel
te gaan nle.

Gelukklg Isdaar nlemeersoveel mense wat dodelikebrousels soos
"klll-me-qulck" drink nle - asjy eers daarop Is, hetjy net 'n jaar oor.

VryeWeekblad,4 Augustus 1989
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VERKIESING

politieke teater!

Pasop Dallas,
hier kom

'N MENS is amper Ius en gaan
betaaljouagterstalIigeTV-lisen
sie, so 'n lekkerte was die poli
tieke debatte dieweek opNetwerk.

Maar 'n mens wonder of die
Nasionale Party steeds dinkdie debatte
- die eerste van sy soort op SAVK
TV - is 'n goeie idee. Want hulle kom
elke keer die slegste daarvan af, en
terwyl Suid-Afrika al meer 'n TV
nasie soos Amerika word, moet 'n
mens aanvaar dit kan 'n wesenlike
impak he op 6 September se uitslag.

Partykeer het dit natuurlik gegrens
aan die absurde - soos die Nasionale
Party en die Konserwatiewe Party
wat baklei het oor wie is minder
rassisties as die ander.

'n Mens kan maar net hoop dis nie
waar dat die SAVK al meer outoriter
in sy aanslag raak nie. Maandag se
debat, die tussen Con Botha van die
NP en Tian van der Merwe van die
DP, was lekker los en het goed gevloei.
Clarence Keyter het die manne net
gelos om te stry, en dit was goed.

Dinsdagaand wasditDenis Wor
rall van die DP en die minister van
InIigting en die SAVK, Stoffel van
der Merwe. Andre le Roux, soos ons
hom al leer ken het, wou diktator
speel en het skermutselinkies tussen
die debatteerders kru onderbreek.

Woensdag is al die spontanei'teit
uit die debat gehaal met Keyter wat
stophorlosies aan en af gesit het en
die KP se Pieter Mulder en die NP se
LouisNel watmekaarnieeensindie
rede kon val nie.

Maar dit bly goeie teater en 'n
goeie stap nader aan volwasse TV.
EnWoensdag het Pik Botha gese hy
is ook bereid om teen enigiemand 
"insluitende dr Worrall" - te debat
teer. Dallas sal moet spring om by te
hou! (Dit is seker te veel gevra om te
verwag dat ons binnekort 'n debat
tussen Allan Boesaken FWde Klerk
gaan sien!)

Standpunt
Ons kyk na grepe uit die debatte.

Eers Botha en Van der Merwe, wat
oor die bree demokratiese beweging
(ookna verwys as dieBDB ofMDM)
en die omstrede versetveldtog ge
praathet.

Vander Merwe: "Dit is vir ons
fundamenteel dat die reg van protes
aan mense toegeken word. In die
bree geniet lede van die MDM tans
nie daardie reg nie. Terselfdertyd is
die DP se standpunt ten opsigte van
geweld ook baie duidelik: ons duld
geen geweld as 'n vormvan politieke
optrede of politieke protes nie."

Botha; "Ons sien die sogenaamde
BDB as net nog 'n frontorganisasie
van die VDP wat nou 'n geleentheid
sock om meer vryelik te opereer
omdat hulle self aan sekere beper
kinge onderhewig is, en op hulle
beurt is hulle weer net 'n handlanger
van die ANC. Ons glo die DP, deur
daardie organisasies te erken as po
litieke bewegings, gee aan hulle en
hulle pogings geloofwaardigheid.

"Ons het probleme met die DP se
standpunt dat hy se dat 'n beweging
erken moet word net omdat hy 'n
sogenaamde gewaande ondersteuning
het. Hierdie organisasies waarvan
ons praat, ten spyte van die feit dat
hulle die woord demokraties gebruik,
is hoegenaamd nie demokraties in
hul opset nie. Hulle het geen manier
om te bewys hoeveel mense hulle
verteenwoordig nie.

"Ekglo dat om met hulle om te
gaan op die manier waarop die DP
met hulle omgaan gee jy geloofwaar
digheid en skep jy die indruk dat
hulle 'nmassa-beweging is wathulle
inderdaad nie is nie. Dit is 'n betrek
like klein groepie militantes en daar
is geen bewys van die teendeel nie."

Botha het gese die DP se mede
leier, Zach de Beer, het vroeer gese
die DP en die BDB het dieselfde
doelwitte. Daarom behoort die BDB-
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Denis Worrall

lede bloot by die DP aan te sluit.
"Hoekom regverdig u dan nog

omgang met die organisasies op 'n '
buite-parlementere basis? V as 'n
parlementere politieke party skenk
net geloofwaardigheid aan 'n proses
wat buite die politiek plaasvind.'

Vander Merwe: "Hoe sou u wou
suggereer moet die swart lede van
die MDM hulself tans polities laat
geld?"

Botha: "Wil u se dat daar nie
swartlede in u party is nie? V se dan
u party is 'n party wat alle Suid
Afrikaners verteenwoordig."

Vander Merwe: "Ekvra hoe moet
die swart IOOe van die MDM hulle
grondwetlik laat geld - deur blanke
strukture? V weet goed daar bestaan
geen strukture nie.'

Botha: "As u argument geldig is,
moet hulle eenvoudig by u party
aansluit en dan vir hulle politieke
regte deur u party en deur die parle
mentere kanale wat vir hulle oop is,
hulle beywer. Maar u gee aan 'n
alternatiewe vorm van politi eke
aktivisme 'n geloofwaardigheid.'

Van der Merwe: "V suggereer
dus dat 'n swartrnan sypolitieke
standpuntlaat geld deur middel van
blanke verteenwoordiging in 'nblanke
volksraad. Dis mos belaglik, dis mos
'n belediging vir enige swart Suid
Afrikaner."

Koelkop
Die vonke het begin spat toe die

twee begin praat het oor die
versetveldtog. Botha het gese sy party
glo dit is onverantwoordelik om 'n
verkiesingsproses te probeer veron
geluk.

Van der Merwe het gese daar is 'n
groot twis oor wat die BDB presies
gese het oor die veldtog, "Hierdie
debat vind nie plaas vanwee die
standpunt wat die MDM ingeneem
het nie. Dit vind pIa as vanwee die
minister van Weteri Orde sepoging,
en disn desperate poging, om die
Suid-Afrikaansekiesers die skrik op
die Iyf te jaag en om hierdie verkla
ring om te bou en voor te stel as 'n
fisiese dreigementteen die veiligheid
van mense. Terwyl dit my voorkom
daar is geen bewyse daarvoor nie,

"Omdie waarheidte se, die MDM
hetdieminister'nopenbare leuenaar
genoem en hom uitgedaag om hulle
hof toe te neem vir laster. So om die
minste te se, hier is tog 'n wanvoor-

stelling van wat daar beoog is.
"Ek sou 'n beroep wou doen op

Suid-Afrikaners om koelkop te rea
geer op die hele situasie. Ekwil ook
'n beroep doenop die minister om
nie protes te probeer ombou tot 'n
gewelddadige oogmerk nie. U weet
die soort ding het al tot probleme in
Suid-Afrika gelei. Dit skep 'n soort
van 'n oorlogpsigose en mense neem
dit dikwels emstig op en neem die
wet in eie hande,Dit is net 'n stemvang
foefie.'

Verskonin2
Botha het gese die ervaring oor

drie dekades het geleer dat die poli
sie altyd reg is in hulle inligting oor
die soort sake, en Van der Merwe
verkwalik dat hy die polisie en die
minister se inligting betwyfel.

Yander Merwe het gese daarwas _
al herhaaldelik geleenthede waar die
minister in die parlernent versko
ning moes maak weens verkeerde
inligting wat die polisie aan hom
verskaf het.

"Maar in hierdie geval isditnie 'n
beskuldiging teen die polisie nie, dit
is 'n beskuldiging teen die minister
self dat hy besig is om hierdie ding
op te blaas tot 'n skrikmaakveldtog.
Dit is 'n eeue-oue politieke taktiek
wanneer 'n regering geen visie het
om aan te bied nie, of wanneer sy
rekord mistroostig is, dan moet die
aandag van die kieserspubliek op
iets anders gevestig word. Dit is
waarmee die minister hier besig is."

Van der Merwe was ongetwyfeld
die wenner van al die rondtes. Botha
het te veel soos 'n fat cat Nat oor-"
gekom. Van der Merwe was rasio
neel, oortuigend en seker van sy
saak. Dit is wat so verfrissend is van
die DP: hulle vra nie meer verskon
ing virhul beleidof probeerdit afwater
sodatregse kiesers ditmeer aanvaar
baar vind nie. Dit was met Worrall
ook die geval.

WorrallenStoffelvanderMerwe
se debat oor groepsregte was nog
lewendiger, en dit was sommer van
vroeg af duidelik dat Worrall baie
meer aggressief is as wat hy ge
woonlik op die verhoog is.

Van der Merwe het gese as aile
diskriminerende wetgewing dadelik
geskrap word, dittot chaos sou lei.
"Daarom moetdit 'n proses wees van'
'n uitfasering van diskriminasie op 'n
ordelike wyse, en soos jy diskrimi-

nasie uitfaseer, faseer jy die handves
van menseregte in."

Wa2horide
Worrall het die aanstelling van 70

waghonde wat die toepassing van
die Groepsgebiedewet moet moni
tor, aangeval en gese die mense wat
nou deur die regering genooi word
om te kla, "is die mees reaksionere,
agterlike en rassistiese mense in ons
gemeens,kap. Ons is terugin die 1950's,
dr Van der Merwe. Na die situasie
waar mense se daardie mens het 'n
bruin vel, hy mag nie hier wees nie,
hy het kroeshare, hy mag nie hier bly
nie."

Van der Merwe: "Die oorgrote
meerderheid wit Suid-Afrikaners
verkies om tussen mense van hulle
eie soortte lewe. Solank as wat die
Groepsgebiedewet op die wetboek
is, moet dit toegepas word.

"Maar ditmoet op 'n beskaafde
wyse toegepas word. Ons se in ons
vyfjaarplan dat die hele kwessie van

, die sosiale orde iets is wat onderhan
del moet word deur al die leiers van
Suid-Afrika.'

Worrall: "MnrVanderMerwe,jy
is besig om die programoor te neem."

Andre Ie Roux: "Ek sal daaroor
beslis, meneer. Eksal besluit wie die
program oomeem."

Worrall: "Jy se jy wil dit onder-:
handel. Mnr Heunis het agtjaar lank

. gesukkel om dit te onderhandel. Mnr
Heunis het afgetree uit die politiek,
-Hy het heeltemal misluk. Dit re
flekteer die punt dat die NP as die
party van apartheid en van die ver
lede bloot net nie die toekoms kan
onderhandel nie.

"Julle het nie die geloofwaar
,digheid nie, julle het nie die
, emosionelehulpbronne om dit te

doen nie, en julle het ook nie die
politieke wilnie want elkestapnader
aan 'n post-apartheid Suid-Afrika is
'n stap weg van Np,gedomineerde
politick.'

Aksieplan
Van der Merwe het gese dis nie

waar dat die NP die party van die
verlede is nie, want met elke reger
ing kom daar verandering. "Nou het
ons weer 'nnuwe leier, 'n nuwe span,
'n nuwe benadering, 'n nuwe aksieplan
(Worrall giggel in die agtergrond).
Alhoewel daar 'n deurlopendheid van
beleid is, is dit heeltemal anders as

15 jaar gelede."
, Worrall: "Jy isreg. Julle plaas die
klemopnuweaksieen 'nnuweleier.
Maar in der waarheid hardloop julIe
dat dit klap van julle rekord af.

"Wantjullerekord van nie netdie
laaste41 jaarnie, maar van die laaste
drie jaar is een van moordende be
lasting, stygende pryse, inflasionere

.kostes en korrupsie. Dit is 'n rekord
waarvoor jy skaarn is."

Yertroetel
Worrall het gese die NPse fout is

dat hy alles in wit minderheidsterme
wil definieer, "JulIe dink as wit
mense. JulIe maak presies dieselfde
foute as wat die wit Rhodesiers ge-
maak' het. FW de Klerk, as hy tot
president verkiesgaan word, gaan in
der waarheid Suid-Afrika se Ian Smith
wees.

"Want julle defmieer belange, wit
belange, in wit terme. Ons se vir die
mense: julie kan deel wees van die
meerderheid. Wantdiedinge watvir
jou belangrik is, isvir miljoene swart
mense belangrik. Ons wil doen wat
Dirk Mudge gedoen het.'

En as 'n mens aan die begin ge
wonder het of Worrall die minister
se intellektuele meerdere is en of hy
net 'n betersaakhetom te stel, hetjy
teen die einde geweet: albei.

In Woensdag se debat oor ras
sisme het Louis Nel gese daar is net
twee soorte KP-LP's: die wat ras
sistiese uitsprake maak en rassisties
optree, en die wat die soort optrede
"vertroetel", Hy het daarop gewys
dat 'n hof bevind het dat uitsprake
deur die KP-LP Clive Derby-Lewis
rassisties was, en dat 'n ander LP,
Arrie Paulus, geweier het om swart
parlementslede se hand te skud,

Mulder het gese Paulus het ook
nie Nel se hand geskud nie, so mi
skien was daar 'n ander rede.

Hy het gese die woordeboek se
definisie van rassisme kom daarop
neer dat een groep glo hy het die reg
om oor 'n ander te regeer. "En as dit
waar is van rassisme, dan moet ek u
eerlikwaar se dan dink ek dit kan op
die Nasionale Party van toepassing
gemaak word. As ek .na die, drie
kamerstelsel kyk, waar die Kleurling
en die Indier ingetrek is, maar die
blanke uiteindelik nog die beheer
het. Volgens die woordeboek se
definisie is dit rassisme." "

Ma2stryd
Die KP, se Mulder, is teen ras

sisme en wi! juis wegbeweeg van
rassisme deur skeiding.

Nel: "Die NP is besig om te groei
ente ontwikkel uit enige moontlike
beskuldiging van rassisties te wees.
Maar rassisme is inherent in die KP
se beleid.'

Mulderhet ook van Nel se vroeere
toesprake aangehaal, veral een waar
Nel gese het swart meerderheidsrege
ring sal lei tot 'n rnagstryd en lei tot
bloedvergieting tussen wit en swart.
Die KP wiljuis hiervan wegbeweeg.

Mulder het vir Nel gevra of PW
Botha 'n rassis was omdat hy vir
Allan Hendrickse aangespreek het
omdat hy by 'n wit strand geswem
het, of dit nie rassisme is dat daar
skeiding is tussen die drie kamers
van die parlement nie, en of die NP
die swernbad en woongebiede in
Carletonville gaan oopmaak as Nel
daar wen..

Nel hct hom hierop 'n antwoord
skuldig gebly.

Dit is 'n tragiesedag as die NPnie
eens 'n debatkan wen teen wat seker
lik die KPse Achilles-hie! moet wees
nie,

Aan die ander kant is dit juis die
enigste waarde wat die KP in' ons
politiek het: hulle steldie NP aan die
kaak en stroop NP-beleid van al die
mooi, niksseggende woordjies. En
dit werk.

(Berig deur Max du Preez,
Breestraat 153, Newtown, Johan
nesburg)
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Helen Suzman
(Foto: Anna Zlemlnskl· Afraplx)

Smuts glo dat geslag nie meer 'n faktor in die Suid-Afrikaanse
politiek is nie, maar erken dat min vroue hulself nog op die
voorfront begeef.

"Die grootste les wat vroue moetleer, is om nie hulself as
eggenotes en moeders te definieer nie. .

"Feminismeis net soveel 'n demokratiese proses as die omver
werping van apartheid. Albei is 'n stryd teen biologiese diskrirni
nasie. Vroueregte gaan oor die uitbreiding van die dernokrasie.'

Na jarelange redakteurskap van 'n vrouetydskrif glo sy dat 
vroue volgens oortuiging moet groepeer - hetsy sosiaal of polities
en nie agtervoorskote en doeke nie. Huisvroue bly steeds burgers'
van die land.

, Om politieke doelsteIIing te bereik moet vroue net soos mans
in politieke drukgroepe deelneem, se Smuts.
, In die verkiesing beklemtoon Smuts nie die feit dat sy vrou is
nie. "Ek staan as 'n landsburger en nie as 'n vrou nie. Ek staan as
'n politikus.' .

Sy soek ook nie 'n rolmodel by ander vroue nie, Selfs vroue
regte gaan oor die uitbreiding van die demokrasie.

Martie Meiring, ook 'n DP-kandidaat, steun Smuts. "Eintlik
maak dit nie saak of ek 'n man of 'n vrou in die politiek is nie. "

Tog glo sy dat die ses vroue-kandidate wat die DP in die
verkiesing stel, 'n teken van die veranderde tye is.

"Tydens werwing het dit vir my duidelik geword dat daar 'n
toenemende bewussyn onder veral Afrikaanse vroue is. Hulle is
nog nie noodwendig polities betrokke nie, maar daar is 'n be-
sorgdheid oor die toekoms van die land." -

Volgens Meiring is die dae waar vroue stem soos hulle mans .
ook aan die verbygaan. "In my kiesafdeling is daar verstomrnend
baie vroue wat 'n ander politieke keuse maak. En die keuses word
nie net oor die stygende pryse van hul inkopie-mandjies gemaak
nie. Wat my tref, is hul fokus op die politieke toekoms van die
land."

I

Dene Smuts

Wil Afrikanervroue altyd
daarvoor berug wees dat hulle
opgepiepte vroue ls.wat deur

swart vroue bedien word? Hoe
hoop hulle om in die toekoms 'n
verhouding met swart vroue in 'n
demokratiese Suid-Afrika op te
bou as die enigste verhouding
tussen hulle al die tyd een was
van die miesies en die bediende
wat elke dag inkom? - 'n Vroue

afgevaardigdevan die ANC
tydens die Dakar-beraad in 1987.

kombuis te kom en die volkshuishouding aan die kant te maak
nie?

Irma Xenopoulos, onder-voorsitter van Vroue vir Vrede, se:
"Vroue kan nie meer wegskram van hulle politieke en sosiale
verantwoordelikheid nie. Blanke vroue moet besefhulle het nie
meer die reg om te se hulle weet nie.'

Dene Smuts, 'n DP-kandidaat in die Septernber-verkiesing,
waarsku: "Vroue moet ophou om hulself as 'n minderheidsgTOep
te definieer.'

Martie Meiring
InnaXenopoulos

(Foto: GfIIde Vlleg • Afraplx)

KAALVOET oor die Drakensberge - of met Gucci's op die
Bloutrein?

Waar staan Afrikanervroue op die volksfront?
Die Demokratiese Party stel nege vroue as kandidate in die

algemene verkiesing, Dit word as 'n deurbraak vir die ferninisme
in die wit en veral Afrikanerpolitiek beskou.

Maar beteken dit 'n handomkeer van die ondergeskikte rol wat
Afrikanervroue in die land se politiek gespeel het die laaste twee
dekades?

Afrikaners het nie 'n Helen Suzman nie. Maarwathet van die
Johanna Comeliusse en Anna Scheeperse geword?

Cornelius, die nasionale organiseerder van die Klerewerker
sunie, was die leier van 'n geslag jong Afrikaner-fabrieksvroue
wat hulle voor en na die oorlogsjare teen ekonomiese onder
drukking verset het,

Van Johanna word vertel dat sy vergaderings met haar ou
skoolbaadjie aan toegespreek het.

"Ons is moeg daarvan om vir 'n paarpennies onsself af tesloof.
Ons pa's hetgerebelleervirvryheid. Ons is hulle dogters." Met die
woorde het Cornelius wit vroue en werkers gepolitiseer. ,

Johanna, haar suster Hester Cornelius en huI kameraad en
vriendin Anna Scheepers, president van die Klerewerkersunie,
het met hul optrede 'n belangrike hoofstuk in die Afrikanervrou
se geskiedenis geskryf.

Maar dit is nie die geskiedenis wat onthou word nie.
In terugblikke word daar wei verwys na die stoere Voor

trekkervroue wat met Sannas en voorlaaiers die vyand afgeskrik
het. Maar in die volksannale worddie pryse van die "dienende
karakter" van die Afrikanervrou besing.

Met "die bak van koeksusters het sy 'n Yolk opgehef', lui die
lofgesange. Maar die politiek het sy aan die "sterker vat" oorge·
laat.

Maar het die tyd nie ryp geword vir die vrou om uit die

Vroueregte deel van die demokratiese proses

Veralvroue die slagoffersvan onderdrukking

Fedsaw, se Cachalia wat aanhouding sonder
verhoor en jare van streng inperkingsmaatreels
weens haar politieke aktiwiteite ervaar het.

"Ons het wei nie daarin geslaag om die·'
uitbreiding van die paswette te stop nie. Maar
dit was 'n kragtige geweldlose teken van verset
teen swart Iyding onder apartheid," se Cachalia.

Fedsaw, watin 1954 gestig is, was die eerste
belangrike nie-rassige federale liggaam vir vroue.
Die affiliate was politieke organisasies, vak
bonde, gemeenskaps- en kerkorganisasie - die
belangrikste lid was die ANC se Women's
League.

Hierdie vroue het kragte saamgesnoer met
die doel om apartheid te beeindig,

Dit was 'n bevestiging dat vroue gevoel het
dat hulle nie ondergeskik aan mans is nie, maar
dit hulle op gelyke voet in die bevrydingstryd
staan.

Fedsaw is nooit verbied nie, maar met die
verbod op die Women's League en die inper
kings van individuele aktiviste het die bewe
ging so te se doodgeloop.

'n Herlewing is tans aan die opvlam.

Ek wil vryheid in my leeftyd he. Die wind het
reeds begin waai," se Baard.

Sy glo die tyd het aangebreek vir vroue om
weer hul kragte saam te snoer. "Swart en wit
vrouemoet saamkomom apartheid te vemietig.
Ons het in 1956 bewys dat vroue se plek skouer
aan skouer is met mans op die pad na vryheid,"
se die veteraan-aktivis, .

Amina Cachalia, 'n lid van die uitvoerende
bestuurvan die Transvaal Indian Congress, was
'njong vrou in haartwintigerjare en ver swanger
toe sy aan die optog deelgeneem het.

"Eksal die gesig nooit vergeet nie. Dit was
net 'n see van gesigte. Sommige van die vroue
het hul kinders op hul rue gehad. .

"Wat die grootste indruk op my gelaat het,
was die halfuur van doodse stilte. 'n Mens kon
'n speld hoor val.

"Nie eersdie kinders het gehuil nie. En toe
skielik die klanke van Nkosi wat oor die Uni
egebou-terrasse weergalm."

Cachalia, 'n beskermvrouvan die FederatiOn
of Transvaal Women (Fedtraw), onthou die dag
as 'n "hoogtepuntindiepolitiekeloopbane"van
baie vroue.

Dit het ongelooflike organisasie geverg om
al die vroue, die meeste arm en sonder vervoer,
by die Uniegebou tekry. Polisieversperrings op
die paaie na Pretoria het baie verhoed om daar .
uit te kom. Maar dit was 'n oorwinningsdag vir

steeds daar, onopsigtelik en geruisloos, want
die vroue het die Uniegebou daardie dag hul eie
gemaak," skryf Joseph in haar biografie, Side
by Side.

, Die protes is deur maande van organisasie
voorafgegaan. Vroueleiers soos Lilian Ngoyi,
Helen Joseph, Frances Baard en Ray Alexander
het die land platgery om ondersteuning vir die
aksie tewerf.

Met die uitsondering van Ngoyi leef die
leiers nog en vir elkeen bly die dag 'n onver
geetlike herinnering.

Die79-jarigeBaard, watin 1956 'nvakbond
leier in Port Elizabeth en 'n lid van die ANC se
Women's League was, se van 9 Augustus: "Dit
was 'n grootse daad van geweldlose verset. Dit
was 'n protes teen die voorgestelde uitbreiding
van die pasboekstelsel na swart vroue. Ons was
woedend. Ons het ons mans en kinders reeds
soos misdadigers oor mure en heinings sien
vlug uit vrees vir vervolging. Ons was nie
bereid om op dieselfde wyse vemeder te word
nie. ;

"Maar soos gewoonlik het die owerhede hul
De gesluit vir die protes en swart vroue is kort
daama ook gedwing om 'n pas te dra."
, In die sestigerjare is Baard weens politieke
redes tot ses jaargevangenisstrafgevonnis, Aan
die einde van haar tronkstraf is sy verbied om na
haar huis in Port Elizabeth terug te keer en na 'n
"vuil klein gehuggie" in Winterveld verbano

Vandag nog bly Baard, 'n beskermvrou van
die United Democratic Front, in die nabygelee
Mabopani terwyl sy elke dag na die kleuter
skool in Winterveld gaan wat sy eiehandig op
die been gekry het. "Ek kan nog nie ophou nie.
Ek is nog nie vry nie. .

"Terwylekin die tronk was, hetek altydgese
hulle kan my opsluit, maar hulle kan nie my
gees agtertralies hou nie. Ek glo dit vandag nog.

Op 9 Augustus 1956 het 20 000 vroue opgeruk na ;dle" ~ !t, - - ,

Unlegebou. Van reg oor die land het swart, bruin, Indler- en J' ,- '- .h:-t diev k · h t di t b
de~~~~~~U:e~:t~O:::i~i~t~~rJg~~i~d:~~e~~:~~~~:.a~i~:~ie _ 'y e re vrou geraa ,JY e re ro s eweeg

aksie van geweldlose verset was uit protes teen die
dreigende uitbrelding van die paswet na swart vroue. Maar

vir duisende vroue het die daad die vrou se rol in die
versetfront uitgekerf en 9 Augustus staan van toe af

bekend as Nasionale Vrouedag. ELSABe WESSELS het met
veteraan-aktiviste wat aan die opmars deelgeneem het,

gesels en kyk na die rol van vroue in die Suid-Afrikaanse
polltiek.

"WAthint'abafaziWathinthaimbhokodo,
u zokufa." .

Jy het die vrou geraak, jy het die rots beweeg,
jy sal vemietig word.

S6 lui die proteslied wat met 20 000
vrouestemme op 9 Augustus 1956 in die klip
arena van die Uniegebou weergalm het.

"Ek sal nooit vergeetwat ek die Donderdag
gade geslaan hetnie - duisende vroue watdertig
minute lank in doodse stilte met gebalde vuiste
staan,

"Die20 000het in een kolom opgeruk - van
die laagste terrasvan die Uniegebou-tuinetrap
pie vir trappie agter hulleiers aan.' S6 beskryf
die 83-jarige veteraan-aktivisHelen Joseph die
daad van protes 33 jaar gelede. '

"Vroue van alle rasse van reg oor Suid
Afrika het in die reuse-klipamfiteater van die
Uniegebou in Pretoria saamgedrom. Die stralende
kIeure van Afrika-kopdoeke,helder Indiese saries:
en die smaraggroen hemde van die ANC-vroue
het met die duisende donker gesigte saamge
smelt in een bewegende patroon.

"Ek het omgekyk. Ekkon niks sien behalwe
die vroue agter ons nie, duisende vroue in
opmars - gewapen met protesbriewe teen die
land se onregverdige wetteen in besonder die ,
gehate paswet,"

Joseph was een van die ses leiers van die
Federation of South African Women (Fedsaw)
wat die protesbriewe na JG Strijdom se kantoor
geneern het. Hulle het Strijdom voorafin kennis
gestel van hul voomemens, maar hy was nie in
sy kantoor toe die ses vroueleiers die duisende
protesbriewe in sy kantoor opgestapel het nie.

Joseph vertel: "Nadat ons Stridjom se kan
toor met protesbriewe gevul het, het ons na die
vroue indie amfiteater teruggekeer. Lilian Ngoyi
het die vroue versoek omdertig minute lank stil
te staan uit protes,

"Die horlosie het drie keer geslaan en weer
'n keer om kwart oor drie - dit was die enigste
geluid. Ek het na die duisende gesigte gekyk
totdat hulle net een gesig geword het - die gesig
van Iyding van swart Suid-Afrikaners. Daar
was trane in my oe. Ek dink ander het my leed
gedeei.

"Aan die einde van die halfuur het Lilian
Nkosi Sikelele begin sing. Duisende stemme
het ingeval. ,

"Toe hoor ek 'n lied watdie dag vir die.eerste
keer gesing is: Wathint'a bafazi, wa thint'a
imbhokodou zo kufa (Jyhet die vrougeraak,jy
het die rots beweeg, jy sal vernietig word.)

"Die lied was bOOoel vir Strijdom, die strakge
sig-dissipel van apartheid en wit onderdrukking
en die vyand van die stryd vir vryheid en ge
regtigheid.

"Aan die einde van die protes het die vroue
weggegaan, terug oor die terrasse, met die
selfde trots en dissipline waarmee hulle gekom
het. AI singende het hul die plek verlaat - maar
die gees van hul aksiehet gedraai. Miskien is dit

Frances Baard
(Foto: An~ Zlemlns~/· Afraplx)

Amlna Caehalla
(Foto: Paul Weinberg. Afraplx)

- <,' -, '.

Helen Joseph
(Foto: Anna Zlemlnskl· Afraplx)

"ONS, die vroue van SUid-Afrika, eggenotes
en moeders, werkende vroue en huisvTOue,
verklaar hlermee ons doel om onsself te
beywer vir die vernietlging van aile welte,
maatreels, konvensies en gebruike wat teen
ons as vroue dlskrimlneer."

S6 lui die aanhef tot die Vrouemanlfes
wat in April 1954 met die stigting van die
Federasle van Suld-Afrlkaanse Vroue
opgetrek Is.

"Daar Is net een gemeenskap en dlt
, bestaan uit mans en vTOue," gaan die

handves voort.
Maarmet blerdle ultings van gelykheld

en bevrydlng bet Suld-Afrlkaanse vroue
nog geenslns gelyke status berelk nle.

Terwyl VTOue daarop aa,lldrlng dat hulle
nie net eggenotes, moeders en vrlendinne
Isnle, word daar feltllk op elke gebled teen
hulle gedlskrlmineer.

Die vroue Isselfook te blameerdeurdat
bulle bulself as aanhangsel van die man
beskou en hulself In alles aan sy gesag
onderwerp.

By die huis, by die werk, in die kerk en op
soslale gebied staan vroue steeds In die
skaduwee. Die meeste Suld-Afrikaanse vroue
lewer steeds hul arbeld in afdelings soos
maatskaplike werk, gemeenskapsdlenste en
opvoeding. Min waag dit bulte die rulmtes
van die dienende beroepe.

Volgens Nina Overton, professor In kom
munlkaslekunde aan die Randse Afrlkaanse
Unlverslteit, Is die.bydrae van die Suld-Afrl
kaanse vrou in die arbeldsmag jammerllk.

Onder die sowat 2,7 mlljoen wit vroue wat
In 1985 ekonomles onaktlef was, het 220 D
grade, 800 M -grade en 20 000 B-grade gehad.
In Amerlka bestaan 43 persent van die ar·
beldsmag ult vroue.,

Syfers wat onlangs bekend gemaak Is oor
dlskrlmlnasle teen vroue in die sentrale rege
ring kan goed op ander terrelne toegepas
word.

Volgens die Verenlglng vir Staatsdlen
samptenare bet geen vrou nog oolt die rang
van dlrekteur-generaal berelk nle, ongeag
die felt dat 46 persent van die sentrale rege-

Nina Overton

ring se werkkrag vroue Is. Gemlddeld ver
dlen vroue In die staatsdlens ook R531 per
maand mlnder as bule manlike kollegas.

Suld-Afrlkaanse vroue se poslsle In die
kerk is net so troosteloos. Min gelowe en
kerke bled vroue gelyke status In die bed Ie-

ning.
Aan die positiewe kant wend minder vroue

as mans bulle tot mlsdaad. Slegs 23 persent
van mlsdade in Suid-Afrika word deur vroue
gepleeg, waarvan die meerderheld nie-ge
welddadig is.

Die vier misdade waarvoor vroue meer as
mans vervolg word, Is klndermlshandellng,
prostitusle, aborsle en wlnkeldiefstal.

Daarteenoor Is hulle daagliks die slagof
fers van mlsdaad en geweld. In Suld-Afrika
word daar elke agt minute 'n vrou verkrag,
volgens 'n opname deur People Opposed to .
Women Abuse (Powa).

Statlstlek dul daarop dat dlt veral die
swart vroue Iswat die slagotTer Isvan onder
drukklng. "Ons word drlevoudlg onderdruk:
as swartmense, as werkers en as hulsvroue,"
se 'n woordvoerder van die Federation of
Transvaal Women (Fedtraw).

OIt Iyk of ons ons net vir "vroue·sake"
beywer. Maar In Suld-Afrlka Is opvoedlng,
hUlsvestlng en onderwys ernstlge polltleke
brandpunte,~ Zenl Tsbongwenl.

Ons moet nou reeds alles in die stryd
werp om gelykheid in 'n post-apartheid
Suid-Afrika te verseker, se sy.

In die lede-organisasies van die bree
demokratiese beweging isdit duidelik dat
vroue se deelname aan polltleke verset
aan die toeneem is.

Sedert die afkondiging van. die
voortgesette noodtoestand is honderde
vroue in aanhouding geneem.

'n Groeiende getal politieke gevangenes
Is vroue.

Tlentalle vroue dlen tans gevangenls
strafult van ses maande tot 25 jaar weens
polltleke oortredlngs • meestal weens die
bevorderlng van die oogmerke van die
ANC en die Suld·Afrlkaanse Kom·
m.tJnlstiese Party.

Ole vrou wat tans die langste vonnls
, vir 'n poIltelke oortredlng ultdlen, Is die
31-jarlge Marlon Sparg wat In In Novem·
ber 1986 tot 2S jaar gevangenlsstraf gevon
nls Is. Sedert 1985 Issowat50 vroue weens
polltleke oortredlngs gevonnls.
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MENINGS

Die wet nog lank nie vergete
WANNEER die gerugte van
onderhandeling waannee ons
deesdae toegegooi word op '0

werklike gepratery uitloop, hoop
ek van harte dieregeringsgesante
kan saamgesels oor die 1913 Swart
Grond Wet.

Ek kan hulle verseker die ANC •
het nog glad nie van die Wet. waar
skynlik die belangrikste stuk wetge
wing in die Suid Afrikaanse geskie
denis van die eeu, vergeet nie.

Sol Plaatje verduidelik waarom
dieGrond Wet soveel bygedrahet tot
dievorrningvandieANC: "Awaken
ing June 20.1913 the South African
native found himself a pariah in the
land of his birth... such a measure
would beexploitation of the cruelest
kind, that it would not only interfere
with the economic independence of
the Natives. but would reduce them
forever to a state of serfdom. and
degrade them as nothing has done
since slavery was abolished at the
Cape." (Native Life in South Africa.
1916)

Die Grond Wet is al op verstom
mend uiteenlopende wyses vertolk;
hier waag ek on mening oor die be
tekenis van artikel I wat bepaal dat
"swartes" slegs grond, of'n belang in
grond, in bepaalde "streke" (sowat 'n
agtiende van Suid-Afrika) mag bekom,
terwyl blankes tot die res van die
Unie "beperk" is.

Wit magsugtiges, soms verkeer
delik konserwatief genoem, verdedig
gewoonlik die Grond Wet as on
noodsaaklike beskerming van swart
grond teen blanke oomame. Segre
gasie voorkom immers kulturele,
sosiale, ekonomiese en politieke
oorheersing van een groep 001; on

Ole verdellng van
grond In Suid-Afrika is

een van die land se
grootste vraagstukke
en een wat in 'n post
apartheid Suld-Afrika
sterk na vore sal tree.
JOHAN DE WAAL het

tydens sy LLM-studles
aan die Universltelt

vim Keulen in
Dultsland die kwessie

bestudeer

ander.
Genl Louis Botha mag destyds .

die Britse Koloniale Sekretaris, ene
Harcourt. met hierdie argumente om
die bos gelei het, maar ens hoef
sekerlik nie te veel tyd hiermee te
mors nie. Feitelik Iyk dit eerder asof

. die gedemoraliseerde Boere in die
Transvaal beskerming teen swart
sindikaatkopers nodig gehad het.
Boonop weet ons teen die tyd dat
segregasie blanke heerskappy
verseker het deur politieke mag
horisontaal te verdeel.

Veel interessanteris die "radikale"
ontleding van artikell van die Wet.
-Teen die laat 1ge eeu het kapita
lisme die pre-kapitalistiese maniere
van produksie vervang. Benewens
'n gebrek aan politieke stabiliteit,
was 'n geweldige gebrek aan arbeid
die vemaamste probleem wat die
eienaars van die produksiemiddele

gekonfronteer het.
Die swak gehalte van al Suid

Afrika se natuurlike hulpbronne
veroorsaak datkapitaliste 'n oorvloed
van goedkoop arbeid nodig het om
intemasionaal mededingend te kan
wees. Potensiele werkers het egter
daarin geslaag omuit hut beperkte
boerdery-bedrywighede te oorleef.

Deur swarteshul toegang tot grond
te ontneem - eers deur gewelddadige
verowering.Iater deur belasting, die
Glen Grey-rnetode van individuele
titel en uiteindelik die Grond Wet - is
die swart massas gedwing om tot die
arbeidsmark toe te tree.

Die segregasie-aspekte van die
Wet was bedoel om die eise van wit
rassiste te bevredig, maar veel be
langriker was die skepping van 'n
reservoir van swart werkers met 'n
gebrekkige oorlewingsbasis.

Boonop kon die reservate gebruik

word om die patetiese vergoeding,
die gebrek aan ordentlike behuising,
werkloosheidsversekering, betaalde
vakansies en pensioenvoordele te
regverdig, want die werker se ver
gooding wasnetveronderstel om die
uitgebreide familie se inkomste in
die reservaat aan te vul,

Produksie in die reservate moos
dus die kapitalis se plig vervang om
welsynsdienste te voorsien, maar nie
die dryfkrag om vir die kapitalis te
werk verwyder nie. Die tradisionele
wyse van lewe in die tuislande is
aangemoedig en is tesame met die
gesag van hoofmanne gebruik om on
mate van politieke stabiliteit te
bewerkstellig.

Hierdie instrumentalistiese ver
tolking het ooglopende tekortko
minge en word dus deur sommige
radikale gekwalifiseer deur die be
Iangrike ideologiese werkinge van
die Grond Wet uit te stippe!. Daar
was eenvoudig nie hierdie eensge
sinde wit. kapitalistiese heersersklas
watkonmaak en breekmetdie reg in
Suid-Afrika soos hulle wou nie..

Meganismes binne die regstelsel,
soos die Thompson-saak wat die
werking van artikel 1 in die Kaap
provinsie opgeskort het, het die
kapitaliste .se . doelstellinge soms
gepootjie. Die skyn van segregasie,
van "apartmaar gelyk", die skyn van
die gelykheid van regsubjekte, die
skynbare neutraliteit van veral die
privaatreg - kontrakte, eienaarskap
en individuele regte - het egter daarin
geslaag om die onderliggende onge
Iykheid tussen individue te verberg
in die belang van kapitalisme.

Die tradisionele liberale vertol
king van die Grond Wet as irra-

sionele rassisme met 'n "Alice in
Wonderland" ekonorniese grondslag,
is onteenseglik deur die radikale
weerle, maar radikale ontduik self
die kardinale vraag in hulle analise.

Dit is maklik om 'n kapitalistiese
belang onder elke bos uit te skop,
maar wat bewys moot word, is dat
die kapitalistiese manier van pro-.
duksie 'n sine qua non vir die Grond
Wet was. As kapitalisme vervang
word. moet die Grond Wet onmoont
lik word. Dit kan nie bewys word nie
en weI omdat die reg nie gedeter
mineer word deur die manier van
produksie of die klassestryd nie, maar
eerder die balans van politieke mag
in 'n samelewing weerspieel,

Die verskuiwing van politiekekrag
sedertdie sewentigerjare is besig om
Suid-Afrika te verander, terwyl
ekonomiese mag in die hande van
blankes bly. Die Grond Wet is eerder
die produk van 'n erg eensydige
politieke stryd. Witheerssugtiges en

.kapitaliste het saamgespan teen swart
landbewoners. Laasgenoemde had
feitlik geen politi eke mag nie; hulle
was imiliter verslaan, ekonomies
vemietig deur natuurrampe en in
menging van die staat en polities
binne en buitelands geisoleer en
gedisorganiseer.

Indien my ontleding korrek is.
hou die Swart Grond Wet on belang
rike les vir toekomstige Suid-Afri
kaanse politieke strukture in. De
mokrasie, On Handves van Menser
egte en vryheid van spraak an as
sosiasie is myns insiens onvoldoende
om politieke mag reverdig te al
lokeer.

'n Instelling om politieke verloor
ders te beskerm, lyk noodsaaklik.

Hoe verlig is die 'verligte'
. .

maatskappye werklik?
.'

: '.

l

Eklees in Sondag se koerant dat daar
geadverteer word vir On Perso
neelbestuurder om aan te sluit by
"een van Suid-Afrika se mees ver
ligte werkgewers".

Hulle beskryf toe die soort gemo
tiveerde en dinamiese persoon wat
gesoek word: HY sal vyf tot sewe
jaar ondervinding he. HY sal on lid
van die streeks-uitvoerende komi tee
'word... en ek begin toe wonder hoe
verlig die maatskappy nou eintlik is.

Suid-Afrika se arbeidswetgewing
diskrimineer deesdae glad nie op
grond van geslag (of ras) nie. Die
wetgewing gaan egter miskien nie
ver genoeg om werknemers te be- ,
skerm teen sulke diskriminasie deur
werkgewers nie. En die praktyk 
gewoontes - verander dikwels baie
stadiger as wat statute gewysig kan
word. .

Diskfiminasie
Nietemin, On "onbillike ar

beidspraktyk" word so breed in die
Wet op Arbeidsverhoudinge gede
finieer, dat dit seker net on kwessie
van tyd kan wees voordat daar 'n
nywerheidshofsaak oor diskrimina
sie op grond van geslag gaan wees.

Oat dit nog nie gebeur het nie, is
. dalk slegs te wyte aan diebestaan

van on lang Iys ander probleme wat
by werkers en hul vakbonde prio
riteit geniet. Werknemers wat nie
aan vakbonde behoort nie is miskien
nie bewus van hul regte nie.

As ons na statistiek uit navorsing
en salarisopnames kyk, is dit duide
lik dat vrouewerkers wei gemiddeld
heelwat minder as mans verdien.

Dit is nie altyd maklik om te
bewys dat die loonverskille deur
diskriminasie veroorsaak word nie,
maar dat dit ten minste gedeeltelik
so is, kan nie betwis word nie.

As gevolg van die diskriminasie
word vroue nie slegs minder asmans
in vergelykbarepeste betaal nie,maar
dit blyk ook dat poste wat normaal-

weg oorheersend deur vrouewerkers
gevul word. laer "gegradeer" en
besoldig word. ;

Die Wiehahn-kommissie het
heelwat getuienis oor hierdie diskri
minerende praktyke ontvang. Die
kommissie het aanbeveel dat diens
voorwaardes en werksomstandighede
van vroulike werknemers ten aan
sien van verskillende aspekte in
grypend hersien moos word.

(Dit is ook nie on nuwe probleem
nie. In 1934 is die Van Reenen
komrnissie aangese om ens ar
beidswetgewing te ondersoek. On
der andere moesdie kornrnissiebepaal
in welke mate lone diskrirninerend
was. en ondersoek instel na die
wenslikheid van verskillende loon
vastellings vir mans en vroue.)

Wiehahn
Die Wiehahn-kommissie het

beklemtoon dat Suid-Afrika onher
roepbaar die posisie bereik het waar
vroue on wesentlike en noodsaaklike
bydrae totdie ekonomiese aktiwiteite
in die samelewing maak.

Hulle hetverwys na verskeie ander
lande wat nie slegs diskriminerende
wetgewing herroep hetnie, maar wat
statutere verpligtinge daargestel het
om gelyke indiensnerningsgeleen
thede vir mans en vroue te verseker.
Dit word selfs in somrnige lande in
hul grondwet gewaarborg.

In die lig van die belangrike rol
wat vrouewerkers in Suid~Afrika se
ekonomie speel, is soortgelyke
waarborge en verpligtinge miskien

":':::..

ook hiernodig.
In die afwesigheiddaarvan I~ daar

'n groter verantwoordelikheid by
werkgewers - veral by "verligte
werkgewers" - om weg te beweeg
van tradisionele diskriminerende ge
woontes..

Ver20edin2
Dis is net so belangrik dat vroue

toegang moet kan kry tot sogenaamde
"manlike peste", as dat hulle gelyke
vergoeding vir gelykwaardige werk
moot ontvang.

Aanhangers van die vryemark
stelsel sal seker vra "Maar wat van
vraag en aanbod?" Hier moot onthou
word dat selfs onder konvensionele .
ekonomiese teorie, die "korrekte"
waarde van 'n pos deur vraag en
aanbod bepaal sal word slegs in die
afwesigheid van diskriminasie en
onder volmaakte marktoestande.

Vraag en aanbod in die arbeids
mark is die gevolg van verskeie

geskiedkundige gebeurtenisse en
gewoontes - diskriminasie inkluis.

Wetgewin2
.Diskriminerende wetgewing en

praktyke, wat nog glad nie verdwyn
het nie, beinvloed vraag en aanbod
en sal dus vergoeding laat styg of.
daal.

Dit is onmoontlik om on wesent
like gedeelte van ons ekonomiese
kapitaal te benadeel, sonder dat ons
daardeur die hele ekonomie beskadig.

Organisasies hoef nie te wag totdat
vroue organiseer en druk op hulle
plaas vir die afskaffing van diskri
minerende praktyke nie. Dit is ook
tot hulle nadeel as dit deur wetge
wing afgedwing moot word.

Totredelikonlangshetminmaat
skappye kraamvoordele aangebied
en dit het slegs on algemenediensvoor
waarde begin word nadat vakbonde
namens vrouewerkers daarop aange
dring het.

Dog is dit in die ek:momiese belang
van beide die sake-ondememing en
die land om sulke reelings te tref.

~
'n Maatskappy kan sy eie wer

wings- en indiensnemingspraktyke
evalueer en diskrirninerende praktyke
begin uitwis.

Word daar byvoorbeeld slegs
objektiewe voorvereistes gestel by
die advertensies van vakatures? Word
subjektiewe vrae gedurende indiens-

. nemingsonderhoude tot 'nminimum
beperk?

Word vroue wat tans toesighouers
of bestuursposte beklee minder be
taal as mans in soortgelyke poste?
(Is daarvroue in bestuurs- en toesig
houersposte!)

Gebruik die maatskappy on ob
jektiewe stelsel om die relatiewe
waarde van poste vas te stel.enneem
werknemers deel in die proses. on
geag hulle geslag of ras?

Kan werknemers appelleer teen
posgraderings, en is daar ook vroue
op die komitee wat sulke appelle
hanteer? -

OOfsake
Terwyl werkloosheid daagliks on

groter probleem word, ondervind die
land 'n tekort aan bekwame bestuur
ders en geskoolde arbeid. Strukturele
oorsake is ten minste gedeeltelik
hiervoor verantwoordelik, en
werkgewers wat wegbeweeg van
diskriminerende praktyke kan bydra
tot die oplossing.
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Eie taal
Selrs al breek die dag aan dat

die selfaangestelde stryders en
" bewaarders van Afrikaans beslult
Afrikaans Is'0. taal ,Ir Suld-AfrI
kaners. nle meer 'n "ele taaI" nle,
maar 'n taal wat meDse sum kan
bring. sal daar steeds mense wees
wat dlt but omdat hulle gedwtna
word am dlt te leer.

In 'n demokratlese samelewlng
waarln al die tale deel van 'n. ge
Iyke Suld-Afrlka sal \fte5o sal ek
een van baleweeswat dlt weer met "
trots sal praat.

Want Afrikaans Ismywioold

dogter rirlg nle Afrikaans wllleer Ek anthon hoe ODS tot 1916
nle. maklik Afrikaans. In enlge van 51

Nlemand In ons woongebled "vorme. begin prot bet met ons
praat Afrikaans nle, nlemand "kleurling".vrlende van die Kaap
kommunlkeer meer In dl6 taal nle. af.Nau praatons net Engelsomdat

.En op televlsle Is dit veel makllker ."" Afrikaans 'n ~-beteken~
am na die Engebe klankbaan oor gekry beL
die radio te lulster.

Sy kan nie verstaan waarom s1 Joernalis
Afrikaans. wat so oorbodlg In ons Ek het persoonUk, DBmatrlek,
daagllke lewe geword het, meet beslult am so min as mooDtllk
leer nle, Eken my vrou kan dltook kontak met Afrikaans te b~, nle
nle begryp nle. . net omdat ek DI~ die nut daarYan

Watnogergerls.lsdatmytwee Ingeslen bet om metmensete praat
jonger seuns nle 'n woord Afrl- wat my hut nle, nle omdat ek Is
kaans kan verstaan ofpraat nle. W8teklsnle,maaromdatbullem,
En bulle wil ook nle. klasslflseer In wat hulle dink ek Is

Ek en my vrou bet beslult om en wat buDe dink ek beboort te
een dag per week net Afrikaans te wees.
praat. My klnders dink dlt Is ver- Maar as 'n joemalls moes ek
skrlkllk saaaks, Afrikaans kon praatomdat dit die

taal van die meerderheld van ons
regeerders Isen ek moes verstaan
waarom huDe mense van 'nander
kleur onderdruk wll hou. _

Deesdae praat ek maar min
Afrikaans. nle omclat ek die wi
haat nle, maar dft wat dlt slm
bollseer. D1twas'n moellike beslult,
want Afrikaans was amper m1
moedertaal en.ek IsUefvlr die taai
met sy keelklanke. 51 aardsheld
wat dlt een YIn die tale van Afrika
maak_

PJatteJand
_ Ons dink almal dlt Is belang
rlker dat hulle 'n swart taal meet
leer omdat ons na 'n nuwe Suld
Afrika beweeg.

Waarom meet ons Afrikaans
praat as die Afrikaners wat die
land regeer - en die wat dlt wil

"" regeer - ons haat en nle wll h@ ons
moet naby hulle leef. sake d9fn of
sum met hulle skool toe gaan nle?
. Ole sltuasle op die plaUeland Is

nog erger - mense wat as "Indler"
geklasslfiseer Is, word In hulle
groepsgeblede Ingedruk en omdat
hulle al hoe mlnder kontak met
Afrikaners het, stel bulle nle meer
claarln belangom Afrikaans te leer
nle.
_ In plekke soosSoweto het Al'rI
kaans Die net 'n vreemde taaI geword
nle, maar ook die "taal van die

. onderdrukker".
Afrikaans asverpligte skoolvak

was tog die rede vir die onrus In
Soweto In 1916-

Hlerdle weersln In Afrlkllans,
gloek. het na "kleurnng"-geblede
ultgebrel.

-'~.Il
Afrikaans -
'n nagmerrie

•VIr ons en
onskinders

lSa2merrie
Wat deur ons ouus as

"vanselfsprekend aanvaar Is • dat
ODSgoed In AfrIkaans vaar op skool
- bet 'n nagmerrle vir ons en ons
klnders geword.

My dogter het onlangs, In baar
eersteJaarop hoi!rskool,sIeg gevaar
In Afrikaans en nle omdat die
onderwyser swak Is nle.

Oft Isironies dat die onderwyser
van Durban af kom - en dat my

SophiatowD
Toe ek In Brlttanje gewoon en

gestudeer bet. bet ek sonder ultson
derlng Afrikaans met my
landgenote gepraat.

Bebalwe dat ons lekker kon
sklnder en nlemand ons kon ver
staan nle. bet dit ons 'n gevoel van
gemeenskapllkheld, dat ons ~rens

behoort, gegee,
En toe beslult die Naslonallste

am ons van ons woonplekke te
ontneem - van Sophtatown, New
lands. Pagevlew, Newclare,

" Fordsburg moes ons In dulwehokke
van apartheid gaan woon. Ole
gedagte - of newer die verskonlng
- was dat ons sodoende ons Iden

"tftelt kon behou.

Witmense
DaardIe Identltelt word oledeur

am DIe, maar deur w1tmense bepaal.
016 w1tmense wat die Groepsgeble
dewet ultgedlnk bet. beheer en
toepas.

Maar saam met
"seltbesklkklng" het bulle ook ,Ir
ons " Bantee-onderwys",
"K1eurllng-onderwys" en "Indler
onderwys" gegee.

Terloops, mense wat as "wit"
geklassltlseer Is. ontvang DIe "Wit
onderwys" nle.

En deur virOIlS "selfbesklkklng"
te gee, bet hulle ons gedwlng om
Afrikaans en Engels op skool te
leer.OIt het 'n geweldlgeprobleem
vir skoolklnders geskep - in tot
nadeel gestrek ,an dlegene wat
Afrikaans wli bewaar en bevor
der.

Want slen, toe ons In die Na
slonallste se groepsgeblede gaan
woon het. bet die van ons wat In
Newlands en Sophlatown gewoon
en nog Afrikaans" gepraat het.
kontak met mekaar verloor. Ons
klnders het aile kontak met Afrl
kaanssprekendes. of bulle nou
"wit", "swart" of "kleurllng" was,
verloor.

AS kind bet die Transvalers ,an
Indlese herkoms wat Durban be
soek bet altyd vir die "banana boys"
- wat nle Afrikaans kan praat nle 
gelag.

Want al die blnnelanders kon
Afrikaans praat - of dlt nou sulwer
FAK-taaI, flaaltaal of kombulstaal
was. Sakemanne moes Afrikaans
kon praat om met bulle klante te
kommunlkeer.

Ek bet grootgeword In Sophia
town en bet duma In Newlands,
op die westellke grens van Johan
nesburg. gaan woon. Voordat ek
skool toe Is. kon ek reeds Afri
kaans en een of twee Indlese tale
praat. Klnders moes dlt kon praat
om met hulle oumas en oupas te
kommunlkeer.

My maats In Fordsburg en
Page,lew het ook Afrikaans - oras
naaitaal of as 'n beslgheldstaalln
geblede waar gemengde rasse
gewoon het - gepraat. Ole platte
landse Indlers het Afrikaans en

" een of tweeswart tale gepraat.

Charles leonard

Dan kan
dieLefties
oak
nartjies
gooi...
EK kry dikwels die indrukdatwitmense aandie linkerkant vandie
politieke spektrum sport as boos beskou. Vera! rugby word as
machogesien. "

"Die dikwcls voorskriftelike bleekspul word flou oor enigiets wat na
"seksisme" klink en rugby is kwansuis die beliggarning daarvan,

Se byvoorbeeld iets soos: "Sport is 'n baie belangrike komponent indie
stryd om politieke verandering in Suid-Afrika,' en die reaksie is arnper
dieselfde as op "Eugene Terre'Blanche het dalk iets beet" (bier bedoel jy
natuurlik nie Jam nie), "

As iemand wat van kleins af 'n sportfanatikus is, en 'n rugbybal op die
brein het, was dit - nadatekpolities alhoemeerbewusgeraakhet - moeilik
om my te vereenselwig met sekere fasciste wat ongelukkig sinoniem met
rugby geraak het,

Op skool het ek die onderwyser geglo wat gese bet 'ngesonde liggaam
huisves 'n gesonde gees. Dus,ek moes aan sport deelneem.

'n Mens kan gaan sokker speel, maar jy het reeds 'n agterstand teen
and~r ouens ~~t van baksteenhoogte al die ronde baI rondskop. 'Ii
Afrika~e outjte Iyk oak maar lekker lomp 9P'n sokkerveld, Jy wi! die
heeltydJOu hande gebruik - soos die Ellis-outjie wat in Rugby in Engeland
die eerste keer die bal opgetel en begin hardloop het,

Op universiteit was dit maklik. Jy kon vir die koshuisspan uitdrafen aI
jou frustrasies op die veld uitsweet;

Maar die probleem begin dum§,.
As jy nou niejuis 'n Burger Geldenhuysof'n Jannie Breedt is nie, word

jygedwingom slaansak te wees in een of anderobskureklubse derde span
saam met ouens wat "Tmonly here for the beer"-T-hernde veld toedra-
en dit bedoel. .

Die oplossing (na 'n artikel in die New Nation) was nie-rassige rugby
in "die bruin townships. Na 'n oproepof twee na die voorsitter van die
Pumas-rugbyklub kon ek my eerste oefening op 'n bofbalveld onder
straatligsterk ligte bywoon. Ons moes die veld met ander rugby-, sokker-
en hokkiespanne deel. .

In die begin is daar elIens gefrons oar die "lanie" wat, terwyl hy betaal
kan word om klubrugby te speel, am"die "ander kant" kom speel het.

Namyeerste wedstrydhetvanvoorsteouens indieklub my eenkant toe
geroep om aan my te verduidelik hoe nie-rassige sport nou eintlik werk.
Geen rassistiese aanmerkings nie, is aan my gese. Dit het egter twce kante
toe gewerk. Die eerste au wat my "grief' gee, is uit die unie uit.
" En dit het in die praktyk ook sogewerk. Een wedstryd is deur die
Chinese skeidsregter beeindig nadat een van die teenstanders se onder
steuners my 'n "AWB" genoem het.

Van die veld at het die skeidsregter am horn gesc hy sal hom bliksem
en die arme kerel het druipstert die sinkstadion verlaat.

~ie n~utjie van 'n ~" wat~e-~igerugby specl, het gou oorge
WUl en die getallevan Witspelers mdie Puma-gelederehet aangegroei tot
vyf.

Dinge was nonnaal • die rugby was hard, die biere na die wedstryde
lekker koud en daar is goeie vriende gemaak.

Selfs al het sommige hoogheilige grootkoppe in Sacos - by wie OIlS

geaffilieer was • baikot geskree as die naam Craven genoem word, het die
ouens na die tyd Naas en Michael en Dame se spel bespreek.

Die paar seisoene by Pumas, by nie-rassige sport, sum met my swart
kam~de, het my daarvan oortuig dat sport een van die belangrikste""
mamere kan wees am die walglike grense wat apartheid tussen OIlS

opgebou het, afte breck. Dit kan oak 'nbelangrike wapen wees indie stryd
am 'n nuwe Suid-Afrika.

'n Suid-Afrika waar dit nie nodig sal wees om teen die wense van die
meerderheid vanons m~erebellete koopomhiertekomrugby speelnie.
~ hoop.dat apartheldsport venier geisoleer gam worden dat die deure

na mtemaslonale ~elde .aI hoe verder oop vir nie-rassige sport sal
w~. Dalk sal da8.1 bleek lefties dansaam met ons nartjies op_Loftus kan
gool.
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Riaan Hofmeyr yanYeoville skryl:
Terwyl politiek sekerlik nie as onbe
langrikbeskoubnwordnie.en 'nmens
.Vrye Weekblad se wye (~n deeglike)
delling daarvan lean verstaan.wonder
ek tog of daat nie meet aandag aan
ekologie en die bedteiging van OIlS
planeetgeskenk Jean wordnie.

VeJ'Yolg op bladsy 18

Bedreigdeplaneet

DiegeteerdeJohannaSamao. wat bur
jarctankvir die bevl)'dingbeywerhet. is 'n
jaar1aterhalfbat in die Iande'ien wed: en
nooit weerduma nie.

Die gevol& was dat die MNR en baie
andetgrocpe vandag 'n bosoorlog voer om
hulleweerIe bevJy vandiewanadministra~
sie en onderdrokkingdeurFrelimo.

Mosambiek is 'n pra&tige land. Die
'< Zambezi-. Limpopo-en Komatie-vallcieis

so YlUlbaar dat indien 'n mens 'n klomp
Hollanders of Chinese daar,it. bulle die
he1c land satleanvoed en naguitvoer ook.

Frctimo onderMachel en ChissaDO bet
voJkome durin ges1aa& om MosambiekIe
vemietig.

Gam dieANCdieselfdemet Suid·Afri~
bdoen1

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,

Fordsburg 203~.'

«npartystaat in Mosambiek gcstig.
ABesake-ondc:memings.nywc:dJcdeen

. myne is gcnasionaliseer. .
ABepOvaIC eienaars van geboue.bote.

•ciendornme. hoICtJe cnsovOOl1S is onteicn.
Alles is deur die staat oorgeneem.
WerkerskomitcesbetdiebestuurvanUoot
pIase.fabricke en myne oorgeneem.

Die wcrters van die groat suik.cr'-on.
dememings bet self besluit op die bota
suikeniet watperdag gesnymoesword.of
hoevcclureImIle in die fabriekmoeswert;
Dievorige eienaars wat hu1te nie am Pre
limo woo onderwerp nie. is aangcse om
Mosambiekbinne24 imrleverfaalmetnet
24kilogrambagasie~;i'

Die mcesIC Pmtugese is deurdie 2411A
wet Jeraak en butJe bet..nes verloot.

Machel was teen kelke'gekant en bet
self. met stewets dear 'Jlmoskee gestapo
Chissano bet bes1nit om alte Said-Am·
kaanse eicndom Ie onreien.

Baie Suid-Afrikmmis in die rronk
gestopen'ngrootJospry.is~omhultc
vry Ie lay. (Net IOOS in die middeleeue.)

Dur was vmkeie ander organisasics
wat butte beywer bet vir bevrydinJ nL
Fumo.Gumo,Frecomo.Unipomo,PCNen
andere.

AIbietdieUoepe is binnedriejaar deut
Machel en Chissano onderdruk; 600 Jedc
en leiers is &evang; voor die pubtiek ge
paradeeren toe na kampe gestuuren nooil.
weer vangehoofDie.

HOUjOll
naasteliefde vir
Boeremeisies

.
CF Geytr, vanCachetweg 55,
GtrJDiston skryl:
Die briewe oar Mosambiek was baie
interessanL In die verkde bet ek Mo-.
sambiek dikwels besoek. en die land
van suid lOt noordgesien.

Duma bet ck dit ook ceo keer bcsock
nadat mlimo oorgencem bet.

In die begin bet Frelimobesluit om die
Portugesebewind&cwelddadigoorteocem.
H~asecrs lestam deur Amerika wat
M . geheJpbet. en laterdeur ROlland
w vir bel en Chissano van geld en
wapenJ voorsicnbet.

Hulle ecrslC doeJ was om sabotasie Ie
plCC& en dielandvirdiePortu&eseonregeer
bur Ie maak.

Na die val vandie regcring in Portu~al.

bet Frelimo 'n Marxisties-sosiaJistiese

Gaan die ANC dieselfde doen?

Bernard Saaymanvan Westdene
skryf:

Toe ek Sondag die transkripsies van
EugeneTerreBlancbe en lani Allan se
telefoongesprekke lees. bet ek besef:
n6g'n eerbare Boerseunisgevang indie
verleidelike strikke vandieagente van
die Engels-Joodse geldmag.

OfhctjulieniegeweetdieSundayTuues
behoort hoofJaaklik am dieOppenhcimcrs
nie?

Eugene betoie 'n tansgehadDie.
Die VfOl1 bet met al haar maniertjies.

swaaiende beupics en b1oedrooi mondjieby
homamgekomenewehulpctooshaaropsy .
manlike eer beroep en om hulp gevn.
, Wat moes hy docn? Vir bur sa wyk.
satan? Is die eerbare Boerc-mamctnie tog
om 'nbandvanhulpuitte slCCkensO'nmens
wannte am te bied nie?

. Endiswaardiespinnekophom indiewcb
vasgevang bet.Hoe!J1CCfby gehelpbet.hoe
meer by '0 skouergebiedbet waaropsyIron
hnit. hoe meer warmleby baar ge~ce bet.
hoe dieper het by verstrik ~etaalc.

Dit wasso mooibeplan.Net toe bymooi
vu is. toe begindie storiesin die kocranIC.
Entoe diewmldvirbur tewarmword.wat
doensy?

SprinJ: op die ecrsle vtiegtuig terng
Engetand toe. natuurIik. wurniemandbur
kan bykom Die.

Boonop bet sy 'n koerant waarmee sy
born verder tan bes'wldder. en by, ecn
voudigeBoerwatbyis,betniks. Miskiennet
die Citizen watsoms helpomsykant lemf.
Ensy woorden sy ea.

Laatdu'nlesweesvirander.'n Mensdurf
nOoit hicrdie nustcliefde ding Ie vcr VOet

nie. K.om OIlS houOIlS naasteliefde virBocre
medics.

Meisies mel skoon. oop gcsigle sonder
grimerin~ en JohnsonJ Baby Powder op
bu1Ie bonte.

J4

>
Vlok se drogbeelde

"Is dit moondikdat icnund wat R14 000 per maand
verdien.Die dierebning Un betaalvir die vervoervan
sy wildnier - DP·1cier WynandMalan oor staaUpre-

/' sidem PW Borha Ie japitstappic WaarYoor 'n poli-
_....-.,·,,·""oertuiJ gebruikis.

"Dieverwysing na dieANCas 'deseen geneb1apiesait
die bosse'dui OJ' grondigeoningeligthcid en 'n onbe
holpe paging om '0 buite-parlcmcntbe grocp S~
Afribnc:rs as persone Ie dcgradeer.". SJaywmgilde
voorJiuerJeanetteFerreiraoorDocSerfonteinseverlda·
ring oor Jwr bedanking uit dlCGiJde•.

IDdicnom ~c:cn andc:rrcdc: me.vadiendie NasioniIe
Put)'omdcurdiewilkiescn vczwerp Ie wordweens
die drogbee1de., 'vadruiings en bla1ante leuens wat
001' die builC-parlcmauae prokS teen die wil Vet
kicsin~ vOlqcbou word.

Sovcelblatantespook-opjaayomslCmme te 10k.
bd Suid·Afrika bnlcIus gaien.

Oil isduidelikdatdieNPgroolgcskrlkbetoordie
matewaarinhullestemmenalinbennaregsverloor.
Vaskeie mcninpopnamesbeldilbewys. Endie NP
isnavietdebdcsvanongebreideldemagDie in staat
om dille hmtecr nie,

Asdit IXtmsbddige fodics wasWaldieJdmlaDJe
van 6 Septemba effcns sou beinvJoed - soos PW
Bothasebiltong watDieregti~ 'uskandaal isnie - sou
dit Die eintliItsaat gemaakhet nie.

Maar AdriaanVIole en sy mUegas - selfs Genii
ViljomenW'allic:vanNieketkhelywetigmcegedoen
- bdbiMe'npaardaedurin geslug om'n nasionale
konffik:psi~ose te skep wat in ODS landmel sy hoe
pohuekctemperatuur bittergevaarlikis.

Datdiebangmaakstoriesboonopopleumsberus,
isonvergceflik. DiebrcCdemokraticscbewegingbet
dit vandieeerste dag afbaic duidclikgemaakdat hul
proICSYeldto& sondcr coige gcweld ~am geskied,
Eergislet se prokS by hospitale was 'n dceglike
bewys daarvan- en in skapc: tcenslClling met die
bewetingedatdieproIes melklcefmynevergeselsou
gun.

Niec:cnvandieminislCDofhulmondstukke indie
mediabetdiemlikheidgebadomdie brei!dcmokra
licsebeweging vandiemilim vlc:w:I van die ANC
te onderJkci nie, Dieguc:niIla-aanval op 'n polisie
tanlOOr in Brixton bet byvoorbceld niles met die
proICSYeldto& te make ~ehadnie.

En dcurgaans is die woord wat in 'n Ccsatu
verklarin~ gcbruik is, "militant-, gelykgestel am
-miJirer". '

Dur is 'n nog mea ontslCIlende vermoede wat
nou weerk:op uitsteek: dat vandiebomontpJoffmgs,
soos die em by die JO Strijdom-bospitaal. Die die
wert vandieANCwasnie.maarvan 'n rabionb'e
mag biJme die land.Dil is onboudbau.

Fnigicmand wat hom- of bamelf 'n dcmokrul
noem.moetsckcrsaanutemdatlandsbtugcrsdie teg
bet tot politickewilsuitdnJkkinl. Dil gam Diebiet
om die verkiesing van skoolprd'ebe nie; OIlS praat
mervanfundamentcle menscregtc. As daarrncnse is
wat weens die grondwet sodanige uifdJukking by
wysevan'n stem virdieparIemcntonrsC word.volg
ditsekatikdat·nstemvanprolCSlaathoormagword.
so1ank dit wecdsaam is. '

DitiswaaroordiebrcCdcmoIallticsebewepng se
veldto& gam. , -

Dit verdicn Die net die ilegrip Die. maar, die
onderJteunin& vanaile billib Said-Afrikaners.' ,

Die Wits-vergadering .

Die bdJandcling wat ZadJ de Beer en Van Zyl
S1abbert by die Univc:rJiteit vandie W'atwatenrand
ontYan~ bet. was siJmcJoos enonbcskaaf.

OnsvmtaaDdatdie teien vandie brei!demotaa
ticsebcweging weierom ·n verhoo& met Jciersvan
die DP Ie dect M di6party Ie besJuitom weiam die
vertiesing vir die HDis van Afgevaardigdes ded te
neem.

Ons dink ook dit was 'n vcdceerde en udcB·
kortsi&tige beslunvandie DP.en die weieringdear
CasSalojeevandielndim Congressomsaammet De
Beer Ie put. is onsesinsieM.biIlike protes.

,Mur diejong hec:dJoofde se doodskrceuvan die
spdtrswas~en~rabidl:

C
:,_~ enondemokmies. omdie minstcdaarvan te K. En

dil boon aIJennins by ·nunivcrsiteit..
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MENINGS

Gogga maak vir baba bang
- en baba verveel hom dood

'nog, en die protesveldtog looprustig
sy gang.
* Nou is daar 'n nuwe kompetisie: .
die kabinetslid wat die volk eerste
kan laat ophou gaap van verveeld
heid.

gevlug het. Toe trek die NP vir Dr
RinaVenter nader - dis nou die een
van koeksuster-, pannekoek- en
tertjievoufaam. .

Brolloks se kollega dag toe met
Nasionale Vrouedag volgende week
en al die vroue wat as kandidate in
die verkiesing staan, sal dit aange
naarn wees an metDrRina'nwoordjie
te voer oor die Afrikanervrou, want
hulle Ie ons na aan die hart. Soos dit ,
gaan in ons beroep is 'n afspraak
gemaak en enkele ure voor die
ontmoeting bevestig,

Maar 0 wee. Die Vrouefederasie
het met die deegvouery seker ver
geet om basiese etiket ook in die
program in te werk. Want toe Brol
loks se koUega opdaag, was Dr Rina
skoonveld . en ook nie beskikbaar
later, more, oorrnore of die dag daarna
nie,
*Nee wat, Rina,ons val nie vir die
storie nie. En waar gaan jy ambas
sadeur word?

Baie pIS

As die OP staan vir Drie Pampoene,
waarvoor staan die KP? Klomp
Pampoene, En die NP? Net Pam
poene.
*Die P kan natuurlik vir iets anders
ook staan, ne?

net na sy besoek aan Europa?
*Kan dit wees dat die Vaalseun aan
sy broek voel dit gaan nie goed gaan
met die verkiesing nie, en hoe min
der hy daarmee te doenhet, hoe beter
vir sy eie beeld?

'n Mens kies jou
vriende..•
Aan jou vriende sal jy geken word,
lui die spreekwoord.Nog 'n ou vriend
van die NP-regering • 'n man oor wie
oomJohn VorsterenPWBothanogai
erg was - het weer die voorblaaie
gehaal: Alfredo Stroessner. Die drie
het nogal heen en weer gekuier.

Hoekom is Alfredo in die nuus?
Hy word deur sy land se regering
weens die moord en marteling van
die gewese opposisieleier, Mario
Schaerer Prono, aangekla.
* Laat 'n mens dink aan die ander
groot pel van die NP-regering, Keiser
Bokassa, wat van mensvretery aan
gekla is nadat hulle sy kok met rys
opgestop in sy yskas gekry het,

Die NP se weghol
kiesafdeling
Oral in Innesdal lees die plakkate:
Dis KP wereld die. Miskien is dit die
een kiesafdeling wat die KPverdien.

Bets was dit Albert die Leeuehartjie
. Nothnagel wat voor die aanval van

die regses op sy matjie Holland toe

Druk dit in
jou pyp en
rook dit!
Oulike idee gewees
van die KP, die
plakkaat wat se After
NP Action, ANC Sat
isfaction. Maar toe k1a
die vervaardigers van
Lexington-sigarette,
op wie se advertensie
dit gebaseer is.ennou
is die plakkaat terug
getrek.
*Wanneer gaan Surf
en Omo kla omdat die
KP hulle advertensies
vir spesiale witheid
gesteel het? En het die
Gilde van
Tweedehandse Motor
verkopers nie ook 'n
saak teen die Nasio
nale Party virhullehele
verkiesingsveldtog
nie?

Waar's die Vaalseun?
Wat het van FW geword? Is ons
kroonprins se profiel nie vreeslik
laag vir 'n man wat in September
baas van die plaas word nie? En ons
het dan soveel van hom gehoor tot

AS hulle nie so roekeloos met OIlS toekoms omgegaan
het nie, sou Brolloks nogal jammerkon voel vir die
Natte, Niks wil vir hulle reg loop nie en hulle kan
nie hulle koppe oplig nie of die koeels fluit om
hulle.

Uit desperaatheid het die manne vir Vlokkie
nadergeklap. Hy moes sy Iyf ghostbuster hou en 'n
spook loop soek om die stemvee mee
die skrik op die lyf te jaag.

Dit kon ook nie sommer enige
spook weesnie - dit moes 'n swart of
rooi spook wees,

Envoor jy kan se "wildsvleisskan
daal" toe tower die bekwame Adriaan
'n mooi vet spook op. Sommermet 'n
lekker naam ook, die spook: BOB.
Baie Desperate Besigheid.

Toe's daar sommer 'n kom
petisietjie in die kabinet: die een wat
die spook die grootste en lelikste kan
laat Iyk, kry 'n naweek saam met FW
en Marike by die Polisie se ontspan-
ningsklub. '

Willie van Niekerk, die onge
sondste minister van gesondheid wes
van die Steenbokskeerkring, was
eerste van die merk af met 'n waar
skuwing dat die bree demokratiese
beweging kleefmyne by hospitale
gaan plant as deel van hul protes
aksie.

Gerrit Viljoen, wat uiteindelik .
besluit. het om alle pretensie as 'n
intellektueel te laat vaar, het ook nie
te sleg gevaarnie. Die BOB is net 'n
nuwe naam vir die ANC en daar is
geen manier waarop die BOB se
protesaksie nie op geweld kan uit
loop nie, seg hy.

. Maar niemand kon die Kulkuns
tenaar van Weddenhorde klop nie.
Aand na aand het hy die spook laat
loop en Antjie Somers na 'n lieftal
lige Rooikappie laat Iyk -,

Die kompetisie is uitgestel nadat
die spook glad nie wou perform toe
hy moes nie, Al die hospitale staan

••onvermoe·
U smoothness se algehele

imponeerwerklik

Your Smoothness,
Die huishouding Klaagvooitmoet in
alle nederigheid aan,u hulde bring
oor die onverdunde gladheid van u
onlangse performances. Miesies
Klaagvoort, nooit maklik om tevrede
te stel nie, en boonop luidrugtig
daaroor, isbuitensporig geimponeer
deuru algeheleonvermoeom selfs 'n
enkele oomblik eerlik te Iyk. '

Vir 'n wese wat onteenseglik eerlik
moet wees, en boonop so 'n opregte
boodskap namens sy meester moet
verkoo.dig,wil dit darern gedoenwees.

Ewenwel, dis duidelik waarom u,
van aUe mense, die propaganda
portefeulje van die Party beklee (om
nie die filmwese te vergeet nie): nie
net is die balies so leeg dat daar
niemand anders is om die joppie te
verrig nie,maaru is uitnemend"glib".
Wat natuurlik nie vir 'n oomblik met
glibberig verwar moet word nie.

Ek wil u nietemin 'n ou ietsie aan .
die hand doen wat ek aan Moeders
knie geleer het: woorde is nie net
daar om gespreek te word nie, maak
nie saak hoe opreg die ou gesiggie
probeer lyk nie.

Woorde moet betekenis he, en
weet jy wat? As jy huUe reg inspan,
sooseendjies almalin 'nry,kanhulle
selfs sin maak, mits jy onthou om 'n
werkwoordjie in te ryg,

Dis darem seker net Roelfie
Groepsgebied wat 'n hele toespraak
kan lewer, op Engels en op Afri-

kaans, sonder om 'n werkwoord te
gebruik. As u nou so 'n hele spul
letjie woorde agtermekaar sit, en
sommer 'n werkwoord uit die lug
gryp,kan dit selfs lyk of u 'n boodskap
oordra. '

Dink net hoe effektief dit sallyk,
die seepgladde delivery, die
ontwykende oe en nog 'n boodskap
daarby. Dit moet sweerlik onweer
staanbaar wees,

Dan nog 'n laaste ou wenkie, u
wartkelende (of moet ek se wande
lende) party het elke stootjie nodig:
gaan na mister Vlok, hou hom dop,
en sien hoe 'n mens maak om daardie
gepynigde preutsheid op die gesig
gie vas te vang.

Dat'nmens met so 'n gelaat soveel
dubbelsinnighede en halfwaarhede
(of is dit nou halfleuens?) kan
kwytraak, verg jare se oefening en 'n '
vasgekluisterdheid aan voorbartk in
kerk en parlement.

Laat tog gou van u hoor daar
vanaf die slippery slope, as u dit sal
verskoon, ons verlang baie,
Met rotsvaste bewonderlng,
Klaagvoort

Geagte meneer
Klaagvoort,

Laat my toe om u ten eerste te
versekervan my opregte waardering
vir u ondersteuning in hierdie tyd.

Egbert~~1aiagvoort

Aanvaar ook my innige en onver
bloemde bewondering vir u uitstaande
rubriek, ek geniet dit nog self meer
as war"die Volksheld dit geniet, en
dit wil gedoen 'fees.

U voer die, politieke debat tot
ongekende hoogtes. V versierdie
politieke spektrum met 'n onwrik
bare waardigheid. U voortreflikheid
~ "lrdalleenlik maar oortref deur die
wonderskone driekamerparlement, 'n
monument vir die boodskap van
onderhandeling. Of so-iets.

Oankie vir u wenkie oor die werk
woorde; ek het nou al ses of sewe
gebruik, en ek voel skoon Iighoofdig

van die pret, Roelfie sal weldra by
die geheimpie ingelaat word, dis tog
so lekker, sodra hy puberteit bereik.

Die feit dat sommige mense die
oeontwyk, is bloot 'n kultuurverskil,
daarvan kan u opreg verseker wees.

Opreg,ja. Wie is die mister Vlok
waarvan upraat? Skeurendeouparty
ken nie al sy vleuels nie. Laat iog
weet.
Met opregte groete,
Stoffel Bek

Ontvanger se
vagevuur

Vrinde, Miesies Klaagvoort kom
nou net hier aan, uitasem en skoon
flushed soos hulle se. Het glo mili
tant haar gaan aanmeld by die plaas
like Ontvanger, net om te wys dar
almal gelyk belas moet word, dis
immers ons demokratiese strewe.

Maar sy het nie daarin geslaag
om <lieou siel se kantoor te ontwrig
nie - chaos is benede ontwrigting, .
sien. Oswald se mens mag nie so van
die Ontvanger praat nie, hy kan jou
in die vagevuur dompel, dis glo
voorgeskryf in wetgewing, .

Boonop kan hy nou ook op die
. lasterwagen spring, dis mos die nuwe
nasionale sport. Oswald se 'n mens
kan nouglo 'n heIe beweging met een
klap belaster en net eenmaal betaal,
dis wat met Sy Hoogdrawendheid se
Inkatha gebeur het. Moeder wonder
of die BOB ook met one fell swoop
belaster kan word, want hulle is dan
so groot, (Moeder het tot onlangs
gemeen BOB staan op die vals

nommerplate wat die polisie se
kwartiermeester so gerieflik byder
hand hou. Meer daaroor later.)

Maar nou hoor ons op- TV van
mister Botha van die NP dat dit alles
'n verdigsel is, die BOB is so klein
dat jy hom skaars met die blote-oog
kan sien. Net met 'n jaundiced eye,
Iyk ditmy.

Die mister Botha isglo die propa
ganda-koordineerder van die Party
in die verkiesing.

Egbertusmerk met belangstelling
dat die agbare lid klaarblyklik die
onbenydenswaardige taak gegee is
om die vyfjaarplan van 'n planlose
amorf aan die publiek af te smeer,
bloot as gevolg .van die uiterste
gepastheid van sy naam: Con. Soos
in conjure, con-trick, continental,
stoff-op, En confused.

Nasionale etos?
, Van die vals nommerplate ge

praat, diar's geen waarheid in gerugte
dat die ou goedjies byderhand gehou
word vir onvoorsiene gebeurlikhede
nie, Soos om nie uitgeken te word
wanneer misterieuse bomme links
en regs ontplof op onskadelike plekke
nie, hoe nader die verkiesing kom,
Oswald se dit kan nie wees nie, dit
sou in stryd wees met die nasionale
etos.

Die wat?
Oswald se hy het nie gepraat van

die Nasionale etos nie; die Party is
nog op soek na een, en meen die
ANC het daarmee weggeloop. Wie
sou ons tog kon blameer as dit nie ,
was vir die antichris nie?

~ ....

• MUM ;
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Japanners nou minder rassisties

INTERNASIONAAL

bruik.
'n Aantaljare gelede het die

speelgoedvervaardiger Takara
besluitom op te hou om 'n klein
swart plastiekpoppie met die
naam Dakko-Chan as sy han
delsmerk te gebruik.

Hoewel die vervaardiging van
die popple self verlede jaar na
vele proteste opgeskort is, word
dit nog steeds op poskaarte en
ander skryfbehoeftes gebrulk.

Dakko-Chan, met oordrewe
swart gelaatstrekke, is die eer
ste keer in die sestigerjare ver
vaardlg en was uiters gewlld
hler,

En die Sanrlo-korporasie, 'n
klerevervaardlger, het nou ook
besluit om Samboen Hanna 
'n klein seuntjie en dogtertjie
met oordrewe gelaatstrekke 
In sy somerversamellng te laat
vaar nadat 'n artikel verlede
jaar in die Washington Post
daaroor verskyn het•• AFP

iste in te Jig om nie klere ofander
voorwerpe wat swartmense kan
beledig saam te neem nle,

Daar is baie min swartes in
Japan, behalwe 'n paar Ameri
kaners watwerk by Amerikaanse
mllltere lnstallasles.

Rassisme het In 1986 'n opskud
ding veroorsaak toe die Japanse
premier Yasukiro Nakasone gese
het die intellektuele vlak van die
Amerikaners is laag weens die
genetiese invloed van mense soos
Puerto Ricane, Mexikane en swar
tes.

Sy uitspraak het skerp reaksie
uitgelok van swart Amerikaners
wat gedreig het om J apanse pro
dukte te boikot.

Tweejaar later het die bohaai
weer opgevlam toe Michio
Watanabe, 'n leier van Japan se
konserwatiewe regerende Liber
ale Demokratiese Party, swart

.Amerikanersdaarvan beskuldig
'het dat hulle kredietkaarte mis-

'In Rockkonsert om die elnde van Marxlsme te vier? Geesdrlftlges by die clepten
konsert In Maputo. (Foto: Steve Hllton-Barber- Afraplx)

Elizabeth Zingg

TOKIO· Die Japanners, moeg
vir aantyglngs van rassisme,
probeer nou om hulland van
ooglopende rassime te suiwer.

Calpis, die koeldrankvervaar
diger, het ges~ hulle gaan van 1
Januarie afhul handelsmerk van
'n swartman met dik Iippe en 'n
wit hoed wat aan 'n strooitjie
suig, verander.

Hoewel dit hier reeds 65 j aar
lank gebruik word, is dlt 10jaar
gelede van uitvoere onttrek.

Die besorgdheid oor
beskuldiglnge van rassime is deur
In onlangse voorvalin Washing
ton DC versterk toe 'n jong
Japanse toerisdeur twee swart
mans gedwing is om sy broek
met In rassistiese prent daarop
afte trek. '

Japan se department van
bultelandse sake het reisagente .
onmlddellik aangess om toer-

onthou-Maputo
tog .die sigarette
en die bier
MAPUTO - Eksoties, idillies en erg vervalle, Ditisdie woordewatby Inmensopkom
as jy die Mosambiekse hoofstad vandag wi!beskryf. ' '

Maputo is weer heel toeganklik virSuid-Afrikaners • mitsjy sigarette en biere injou
motor hetom makliker deurpadblokkades te kom, enjou dokumentasie in orde is.

Daar is nuwe hoop in die Afrika-stad van teenstrydighede. Nuwe hoop vir vrede en voorspoed.
Duisende studente en werkers het verlede naweek deelgeneem aan 'n tweedaagse viering na die

Frelimo-partykongres se besluit om weg te beweeg van die streng Marxisties-Leninistiese beleid,
'n nuwe rigting in te slaan en vrede na te jaag.

Die feesvieringe het die vorm van 'n Westerse rock-konsert en 'n Oosblok-militere parade
aangeneem. '

Terwyl die sentrale komitee van Frelimo Sondagmiddag besig was om 'n politburo - wat een van
die wereld se armste lande op 'n nuwe weg moes lei - te verkies, het die Britse roekster Eric Clapton
in Maputo se sokkerstadion voor 'n gehoor van 60000opgetree.,

Met die ritme van Clapton se "I shot the sheriff' wat deur die stadion pols, het 'n Rooi Kruis
vliegtuigstadig opgestygop pad na die binneland waar meer as die helfte van die land se 15miljoen
inwoners afhanklik van die organisasie se noodlenigingsdiens is.

Dit was nie 'n gewone popkonsert nie. Die mense was emstig en het nie gebokspring van genot
nie - waarskynlik die gevolg van 13jaar se leef in die skadu van 'n oorlog waarin meer as 600000
mense dood is. '

Dit het 'nmens weI deeglik besef,veral asjy die"avontuurlike" manier gekies het om by Maputo
uit te kom,

OnshetSaterdagoggendom drie-uurpermotoruitJohannesburg vertreken deurSwazilandgery
om Komatipoort te vermy.

Ons probleme het aan die Mosambiek-kant begin; niemand kon Engels verstaan nie. Gelukkig
het 'n vriendelike Mosambieker as vertaler opgetree en onsgebrek aan dokumentasie - jy moet kan

bewys dat jy die eienaar van die motor is - aan sy landgenote by die grens '
verduidelik. .

Hy het ook belowe om ons drie motors deur die drie groot padblokkades
te neem. Hy het 'n redelike risiko geneem. Ons het meer as net 'n risiko
geneem; ons moes vetgeeom by hom te hou. Die pad was vol slaggate - die
gevolg van landmyne. '

Daar was ook heelwat nie-amptelike padblokkades wat deur soldate
ingestel wordvir motors wat kuier-kuier ry. ,

Die eintlike padblokkades het nie werklik probleme gebied nie, solank jy
'n paar biere of sigarette in die motor het. Die laaste padblokkade was ook die
grootste een. Dit was deur die verkeerspolisie beman en letterlik alles moos
uitgepak word.

Hier moos ons vrlendelike Mosarnbieker mooipraat
Maputo self was vir my 'n bittersoet ervaring vanweedie pragtige

argitektuur wat dikwels redelik vervalle is. Oak die talle betonwoonstelblokke
en uithangborde wat nie aan hul beloftes voldoen nie.

Wat gaan gebeur as die stedelike verval nie stopgesit word nie? 'n Vraag
wat telkens opgekom het, '

Ons - elfmense - het spotgoedkoop teen RlOO vir twee dae in 'n penthouse
bo-op 'ndertienverdieping-woonstelblok gebly. DieZambi-restaurant, op die
hawefront, het ons mae goed gevul met eksotiese seekosse sonder dat
eksotiesepryse daarvoorbetaal moos word. 'nJazz-orkes, wat Charlie Parker
komposisies aangedurf het, is werklik deur die gehoor waardeer.

By die beroemde Hotel Polanakanjy slegs met dollars ofrande bier koop.
Die Dallasagtige hotel is heeltemal ontoeganklik vir die gewone Mosam
bieker.

Die strande is pragtig. Jy kanvrugte en bier op die markiekoop en die see
was louwarm, sout en vlak. Daar is talle vissersbootjies wat hul vars vondse '
by die mark verkoop het, 'n Heel idilliese prentjie met palmbome, wit sand en
blousee. '

Die terugkeer was baie makliker en niemand het ons probeer stop by
karnma-padblokkades nie. ' "

Al die probleme ten spyt, is Mosarnbiek baie toeganklik, selfs per motor. '
Jy moet net daai papiere reg he om die wonderlike land te kan ervaar.

Sarie Potter

,t

,'>

Magda Abu-Fadil

TEHERAN -Iranesevroue is vry om in hul eie land aan politieke
en ekonomiese bedrywighede deel te neem maar dit moet binne
die Islamitiese raamwerk geskied, het die dogter van Iran se ,
oorlede gees tel ike leier, Ayataollah Ruhollah Khomeini, hier
gese. ,

"Ons het geen beperkinge in hierdie samelewing binne die
riglyne van die Islamitiese wet nie," het Zahra Mostafavi in 'n
onderhoudgese.. "In werklikheid is vroue met spesiale kun
digheid van besondere waarde."

Mostafavi, wat 'n doktersgraad in filosofie het, was een van
die stigtersvan die Vrouevereniging van die Islarnitiese Repu
bliek van Iran drie jaar gelede. Sy is hoof van die organisasie.

Die 49-jarige rna van twee se haar organisasie het agt takke
en bevorderpolitieke, kultureleen sosiale aktiwiteite van vroue.

Sy se sy is ten gunste daarvan dat Iranese vroue hul rolle en
regie beter moet verstaan. "Aangesien ons in 'n Islamitiese land
woon, het almal kennis van Islam, en die Koran gee die nodige
riglyne,' , ..,

Langs 'n lang tafel met 'n foto van haar pa in die agtergrond,
het sy die Weste veroordeel omdat hulle die beeld van Iranese
vroue verdraai.

"Ons probeer onsself verdedig en toon ons teenkanting teen '
Westerse lande weens hul negatiewe inligting.'

In die tienjaar sedert die Islamitieserevolusie hetvroue meer
regte in die open bare lewe verkry as onder die Sjah, wat deur
haar pa ontsetel is.

Vroue.'vryln
'Iran; se
Ayatollah
sedogter
"Ek is ook 'n huisvrou, en ek gee klas aan drie universiteitc:

Teheran, die Vrye Universiteit en die vroue-kollege AI-Zahraa.
"Statistieke wys dat vroue vandag baie meer aktief is as

onder die Sjah. Baie van hulle is die hoofde van organisasies of
dien as direkteur-generaals van openbare instellings.'

Vier vroue, waarvan een aan die Vrouevereniging behoort,
dien in die parlement van 270,het sy gese. ' ,
" Ayatollah Khomeini het vroue aangemoedig om aan die

openbare lewe dee I te neem en 'n hoe profiel op aile vlakke te
handhaaf, het sy verklaar. .

Nie almal stem saam dat Iranese vroue vandag meer vryheid
geniet nie. Terwyl baie Moslems argumenteer dat konser-'
watiewe kleredrag verhoed dat vroue seksobjekteword, sien

, ander die kleredragkode as 'n beperking van hul vryheid.
Sedert die revolusie moet Iranese vroue kopdoeke, kouse en

rokke wat tot onder die knie kom, dra. Hulle kan ook die chador,
- 'n lang swart rok wat alles behalwe die gesig bedek - dra.

"Behalwe vir die annes en godsdienstiges vergoed die meeste
vroue vir die kleredrag deur tuis en by private byeenkomste te .
dra wat hulle wil," het 'n Iranese middelklasvrou gese.

, Sy het bygevoeg dat Mostafavi se organisasie, wat tra
disionele Islamitiese kleredrag bevorder, nie verteenwoordi
gend van Iranese vroue is nie. "Sy praat nie vir ons almal nie.'

, Die kleredragkode het onlangs effe verslap.
Vroue watjare gelede dit nie sou waag om sondern chador

buite hul huise te verskyn nie, dra nou kleurrykekopdoeke en
rokke hoer as die enkel waaronder ontwerperskoene soms
uitsteek.

Op die politieke front, het Mostafavi gese, ondersteun haar
organisasie die presidensiele kandidaat Ali Akbar Hashemi
Rafsanjani.

"Ons verwag van die wat in die verkiesing verkies word om
Ayatollah Khomeini se doelstellings na te streef.'
, , Sy het haar pa as 'n ferro dog toegeeflike leier beskryf, wat
sy kinders deur sy voorbeeld grootgemaak het. - AFP
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BOEKE

Skrif aan die muur is maar yl
Tussenvuur deur Richard

Geldenhuys, ultgegee deur
Human en Rousseau. (R18,95

pius AVB.) Resensle deur
ANDRe P BRINK

IEMAND watwildig,salek nooit
teenstaan nie: dig kan 'n noodsaak
liker aktiwiteitvir die gees wees
aswatbaiemensewil toegee. Dis
wanneerditkom bydiepubliseer
van watgeskryf is, dat probleme
kan ontstaan - want dan eis jou
maakselsreaksie; dan eisdit ook
'n toets aan wat in die hele kon
teks waarin jy publiseer, reeds
deur andergeskryf is.

En die Afrikaanse poesie oor die

hele spektrom van die private ache
tot betrokkenheid (om by die mode
teenstelling te bly) staan op so 'npeil
dat iets soos Richard Geldenhuys se
Tussenvuur gewoon nie die mas kan
opkomnie.

Die private kom meestal nie by
die private Yerbynie; die meer geob
jektiveerde bly byna deurgaans dun.

Dit mag klink na 'n te mega
nistiese aanpak van die bundel,maar
inderdaad word dit so, in twee afde
lings aangebied: oorwegend
liefdesverse in "Dagboek" (met toes
pitsing op die lief en leed van 'n
verhouding in die onderafdeling
"kersligkantates" en meer op die
eensaamheid wat daarop volg in
"glaskokon"); ietwat meer "open
baarheid" in "muurskrif', wat self

ook weer in twee onderafdelings
georden is. Met, tog, raakpunte - en
die geledinge in die bundel is nie
onverdienstelik nie - soos wanneer
die vroee gedig "breinspoel" al
vooruitwys na die latere afdeling:

. "(hier) probeer ek
metjou koue asem
op die muur
skryf",
Sjarmante momente is daar wei,

soos in "inkeer" waar die tyd oor die
minnaars "op die dak/ van onver-

. vulde drome" verbytrek en - met 'n
Breytenklank daarby - "sy gelapte
seile/ span oor ons 00"; of in enkele
van die "short stories". En veral
wanneer 'n minder presieuse taal
gebruik word om die emosie in die
bek te ruk, ontstaan soms iets heel

behoorliks, soos in "(feeling the
spaces)":

"nanaggesprek
hy
en ek

ek vra:
van waar swart voe"
watter tyd?
watter plek?

hy se:
watchjou bek".
Dus: 'n talent vir die delikate

vasvang van die emosionele moment
is daar wei by Geldenhuys. Maar die
geheel bly darem alte yl op die op
pervlak swewe. En terwyl daar dan
sprake van "rnuurskrif" is, moet mens
onthou wat op daardie Bybelse muur

Onder redaksle van
VICTOR MUNNIK

geskrywe was: "Mene tekel ufar
sim."

~.

"Ons oindwatu
soek

'n Coeie bock is
die enigste

sleutel wat die
deur van vrye

gedagte oophou

van
onder
andere
die
bleeksiele

. waar dit op die grasperk aan skerwe
Ie. Sy vriend se aan hom: "Tough
break Rusty. Seven years bad luck 
of course, in your case, that works
out to 49 years."

Of, die hoender wat ewe beteu
terd in 'n mistroostige tronksel aan
sy selmaat ('n mens) vertel: "So then,
when Old MacDonald turnedhisback, .
I took that axe, and with a whack
whack here and a whack whack there,
I finished him off."

Larson is 'n heel norrnale 34-jaar
. oue gewese platewinkelklerk met 'n

passie vir die jazz-ghitaar. Hy spee1
driekeer'n week basketbal, verhitsy
koffie in 'n mikrogolf-oond en los sy
vuil skottelgoed in sy opwasplek.

Van sy strokiesprente se hy: "As
jy te analities raak, sal dit vergaan in
'n rookwolk. Dit is Ofsnaaks of nie
snaaks nie." ,

Nes jy daar se, Gary.

./ .

Langslraat 257-261!Kaapstad : Tel: 244970

Night of the Crash-Test
Dummies deur Gary Larson,
ultgegee deur Andrews and
McMeel (R20,10 plus AVB).
Resensie deur CHARLES

LEONARD

BAREND se ekonomiese knyptang
het my gedwing om Sondae net een
Engelse Sondagkoerant te koop.

My keuse - afgesien van ideolo- 
giese redes - was maklik: The Sun-
day Star. .

Dithetniksrnethulnuusdekking,
foto's of sport te doen gehad nie,
maar met die heel wonderlikste;
vreemdste, donkerste, bulder
snaakste, grinnik-prikkelendste,
uitheemste, makaberste, verkneukel
lekkerste humor wat in een van hul
gereelde strokiesprente, Gary Lar
son se Far Side, is.

Ongelukkig vind ek toe uit dat hul
Natalse susterkoerant, The Sunday
Tribune, dit ook elk:e Sondag dra. En
nie dieselfdes nie. Dus is ek weer
terug op twee koerante op die rusdag
en 'n lee beursie. Dit is seker maar
die prys wat 'n mens virplesier moet
betaal.

Night of the Crash-Test Dum
mies is die negende versameling van
die meester van off-beat humor in
boekvorrn. Larsonruil mense en diere
se rolle op skreeusnaakse wyse om.
Diere het name soos Ernie en Johnny,
praat nonsens en doen al die simpel,
belaglike dinge waarvan mense sulke
meesters is.

Die mense is meestal bleeksie1e,
wetenskaplikes, seuntjies met name
soosRandy Rickenbacher en die vroue
dra skoenlappervorrnige brilIetjies.

Son.migemense
sal Larson se hu-
mor siek noern,
maar apologete
bcskryfdit as bloot
realisties.

Mense wat nie
die volgende to
neeltjie as snaaks
beskou -nie, moet
wegbly van Larson.
Twee honde- op hul
agterbene natuurlik

.- staan in hul voor
tuin.Die eenhet pas
'n spieel last val en
hy kyk grooto<!gna

dit of die kinderverhaalagtige "spook
stories" miskien tog op iets meer
slaan as verbeeldingryke vermaak.
Dit getuig van iemand wat haar in 'n
interregnum bevind, met die oue
uitgedien en die toekorns "too ghastly
to contemplate".

Dit is 'n problematiek wat die
laaste tyd al hoe algemener word in .
die Afrikaanse poesie, Naasdie grens
verhaal is daarnaamlik 'n ander tema
aan't ontwikkel - die van die Afri
kanerwatnierneertuis voel indieou
bestel nie, maar nog te onvertroud is
met die altematief om daardeur met
hoop eerder as vrees vervul te word.

Die wereld van fiIosofiese
probleme en fantasmagoriese fanta
sie waarin Rosa Keet haar terugtrek
in hierdie bundel terwyl die oue en
die nuwe by haar spook, is 'n teken
van die tye. Van daardie "een tydlose
gedagte" waarop sy sit en wag, getuig
dit nie,

Vanverveeld
na verskrik

volksverhale en Griekse legendes in
"Die Heldedade van Herklaas", 'n
lang verhalende gedig waarin selfs
iets van Van Wyk Louw se Raka
weerklink. Hierdie herskryf van ou
stories teen 'n agtergrond van oer
woud-Afrika laat blyk 'n duidelike
ontnugtering met uitgediende mites:
Wanneer die held (soos 'n Jona of 'n
Christus) weer uit die maag van 'n
waterslang heropstaan,vertrek hy na
die oaderwereldomdathyverveeld
(is) met hierdie plek".

Enwat oorbly is verskrikking. In
"DieGog Legende" borduur sy voort
op die tema van woede, wrok en
wreedheid. Dit skets 'n gedrog wat
sy vuil naels en geslypte slagtande .
inslaan in al wat weerloos is, wat
moor en plunder en sy moeder ver
krag en "glimlag oor die ruim verlies
van bloed". As mens jou afvra wat
Rosa Keet met haar filosofie- en
fantasievlugte nou eintlik se, dan Iyk

TUSSEN die pikswart buiteblaaie
van hierdie netjies versorgde bundel
vind mens 'n rare mengsel van filosofie
en fantasie, met heelwat ironiese
humor.

Uit 'n aantal gedigte wat wemel
van filosofiese gemeenplase blyk
duidelik dat die digteres 'n probleem .
het met kommunikasie. "Hoe moes
ek raail dat die rangskik van be
grippe/ my nie noodwendig/ ver
staanbaar maak nie," beween sy haar
lot. Gebrek aan kommunikasie word
verder weerspieel in 'n meer alge
mene gebrek aan sinvoIIe verband:
"elke fenomeen/ staan totaal alleen",
skryf sy. Sy "sit en wag vir net een/
tydlose gedagte",

Hierdie vervreemding gaan.
gepaard met 'n siniese blik op godsdi
ens. Op die ou end is alle gees maar
net wind, en meestal is die wind van
die stink soort wat deur iemand met
maagprobleme gelaat word.

Die Bybelverhale van Christus,
Jona en Simson word vervleg met

Rosa Keet S8 Spookstorles,
ultgegee deur Human en

Rousseau (R18,95 plus AVB).
Resensle deur WILHELM

L1EBENBERG

Tama and Other Stories deur Bruce
Stewart. (PenguIn, prys nle vermeld nle).

Resensle deur DAAN DE BEER.

DIE Maori-skrywer Bruce .Stewart se bundel
kortverhale kom uit die verbrokkeling van nasio
nale en stam-tradisies as gevolg van kolonialisme.
Maar hy gebruik die literere vorrns wat oak uit die
koloniale tradisie korn om daarteen te protesteer.'

Die verhaleword binne die raamwerk van "pone's",
of mitiese denk-gedigte, geplaas en in gewone
letterkundige vorrns gegiet. Dis konserwatiewe,
maklik leesbare skryfwerk sonder enige truuks.

Die nugtere onderbeklemtoning gee Stewart se
byna wispeltwige kortverhale'n treffende melankolie

. wat hulle versterk.
Die wapen teen kolonialisme is nie politieke

protes of slagspreuke nie, maar humor. Die verhale
. is dikwels soos uitgebreide volksgrappe.1n Thun

derbox, byvoorbeeld, word die preutse Juffrou
Pettigrew geskok deur 'n leerling wat skaamteloos
en eerlik 'n wind laat. Die kind word gestraf, tot die
wyse ou stam-lid Thunderbox opdaag wat reuse
"donderslae" kan laat los. S6 word die kolonialiste
op hulle plek gesit.

Die eerste verhaal, Dear Mum, is 'n brief van 'n
Maori-prokureur aan sy moeder, simbolies die starn
moeder. Hy skryf oor 'n ou Maori-man wat elke
oggend hof toe kom: hy verteenwoordig die waar
digheid van dieverlede wat die prokureurin die stad
verloorhet. .

'n Verhaal soos Tapu Hau a Tane gaan om die
skakel met die natuur wat in die stadslewe bly
voortbestaan. Die skrywer, 'n buitestaander, kry
troos uit 'n nessie voels wat hy sien groot word, 'n
simbool van die ritme van die natuur. Maar die
natuur is wreed: 'n wesel vreet die voels op. Die les
wat die natuur hom leer, gaan om die dood en
herlewing.

Naief, maar effektief.
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Teen wie word daar nou gediskrimineer?\
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F van Greune van Posbus
20064, Peacehaven, Vereeniging
skryr:
In 1948 was ek 'n jong man, maunie
stemgeregtig nie, My familiedaardie
jarewassterkgekantteendie destydse
Sappe. Daardiejare het dieNauesoral
sulkemooigesiggiesop bulleplakkate
gduld van'nblanke seuntjie endogto1jie,
metdie beskrywing daarby Vir Hulle
Toekoms.

Die Nattes was toe besigmet hulle
tuislande, en toe het allesnog mooi en
regen aanvaarbaar gelyk vir my.

Ek is later getroud en het my in
Evaton, wat later Residensia geword
het,gevestig,Toe later, so teen 1960,
besluit die Nattes dat Residensia
uitgekoopmoes word vir die swartes.
Daar was baie bejaardes, en eienaars
moes ten duurste elders 'n heenkome
soek.

Gedurende die jaar 1962 het syEdele
die President 'n beroep op die blankes
gedoenom 'n kind te verwek die vol
gende jaar om ons blanke getalle te

, vergroot, Nie 2 jaar later nie word
daarop gewys datdiemense moetonthou
datdie landindie jaar 2000 oorbevolk
kan wees.

In 1972 h"l ek langs 'n bleed-Sap 
hy's moontlikaloorlede- 'nmnr Walker
ingetrek.

Hy het virmy gese datmy regering

op On swart eerste minister afstuur,
Ek het hom my huis uit gehelp. Dis
iets wat vandag nog aan my vreet,
want hy was On ou man.

In daardie dae het die HNP 'n
koerantuitgegee, en in een vanhulle
koerantewas on spotprent van perde
wat hardloop. Die bonte was gery
deur ons destydse eerste minister.
Die HNPhet die spyker op die kop
geslaan, net jammer hulle was te
oorhaastiggewees en is opdieselfde
pad watdie AWB wil volg: geweld.
Ek wilnou net on paar punte aanhaal
waar dieNattes groot flatersbegaan
het.

1.Diewoordapartheid. Daarwas
nog altyd apartheidgewees,ookvoor
die Nattes aan bewind gekom het,
Dieenkelinge wat metanderskleuriges
gemeng het, was minimaal. Geen
wet kon verhoed dat jy met anders
kleuriges omgaan nie, behalwe jy
self en jou trots.

2. Die Nattes moes jare terug
liewerdieswartes opgeleihetas am
bagsmanne eerder as die oorsese
immigrante watnooit Suid-Afrikaanse
burgerskap wou aanvaar nie, maar
net komopstook het in ons land.

3. Die tsotsi-elernent wat 'n
probleem is,het mynsinsiensontstaan
deurdat ons werksgeleenthede
weggegeehet aanons buurlande wat
ons nie goedgesindis nie, maar eer
der sanksies teen ons bepleit het, 'n
Menskyktogeers dat jou eie gevoed
en geklee word voordat jy andere
voed.

Ek stemsaam ons moet met die
anderkleuriges onderhandel en 'nplan
uitwerk, maar om die leisels oor te
gee of die grondwet sommer net te
verander?Kyk na Zimbabwe, Zam
bia,Mosambiek ens:chaosen ellende.

Die Mandela-storie: Hoe lank
smeek die president al dat, as hy
geweldsouafsweer, hy vrygelaatsal
word.

Nou na druk van buite, gaan be
soek die Edele vir Mandela, nou so
onskuldig, .

Waarom het die president hom
nie voorheen dan al besoek nie? 'n
Jakkals verandervan haar, maar nie
van snaar.

Nou kom die groot vraag: teen
wie word vandag gediskrimineer 
teendie swartesof teendie blankes?

Die swartes kon nog altyd geleer

het; kyk net hoe ver het mnr Tutu,
mnr Boesak, mnr Hendrikseen vele
anderegeleer;niemand het hulleooit
dit ontse nie,

As hulle mede-rasgenotedit nie
hoer kan maak nie, is dit hulle eie
skuld. Skoolwas netnie verpligtend
vir die swartes gewees nie, maar in
die verlede, as die swartes nie wil

, leer nie, het hulle eerste die skole
afgebrand. En wiehet vir die herbou
daarvan betaal?

Die blankes mag nie kleinsake
bedryf soos die swartes nie, hulle
word strenger gekeur.

Die wittesmag nie plak nie, selfs
nie eens 'n karavaanin sy agterplaas
laat bewoon nie. Maar die swartes
kan plaken almeertoegewingsword
gemaak.

Die blankes mag nie aanbou en
wonings vergroot sonder 'n
goedgekeurde plan nie. Die swartes
kry plakkerdorpe en bou soos dit
hulle pas, seker vry van waterbe
perkings en gratis.

Swartes kry vervoer-subsidies,
blankes nie. Swarteskry vry of baie
goedkoophospitaaldienste. 'n Swart
man watby myaandienswas,hetnet

een oog gehad.Hyhet na die raad se
swart kliniek gegaan en is van 'n
kunsoog en brille vir net R3 voor-
sien. '

Navraag het aan die Jig gebring
dat dit on blanke R800 plus sal kosI

Die swartes wil graag soos die.
blankes lewe,maar steek nie on hand
uitom tehelpnie. In swart stateplant
hulle nie eersbome op huleie erfnie,
het nie respekvir hekke en heinings
nie, want dis witrnense se idees. Dit
is waarom dit so sleg gaan in die
swart gebiede.Hulle kan dit virhulle
self rneer plesierig en geriefliker maak
ashullenet'nbietjiemeerproduktief
wil wces,

Dan is daar nog iets wat my baie
pla. Blanke hoewe-eienaars woonin
modemehuiseen hulle swartwerkne
mers in sinkhuisies met geen toilet
of watergeriewe nie.

Waarom word hulle nie verplig
om vir daardie werlcnemers steenhuise
te bou nie? Dit sal meer higienies
wees,ensal ookmeehelpomplakkery
te beperk.

Ek vramaarnet: hoe rymdit aIles
dan?

(Brief verkort)
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KLEINADVERTENSIES'

Om 'n advertensle In hlerdle kolomme te piaas,
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 Dlnsda9.voor publlkasle.

Tarief: Rl0 vir 25 woorde
.of 'n gedeelte daarvan

Jong PW, ek moes
hard dink om met
'n storie ult te kom

SIT HAND BY*LAAT D1E POPPE DAN
'SPESIALE AANBOD .

Unieke Hand-gemaakte POI selien Handskoe
Poppies vir R32 elkiVolledige stel (4) net R12
Stuur tjek/ poswissel na PEOPLE'S PIJlPETS
Posbus 232, Judith's Paarl 2045 (2 - 4 weke vi
aflewering) Dui aan (a) PIK (b) TUTU (e) p.w
(d) WINNIE Ons maak ook U gunsteling karakte
,VOLGENDE: DE KLERK

PERSOONLIK

Bleskoppe teen Apartheid
wonderwanneer Takhare
virVredesolidariteit gaan
.toon met hule medewer
kers in die Haarkap
persvakbond. Lank lewe
nie-rassige bree mid
delpaadjies!

Internasienale pen
vriende: Onsklub het nou
160 000 ledein 153lande
en ons verskaf On pen
vrienddiens aan on leder
en on elk. Omnadere be
sonderhede skryf aan
Johan van der Schyff,
Posbus 128,Welverdiend
2700

DieTakharevirVrede s6
elke bewussyn is 'n
gevoelige ekosisteem.
Moenie onnodig daaraan
peuter nie

WOONPLEK

Journalist-type to share

Melville semiwith garden.
Rent R325. Tel (h) 726 .
4582

Te Koop: Pragtige oon
.slaapkamerwconstet in
Victoriaanse gebou in
Berea(naby Windybrow)
R40 000 ona. Maureen
Ashe (011).782 0087/
0024

Melville: drieslaapkamer- .
huis te koop. R125 000
ona. P Kruger (w) 716
5654(h)487 1239

DIENSTE

Diensplig Adviesdiens.
Vir gratis en onafhanklike
acMes op enige navrae
oordiensplig. SkakelDur
ban (031) 301 5663 Rich
ard (w), Pietermaritzburg
(0331) 944079 Mark (h),
Kaapstad (021) 6891194
(5.30 nm tot 7.30 nm),
.Grahamstad (0461)
26067 Rudi (h),Cos-Lon
den (0431) 2n13, Port
Elizabeth (041) 56 1483,
Pretoria (012) 320 2230

Alice (w), Johannesburg
(011)6148106 Neil (h)of

. gaan na die Methodiste
Kerk, Pritchardstraat 79
op Dlnsdaa van 4.30 nm
tot7.00nm -

POWA (PeopleOpposing
Women Abuse) is 'n on
dersteuning- en in
Iigtingsdiens vir mishan
delde en verkragte vroue.
Vir moor inligting skakel
(011)6424345

Kry jy geroold jou Vrye
Wookblad? Indien nie,
skakel Jan van den 80s
(011)8362151

Soek verlaalwerk. Engels
na Afrikaans. Redelike
tariewe. Bel Annemarie by
tel (011) 836 2151 (w) of
7262285(h)

Speslale Aanbod:
Stoomskoonmaak van
Tapyte en Stoffoorsel.
Laat jou drie
slaapkarners, sitkamer,
ootkamer en gang of ses
stuk sitkamerstel profes
sioneel diep stoomskoon
gemaak wordvir net R55.

Plus gratis
vlekverwyderaar en reuk
verweerder. Skakel: (011)
7240784

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

GEBEURE

Geen liter6re vereniging,
k1ub, kring of sameswer
ingvergaderdieweek nie

Woensdag 9 Augustus. U
word uitgenooi om u
wegneemetenadieUSIS
OUditorium, 3e vloerAfri
can Ufe-gebou, Commis
sionerstraat 111, Jhb te
bring vir middaguurvideo
oor Dansindie VSA Deel
2 - Choreografie deur
GeorgeBalanchine

Zoeloe-kursus vir begin
ners inAugustus by Wits:

Gegrond op. die jongste .
leermetodes. Die klem in
die kursus val op die
aanleer van mondelinge
tegnieke. Twoo kursusse
wordaangebied. Omver
dere besonderhede
skakel: (011)716:5509

MARK

W6reldspektrum
naslaanboeke - splinter
nuut. Volledige stel.R5SO
afbetaalbaar.Mev Espos
ito (011)8802881

KASHGAR
Handgeweefde

dhurrles (gestreepte
katoensakke) en

silwer'
juwellersware van

Nepal, Indle en
Thailand te koop.

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

18

Third World Spectator in
Melville verkoopdieprag
tigste handgemaakte
vroue- en mansklere indie
hele w~reld. Skakel Mur
rayby (011)7266615

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

VAKANSIES

Resthaven Vakansieoord
Kom an genlet .'n
ontspanne vakansie in
ens oonvoudige rusoord.
Ongevoor 10 minute van
Shelley Beach af. Swem,
gholf, rolbal en
visvanggeriewe is byder
hand. Spesiale ··tariewe
buite seisoen. Volwasse
riesvanafR14,ooperdag,
ontbyt en aandete
Skakel mev Jameson by
(011)8341708
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Vir R60 (AVa ingesluit) m
kry jy Vrye Weekblad 12

maande lank, en vir R30 (AVB
ingeluit) 6 maande lank. Stuur
aan Posbus 42637 Fordsburg

2033,

Adres:_.:.... _

Naam:- .......: __

Tjeklposwissel ingesluit virR60130

VryeWeekblad

Moenie jougewilde
strokieskarakters misloop nie!
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HELP OM VERLORE
ENERGIE TERUG TE PLAAS
DEUR DIE VOEDlNG5
VITAMINES WAT VIR

.NORMALE L1GGAAMLIKE
FUNKSIES VEREIS WORD, TE
VERVANG. '

StuurR20 (AVB ingesluit) vir.30 kapsules, saam
metdiekoeponhieronder, aan: EMCOR,
Posbus582, Milnorton 7435.Tel (021) 551-4360

f=·::::::::::::::::::::::::··::::::::::::::·::l
I : :..... I

lT:~:;:·:::::::::::::::::::::::::·::::::::.~~e.~.==.=~J
OOKVERKRYGBAARBYJOUNAAStEAPTEEK

I
I

I vi
~ ....,

. \



Teater van die werklikheid

-

Suid-Afrika
Die versetveldtogdear die bn:Cdemokratiese beweging teen gesegregeerde
hospitale vind plaas sonderenige voorvalIe van geweldpleging. Twaalflede
van die Black Sash wat aan 'n vreedsame betoging ten gunste van oop
hospitale deelgeneem het, word in Joharmesburg deur die polisie in hegtenis
geneem.

Dr AU Bacher, besturende dUekteur van die Suid-Afrikaanse Krieketunie,
kondig aan dat 'n "rebelletoer" van 16Britse krieketspelers volgende jaarna
Suid-Afrikagaan plaasvind. Die Britseregeringdoen'0beroepop die spelers
om hul planne te laat vaar, aangesien dit Britse allete se kanse om aan die
Statebondspele deel te neem, kan benadec:l.Die 16,onder wie nege Engelse
toetsspelers, sal aangevoer word deur MikeGauing,die voormalige Engelse
kaptein. Hulle sal glo sessyCer-bedrae betaaI word om bier te kom speel.

Die VelUgheidspolisle onderbreek 'n vergadering van die Bbclc Sash in
Johannesburg, neem dokurnente in beslag, bekyk van die teenwoordiges se
dagboeke, deursoek hul motors, en se die tenwoordiges un om uiteen te
gaan•
Die Standard Bank trek 51 borgsbp un die tienertydskrif Early Tunes .
terug na klagtes deur party van die bank se "uiteenlopende klante" dat die
redaksionele inhoud. byvoorbeeld oar politiek en seksvoorligting, te kon
troversieel is.

Bophuthatswana se regering verbied 'n Johannesburgse prokureur, James
Sutherland, om die gebied sonder 'n visumbinne te gaan - 12 ure nadat die
Hooggeregsbof'n bevel toegestaan het dat Sutherland toegang totsy kliente,
inwoners van Leeuwfontein,mag by. DieBlackSash endie Transvaal Rura1
Action Committee, wat die inwoners van Leeuwfontein en Braklaagte
bygestaan het in bul teenkanting teen in1ywing in die tuisland, is verlede
maand in Bophuthatswana verbied.

Twaalf polisiemanne en 'n SAW-offisier word in Kaapstad verhcor na
aanleiding van die berugte "Trojaanse Perd"-voorval in Oktober 1985 toe _
verskuilde polisiemanne uit 'n spoorwegvragmotorop inwoners van Athlone
gevuur het, Toe die vragmotor met klippe bestook is, bet die polisiemanne
vir Michal Miranda, 1I, Shaun Magmoed, 16, en Jonathan Claassens, 21,
doodgeskiet. Die Prokureur-GeDeraal het verlede jaar geweier om die
polisie-luitenantensy taakmag watvolgens 'n landdros die doodvan die drie
veroorsaak het, te vervolg. 'n Siviele saak is in die Hooggs:regshof ingestel.

Die Save Our School-komitee, wat ," '~'i/--
hulle beywer vir die oopstelling vir ~:'-.: ,i(;};,,)f),,[;, .o~
aile rasse van die Johannesburg High ( ftO ~!9
School Cor Girls in Hillbrow,doen 'n Jf" ~fJ./
beroep op minister Adriaan VIok om " , 1J
hulle te ondersteun nadat Vlok gese I' . ... I,
het "apartheid is nie meer die beleid ~"J:::i
van die Nasionale Party nie". Die ..
skoal. wat 102 jaar oud is, sal gesluit
moet word omdat daar te min blanke
leerlinge in die gebied woon.lntussen
moet swart.leerlinge wat in Hillbrow lilt, ,'t
bly ,lang afstande na swart skole reis. ~~~",;'!Il')

",/jl,;~,'

Bobby Godsell, direkteur van nywerheidsake van Anglo American, waar
sku die regering om nie vreedsame protes van Suid-Afrikaners sonder
stemreg te onderdruk nie, omdat dit tot woede en frustrasie lei.

Die Natalse Hooggeregshof beslis by monde van Regter~president JA
Howarddatregsverteenwoordigingniewesenlik is virdie regverdigheidvan
'n verhoor nie. Die beslissing werp 'n vroeere beslissing van regter 1M
Didcott in die Khanyile-saak omver. ProfJohan van der Vyfer van Wits se.
die nuwe beslissing is "sOverkeerd dat ek nie kan verslaan hoedie regters
dit kon bereik het nie".

Omtrent 70 Wits-studente ontwrig 'n vergadering op die kampus waarop
die mede-Ieier van die DP, dr Zach de Beer, dr Van Zyl Slabbert en 'n
joemalis van die Weekly Mail, Steven Friedman, Sou gepraat heL InIUSSen
se die ANC in 'n verltIaring blanke parlementariers wat teen apartheid veg, .
moet ondersteun word.

'D Radio-beheerstasle van die polisie in Johannesburg word deur gewa-
pende mans aangeval.· .

Meeras12000 Numsa-werters staakbydrievandiegrooo.;emotorfabrleke
in die land weens 'n vertraging in loonsamesprekings.

Wereld
Israellese magte oDtvoer 'n MoslemIeier, Sjeik Abdul Kuim Obeid. uit
Libanon. Uit weerwraak hang dk Lebanese Hizbollah die Amerikaanse
gevangerte, luit-kol William Higgins, en die sogenaamde Revolusionen:
Organisasie vir Geregtigheid dreig om nog 'n Amerikaanse gevangenc,
Joseph Cicippio, te vermoar as dieIsraeli's nie vir Sjeik Obeidvrylaa1 nie.

Die kapteln van die Herald of Fiee Enterprise. wat 6 Maart1987 aan die
Belgiese kus by Zeebrugge omgeslaan het, verskyn sum met ses beman
ningsIede in die hoC in Londen op klagte van strafbare manslag. In die
veerbootramp het 193 passasiers verdrink.

Zimbabwe se regerlng trek klagtevan die onwettige besitvan vuurwapens
teen 'n man wat vermoedelik 'n SA agent was, terug. Guy 'Thomas Bawden,
32, is in Januarie verlede jaar in hegtenis geneem ni 'n bomunval op 'n
ANC-huis in Harare. Hy word steeds aangChou.

BrittanJe beleerdie sonnigste drie maande op reJconL .
Die VSA belowe 'n bedragvan 50 miljoen dollar scvoedse1huIpunPoleby
'n byeenkoms van 24 tapita1istiese lande in Brussels om hcmIrmingsges
inde sosiaIistiese regerings te help.

Swapo beweerdat 150000Suid-Mrikaners geregistreer is am in Namibia
se verlciesing te stem.

AfghaanseveUlgheldsmagteneem50menseinhegtenisenlebeslagopl00
missiele in 'n kIopjag in KaboeL

Die SoedaDese People's Liberation Army se hulle is op dk punt om
samesprekings te voer met die nuwe milit&e regering in Kutoem.

•

NUUS

Warren, wat voOOJeen
aan marathons deel
geneem het, rook a1vir
twintig jaar.

Hy bet 'n paklciesiga
rene per dag gerook toe
hy vriende oortuig bet
om hom met 'n ketling
un 'n swaarrusbank vas
temaak.-AFP

wees.
Daar is egter 'n klein

probleempie. Volgens 'n
nuwe wet wat op I Julie
vanjaarvankraggeword
het, mag geen bottels oC
koerante in die toring
gegooi word nie.

Ditsal dus langerneem
om die lOring vol temaak.

. Eke inwoner van New
York sal steeds een ton
rommel per jaar tot die
toring bydra. - AFP

.:<1
»'

trek toe een man 'n geweer uitgepluk
heL

Hulle het hande geklap toe die een
vyfskore vuur en die "aICteUi-" in mekaar
sak, maar besef iets is fout toe hy nie
weer opslaan nie.

Die moordenaar betdiepolisie gebeI
J en homself oorgegee. - AFP

wat sy eie waterstelsel het, te ontwerp.
'n Woordvoerder van die gc:sondheidsdepartement,

Jim Hart, se 'n professor in chemie, Amost Turk, is
besig om 'n reukweerder te ontwikkel wat die mcer as
100 onaangename reuke wat uit die piramide sal kom,
tee te werk.

Die owerhede het reeds die reukprobleem aan
gespreek deur 11,5 miljoen dollar op geurige blomme
te bestee - 500 000 plante en 2 ()()() borne wat in die
omgewing geplant gaan Word om die piramide te .
vCrfraai.

. Dit is 'n verbeeldingryke projek, maar nie almal
bou daarvan nie. Die inwoners van Slaten Island is
vera! ontevrede en die departement het 'n veldtog
geloods om die inwoners van die waarde van die
pirarnide te oortuig.

Eeninwonersedie taring sal syuitsigvan die New
Jersey vloeistoCtenks in die weste belemmer.

Honderd miIjoen ton se rommel is sedert 1948 by
Fresh Kills afgelaai.

'n Tweelaanpadsal tot'
by die piek van die pi
ramide gebou word en
die 40 grade hellings sal
skiers en bergklimmers.1 se droom wees.

Volgens die Ameri
can Geological Studies
Centresaldie FreshKills
piramide diehoogstepmt
op die Atlantiese kus
tussen Florida en Maine

aandete endeurdrie ki1o
meter vcr te gun draf.

"Tcrwyl ek gcldrafhet,
hetek so vrysoos 'n roel
'poeI",bet'n jubbeIende
WarrengesC. Hy betn:eds
aItapu.nktuuren medita
sieprobeeren by Rokers
Anoniem aangesluit,
maar niles WOll help nie.

NDMEGEN, Nederland - Ongeveer 'n
hondc:rd mense bet 'n moordenaar
aangernoedig toehy sy slagofferopdie
sypaadjieOOite 'n koffidmis doodgesk.iet
heL Hulle was onder die indruk dat
hulle na strutteater kyk.

Volgens die polisie het 'n geveg
tussal t1W:e mans meose se lIlIIdag begin

Kettings bevry kettingroker
SPRINGFIFLD,.Missouri
- 'n Kettingroker bet
homsdfvir driewcke un
'n rusbank vasgeketting
in 'n pogingom op te hou
rook.

Dit het geweit. TI1O
mas Wmen, 42, bet sy
vryheid van die rusbank
m rook gevier met 'n

Bierdrinkende baas syhond kwyt
BERLYN - Troeteldiere wat aan sie1kundige kwale ly - soos honde wat
onophoudelik blaf, ofsoos die bond wat sy baas byt dke keer as die man
'n bier drink - lean nou genees word.

'n Dierekenner by die Lankwitz-troeteldiertehuis pas psigoterapie op ""
hawelose honde en kane toe in 'n poging om hulle te "hersosialiseer", i

Die eksperiment, die eerste in 51 soonin Europa, is meer as net 'n i
wetenskaplikeondersoek.Daarword gepoog om buitengewoon aggressiewe se

diere van die dood te red. Ii
Hanas, diebond watsy bierdrinkende baas gebythet.hetna 'nweek se f:¢.x

behandeling 'n nuwe baas geby - 'n personeellid van Alkoholiste-An- ~

onrem. ~
Eva Heidenberger, 'n jong veearts wat die projek begin het, behandel ~

drie tot vyf pasiente daagliks vir vier sessies elk. ::@
5yprobeerdiedieresevertroue wen deur op die grond tekruip, die diere :W

:dd~=~ te voer en saggies te praat. Elke teken van vordering word ~.t.J:.~.L.:~
Syhet reeds daarin geslaag om diere wataan hokpsigose Iy, watdaartoe . »

lei dat diere hul pelse stukkend skeur of hulself vermink, te genees. ~::'..k:::.;:...~.;
Die behandeling is egter nie gewaarborg om te werk nie. Die eienaar se .::~

=:':~====':"-I

Annick Benoist

NEWYORK-DithoorteintliklangsdieNyl,oCindie
binnetuin van die Louvre in Parys.

New York gaan sy eie piramide by - nie '0 kul
turele besienswaardigheid nie, maarom as 'n asblik te
dien.

Die asblik-piramide, met die gepaste naam Fresh
Kills, sal teen die jaar 2005 opSlaten Island, suid van
Manhattan, voltooi wees.

Dit sal 154 meter hoog wees - hoer as diehoogste
piramide in Egipte en 60 meter boer as die Statue oC
Liberty. Dit sal 50 miljoen ton rommel kan huisves.

New Yorkers moes gedink het dis '0 grap toe hulle
in die koerant daarvan gelees het, maar die gcsond
heidsdepartement is emstig; hulle wou bloot op 'n
artistieke manier van '0 groot klomp vuIIis wat in die
stad opgaar ontslae raak.

Ingenieurs en argitekte het begin om die gebou,

New York se eie
rommelpiramide

Vrou in
hofoor
priester se
teelhond
NAIROBI - Diehoogge
regshof hier bet beslis
dat 'n vrou85 000 donar
aan 'n Rooms-Katolieke
priester moet belaal oor
die verbreking van 'n
ooreenkoms betreffende
die gebruik van 'n teel
bond.

Vader John Nuegger
het Peggy Nicholson
daarvan beskuldig datsy
sy Duitse herdershond
twee en 'n half jaar lank
vir teeldoeIeindes gebruik
het en hom nooit, vol
gens die ooreenkoms,
betaaI het nie.

VolgensVaderNueg
gerhethymet Nicholson
ooreengekom dat sy die
hoodkangc:bmik om met
haarteWe en anderhcnde
te paar. Die eienaars van
die honde sou daarvoor
betaa!. Volgens gctuienis
lean die hond jaarliks 52
kIeintjies teel teen 'n be
drag van 'n duisend dol
larelk.

Nicholson bet un
Vader Nueggervcrtel dat
die hond dood is, maar
hy het lateruitgevinddat
die hood weiIewe en dar
iemand anders opgepas
word.-AFP

. Vrye W8ekb1adword UIgegeedlMWendIng PublIlasIes BeperkvanBrellstraaI153, NewIown, Johamesburg. DIe lll/erocinnommer Is836 2151. DIe posadnls Is Pllsbus42637. Fordslug 2033. .
DIe iliadword gedruk deIa' Excelsior Drukkers (Edms) BpkvanLautreweg 2, SlJrmIll. .
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KORTSPORT
Moosa vervan hier

Die mense wat gewonder het war van die twee jong Suid-Afrikaanse sokkersterre Zane Moosa en
PitsoMosimane geword het, hoefnie langer te wondernie. Hulle is in Griekeland, waar hulle vir
die eersteliga-span Unikos spee1.

Die Engelse Kom!
Die Suid-Afrikaanse Rugbyraad stuur uitnodigings na die spelers wat lede gaan wees van die
Wereldspan wat aan die Raad se eeufeeswedstryde gaan deelneem.

Dit word bevestig deur die sekretaris van die Rugby-Unie in Engeland, Dudley Wood.
"On s het die heeltyd gese dat ons die reg van die individu respekteer om vir homself te bes luit

en dit is presies wat ons gedoen het," het Woods gese. Hy het geweier orn bekend te maakhoeveel
briewe in die pos gegooi is.

Die Wereldspan gaan vyf wedstryde, waarvan twee teen die Springbokke, speel.
Die eerste wedstryd is teen die Kwaggas in Durban op 19 Augustus.

Carol pomp nou yster
C arol Cody, Amerikaanse diskusgooier wat haarself verlede jaar 'n verbod op die hals gehaal het
deur in Suid -Afrlka deel te neem, het haar terugkeer tot sport aangekondig - as 'n gewigopteller,

Cody was op haar dag twee keer die Amerikaanse nasionale diskuskampioen en het oo k twee
keer aan die Olimpiese Spele deelgeneem.

Haar terugkeer na sport via gewigoptel was moontlik omdat die Amerikaanse gewigoptel
federasie nie 'n beleid oor Suid-Afrika het nie. Sy hoop nou om die derde keer aan die Olimpiese
Spele deel te neem - deur yster te pomp.

Duran Duran Duran
Diederde wereldtitelgeveg tussen Sugar Ray Leonard en Roberto Duran sal op 7 Desember in Las
Vegas plaasvind,het promotors in New York aangekondig. Die twee ou kennisse het aangekondig
dat hul le om die super m iddelgewig- en middelgewigtitels gaan veg.

Moenie Naasty wees nie
Naas Botha is terng in die ligblou-trui van Noord-Transvaal virsy eerste wedstryd van die seisoen.
Mense wat se die Blou Bulle is poegaai is en dat die Springbokke wat waarskynlik in "toetse" teen
die Wereldspan gaan speel, te oud is, sal met Naas te doen kry.

Daar is geen plaasvervanger vir ondervinding nie, se die blondekop-wonder. Noord-Transvaal
pale die Bil tongboere van Suidwes-Afrlka (bulle is nog nie Namibia nie) hierdie naweek in 'n
Curriebekerwedstryd in Windhoek.

Tsipa en Snor vir wereldkrone
Die Suid-Afrikaanse boksers Simon "Tsipa " Skos ana en Pierre "Snor" Coetzer gaan binne "die
volgende v ier maande om wereldtitels veg. Skosana veg op 9 September teen die Wereldboksor
ganisasie (WHO) se junior veergewigkampioen, Kenny "Machine Gun" Mitchell, in San Juan ,
PuenoRico.

Swaargewig sersant Coetzerpak Francisco Damiani ook om 'n WBO-titel in dieselfde stad op
25 November. Diamani hel Suid-Afrlka se ander wit swaargewighoop, Iohnny du Plooy, drie
maande gelede planke toe gestuur.

Engeland se hand in die as
Vir die eerste keer in 55jaar wen die Australiese krieketspan die Asse in Engeland deur die vierde
toelS met nege paaltjies te wen.

David Gower, die Engelse kaptein, is nie eintlik die gewildste man in Enge1and nie maar hy
weier om die kapteinskap af te staan.

Hoewel hy skerp kritiek ontvang het se hy: "Ek is glad nie van plan om te bedankweens druk
uit die onderste deel van die pers nie. Die werk moet gedoen word en ek sien uit n a die volgende
twee toetse teen AustraIic."

Daar is nog twee toetse in 'n reeks van ses oor.

Geen Ferrasse-ing
Die president van die Franse Rugby-Federasie, Albert Ferrasse, glo rugby gaan regkry om
apArtheid binne die volgende twee jaar in die see in te jaag.

Hy beweer Danie Craven se werlehet die pad gelyk gemaak vir die onlangseontmoetin g tussen
PW Bolha en Nelson Mandela. "Wat Danie Craven gedoen het om rugby oop Ie maak, was net so
belangrik as die rol van die anti-apartheidsbewegings: se Ferrasse.

Praat met ons, vra Sacos
Die South African Council on Spon (Sacos) wil met die ANC gesels oor die toestand van nie
rassige spon in Suid-Afrika. Sacos wou nie 'n uitnodiging aanvaar nie na die onlangse sponeen
heidskonferensie, wat deur die National Sports Congress gcreel is. Dit het tot spanning in die nie
rassige sponbeweging gelei.

Die ANC he t nog nie op die versoek gereageer nie.

Rebelletoer-probleme
Dit is die Intemasionale Krieketkonferensie (IKK) se skuld da t d ie komend e kriekeuoer deur 16
van Engeland se top-spelers gaan plaasvind, se Ioe Pamensky, president van die S uid -Afrikaanse
Krieketunie (SAKU).

Die toer sou heel waarskynlik nie plaasgevind he t nie as die SAKU 'n kansgegee is om sy sa
te sa op 'n onlangse IKK-v ergadering - wat dan 'n fe itesending na Suid-Afrika ko n stuur.

Die toer he t skerp reaksie uit talle oorde gekry. Regermg s, anti -apanheidsbewegings en
sponorganisasies het gewaarsku da t die rebelletoer tot emstige reperkussies kan le i. Die State
bondspele sal sonder twyfel deur Afrika-Iande geboikot word as die toe r voongaan.

as

Tel: 337-2567/8

Hy is egter nie net bekommerd dat Mc
Cauley teen die Filippyn op sy baadjie kan
kry nie. Die lerse Anti-Apartheidsbeweging
kan die geveg ook in die wiele ry.

Intussen is Garcia, 'n hotklou, blykbaar
besonder roo vir die geveg teen Nene - ook
on hotklou. "Hy is piekfyn en sou meer as
gelukkig gewees het as die geveg vanaand al
was," het Quillen Maandag gese.

Garcia, . met die bynaam "Baby", is 'n
veteraan vim 30 gevegte, 20 oorwinnings,
vier ge1ykop-uitslae en ses loesings - twee
daarvan om die wereldtite!.

Hy het opnames van Nene se laaste twee
gevegte gesien en se: "Ek skrik hom nie . Ek
het al teen beter boksers geveg."

Nene het in sy laaste geveg die ags te
gekeurde Dominikaan Rafael Carrera met on
uitstekende uitklophou in die eerste randte
planke toe gestuur. Nene se bestuurder, Alfred
N~e, se hulle gaan "indien moontlik" vir 'n
vinnige uitklophou probeer.

"Vuyani se kanse om om die were1dtitel te
veg is besonder goed. Ek wil nie he hy moet
hom nou ooreis ni e. As Garcia nie oppas
gaan hy diese lfde pad as Carrera - planke
toe !" - PEN

aangegryp en dit is sterk te betwyfel of die
aanbod van Rangers die laaste sal wees .

D ur dit alles het Madigage sill en
selfversekerd, rnaarnederig gebly. En dit is
juis dft,net soveel as sy buitengewone talent,
watkenners laat glo dat hy die pyp gaan rook.

Nadat Rangers hom gekoop het was daar
hoofopskrifte in Skotse koerante wat hom as
die "nuwe Pele" gekroon het. Madigage was
duide1ik nie van plan om verwagtinge te skep
waaraan hy nie kan voldoen nie en sy reaksie
op die hoe-ha was om tjoepstil te bly - geen
onderhoude nie.

Byeen wedstryd het hy letterlik agter die
pawiljoen weggekruip om 'n verslaggewer
van 'n koerant van Edinburgh te ontduik.

Enigiemand wat Madigage die afgelope
jaar dopgehou het, kon sien dat hy vinnig en
baie geleer het. Hy klou rninder aan die bal,
kombineer beter met sy span en sy skietwerk
is harder en meer akkuraai - alles lewensbe
langrike elem en te in harde Britse sokker,

Hy her ook Iyf bygekry, sodat hy skaars
lyk na die 16-jarige wat die Nasionale Sok
kerliga laat regop si t he t in sy debuutseisoen.

Die winte r in Brittanje maakofbreekjon
gelinge soos Madigage, maar hy sal nie som
mer handdoek ingooi nie, "Dit was nog altyd
my wens, van kleintyd af, om oorsee te
speel."

As alles uitwerk en ons jong ster word
toegelaat om daar te speel, sal Suid-Afrika
ners Skotse sokker met baie meer belang
stelling volg in die seisoen wat voorle,

we Pe e'
,
1

s

Ons verkoop 'n reeks van
nuwe en ou meubels
van gehalte

Werk jy van jou huis af?
-c:e
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George Pearl

OP die brose ouderdom van 18 het Tho
mas Madigage reeds 'n wennersmedalje in
Suid-Afrika sebelangrikste sokkertitel, die
Castle-liga, in sy sak gesteek. Hyhet al in
twee groot beker-eindstryde gespeel en
was ook al'n finalis in die nasionale sok
kerspeler van die jaar-kompetisie.

Verlede week het hy 'n verdere belangrike
Slap in sy kat, skouspelagtige loopbaan genccm
IDe hy as deel van 'n drie-jaarlcontrak naGlasgow
Rangers - eenvan Europa se rykste soklce:rklubs
- oorgevlieg het Sko tland toe.

M argare t Thatcher se mannetjies ingrys het
steeds die mag om Madigage se droom te
verongeluk - hy kan net in Brittanje speel as hy
'n werkpermit kry. Selfs al doen hulle dit, sal
die jong ster van Aueridgeville se droom om
Europa te verower nie 'n ydele droom wees nie.

Die middelveldspeler van Jomo Cosmos
het twee weke in Juni e saam me t Rangers
deurgebring. In die rydjie he t hy vir hul re
serwe-sp an in 'n ses -span toernooi - wat die
ltaliaanse reuse Juventus en AC Milan ingesluit
het - in Ital ic gespeel ,

Juventus was die eerste span teen wie hy
gespeel het en hy het die gaping gemaak wat
gesorg het vir die enigste doel in die wcdstryd.
"Ek het twee verdedigers ore aangesit," se hy
so terloops.

Nli nog vier venonings is Madigage as die
"doelskieter van die toernooi" aangewys. Hy
het sy kans met albei hande, of eerder voete,

Thabo Daniels

DIE Intemasionale Boksfederasie (lBF) se
vlieggewigkampioen, die ler Dave McCauley,
is Ius vir Suid-Afrika se Vuyani Nene .

Piet Hancke, 'n prokureur en bokspromo
tor van Despatch, het bekend gemaak dat
McCauley laat weet het dat hy sy titel teen
Suid-Afrikase nasionale juniorveergewig sal .
verdedig. Maar voordat Nene oor °n'waeldtitel
kan begin droom, moet hy eers Sondag met
die Columbiaan Aquatin Garcia in Uitenhage
afreken.

'n Sakeman van Panama, Marcus Quillen,
wat saam met Garcia na Suid-Afrika gekom
het,hetdiegoeienuus gebring indievorm van
'n brief van McCauley se arrigter.

McCauley het egter on paar verpligtinge 
hy moet sy titel op 7 Oktober teen Dodi
Penalosa van die Filippyne in Belfast ver
dedig. "D it sal sy eers te verdediging wees
scden hy die titel by die Iamaikaans-gebore
Engelsm an Dume McK enzie gewen heL

"Ekhoop McCauley behou sy titel en ek sal
my alles in my vermoe doen om die geveg in
Desember in Suid-Afrika aan te bied: se
Han cke.

B.QK.Si

Nene ruik aan wereld-titel

Ons is ook bereid om te ruil!

Aile pryse onderhandelbaar

(Nuu.s van AFP. Sapa en Eie KorrespondenJe)

20 Vrye WeeJcblad,4 Augustus 1989



In Maputo het ens eie Brenda Fassie weer bewys dat afgeleefde
Europese "roc ksterre" 5005 Clapton se dae in Afrika gete l is.
CHARLES LEONARD vertel van sy dag by die konsert en in

Maputo

Fiona Ramsay en Jeremy Crutchley soos hull e verskyn In die
Franco is Swart-opvoerlng van As You Like It wat nou In die

Staatsteater te slen Is

Eric Clapton in Maputo
Gee ons eerder Brenda

•

- al is jy ook afkornstig van die land
wat hulle van die moord op hul geliefde
Machel verdink.

Hy het waarskynlikookgaanafkoel
in die lou Indiese Oseaan saam met
talle Mosambiekers wat Sondag
sorgeloos op die strand deurgebring
het.

Die konsert was iets besonders.
C lapton het towerklanke uit sy
liggroen ghit aar gehaal. Met gunste
linge soos Layla, I Shot The Sheriff,
White Room , Lay Down Sally en
You Look Wonderful Tonight moes
hy sekerlik heelwat nuwe aanhangers
gekry het,

Dit sou uiters aanmatigend wees
om na on daglange besoek waarde
oordele oor Mosambiek te maak . Al
wat ek kan se na die opwindende dag
iri die land van steurgamale en gasvrye
mense, is dat 'n mens dadelik weer
wil teruggaan, Suid-Afrikaners IS
welkom daar. Jy hoef nie vir Eric
Clapton te wag om dit te gaan ervaar
nie. Die hartseer van On uitgerekte
oorlog ten spyt, behoort dit 'n ver
rykende ervaring te wees .

Greg Latte r en Tertius Mei ntjies.
Boonop is Marius Weyers ,

Ryno Hattingh, Elize Cawood,
Grethe Fox, Pierre -Knoetze en
Percy Sieff ook op die stel. Die
film span is ook een van die beste
op Suid- Afrika ans e bodem.

Hulle vorm almal dee l van
Van Rensburg en David Selvan
van Zastron Films se meesterplan
om "n - onder andere fmans ieel 
geslaagde Suid- Afrik aanse rol- .
prent van intemasionale gehalte
te maak.

Nuwe wetgewing verhoed nou
dat oorsese vervaardigers on
regverdige voordee! put ui t ons
onderskatte filmbedryf en vera!
uit belastingskuiwergate.

on Maatskappy wat nou films
maak, wil dus nie dobbel met die
gehalte van die prent nie. Die dat
Selvan onlangs aan sy span ver 
dui delik het dat toekoms van die
Suid-Afrikaanse filmbedryf van
Ope ratio Weissdom kan afhang.

Van die film wat reeds van die
laboratorium in Londen terug
ontvang is. lei Selvan af dat die
spel van wereldgehalte is - Hy het
die res ultate as "qui te extr aordi 
nary" beskryf.

Se!van se een plan is om
Wei ssdom eers in Europa te vcr 
sprei, waar dit sal saamval met
die Europese herd enking van die
Tweede Wereldoorlog.

'n Ander plan is om die prent
een keer te vertoon - soos vorige
Goue Palm-wcnners by Cannes 
en die vers prei ders dan voor 'n
ultimatum van 24 uur te stel ,
Daarvoor sal die prent baie goed
moet wees. Hoe dit ook al sy,
almal wag op Operation
Weissdom..

Fassie, Sipho Mabuse en PI Powers .
on Mens kon nie help om te won

der wat Clapton van sy effens ver
sigtige gehoor gedink hetnie. Het hy
die geroeste skepe in die hawe - wat .
die Portugese blykbaar probeer sink
het toe hulle Mosambiek verlaat het
- ges ien?

Het hy die indrukwekkende stand
beeld van Samora Machel,wat waghou
oor 'n tropiese park met reuse-borne.
en die wit hoofkatedraal van M aputo
gesien? Hy rnoes die plakkerskampe,
wat reg langs die talle kerke staan,
uit die lug gesien het toe sy vlie gtuig
op die stil lughawe geland het.

Ou Siowhand was seker ook ef
fens bekommerd nadat Renamo on
voorstad van Maputo aangeva l, vier
mense se ore afgesny en drie ander
vermoor het , diese lfde tyd toe pres
Chissano vredesplannevir syhartseer,
mooi land op die Frelirno-kongres
aange kondig het.

Clapton moes sonder twyfel ook
omgebo ul gewees het deur di e on
voorw aardelike vriendelikheid
waarmee aile besoekers behandel is

boeiende historiese verhaal,
uitstekende akteursen tegniesemense
- wat die kwynende Suid- Afrikaanse
rolprentbedryf weer op sy voete kan
plaas, se die vervaardiger van die
prent, David Selvan.

Die Weissdom-projek spog met
vyfgenomineerdes vir die AA-Vita
toekenning in sy geledere. Hulle is
Manie van Rensburg, die regisseur,
Ian Roberts, Marcel van Heerden,

Vler·uur die oggend op die Marabastad·bus, 'n foto ult David
Goldblatt sa boek The Transported of KwaNdebele (met "n
teks geskryf deur Philli p van Nlekerk en Brenda Goldblatt).
Foto's ult die boek word van 6 Augustus tot 2 september In
die Markgalery ultgestal. Terselftertyd Is daar 'n ultstalllng
van foto 's deur David Barkham ("Sunprlnts") en die Black

Sash: A Celebration of South African Women - tot 13
Augustus.

Operasie Weissdorn
moet slaag

Brenda het die skare op hul voete
gehad -toe hulle uiteindelik deur die
polisie methul knuppels toegelaat is
om op te staan - met Aggeshame
Levey.

Die Suid-Afrikaners PI Powers.
Sipho Mabuse en vera l Fassie het di e
meeste applous ontv ang,

Ander Suid-Afrikaners is ook
welkom daar - al dink baie Mosam 
biekers dis Suid-Afrika se skuld dat
hul vorige president. Samora Ma
chel, in 'n vliegtuig-ongeluk dood is.

Maputo was verlede week en die
afgelope naweek in sy partytj ie-klere
uitgedos vir die konsert.

Kleurryke baniere, plakkate en
uithangborde het die vyfde Frelimo
kongres aangekondig. Oral in die
boomryke strate was blou, geel, wit.
swart. groen en rooi viae.

Sondag was die 70 000 mense in
die volgepakte Estadio da Machava
geklee in 'n reenboog van kleure.
Hulle was almal daar vir die laaste
optrede van Eric Clap ton tydens sy
Suider-Afrikaanse konserttoer. Hulle
was natuurlik ook daar vir Brenda

Albert Marltz

OPERATIONWEISSOORN,
die verhaalvanRobey
Leibbrandt se misluktesluip
moord-aanslag op Jan Smuts, is
die enigste wyedoekproduksie
waaraan op die oomblik in
Suid-Afrika gewerk word.

En dit is 'n produksie - met 'n

EEN ding was baieduidelik. Die skare van sowat 70 000 bydie
Estadioda Machava in Maputo was nie daar om vir ou "Derelict
Eric" te sien nie. BrendaFassiewas 'n groter aantreklcingskrag as
Ou Slowhand.



Hul god se moor maar gerusDIE ware verhaal van 'n geheime
lrultus in Indie wie se lededeur
hulle godin, Kali, toestemming
gegee is om te moor, is die
onderwerp van The Deceivers wat
vandag deur Ster Kinekor vrygestel
word met Peirce Brosnan (van
Remington Steele) in die hoofrol.
. The Deceivers is gebaseer op 'n
John Masters-novelle wat die ware
ervaringe van ene William Sleeman

.s verhaal, Sleeman was 'n belasting
, insamelaar vir die BritseOos-Indiese

Kompanjie aan die begin van die
vorige eeu wat die eeue-oue kultus
van die Thuggees ontdek, ondersoek
en blootgestel het. Die Britse ower
hede het die kultus uitgewis nadat
hulle meer as 'nmiljoen lewens geeis
het.

Lede van die kultus hetgelewe as '
gewone lede van die Hindoe- en
Moslemgemeenskappe in aile klasse
en hulle regte geloof selfs van hulle
families geheim gehou. Gedurende
die droe wintermaande het die Thug
gees (waarvan die Engelse woord
"thug" afgelei is) reisende "betoos"

(gewone burgers wat nie aandie godin
Kali gedienstig was nie), aangeval en
vermoor.

Volgens die Thuggee-rnitologie
het Kali, 'n blou-swart godin met ses .
arms, verskriklik oorlog gevoer teen
'n klomp duiwels tydens die wereld
se skepping. Sodra sy een duiwel
oorwin het, is 'n ander uit sy bloed
geskep.

Sy het begin huil en waar haar
trane geval het, het mans ontstaan
wat haar kom help het, Nadat die
duiwels verslaan is, het sy die vegters
en hulle nasate beloon met die toe
stemming om vrylik te moor wie
hulle wil- solank hulle nie bloed ver
giet nie,

Om hierdie rede het die Thuggees
altyd net die Rumal (Kali se "sak
doek" wat sy aan hulle gegee het om
die duiwels mee te verwurg) gebruik
om hulle slagoffers om die lewe te

. bring.

Die vervaardigervan The Deceiv
ers, Ismail Merchant, breek met die
prent weg van sy subtiele verwerk
ings van EM Forster-novelles(Room
with a View en Maurice). Hy wou
nog altyd 'n avontuurprent maak, en
as kind in Indie is hy blootgestel aan

e die stories van die Thuggees.
Peirce Brosnan is gekies om die

rol te vertolk van William Savage
wat op Sleeman se ervaringe volgens

.die Masters-novelle, gebaseer is.
Brosnan sou Roger Moore as Bond
opgevolg het as dit nie was vir sy
kontrak met die bekende TV-pro
gram Remington Steele nie - (nou sit
ons met die armsalige, kamp Dalton,
maar nou ja).

The Deceivers wys hoe Savage
tydens sy infiltrasie van die kultus,
geleidelik deur die godin Kali die
stille kuns, en die duistere plesiere
van die daad ontdek - en hoe hy
daardeur beinvloed word .

Peirce Brosnan (links) en sy kameraad beslg om Thuggees ult
te snuffel

Eerste vrugte van selektiewe boikot

ONDER

Don:
Fat City

Charles Leonard

Nandi Nyembe In
Susan Pam se

Curl up and Dye
wat ewe sklelik
as een van die

gewildste
voorbeelde van

"relevante"
tealer ontpop

het. En dis
hoekom die speelvak by die Black
Sun met vier weke verleng Is. Die

stuk handel oor die
bewussynsverskulwlngs van die

jafel-agtlge "regUlars" In 'n
grysgebled-haarkappersalon. Dlt
het ver yerby die gewone leftle

proteste, vervellge skLildbelaalde
vlngerwyslngs en kwasl

revoluslon6re cliches gevorder·
met Intelllgensle, die vrugte van

deegllke navorslng en goele
HUMOR (vir 'n veranderlng). SUld
Afrikaners wat hulle sout werd Is
moet dlt nle mls nle. Kyk In gldse.

liedjies 001' die wonder van die alledaagse lewe.
Macca-hulle laat jou besef dat die son nog

skyn. Ekwonder wat sy ou stalmaat John Len
non hiervan sou dink. Ekisseker hy sou bei'ndruk
gewees het.

Filmfees in Pretoria .
LOUISMALLE saomstrede Pretty Baby(waarinBrookeShields'n kinderprostituut
spool), Dream Child ('n surrealistiese prent oor Lewis Carol se ,Alice) en die
klassiekefantasie Metropolis telonder talleinteressante prentewat tot24Augustus
in die Technikon Pretoria sa Rolprentskool se filmfeestesien is.
Diefeesduurtot24Augustus bydieTransvalia, NedbankPlazainArcadia,Pretoria.
Die program is: .
Vry 4: 2.30- Genocide; 5.30- Another Country; 8 • Ghandi; 10.30 - Legend. Sa 5:
lOvm- TheMuppets; 12.15nm Pale Rider; ~.30- Empireof theSun; 5.30- Carmen;
8- TheModerns; 10.30-TheLightship_ Ma7:2.30-ln aShallowGrave;5.30- Mona
Usa; 8 - Sacrifice; 10.30-Maurice. Di8:2.30- Dreamchild; 5.30 - Barfly;8 -Siesta;
10.30 - Wings of Desire; Wo 9: 2.30- The Moderns; 5.30- Pale Rider; 8 - Sweet
Liberty;10: Metropolis. Do 10:2.30 - TheLightship;5.30- King Davld:8 - Another
Country;10:30 - Empire of the Sun. Vry11:2.30- Siesta;5.30 - The Muppets; 8 
Nightof theShooting Stars; 10.30 - LostBoys.Sa 12:10- Crossroads;12.15 - Le
Cage; 2.30- Wingsof Desire; 5.30- Manchurian Candidate; 8 - Tree of Wooden
Clogs; 10.30 - UttleShopof Horrors. Ma14:2.30- Metropolis; 5.30 - MontyPython
-Uveat theSuperbowl; 8- Francis; 10.30 - Dangerous Moves. Di 15:2.30- Carmen;
5.30 - Until September; 8 - Padre Pardone; 10.30 - Pretty Baby. Wo 16: 2.30- .
Beethoven's Nephew; 5.30- Prayer fortheDying;8.30- LeBal; 10.30- Clockwise;
Do 17: 2.30- Shooting Stars;5.30- UttleShop of Horrors; 8 - Le Cage; 10.30
Crossroads. Vry 18: 2.30- Saving Grace; 5.30 - Sweet Liberty; 8 - Beethoven's
Nephew; 10.30 - The Chain. Sa 19: lOvm - King David; 12.15 - Francis; 2.30
BraziliusQuartet; 5.30- Sacrifice; 8 - Othello; 10.30 - EntreNous; Ma 21: 2.30- ,
Manchurian Candidate; 5.30- Legend; 8 - PrettyBaby;10.30- Le Bal. Di22:2.30
- Padre Pardone; 5.30- The Chain; 8 - UntilSeptember; 10,30 - A Prayerfor the
Dying. Wo 23: 2.30 - Entre Nous; 5.30 - Othello; 8 - Brazilius Quartet; 10.30
Francis;Do24:2.30~ LeBal;5.30- Beethoven's Nephew;8 - Saving GraCe; 10.30
- MontyPython..

Flowers In the Dirt - Paul
McCartney (8)

Daar is waarskynlik min 46-jarige mu
sikante wat Paul McCartney kan nadoen
met so 'n vars, genoeglike plaat soos die.
Maar dan is daar waarskynlik ook bitter
min musikante van 46 jaar oud oor.

Flowers in the Dirt is Macca se ag
tiende plaat en hy kielie jou oortromme
met twaalf nuwe komposisies • vier daar
van het hy saam met die ander rneester
Elvis Costello geskryf. Ander vrinne wat
uithelp is David Gilmour, Peter Gabriel se
kitaarspeler David Rhodes en die Average
White Band se sanger en kitaarspeler
Hamish Stuart.

Daar is liefde, humor en sommer net

'n eerste luister oorrompel nie, maarna die
derde maal kan jy dit eenvoudig nie van
jou draaitafel afhaal nie. '

Hitchcock se lirieke is uit 'n ander
wereld. Hy het, om 'n understatement te
gebniik, 'n minder gewone wereldvisie:
"Oh the veins of her Majesty the queen!.
They're so regal and serene! How I'd love
to say I'd been! Down the veins of her
Majesty the Queen! Tunnel down her
beautous sheen! And tell everyone I'd
been" (Veins of the Queen).

Sy liefdesliedjies is pragtig: "Some
where in the autumn air! I can smell you
everywhere beside me! Though your face
has disappeared" (Autumn Sea). .

Hitchcock het al, sover ek weet, omtrent
ses langspelers vrygestel, As jy een in die
hande kry, koop dit sonder twee keer dink.
Dit is bitter jammer dat die ongelooflike
kunstenaar en sy groep Egiptenare (nog)
nie wyer as die Amerikaanse studente se
,treffersparade groat gewildheid behaal het
nie.

'n Toneeltjle uit Fernando Blrrl se A
Very Old Man With Enormous Wings

Queen Elvis - Robyn
Hitchcock 'n' the Egyptians

(10)
Amerikaanse studente se musiek
smaak verskil nogal drasties van
die res van hul landgenote s'n,
Daar is heelwat meer Britse mu
sikante wie se plate op die Gavin
Report se treffersparade verskyn,
Die Gavin Report, war indieRolling
Stone geplaas word, word gegrond
op die lugtyd wat plate oor kol
lege-radiostasies kry. Kunstenaars
soos Lou Reed, Elvis Costello en
XTC semusiek doen goed op die
trefferslys.

.Queen Elvis pryk ook hoog op
die Iys.

Ennievernier nie.Ditisbriljante,
sagte, luisterbare rock. Nie
noodwendig die soort watjournet

McCartney nog vars op 46
Plate word op 'n skaal van

otot 10 beoordeel

Vryen Sat
Delia Layton

e'", ::.....
'-:.'!

,.~--- ~

Wo:
Neil Solomon en
The Passengers

80
. VryenSst:

Larry Amos and
The Naughty Boys

Don:
Annie

Of:
Colin Shamley

Wo: _
Ian McCormick

So:
Pierre van Staden

'n HELE aantallnheemse prente, asook die "eerste vrugte"
van die selektlewe kultuurbolkot sal by die Weekly Mall se
derde jaarllkse flImfees te slen wees.

Die fees word van 4 tot 23 September In Johannesburg,
Alexandra, Athlone en Kaapstad aangebled onder die tltel
Cinema: Crossing the Line.

Windprints - wat vanJaar In Namibia verfilm Is deur
David Wicht- beleefsy premiere by die fllmfees, OIt vertel die
ware verhaal van Nhadlep, 'n Nama-moordenaar wat 'n
lewende legende geword het deur 18 maande lank vir die
pollsle weg te krulp In die berge van Namibia. Hy Is In 1982
doodgesklet. .

The Native Who Caused All The Trouble Is Manle van
Rensburg se fllmweergawe van die bekroonde stuk met die
selfde titel - geskryf deur Vanessa Cooke, Danny Keogh en
NICholas Haysom, Cooke tree saam met John Kanl In. die
prentop. .

Nog meer Inheemse prente word verwag, maar dis nog nle
getlnallseer nle. .

, 'n Hele aantal oorsese tllms sal as eerste vrugte van die
selektlewe kuituurboikot vertoon word.

Hleronder telJohn Saylesse nuutste, Matewan - die eerste
Sayles-prentwat hler teslen sal wees, Dit gaan oar 'n bloedige
konfrontasie tussen mynwerkers en bestuur In Virginia in die

, Jare twlntlg.
Nog 'n ultvloeisel van die nuwe kultuurbeleld Is dat die

Britse filmmaker Stephen Frears (van Dangerous Liaisons en
My Beautiful Landrette) ingestem het dat sy Jongste prente,
Sammy and Rosie Get Laid (oor verhoudlngs, geweld, ras
sisme en seks) en Prick Up Your Ears (oar die vermoorde

dramaturg Joe Orton
soos gesiendeur sy mln
naar Kenneth Hal
liwell) by die fees ver
toon mag word. Albel
Is In 1987 gemaak.
, Twee Marquez
verhale sal te slen wees:
Ruy Guerra se Fable
of the Beautiful PIgeon
Fancier en Fernando
Blrrl se A Very Old
Man with Enormous
Wings. Birrl word
beskou as die "vader
van die nuwe Latyns
Amerikaanse styl" en
is direkteur van die
Internaslonale Film en
,TV-skool In Kuba.

Ult Australle kom
John HUicoat se de-:
buut: Ghosts of the
Civil Dead. Dit Is 'n
deegllk nagevorste,
meestal feltellk kor
rekte uitbeeldlng van
'n moderne
makslmum-vel
IIgheidstronk.
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Tooth and Nail, werkswlnkelproduksle van die Junction Avenue
Teatergeselskap, met poppe van die Handspring Puppet

Company. In die Laager by die Markteater. Resensle deur
VICTORMUNNIK

WAT gebeur wanrieer twintig outeursaan een toneelstuk skryf?
Die gehoor lay toegang tot 'n kollektiewe bewussyn waarin 'n hele

gemeenskap se drome en vrese kook.
Tooth and Nail begin met 'n wrede klein pop-operette wat gegrond moet

wees op 'n verwarring tussen Michael K en July's People. Net voor die
worshond aan die hand van die bediende (n wreed-vrolikeen baie vermaaklike
Arthur Molepo) sterf, sien hy - die bediende - 'n vloed aankom.

Vir die res van die stuk word hand en tand ("Tooth and Nail") teenhierdie
vloed geveg. Is dit bloed? Is dit 'n ontploffing? Is dit die revolusie? wil 'n
eksistensi~ties geplaagde rooikopkugel C}1 nogal obsessiewe Megan Kruskal)
van haar mmnaar weet,

. Hy~d~einne~endeGladwinMaru~o)wonderweerofhY'nYUPPieis,maar
die aktivis (stewige Ramolao Makhene) wat vuiste van vuur uitdeel, stel hom
gems: die struggle is oral. Ja ne,

Wanneer die v~adergeeste bykom, stelhulle in plegtige Ingmar Bergman
aksente (en hulle IS dalk Noors, verlore Vikings of iets) die saak van diegene
wat deiir Noag agtergelaat is toe die groot Bybelse vloed gekom het. Hulle is
agtergelaat weens die onsuiwerheid van hulle bloed, se die geeste, en dan word
Noag gedekonstrueer totdat hy groter as die lewe deursigtig word.

Dekonstruksie, teater-van-wreedheid vigilantes wat vreesaanjaend deur
die tea~er storm ~n die spookprofete van die vrye mark, hervorming en
revolusie sonder einde - tesame met inheemse strydvaardige toesprake (n les
in die geskiedenis van politieke organisasie, gebou om die metafoor van die
ark), toyi-toyi en die ironiese gebruik van 'n vorm wat ek herken as History
Workshop: "At my baptism I was called Kate, but my real name is "
...Mshwashwa Bo-ietsie-ietsie, baie moeilik vir whiteys om te verstaan .
(deur die pragtige, waardige Daphney Hlomuka) ...urn is presies die oorweldi
gende vloed van teatergebeure wat 'n mens laat dink dat jy toegang gekry het
tot 'n gemeenskap se onderbewussyn.

Maar ek moet net se: hoewel ek baie bly is oordie dramatiese besinning oor
kunstenaarsvryheid in 'nsosialistiese (hopelik nie-Stalinistiese) toekoms, was
die marlier waarop dit deur Basil Jones gedoen is, nie altyd lekker nie.

Tooth and Nail is 'n wonderlike kombinasie van filosofiese opstand teen
hierargie en praktiese omverwerping van apartheid - en lekker teater.

Dit verskil radikaal van die produk van die enkele verstand wat erens, soos
Nietzsche gese het, sy derms teen 'n tafel vasdruk terwyl hy skryf.

Aaa marimba! Jazz!
HOOR julle die magtige dreuning?

Dis die Chorimba and African Jazz - the sound of a new South Africa
wat tot 6 Augustus in Athlone, Kaapstad aangebied word deur MAPP 
Musicians' Action for People's Power.

Koormusiek is 'n ou en gevestigde tradisie in Suid-Afrika. By die
konsert word hierdie tradisie verteenwoordig deur die Langa Adult Choir,
wat uit80 mense bestaan. Hulle was al twee keer wennersvan Ford se
Koorkompetisie (in die Wes-Kaap) en werk nou saam met gemeenskapsor
ganisasies.

Ewe Suid-Afrikaans is Afrika-jazz, wat deur groot geeste soos Abdullah
Ebrahim ea wyle Kippie Moeketsi geskep is. Die jazz-groep by die Mapp
konsert is die Tete Mbambisa Kwintet, met Tete Mbambisa op die ivoor,
Psyche Ntsele op bas, Maciek Schejbal op dromme en perkussie, Ezra (
Ngcukana op saksofoon en Richard Schilder ook op klawers. En sewe
marimbas! Hoewel die marimba nie regtig 'n Suid-Afrikaanse instrument is
nie, is dit aangegryp deur Suid-Afrikaners. Heshoo Beshoo is 'n toegewyde
groep wat jazz, pop en Afrika-rnusiek uit hul sewe marimbas tower.

Die musikale direkteur van die produksie is Duke Ngcukana, koordineer
der van Mapp se musiekskool,

Die konsert
word tot 6
Augustus

. aangebied in die
Joseph Stone-saal
op die Klipfon
teinpad in
Athlone, elke aand
om agt-uut,
Saterdagmiddag
drie-uur is daar 'n
ekstra vertoning.

Kaartjies kos
R8.00, maar
groepe van meer
as tien kan onder
handel vir afslag.
Bel (021) 637
8116 of 637-8180
vir rneer inligting.

: deur Jean Genet
! Regie: DIETER REIBLE
; Wlndybrow: 101 12 Aug
i Momentum,
I Staatstealer Prelorla:
I 18-26Au

Flannigan se vreesaanjaende bende
albinos wat op die paartjie se spoor
geplaas word. Soos 'n groep brandsiek
recces draf hulle gedurig heen en
weer oor die silwerdoek. Hulle praat
min. Hulle weier dat mense hulle
oplaai. Hulle dra "onheilspellende"
Raybans (sonbrille). En hulle arms
beweeg vir een of ander rede nie as
hulle rondbeweeg met die geheim
sinnige solidariteit en kameraderie
wat gewoonliknet by lede van groot
bek skoolbendes voorkom nie. Ek
dink hulle is die "Wild dogs" of iets
genoem...

Nee, watse gemors die huidige
subsidie-sisteem van die regering ook
al mag opdiep, ons kan die sterre
dank dat hierdie soort twak iets van
die verlede is. Hoe snaaks ook al.

Ziets sing vir Gereformeerdes
kan nle anders om
nog veeI van die
paartjle te verwag
nle.

waar die vetoning aangebled word.
Die verhoog lyk erg: gemaklike

chroom en swart,opgestopte meu
bels.

Zletsman pronk en to,:..:r:.:.l=ng~u..:.lt:"- ---:__ 1

bo die klein De Vries,
. maar sy skerp tong slaan

deur selfs terwyl Zlets
man kommentaar !ewer
op 'n man wat
dwarsdeur die verton
Ing aanhou lag: "Dis
natuurlik omdat hy wed
van die NP se vyf]aar-

. plan... "
En later kwlnkslag

hy: "Die Naslonale
Party: the quest for zero
effect."

DeVriesse ondeunde
geklets Is bale slim en
bale snaaks, die liedjles
Isgoed gekles en 'n mens

nenSladesebewaarder-gevangene
aantrekking tot mekaar word gelei
delikdeurdieonnutsige (Oe!) weder
sydse "beledigings" ontbloot in 'n
aaklige parodie van die macho veer
tigerjare.

Slade ken Afrika. 11, die soge
naarnde "tough cookie" joemalis, skrik
gedurig vir die rowwe terrein. Slade .
red haar keer op keer.

En keer op keer -vra sy 'n dom
vraag as sy weer veilig in sy arms is.
Enkeer op keer se Slade slegs: "This
is Africa. Things are different here".
Die hele prent is gepeper met '1ungle"·
clichesen lyerg aandie OogaBooga
sindroom. Mistiese toordokters (Slade
KENhulle maniere),krokodille..•weer
mos.

Maar die snaakste van alles is

.Mik hoog - val hard: Danny Keogh as die nuutste slagoffer van
die Amerlkaanse rolprentgety

. LANGBEEN Elzabe Zletsman
span Saterdagaand haar talente
In ten bate van die Gereform
eerde Kerk Johannesburg se
Behulslngsprojek vir Christen
jongmense. Sy onderbreek
daarvoor haar vertonlng saam
met Casper de Vries by die
restaurant After Dark In
Pretoria. Die kabaret, In die
vorm van 'n blstro-aand, word
om agt-uur In die Braamfonteln
ontspannlngsentrum aangebled.
Kaartjles kos.RI0.00 en wyn kan
by die deure gekoop word. .

Bel (012) 403-1245 om te be
spreek,

Vanaand en Sondagaand tree
sy nog by After Dark op In The
Drivel and the Songs.

Dlt Is 'n vertonlng wat good
. deurdag Is,skryfGWYNNE WRAY.

En as dit lyk na selfbewuste
soslale kommentaar, dink maar net
~r hoe perfek dlt Inpas by die stad

Kompromleresensle deur
CHRIS DU PLESSIS

KILL SLADE moet onder geen
omstandighede gemis word nie (dit
word vandag deur Nu Metro
vrygestel). Want hierdie prent is
die finale bewys van die belaglike
drek wat die Amerikaners opgedis
het met behulp van die be
lastingvoordele op rolprente wat
oor die afgelope vier jaar in Suid
Afrika vervaardig is.

Nog 'n rede om te gaan kyk is dat
hierdie swaksinnige gemors
skreeusnaaks is ..

Dit speel alles af in Congella, die
mees patetiese boikot-skuilnaam vir
"iewers in Afrika" ooit, Behalwe
miskien vir die dorp Limbasa, waar
ene Jennifer Jameson (Lisa Brady
"also guest star on such TV series as
Knots Landing and Paper Dolls")
gerugte oor die onderskepping van
kosvoorrade wat die Verenigde Volke
am Afrika stuur, ondersoek. Won- 
derlik nuuswaardig en sosiaal kuis.

Sy openbaar haar agterdog aan
ene Kostas voorsy agterkom hy is die
baas van die bende van onderskep
pers.

Sy is nie net ongoddelik dom en
naiefvir 'n wereldberoemdejoemalis
nie. Sy is ookheeltemal te mooi, op 'n
Miss All-American Model of the Year
marlier. Nieternin, as 'n komedie
aktrise in ernstige rolle behoortBrady
nog ver te kom.

Kostas en sy hoof-handlanger
Flannigan (gespeel deur arme Danny
Keogh wat sy bes probeer om die
fliek te red ... en misluk) besluitom11
te vermoor.

Hulle huur 'n oud-huursoldaat (wat
lyk soos 'n 7th Avenue boetiek-eienaar
in "bos-klere") om haar te ontvoer.
Sy dialoog is vol Bond-agtige pit
tighede-onder-gevaar wat snaakser
word hoe minder dit werk. Hy ver
moor haar nie. Hulle raak verlief.

'Dis Afrika. Dinge is anders hier'

"Aaa, madam, nou gaan Jy vrek, madam" hoor die arme pop ult die mond van haar bedlende,
gespeel deur Arthur Molepo

VryDagl4Augustus 1989



VryDagl 4 Augustus 1989

,~

I' Rosemary·

Rosemarlnus officinalis

Krui vir jou...

INDIEN bose geeste jou kwel
en lastig val. bied die magiese
roosmaryn die uitkoms. Plant
die krui in die hoeke van jou
tuin, en slaap rustig.
'n Roosmaryntakkie onder 'n
kind se kopkussing behoort ook
die nagmerries op stal te hou,

Die Griekeen die Romeinehet
roosmaryn -die Tswana's gebruik
Mphephu - as wierook by hul
godsdienstige feeste gebrand om
die "vibes" reg te kry.

ETEEN
DRINKE

Maar roosmaryn verdryf nie
net die boosheidnie. 'n Roosmaryn
takkie in die hare of 'n koppie
roosmaryntee voor 'n eksamensal
die geheueopkikker, (Onnodig om
te se: moenie vergeet om ook 'n
bietjie te studeer nie.)

Roosmaryn word gebruik in
die behandeling vanhartkwale, en
'n sterk tee - met heuning versoet
- behoort hoofpyne doeltreffend
tee te werk.

Roosmaryntee kan ook ver
ligting bring by menstruele pyne,
moegheid, swak bloedsirkulasie,
lae bloeddruk en senuspanning.

Volgens Margaret Roberts word
roosmaryntee vandag metwelslae
gebruik in die behandeling van
skeelhoofpyne, geelsug, floutes,
sirose van die lewer, galstene,
rurnatiek en vetsug.

Maak 'n treksel van die bloei
selpunte, 30- 50 gram pereen liter
kookwater. BOOek en laat trek vir
10 minute. Drink 'n koffiekoppie
opgewarmde tee, versoet met
heuning, na maaltye. In gevalle
waar die lewer .aangetas is. drink
'n teekoppie vol voor ontbyt en
aandete, en 'n koffiekoppie vol
voor middagete.

RYKHAITINGH

Roosmaryn
hou

•nagmernes
op stat

Maar die geheim Ie in die
bestanddele. Die Troisgros-broers
gebruik net die heel beste produkte
wat hierdie planeet oplewer. Al
gebruik ons hul resepte en ons beste
bestanddele, salons kos nooit soos
hulle s'n smaak nie,

Ek het een keer vir Etienne
Bonthuys by Buitenverwachting gevra
hoe sy restaurant met die bestes in
Europa vergelyk. Ons het oor die
Michelin-stelsel gepraat wat aan
restaurante een, twee of drie sterre
toeken. Daar is net 24of 25driester
restaurante in die wereld, diemeeste
daarvan in Frankryk. (Die afgelope
paar jaar het 'n Italiaanse en 'n Ja
panse restaurant ode driesterre gekry.)
Daar is heelwat meer tweester- en
eenster-restaurante,

Etienne se toe sy restaurant kan
nooitnaby 'n eenster-restaurantkom
nie, Ons plaaslike bestanddele is net
nie goed genoeg. Die Fransehet al
les, het hy gese nie. Die beste vleis,
die beste wyn, die beste seekos, die
beste groente, die beste ...

MiskienwiljulIewil weetwaarom
ek vandag my kaarte op die tafel sit
en myongeveinsde hartstogvirFranse
kos uitspreek. Dit is omdat my kar
gesteel is. Binne-in my kar was my
aantekeningeoor gaarrnaaktegnieke,
waaroor ek vandag wou skryf. Ek
skryf op 'n ander dag daaroor.

Mooiloop, en kook met liefde.
KOOS COETZEE

'Iselke
mlddag en
aand cop

482-2477/8 .

wilde Vin Fume. 'n wyn wat nou
beter smaak as vier jaar gelede.
Miskien het ek daaraan gewoond
geraak maar ek dink dat hulle meer
aandag daaraan gee of die versnit

.verander het. 'n Baie veilige wyn.
Vir hulle wat iets spesiaals wi! .

he is daar die 1988SirnonsigChar
donnay. Hier is die towerkuns wat
so goed gewerk het met die 1984
wyne weer terug en versamelaars
van ernstige wyn moet dit niemis
loopnie. Hierdie wynsalbaiegesog
word nadat jy die eerste bottel ge
proe het.

DieMalansisvindingryke mense.
Frans is nog daar om sy teenwoor
digheid te laat voel, sy seun Iohan
maak die wyn en Pieter doen die
bemarking. Hy doen dit met entoe
siasme en kry, daarom resultate.
Francois sien na die wingerde om.

Dit is duidelik dat ons meer van
die plaas sal hoor. My raad isdatjy
Simonsigsewyneop wynlysteen in
drankwinkels soek aangesien hulle
interessant en goeiewaarde virgeld
is.

Die soet wyne van Sirnonsig is
dikwelsuitstekendendaar isplanne
om die reeks te verklein sodat die
publiek makliker kan kies.

Die volgendewynegaan uitgefa
seerword: Bukettraube, Morion Mus
cat. Muscat Ottonel, Kerner en
Mistelle, wat 'n gefortifiseerdewyn
is.

Dieuitfasering isslim aangesien
hierdie druifsoortenie die klassieke
soort is nie. Kultivars soos buket
traubeen moriomuscatmoetvermy

word. Kerner
bereik ook
selde groot
hoogtesin ons
land.

Simonsig,
wat naby
Stellenbosch
in ons voorste
wyngebied Ie,
moet konsen
treer op
klassieke
varieteite wat
hulle soveel
beter as ander
produsente
kan lewer.
Indienhulledit
doen, hethulle
'n goeie
toekoms.
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Medici'sisdie beste kos inEuropain
Italic aangetref.Toe die DeMedici's
om politieke redesFrankryktoevlug,
het hulle hul sjefs saamgeneem.

DieFransehet byhulle leerkook.
en toe hulle die snufin die neus kry•
hcthulle 'nrevolusie in die kookkuns
teweeggebring.

Italiaansekos wasnog altydrede
'lik eenvoudig. Die Franse het
metafisika van kos gernaak - inge
wikkelde souse. ellelange resepte 
maar interessant genoeg is Franse
kos vandag besigom weer eenvoudig
te word.

Van vandag se topsjefs, soos
MichelGuerard en die Roux-broers,
kook steeds ingewikkeld, maar an
der soosdieTroisgros-broers (een is
'n rukkie gelede dood) kook bitter
eenvoudig.Mens willag asjy nadie
Troisgros-broersse resepte kyk - dit
lyk of dit vir kinders geskryf is.

Wynroete,het nou drie seuns saam
met homop die plaas en hulledoen
goeiewerk.

WynmakerIohansal baiemense
verbaasmetdie uitstekende gehalte

. rooiwyne wat nou deur Sirnonsig
geproduseer word.

'n Hele tydjie terug het ek 'n
goeie wyn, Simonsig Shiraz 1984.
geproe. Ek was verbaas aangesien
die plaas nie vir sy shiraz bekend
wasnie.Toediewynlater geproeis.
wasditeenvoudig verbluffend.Ryk
rooiwyn met baie vrugtigheiden in
stylvolle, goeie houtsmaak.

Ek dink dit is die beste shiraz
wat nog in Suid-Afrika gemaak is.
Simonsig het nog nie weer so iets
geproduseer nie, maar dit kan te
doen hemet die wispelturige 1985
wynjaar.

Iy kan ook baie vriende maak
met die 1984 Cabernet Sauvignon.
Dit is duidelik dat daar vanjaargroot
wyne op die landgoed gemaak is.

DieAdelberg is 'n baie drinkbare,
aangenamerooiwynen is meesal 'n
veilige keuse.

Daar is 'n groot keuse droe en
soet wyne op Sirnonsig se wynlys.
Aan die droe kant is daar die ge-

~
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)' Vegetariese ' ..
T,/ ' en seekos-restaurant )

:!. Oop elke dag behalwe Maanda~'.?; .
.~ 11vm - 3.30nm en 6.30nm - 12.30 ,.

....• Rockeystraat 9a /,-
~":\ Bellevue /.~

......... 648-0801 .~/
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THE COMPANY IS SO LEKKER

Malans is vindingryke mense

die kookkuns op 'n effe laer trappie
as anderkunsvorme geplaas. Ek wil
van Louw verskil. Wat maak
ShakespearegroterasCareme,daar
diegeniale grondleggervandie Franse
kookkuns?

OubaasCareme het uitsluitlik sy
eie reseptein sy kookboeke geplaas:
Hy kanmet 'n groot uitvinder verge
lyk word. Hy was 'n genie wat 'n
kombuis soos 'n orkes bespeel het.
Sonder Carerne sou die Franse
kookkunsnie naastenby gewees het
waar hy vandag is nie. ' .

Ongelukkig het ek nou nie die
regteaanhaling hiernie, maarCareme
het iets indiervoegegese: Diebakkers
kunsisdiehooftak vandieargitektuur.
Moontlik het hy dit nie ernstig be
doelnie.

Kyk, die Franse was ophulle dag
barbare wat niks van goeie kos af
.geweethetnie, In die dae van die De

bydie Mark-Teater

Mark-Teater
Breestraat, Newtown

Onsis OOp

Dinsdag tot Vrydag
vir

middag- enaandets
Saterdae

slegs aandete

GEKIES AS EEN VAN DIE
TOP TIEN-RESTAURANTE

AAN DIE RAND

Telefoon838-69660

Was Shakespeare-grater as Careme?
I u!.U)

(Q

BJ LANKWARDEN skryf
oor Simonsig-Iandgoed

TE goedbekend maak dikwels
onbemindin die wynwereld. Party
·mense soek altyd daardie spesiale
skaars wyn op 'n wynlys en laat
staan die bekende wyne. Arrne
mense!

Hullemoet onthou dat 'n restau
rateur sy wynlys gou verander as hy
sien 'nproduk verkoop nie. Daarom
is daardie name op die lys: Hulle
verkoop so goed want hulle smaak
so goed.

Benvandie algemeenstename op
wynlyste is die van Sirnonsig
landgoed,maar moenie jou neus vir
hul wyneoptrek nie.

Simonsig het 'n groot wynreeks.

-=================::::;1 Dit, is een van dier grootste wyneien-
domme in die land
enhullehetrooi- en
witwyne in ver
skillende style en
smake.

Eienaar Frans
Malan. een van die
stigters van die

EKvindditvandag moeilik om
hierdie rubriek te skryf. Eenof
ander aaphet laasnag my lear
gesteel waaraan ekonlangs 'n
groot klomp geldbestee het. In
diekar was 'n paarvan my
beste kookboeke en 'n
manuskrip van 'n uitgewer wat
ek moes redigeer.

Ek wil die dief vra om asseblief
dievolgende boekeby Vrye Weekblad
af te lewer: The Cuisine of Paul
Bocuse,Classic ItalianCookingdeur
Marcella Hazan. en Ada Boni se
hoekoor Italiaansekoso Kanhyasse
blief ook my hotelskoolnotas oor
gaarmaekmetodes, my Huis
houdkunde-woordeboek en die
manuskrip terugbring. .

Indien hy dit nie doen nie, hoop
ek ten minstedie dief leer kook. Dit
sal 'njammerte weesomgoeiekook
boeke in die asblik te gooi.

Ek voel soms skuldig om oor
hogerekos te skryf in 'n land waar
baiebroodgebrekly.Maarmy liefde
vir goeie kos kan ek eenvoudig nie
afsweernie.Dis 'n passiewat mynie
willos nie. Ek wil nie eendagdood
gaan sonder dat ek 'n klein restau
rantjie oopmaaknie,

DiekossalFransekoswees.Daar
. salhier endaar 'nhogeregeregwees,
maar ook eenvoudige geregte van
die Franse platleland. Ekwil ook 'n
Suid-Afrikaanse gereg of twee op
die spyskaart sit:Ek sal myeie boere
worsmaak,wantgoeie boerewors is
'n wonderlikegereg.

. Dit sal 'n bistro-tipe restaurant
wees, want die kos raak te duur in
deftigerestaurante.Diegewoneman
moetook mykoskan bekostig.Enas
hynet sop wileet, kanhynet sopeel.

Die spyskaart sal nie groot wees
nie. Ek sal hard werk en met liefde
my kos kook en voorsit.

"Iy kan net goed koskook as jy
met liefde kook en vriendskap en
broederskap om jou tafel kweek."
Hierdie wysheid kom van Femand
Point,daardieou guru watin dielaat
vyftigerjaredood is en onder wie 'n
groot aantal van vandag se topsjefs
gewerkhet. .

Ek is 'n skaamtelose aanhanger
van .Franse koso hoewel ek enige
goeie koswaardeer. Ekdinkdie Franse
kookkuns is een van die rykste kul
tuurgoedere vandie Westerse wereld.
en hiermee sluitek letterkunde,kuns,
argitektuurens. in.

WEG Louwhet in 'n voorwoord
vir een van Leipoldt se kookboeke
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Kanadeesskrytult SA bediendekamer
Na 'n opwindende maar siellose lewe as
internasionale model vir modebase soos

Johnny Casablancas het die Kanadees Colleen
Craig een aand - sewe jaar gelede - in Parys 'n

Suid-Afrikaner ontmoet.

Sy het hierheen verhuis en haar indrukke begin
neerskryf. Mavis Taylor so belndruk met haar
sienings oor die land en oor vroue dat sy een

van haar toneelstukke eersdaags by die Baxter
op die planke gaan bring.

Marion Tom
'n TOEVALLIGEontmoeting
sewejaar gelede met 'n
Afrikaner in Paryshetdie
Kanadese dramaturg, Colleen
Craigse lewe verander,

Haar eerste toneelstuk "Crossing
the Line" begin op 10Augustus by
die Baxter-Teater in Kaapstad. Die
stuk weerspieel die indruk wat hier
die land met aI sy desperaatheid,
ironie en uitdagings op haar gemaak
het. As 'n mens dink dat die meeste
oorsese mense die Republiek in die
selfde kategorie as anderoorloggeteis
.terde gebiede soos die Libanon of
Nicaragua plaas, wonder 'n mens
wat het Suid-Afrika wat ander lande
nie het nie.

"NatweejaarinParys, was ek op
pad terug na Kanada. Terug na 'n
goeie werk, na ten minste tien af
standbeheerde kanale op televisie,
na 'n elektroniese motorhuisdeur, na
luukse winkelsentnuns met lewendige

dolfyne en 'n gemaklike voorstede
like lewe.

"En toe, sjoe, is daar net hierdie
intense vriendskap (wei, eintlikver
houding) en die moontlikheid om na
'n plek te gaan wat ek nog nooit aan
gedink het nie, Ek het met 'n drie
rnaande-kaartjie gekom ennooitdie
retoerdeel gebruik nie."

Toe Colleen in Suid-Afrika
aankom het sy besef dis anders as
enige ander land waar sy voorheen
was - en sy het al in baie lande in
Europa en die Verre Ooste gewoon.

"Op die oppervlak Iyk dit baie
soos by die huis. Maar ek het gou
besefdatdaar onder hierdie beskaafde
oppervlak komplekse politieke en
persoonlike onrus is.

"Die mense wat ek ontmoet het,
was ontevrede, Hulle vra vrae en
worstel met lewensbelangrike vraag
stukke watjong Kanadese nooit eers
aan dink nie.

"Ek het mense met allerhande
verskillende politieke oortuigings

ontmoet. Ek het ook baie tyd saarn
met Afrikaners deurgebring en het
baie vanhulle taal geleeren verstaan
nou hoekom hulle anders as
Engelssprekende Suid-Afrikaners is."

Dit is verstaanbaar dat Colleen as
skrywer deur hierdie milieu geboei
is.

"Dithetmyvierjaargeneem voor
ek iets geskryfhet. Suid-Afrika is 'n
baie komplekse land en ekhet gevoel
ek is nog nie reg om daaroor te skryf
nie,

"Ek het eers kortverhale wat hier
afspeel geskryf en toe vir die teater
begin skryf."

Colleen Craig .

. Sy het "Crossing the Line" be-
· gin skryf toe sy agter in iemand se

tuin in Johannesburg gewoon het,
"Die hele idee van "bedien

dekamers" het my gefassineer,
Sommige is so groot soos tuinhui
sies, party het geen elektrisiteit- of
watergeriewe nie en tog woon 'n
hele bevolkingsgroep insulke kamers
agter in gerieflike wit tuine."

Crossing the Line speel af in
· twee sulke bediendekarners. Die
een is 'n nuut opgeknapte kothuis
waar 'n kunstenaar en haar aktivis
suster woon en die ander die bouval
lige een van die bediende en haar

vriende,
"'n 'Mens sien nie eintlik die be

diende op die verhoog nie, net haar
. skaduweeenhoordie stemme inhaar
karner. Ek voel dit gee perspektief
aan alles wat in die ander kamer
plaasvind. Ek probeer die ornstan-

. dighede waarin vroue leef, te onder
sock. Ek dink vroue se lewens is baie
interessant. Daar is baie konflik in
die stuk met karakters wat insig kry
in hulself en in hul motiewe oor wat
hulle in Suid-Afrika doen."

.Belinda Koning, Michele Maxwell,
Ingrid Emslie,Gaynor Young en David
Haynes spee! daarin. .

'n Eeu se houtkuns
opgesom.in 144 beelde ',

. 85· -.

logus isomvan
gryk genoeg om
'n goeie indruk te
gee van die

· ontwikkeling van
die Suid-Afri-

· kaanse beeld-·
houkuns indie eeu
en illustreer die

. invloed wat ver
skillende , oplei-.
dingsentra en in
dividuele leer-
meesters gehad
het. Dit is gevul
met soveel le
wenskrag datselfs
die toevalligste be- :
soeker nie koud
gelaat kan word

.nie ..

ekspressiwiteit bied die tentoon
stelling 'n wye reeks ervarings wat''n
mens maklik 'n dag of meer geboei
kan hou. Die houtmedium is as tema
gekies omdat dit 'n baie ou tradisie in
Suid-Afrika het.

Rankin noem tereg in haar kata
logus dat vroee "gebruiksartikels"
sooswaterpotte en kopstutte van hout

. nie net as "handwerk" nie,maar ook
as beeldende kunsgewaardeer moet
word. Dit geld nie net stukke wat
figure uitbeeld nie, maar ook georn
etriese abstraksies soos die pragtige
Swazi- of Nguni-houtpot (no 9).

. Dit is ook boeiend om te sien hoe
'n vroee stuk "volkskuns" soos die
Merry-go-round" (voor 1898), wat
met 'n slinger gedraai kan word,
latere ontwikkelings SODS die "ki
netiese beeld" sou vooruitloop.

Die tentoonstelling en die kata-_ .

:;:.::':.::;:.")'. WolfgamrAi'nildeO$ M6latt \W$.~n ::: ': .: :." :.. :
.:. ::.: ·1iI8otr.iJ(1If(e.klnd. maar ttywas 'n\'~lWaande ::

.......;.:-..::::::

knetterende energie. Daarenteen vloei
die sagte rondinge van die krokodil
en mensfigure in Mabasa 'se werk
saam in 'n geheel wat 'n weemoedig .
stil stemming skep.

Die beeld, wat vir verlede jaar se
Kaapstadse Triennale geskepis,
herdenk die verwoestende effek van'
die oorstromings in Natal.

Anders asBoshoff se beeld, waarin
die serebralegeometrie van 'ntegnolo
giese wereldop die houtmedium oor
geplaas is, "groei" Mabasa se figure
uit die natuurlike rondings en krom
mings van die vyehout waaruit dit
gesny is.

Die sagte tekstuur van die onge- .
poleerde hout herinner aan opdrifsel
hout en versterk die simboliek van

. die vloed,
Tussen die twee teenpole van ge

ometriese abstraksie en organiese
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Images of Wood: aspects of
the history of SCUlpture In
twentieth-century South

Africa, by die
Johannesburgse

Kunsmuseum tot 13
Augustus, word bespreek

deur JOHAN BRUWER

ASjy hou van visuelestimula
sie, gaanmaakgems 'n draai
by die tentoonstelling Beelde
vanHoutin die Johan
nesburgse Kunsmuseum, want
anders gaan jy laterspyt wees .
dat jy dit misgeloop het. Die
144beeldewat hierbyeenge
bringis, gee nie net 'n boeiende
beeldvan die geskakeerde ver
skeidenheid van die huidige
eeu se beeldhoukuns in Suid
Afrikanie, maar laat 'n mens
opnuutverstomoor die
verrassende moontlikhede van
die medium.

Die werlce wat deur Elizabeth
Rankin gekies is, boei nie net uit 'n
kunshistorieseperspektiefnie, maar
is deurgaans van so 'n hoe gehalte
dat 'nmens kort-kortmet 'n skielike
opwelling van plesier of ontroering
in jou spore vassteek..

Hoe breed die spektrum van
uitdrukkingsmoontlikhede is wat
verteenwoordig word, word onder
streep wanneer jy twee stukke van
vergelykbare grootteen kompleksiteit
vergelyk: N oria Mabasa se Carnage
II en Willem Boshoff se Tafelboek.

Albei vul min of meer dieselfde
vloerruimte - maar die ruimtelike
ervaring waarby hulle die kyker
betrek, is volslae verskillend.

Boshoff se werk bestaan uit talle
houtbalkies wat vernuftig
aanmekaargeheg is om 'n plat tafel
te vorm wat oopgevou kan word. In
die oopgevoude vorm word die tafel
'n stad of 'n Sasolburg: In hoekige
konstruksie van vertikale en hOO-

. sontale Iyne wat danksy die houtme
dium 'n organiese lewenskrag
uitstraal. (Dieselfde konstruksie in
metaal sou 'n heel ander aanslag
gehad het.)

Die bedrywige lynstruktuur van
Boshoff se werk wek die indruk van



Gallery 709, Adderley
sraat Robin Mann, Pieter
van der Westhuizen,
Naama Nothmann, Ann
Unsell-Stewart, Lukas van
Vuuren en andere. Beeld
houwerke deur Eduardo
Villa en David Brown. Ook
bekende internasionale
kunstenaars.

Kunskamer, Bergstraat
14: Suid-Afrikaanse kun
stenaars soos Pierneef,
Maud Sumner, Maggie
Laubser, Irma Stern,
Preller,Welz, Kibei, Calde
colt en Boonzaaier.

Gallery International, St
Georges-sentrum: Ets
werke deur John Clarke.

. Cape Gallery, Kerkslraat
60: Galeryversameling van
onderandere Ruth SqUibb,
Nice Verboom en Douglas
Treasure.

Kim SBcksiialery, Cav
endishstraat, Bellevue:
klere, krale-eli handwerk uit
Botswana. Kuns' van die
San, Herero en Mbukushu.·

KAAPSTAD

ElsabeZietsmanen Casper de Vriestree op by After Dark
in Quoonstraat, Pretoria. Tot 6 Augustus.

Inyanga Women of Africa by die Markteater se Ware
house. Vier vroue harmonisoor oor ons kontinent se
vroue-kwessies;Tot 3 September.

Black Sun: (Louis Bothalaan -,Orange Grove).
Steve Newman en Edl Nederlander tree vanaand en
.sondaqaandom 10.30 saam op. Nag 'n nuwe vertoning
Nice and EasydeurMinouche Kaftelen met Waldo Malan
op die klavier is Saterdagaand om 10.30 te sien. Tot 12
Augustus.

Die beste stuk in die stad tot dusver hierdie seisoon 
Susan Pam se Curl Up and Dye - is terugl Met Val
Donald-Bell, Ulian Dube, Nandi Myembe, Sue Pam en
DebraWatson.Daagliksom 8.15 en Saterdag en Sondag
om 5.30 en 8.30. Puppet In a Bell Jar met Isabel Smit,
Anandre Stapeiberg en Annecke Campbell is elke
Dinsdag, Donderdagen saterdag om 10.30 te sien.

In a Different Light deur Reza deWet is in die Markteater
se Upstairs tot 12 Augustus.

Blonde Sisters byWindybrow se Dalro-teater: MetJudy
Broderick,Sue Marshall,Barbara Puren, Mandy Kunene
en Brian Schimmelop die klavier.

Malcolm Purkey en die Junction Theatre se
werkswinkelp~oduksie Tooth snd Nail is in die Mark se
Laagerteater te sien tot 9 september. Om 8:00 nm.

Pieter Toonenbied aan:
We and Them - dieverhaal van diehertogin van Windsor,
gaspeeldeurLena Farugia, by die Leonard Rayne-teater
tot 9 September.Oak met Chris Weare; Blithe Spirit met
Sandra Duncan,Vanessa Cooke en Paddy Canavan by
die Alhambra-teater tot 9 September. In die Andre Hu
guenet-teater,Hillbrow,speel Who Goes Bare met Errol
Hart, Eleni Cousins en Malcolm Terrey tot 5 Augustus.
Two and Two Make Six begin op 11Augustus in sy plek.

My Children I My Africa I.die omstrede nuwe Fugard
stuk. Hoolteater, Markteater, Newtown.

By die Adcock-Ingram, Windybrow, wys Jean Genet se
The Blacks geregissoor deur DieterReible met PeterSe
Puma, Nomsa Nene, Solli Philander en Bill Curry.
Maandagtot Vrydag om 8 nm en Saterdag 5:30 nm en 8
nm.

Baxter-teater, Mainstraat: Hoofteater: Die Osprey
film fees duur tot Saterdagaand en dan - van 7 tot 19
Augustus - is dit Max Collie. Stagedoor: A Room with a
Review is verleng tot 12 Augustus. In die Studio lsdlt
Pieter-Dirk Uys se Just Like Home tot 5 Augustus. Van
7 tot 26 Augustus is dit Crossing the Line met Belinda
Koning, Michele Maxwell, Ingrid Emsley, David Haynes
en Gaynor Young.

Nice Malan, Slrandgebied: In die Teater is Macbeth,
soos oorgeskryfdeur Heiner MOiler te sien tot 12Augus
tus. Paul Siabolepszy se Grahamstad-treffer
Small holding word indie Arenaopgevoer. Tot 19Augus
tus.

Kuns ult Venda is tot 19 KAAPSTAD .
Augustus te sien by die.
Sanderling-galery in .die Baxter-kunsgalery: From
Smalslraatkompleks. the cenlre' is 'n nuwe

I uitstalling van drukwerke
J 0 han n e s bur 9 s e op papieren materiaal deur
K u n s m use u m, Philippade Beer. Van 2 tot
Joubertpark, Kleinstraat: 26 Augustus. Nuwe tel:
Beelde: Images in Wood. 685-7880.
Duur tot 13 Augustus.

Markteater, Newtown:
Foto-uitstalling van Peter
Magubane genaamd Child
Labour in SoweID. Tot 5
Augustus.

Gallery on the Market,
Newtown: Steve Cohen se
uitstalling van suggestiewe
meublement 'Uving Room'
duur tot 23 Augustus.

Garery 21: Izak de Villiers
se uitstalling van skilderye
en etswerke duur tot 12
Augustus.

Natalie Knlghtogalery,
Hyde Park: Twee
uitstallings: Changing Pat
terns in Black Life deur ver
skeie kunstenaarsen Mirror
Images.

I-I, ,

Call Me

plekke. Chris Prioren Neil
Johnson is soms op
Saterdagaande die
platejoggias. Aanbeveel
vir denkende jollers.

The Thunderdome, h!V
Claim- en Noordstraat:
·Mega·-disko, kroOO en
groope. Baie spleels en
hoe hakke. Oop van
Dinsdae tot saterdae.

Club Manzattan, Molet
sane, Soweto: Hcsr
inkomstegroep disko.
Oop van 11 nm. Maandae
en Dinsdae is toegang
gratis. Twoo gratis biere
op aande wanneer
toogang gevra word.

Idols, bokant van End
straat: Yuppie-paradysl
Lang toue van baie entoe
siastiese jollers buite.
Almal irriterend mooi.

Rumours, Rockeyslraat:
'nTipiese Rockeystraatse
laataand-·joinr vir mense
wat soms werk en van
jazz hou.

Late Nlte Duke's, Mel-
. ville: Laatnag-alternatief

vir middel-stedelinge.
Oop van vyfuur smiddags
tot baie laat saans en
Saterdae vir middagete.
Etes word sewe dae van
die week tot -laataand
bedien.

King of ClUbs, hIv Mark
en Von Wiellighstraat: Hi
NRG gemors op boonste
verdieping op Woonsdae,
Donderdae, Vrydae,
Saterdae en Sondae.
Disko-mbaqanga op die

, onderste verdieping.

Sex Thriller (2-18)
Patricia Charbonneau, Stephen McHathe
DAllY: 9 45, 12.15,230,515,7,45, 1000

A Touch Of
Infierl.ft.litY(2"4)

Ted Danson, Isabella Rossellini
DAILY: 9,45, 1215, 2 30, 515, 745, 10.00

Nlca
Action Thriller (2-18)

Sleven 5eagal, Sharon Stone
PLUS

Three Fugitives
Comedy (A)

Nick Nolte, Marlin Short
MON·FAl 930,200.730 SAT.1100,330, B00

. Romantic Thriller (A)
Tom Selleck, James Farentmo

• DAILY: 9 45, 1215,230,515.745, 1015

TAP
Musical • (A)

Greg~L~~mes

Emissary
Action (2-18)

Ted La Pial
MON-FA19.30. 2 00. 730 SAT 1100, 3 30. 800

1J!!If!tt' "fl~
andthlP

LAST CRUSADE
Action Adventure (A)

Hamson Ford, Sean Connery
DAllY' 9.30, 12 00, 2 30, 515, 745, 10.15

'I : II

in Melville

Call Me

Call Me

!Jf!filt' "fl~
.,4A and thlP
LASTCRUSADE

Action Adve"ture (A)
Hamson Ford, Sean Connery

DAilY 930.1200,230,515.745.1015

:, e

Sex Thriller (2-18)
PatriCIa Charbonneau, Stephen McHattle

DAILY. 9 45. 1215. 230, 515.745. 10 00

'1 1 :1

Sex Thriller (2-18)
PamelaCharbonneau, Stephen McHattie
DAILY: 945, 1215. 230. 515,745.1000

Klpples, Markteater,
Newtown: Township-jazz
se voorstedelike tuiste.
Tsidii Leloka sing elke
aand tot 13 Augustus.

Harbour Cafe: Rockey
straat. Net om te RELAX
met ander leep-oog
pseudo-intellektueles.
Goeie koso Swak bedlen
ing. Nice ou en nuwe
musiek.. Beste laat
nagplek in die dorp.

Panama Reds, hv Hen
drik Verwoerd en Jan
Smuts, Crossroads
winkelkompleks,
Randburg: So spool Neil
Solomonand the Passen
gers . Woensdag-aand,
Die Fat Cats Don
derdagaanden Vrydag en
Saterdag Larry Amos and
the Naughty Boys. Onder
spool Neil Solomon Vry
dag- enSaterdag-aand

The Junction, hJv Broo
en Olaimstraat: . ·Ouer·
rock en new wave met 'n
aparte vertrek vir "live"
groepe, 'n daktuin en
video en pool-kamer.
Welkomeafteidingvan die
disko-twak op ander

elke Sondag In die bin
nehof aangebieddeur die
Transvaalse Jazzklub.

Roxy Rhythm Bar, Main
straat, Melville: Vanaand:
Die lantastiese African
Jazz PioneersIs terug uit
die buiteland. Saterdag:
Jack's Band. Maandag:
Wendy Oldfield. Dinsdag:
Utile Sister. Woonsdag:
Rush Hour. Donderdag:
The Jive.

Kaapstad

-I'I

Pioneers
Jameson's Bar, Com
misslonerstraat: Een van
die laasle buiteposte van
"live 'n local· musiek.Wye
verskeldenheid van
mbaqanga tot rock. Jazz
saam met Saterdagmid
dagete; geen
toegangsgeld. Briljante
Kaapstadse mbaqangal
klopse jazz- veteraan
Robbie Jansen spool va
naand, Saterdag en
Sondagaand. Van vol
gende Dinsdag af is die
groep Jahnito aan die
beurt.

THE'BURBS
Tom Hanks,Carrie Fisher (A)

DAILY'9 45,1215,2.30,515,745,10 00

TImothy Hutton. Denms Quaid (2-16)
DAILY: 9 30, 12.00,2.30,515,745, 1015

.LAST RITES
Tom Berenger, Daphne Zuniga (2·18)

D~ILY 945, 1215,2.30,515,7,45, 10 00

LAST RITES
Tom Berenger, Daphne Zunrga (2-18)

DAilY. 9 45, 12.15,2 30, 515. 745. 10 00

KILL SLADE
Patrick Douaqnan. Lisa Brady (A)

DAllY 945, 1215,230,515.745. 1000

INDIANA JONES
AND TNE L.lST CRUSADE

Hamson Ford, Sean Connery (A)
DAilY 930,1200.230.515,745,1015

i' I' III ': ,:1

WHEN IFALL IN LOVE'

KILL SLADE
Patrick Dcltaqhan, Lisa Brady (A)

DAILY' 9.45, 12,15,2,30,5,15,745, 10 00

THE'BURBS
Tom Hanks.Came FIsher (Al

DAllY: 945. 1215,230.515,745, 10 00

THE'BURBS
Tom Hanks,Carrie Fisher (A)

DAILY 945, 12,15,230,515,7.45, 1000

INDIANA JONES
AND TNE L.lST CRUSADE

Harrison Ford. Sean Connery (A)

Koala Blu, Melville: Jazz

I -I

ATOUCH OF INFIDELITY
Ted Danson, Isabella Rossellini (2-14)

DAILY: 9 45, 1215,230,515,745, 10.00

INDIANA JONES '
AND THE LAST CRUSADE

Hamson Ford, Sean Connery (A}
DAilY 930,1200,230,515,745,1015

KILL SLADE
Patnck Douaqhan,Usa Brady (A)

DAILY,9.45, 12.15,2.30,515,745, 1000

WHEN IFALL IN LOVE
Tlmolhy Hulton, DemusQuald(2-16)

DAILY 930. 1200,230,515,745, 1015

LAST RITES
Tern Berenger. Daphne Zuniga (2·1B)

DAILY.9 45, 1215. 2 30, 515, 745, 1000

ROCKY III
Sylvester Stallone (Al

DAILY 945,1215,230,515,745,1000

THE PRINCESS BRIDE
Mandy Pennon, cnns Sarandon (A)

DAILY. 9 45, 1215,2 30,515,745, 1000

: I 1'1

LICENCE TO KILL
TImothy Dalton as James Bond(PG 2-10)
DAILY 945, 12.15,2.30,515,745, 10 00

RAIDERS OF THE LOST AR
Hamson Ford as Indiana Jones (Al

DAILY: 930, 1200,230,515,745, 10,15

RIDING THE EDGE
Raphael Sbarge, CauiermeMary Stewart (A)

I: I

I; ••

'I

'1 :: : .,

'I

'I

'1

, '

: ' I

KILL SLADE
Patrick Dollaghan, lisa Brady (A)

DAILY: 945, 1215,2.30,5.15,745,10 00

POLICE ACADEMY 6
Bubba-Smun. Michael Wmslow (AI

DAtlY: 945, 12,15, 2 3D,5 15, 745, 1000

INDIANA JONES
AND TNE LAST CRUSADE

Hamson Ford.Sean Connery (A)
DAilY 930.1200,230,515,745,10,15

INDIANA JONES
AND THE L.lST CRUSADE

Hamson FOrd,Sean Cornery (A)
DAllY.930, 1200,230,-515,745. 1015

I ',' '1 _. I'

.INDIANA JONES
AND TNE LAST CRUSADE •

Hamson Ford, Sean Connery (A)
DAilY' 930, 1200,230,515,745, 1015

TEQUIlA SUNRISE
Mel Gibson, Michelle Pletlfer (2~1B)

DAllY 945, 12.15,230,5.15,745, to00

1 ,

WHEN IFALL IN LOVE
Tlmolhy Hutton, Denms Quaid(2·16j

DAILY:9 30, 1200,2.30,515,745, 1015

MOON WALKER
Michael Jackson, Sean Lennon (AI

DAILY. 945, 1215.230,515,745,10 00

I : - "

INDIANA JONES
AND TNE L.lST CRUSADE

Harrison Ford, Sean Connery (A)
DAILY.930, 1200,230,515,7,45, 1015

INDIANA JONES
AND TNE L.lST CRUSADE

Hamson Ford, Sean Connery (A)
DAilY 9301200 230 515,745,1015

DAILY. 945, 1215,230.515,7.45,1000

SPLIT DECISIONS
Gene Hackman (A)

DAilY: 945. 1215,230.515,745, 1000

UCENCE TO KILL
Timothy Dalton as James Bond (PG 2-10)
DAILY 930,1200.230,5.15,745,1015

UCENCE TO KILL THE BOYS NEXT DOOR
Tlmolhy Dalton as James B'ond(PG 2-10) Maxwell Caulfield, Charlie Sheen (2-18)

MON-SAT: 600, 830 DAILY. 945,12.15,230,515,745,10.00

ATOUCH OF INFIDEUTY
Ted Danson, Isabella Rossellini (2-14)

DAILY:945,1215,230, 515. 7.45, 1000

INDIANA JONES
·Har:~n~~~e=~e,y IA) ~lT.'I~mm'ToT

DAILY. 930. 12.00.230,515,745,10,15

I POLICE ACADEMY 6 WHEN IFALL IN LOVE
Bubba SmIth, Michael Winslow (A) Timothy Hunan. DenniS Quald(2·16)

MON-SAT, 6 00.830 DAILY 930, 1200,230,515,745. 1015

NOW SHOWING, Ene Stoltz THE FLY II Horoor 2-'8'

LICENCE TO KILL
TImothy Dalton as James Bond /PG 2-10)
DAilY 930, 1200,230,515, 745.1015

Nteml Plllso van die
Jazz Pioneers

ATOUCH OF INRDELITY
Teel Danson, Isabella Rossellml j2-14)

DAilY 945, 1215,230,515, 745. 1000

. 1 :1

ATOUCH OF INFIDEUTY
Ted Danson, Isabella Rossellini (2-14)

CALL ME
PalriClaCharbonneau. 51ephenMcHalha(2·18)
DAILY 945. 1215,230,515,745,1000

,t I.

THE
.'BURlS

TIMOTHY DALTON
• alANFl£M1NG'S

JAMES BOND rxr;r

~

A Touch Of
. Infidelity

Comedy (A)
TomHanks.Came Fisher

DAILY, 9,45,1215,2 30, 5.15, 7,45,10.00
AUGUST 7 & 10.945 a m SOLD QUT

IPG2·'01
MON·SAT: 600. 830

~~
1J:::;!.nj_~~i

LASTCRUSADE

A Touch Of
Infidelity

A Comic Tale of Love
and Adventure (A)

MandyPannon. OtmsSarandon
DAilY 945, 1215,2.30,515,745, 10.00

AUGUST 10,9 45 am SOLD OUT

I" I 1

Action Adventure (A)
Hamson Ford,Sean Connery

DAilY 930, 1200,230, 515,745, 1015

Comedy (2-14)
TedDanson,Isabella Rossellmi

DAILY 945.1215.230.515,745,10,00

A Rlotoue Comedy (AI
Bubba SmIth. MIchael Winslow

MON-SAT 600. e 30

: II ' I •

Her Alibi

Romanllc Thriller (A)
Tom Selleck, James Ferennno

DAILY 945, 1215, 230, 5.15, 745.1000

Comedy (2-14)
Ted Danson, Isabella Rossellini

DAilY 945, 1215,230,515,745, 1000

!J!!!!f!1,~and the
LASTCRUSADE

POLICE
ACADEMY 6

·11

/
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IAI
(2·101

12·T91
(AI

{AI
(2·181

·'1

(AdulI)
, (AdUlt)

(Adull)

11AUIl_SAY ANYTHING

COMINOATTRACTION
11AUI_ WEEDS

. 1'1:

PRETORIA
COMPUTICKET

ENQUIRIES (012) 322-7460

PRETORIA

LICENCE TD KILL

STARS AND BARS i2·181

SKIN DEEP (Adu'lOnl,1I2·191
SING IAI
Dllly·945. 1215.Z 3D. 5.20.100,10.21I,m
INDIANA JONES & THE
LAST CRUSADE

11':11

. ,1,'

Dally10.oo.1215.%30.5.30.745,10.00pm

m~yGp~~Ro~~Ir,f~PRICE! J,~T:,a1
DIANE KEATONI

THREEFUGITIVES IA)
BAGDAD CAFE (2·11)

~H~I~o~~~fTHAT G~At~~',~n~~tl'l
DARKI

COMINQATTRACTION

FILM FESTIVAL
PleasepMneClllema!ordeta~s

TOM SELLECK IN THE ROMANTIC
COMEDY
HER ALIBI IAI
TEOUILA SUNRISE (2·181
11Aut. SAY ANmING/MV STEPMOTHER ISAN
ALIEN

TliE COMEDY THAT GLOWS INTHE QARKI

SKIN DEEP {Adull...,,)(2·191
BACKTD FREEDOM IAI
11 Alii'ltlREfFUGI1MSiMOONWALK£R

fUN fiLLED COMEDY OOUBLE!
POLICE ACADEMY 6 (AI
FUNNY FARM (AI
l1.... ~NGllArn

HARAlSON FORD IN .

INDIANA JONES & THE
LAST CRUSADE IA)
POLTERGEIST 3 12·121
11Alii THREEfUGlTlVESiGORILLAS IN THE
MIST

(A) ACOI-AEDY STARRI~GOANIEL DAY olEWIS'

~~s~~·:, ~:1~..~~J, ~a:. ~J:~ ~ 'II
(A) HER ALIBI IA)

AROMANTIC COMEDY ST,A.RRING TOM SiWCK'

fAl
l2l141

COMINa ATTRACTIONS
11AUII_ SAY ANYTHING

18Aug-K-9

THREEfUGITIVES
THEY ROB BANKS SHE STEALS
HEARTSt AHILARIOUS COMEDY I

D'I~'lD lIIl,12.15. 230. 5.30.145, 1000~m
HER ALIBI IAI
AROMANIIC COMEDY STARRING TOM SflllCK'

~~I~o~m'THAT G~8~~·,::~M2.191
DARK! WITH JOHN RIITERt

Dl1lr It.1I. IllS.2.l9, s.•,ua, 1818 ..
STARS AND BARS {M81

Dlllr1000.12,15.230.538pm
MY STEPMOTHER ISAN ALiEN 12·121":::=======---1 Daily (45.1a00,,"

DEAD RINGERS 12·181

Diane Keaton en Asia Vieira In The Good
Mother

11AIIII- SAY ANYTHING

MOVIES
EAST WEST

SKIN DEEP (AdulllO"YI2·191

~:::::;:;;::=';;;~=;:::::..-j i~~l~~tn~A;~;FO~"R~e,~IO'~02E~~5~S~~~J_::EC:_:TS~(2.~II~II:I1I~!ii~ElIml.
~HE DARK CRYSTAL (A)

Oally:9.45, 12.15.2.311,5.20. 745.1D.15plI
INDIANA JONES &THE
LAST CRUSADE

THE BIGGEST FAMILY DOUBLE EVER
WITH TWO HIT MDVIESI •

OLIVER & CO 1'1
WHO FRAMEO ROGER RABBIT? 1'1
11Au9 INDIANA JOIIES I THE LAST CRUSADE

endie vonke begin spat
asemosles en plig teen
mekaar gestelword. Met
Michelle Pfeiffer, Mel
Gibson en Kurt Russel..

'·MY STEPMOTHER IS
AN ALIEN - Kim Basin
ger Is 'n wese uit die
builensle ruim en Dan
Aykroyd 'n rulmtena
vorser - wat uileindelik
methaar trou.

··DEAD .RINGERS 
Sriljanle wenner van 10.
Kanadese Genie-toe
kennlngs waarinJeremy
Irons albei lede van 'n
tweeling vertolk. 'nRegIe

N'!bladsyB

18 Alig-CIRCLES INAFOREST
25Aug - MAJOR LEAGUE

Dilly: 945.12.15,2.30. 520,7.45, 1a1s'pm
LiCENCETO KILL 12·101

COMINQATTRACTIONI

18 ~~:~~iR~~~sArHYZ~~:EST
18Aug_K·9

25Aug - MAJOR LEAGUE

Dailr: 10.DD.1215.2.30,530. 745.10DD pm
HERALIBI IAI
AROMANTIC COMEDY STARRING TOM
SELLECKI

THE DECEIVERS (2·121
AN ACTION THRILLER STARRINlJ
PIERCE BROSNAN'

~H~I~O~~~;THAT G~8~~,::~M2'191
DARKI WITH JOHN RlTIERI

COMINO ATTRACTIONS

11 S fAME fOOllOOSf F!..ASHDANC[ ~Alll't

O'tE GREAT MOVIP PlUS ALL TIME fAVOURITE!.

SING 1'1
DIRTYDANC{NG "'''1
11 .... : MY STEPMOTHER ISAllAlIEII

STER-KINEKOR
4-tOAUGUST

AOVANCE BOOKINGS AT COMPUTICKET
ENQUIRIES (0111331.9991_ ALL WELCOME

11Aug-SAYANYTHING
18AulI-K·9

COMINa AnRACTIOHS

11A,ul iuS"!~;lJ~IHG
11Rua -CIR~LES IN AFOREST

18Aug_K·9
25Aug- MAJOR LEAGUE

UNDERCOVER PARKING AVAlLABLf AT
FRONT ENTRANCE TO KINE CENTRE

,"A film ofwarmth, humour,
and surprising originality!"
. . LOSANGELES TIMES'

Dallf·'. DO, 1%.15,2.30. 5.30, 7.45. 18'" pm nll~: lIllO,1215.230,5.30,7.'5,10lIlI pm Dally: 10DO. 1215,2.30, 530,7.otS, 11111O pm

~~ W~~ W~~ W
AROMANTIC COMEDy STARRING TOM SEllECkl ARO'olANTIC COMEDY STARRING TOM SlLlEtK' AROMANTIC COMEDy STARRING TON SfllECK'

THE DECEIVERS 12-12) THE DECEIVERS 12.12) THEDECEIVERS 12·12)
ANACTION THAlLlER STARRING AN ACTION THRILLER STARRING ANACTION THRILLER STARRING
PIERCE BROSNAN I PIERCE BROSNAN! PIERCE BROSNANI

THE GDDD MDTHER 12·18) THREE FUGITIVES (AI MDDNWALKER

SKIN DEEP (Adu,sonIYII2·19) fH~I~o~~~;THAT G~8~~',~n~~I"191 SKIN DEEP IAdu'lOnl,112·191
STARS &BARS (2·11) DARK' WITH JOHN RITIER' THREEFUGITIVES

Dallr.9.45.12.15.2 30,5.20, 745,10.15 pm
L1CENCETD KILL (2·1'1

THREEFUGlTlVES (A) THE GOOD MOTHER 12·181 ~r\~~~·~2~rim

SING (AI Dilly: 10.00.1215,2.30 pm Dally. 230.5 20.7.45.10.15 pm
MYSTEPMOTHERISANALIEN 12-12) OLIVER & CO IAI L1CENCETO KILL

Dilly. 5.30.745.1'.00 pm
SING

IT'STHETALK DFTHE TOWN I
IT'SVERY VERY NAUGHTY!

SKIN
DEEP

NOW SHOWING - SPEEOT'S and
BRAKPAN ORIVE-INS

SHOW STARTS 7.00PM
CAFETERIA OPENS 6 00 PM

Daily: 10.00; 1215,2.30. 5.3G,1.45,1o 110 pm
HER ALIBI (AI
AROMANTICCOI-AEOYSTARRINGTOMSEllECKI

~H~I~O~~~;THAT G~8~~,~n~~t 191
DARKI WITH JOHN RinER!

m~~~,~PA~IJ~~~~N SHORT;N T~i
HITCOMEOYI

COMING AnRACTIOHS

·'A CRYIN THEDARK·
Meryl Streep vertolk die
rolvanUndy Chamberlain
in hlerdie ware Austra
Iiese drama oor 'n ge
troude paarwatslagoffers
van die media word. Die
gesin sebabadogter word
tydens 'n naweekkamp
deur'n dingo weggesleep
enhulle wordvan moord
op hulle kind aangekla.
SamNeill speeldierolvan
Michael Chamberlain.
Stroop is vir 'n Oscar
benoem vir haar vertol
king.

"TEQUILASUNRISE - 'n
Polisieman, 'n dwelmhan·
delaar en'n pragtige vrou
raakmetmekaar gemoeid

SUPER COMEDY &DRAMA DOUBLE FOR
THE WHOLE FAMILYI

THREEFUGITIVES fAl
FOREVER FRIENDS (AI
11.... INDIANA JONES I THE LAST CRUSADE

,'

, 1

• ADGRAPHICS •

4th AIUhAUOUST ,...

elemente soos
swaardgevegte, wonder
werke en ware Iiefde 
wordgesalirisoor engem·
oderniseer In die prent,
Met Peter Falk, Robin
Wright en Brltse komedi
ante Peter Cook en Mel
Smith.

"CRIMINAL LAW- Word
beskouasdierillervandie
selsoen. 'n Moordenaar
loop los op straat rond en
die advokaat wat vir sy
vryheld geveg het, moet
kles tussen sy professie
en sy eie morele stan
daarde.MetKevin Bacon,
Gary Oldman en Tess
Harper.

SKIN DEEP
JohnRitter InBlake Edwlrds',dullcomedy 12·19)

BACK TO FREEDOM
PhilipBrown. CJthy Paine. Thriller (All)

HER ALIBI
Tom SeUeck """7 SuperComedy·Thrlller (AliI

FOREVERFRIENDS
SelleMldler, Bubar. Hershey

Die Afrikaanse weergawe van die filmgidse kom ongelukkig te laat om te plaas

Hines (White
en Suzanne

. . ..

~rLH~Ul.-:6.f.30, 5.3HOO, 10.15 pm
MAIN ROAD, TEl. 761-0131 • TOM':~L':ECK •
DAILT:I.A;'M~~~L~i~~~,10.15pm HER ALIBI

-In - SUPER COMEDY - THRILLER All
HER ALIBI OAILY:I.A5 12.00,2.30530 8.00,10.15pm
SUPER COMEDY THRILLER IAII) 0 JOHN RIi'TERlnaLAKEEDWAROS' AOUUHIT

DAILY: I.A5, 12~0. 2.30, 5.30, 8.00, 10.15 ,m fC~!~TGe~e 2.11
• JOHNI~ITTER • :. . , ., pm

8LAKE EDWARDS- ADULT HIT 0 TIMOTHY DALTON a.Jame. Bond

SKIN DEEP kl!ts~~!R;r2.~~LL
THE COMEDY THAI GLOWS IN THE DARK 11·11)
DAILT: I.4S, 12.00, 1.30.5.30, 8.00, 10.15 ,m

o PIERCE BROSNAN 0
-10-

THE DECEIVERS
WAS ITMAGIC, MADNESS DR MURDER? (2'll)

*SATURDAYeI9.45 em*
SPIES LIKE US

~1~~~R~~0'~IUD3~~JWMOe~~P:~~~~~~~~~,U.!;:!!lf
INDIANA JONES
ANDTHE LAST CRUSADE
Thrilling AdventurllDr Everyone'

Gregory
Nights)
Douglas.

5anlam Cenlre,ParowTel.92·5126
MON·THURS: 1030. 2.30. 5 30.1.30 pm
FRIDAY: 10.30.230,5.30.8 00.10.15 pm

SAI:9.A5, 12.00. 2.30, 530,800.10 15,m I~~~~'~~~~~~o PIERCE BROSNAN.
-In-

THE DECEIVERS THREE FUGITIVES
WAS IT MAGIC. MADNESS OR MURDER? 12·121 Nick NOllo, Mortl. Short - Com.dy IAIII

MON·THURS: 1030,2 30.5.30.130 pm GORILLAS IN THE MIST
FRIDAY: 10.30, 2.30, 5.30.1.00, 10.15 pm Slg"r.ay W..."'. Ollma(AIiI
SAT: 12.00.2.30.5.30.8.00.10.15 pm

o NICK NOLTE 0 MARTIN SHORT'

THREE FUGITIVES
laughler.Packed Comedy lorEveryonl

* SATURDAY ,110 emONLY *
SPACEBALLS
M.I Brook..,John Candy.Comedy(ALL)

·'L1CENCE TO KILL 
JamesBond word"gefire"
en hy Is vol wraakged·
agtes. Ongeloollike
waagtoer~ies. Met. Timo
thy Dalton.

·'HAWKS - Anthony Ed
wardsen Timothy Dalton
speel die rol van twee.
pasiElnte watuit 'n bospl
taal wegloop om die lewe
te g330geniet (in 'n bek
ende bordool In Amsler
dam)voorhulle sterf.

··THE PRINCESS
BRIDE - AI die klassieke

Kaapstad

MAIN ROAD, TEL. 686-6641 ,~.~%m m
DAILY: I.AS, 12.00. 230,5.30.8.00, 10.15,m TIN SH/RT •
MARIANNE.:~~i~N;~:N~.;:HP1lUNOER THREE FUGITIVES'

INPercyAdlons leu ht'r·P,cked Corned lorEve nt

BAGDAD CAFE Jl:lio~6Ail~b61~!~6All.~A5~m
ACOMm·FABlE - HIGHLY ACCLAIMED! (2·111 MON.TH:~tii~~~·~5Rt~N~J r:
0~\t':~~y1J;1~D2i:i~ifm~i.:'~~~m THE DECEIVERS
STARS AND BARS WASITMAGIC MAOHESSORMUROER? 2·12
OANIELOAY.LEWIS' HARRYOEAHSTAHION 12·111 FRI: 2 00.4.3 ,6.A5,I OU pm ..
DAILY: 9A5, 12.00.230,5.30.1 DO, 10.15,m ~J~~T~~R\3¥:Ii~Ho~~W 900

JEREMYlROHS 0 GEHEVIEVEIUJOLO AWACKY·WILD SPIRITED COMEDY

DEAD RINGERS STARS AND BARS
TWO BODIES. TWO MIHOS. ONE SOUL! DANIELDAY·LEWIS 0 HARRY DEAN SIANIOWI2·111

..CI0IM~PE~L1~N~GE~NZTE3R~TA2IN~MaEN!T~.~(2,".IJI * SATURDAYet 10.30amONLY *
~ NEVERENDING STORY

THE GOOD MOTHER 
Gegrond opdieblitsverko
perboek oor 'n ma wat
moet veg vir die behoud
van haar dogterjie nadat
sy 'n verhouding met 'n
kunstenaar aangeknoop
het, Met Diane Keaton In
diehoofrol.

WHEN I FALL IN LOVE
MetJessica Lange, Timo
thy Hutton en Dennis
Quaid. 'n Uefdesdriehoek.

···rBAGDAD CAFE - 'n
Verfrissende, faibelagtige
moderne mitemetgenoeg
straatmeriete en komiese
oomblikke om die mees
rebelse punk 'n traan te
laat wegpink. Met Jack
Palanee en Marianne
Sllgebrecht

···MY NEW PARTNER 
'n Komedle met Philippe
Noiret en Thierry L'Her
mitte. 'n Rimdeur Claude
Zidi.

···THREE FUGITIVES 
Die storie van 'n bank
rower opparool watdeur'n
ander (patetiese) bank
rower aangehou word.Die
polisie wi!homnle glo dat
hy hierdie koor die on
skuldige is nie. Met Nick
Nolte,. Marlin Short en
Sarah Rowland Doroff as
die ses-jarige introverte
meisieijie wat hulle avon
turemeemaa!<.

·'·1969- DieViEltnam-oor
log is alwoor 'n tema in
hierdiesoetsappige weer
gawe(metdieselfde regis
seur as On Golden Pond)
van hoe die Hipple-era 'n
klein Amerikaanse dorpie
tref. Dit draai die keer om
twee kollege-vriende
(Kiefer Sutherland en
RobertDowney Jr).

···INDIANA JONESAND
THE LAST CRUSADE 
HarrisOl1, Ford is vir die
derdek~rtetug metsy Pa
(Sean Connery) en ~ie

pragtige Allison Doodyas
'n kunshistorikus. Die
prentbegin metIndianaas
jong seun (gespeel deur
River Phoenix) en eindig
met 'n goostelike ontwak
ing tydens 'n soektog na
niksminder as die Heilige
Graalnie.

···RIKKIE ANDPETE· 'n
Broer en suster-span
(Stephen Kearney enNina
Laudis) ontvlug na die
Australiese platteland,
Briljante "off-beat· Aus
traliaanse komedie.

liKiiiiI------------------------------------------------
••• Sterkaanbeveel
•• Slengerus
~Vermy asjy nugterIs ,

,.,Prente sonder sterreijies
Isnognlebeoordeel nle

'·'DANGEROUS L1
ASONS - 'n Briljante rol
prent. Glenn Close, Mich
ellePfeifferendiewonder
like John Malkovich lewer
ultstekende vertonings in
die rolprent waarin
seksuele en emosionele
spele~ies tot tragedie lei.

'''MISSISSIPPI . BURN
ING - Drie jong mense
regte-aktiviste word
gedurende die "Freedom
Summer" van 1964 in
Neshoba Country deur
verregses vermoor. Wil
liam Dafoe speel die rbl
van die Iiberaal Ward wat
die CIA se moordonder
soeklei.Gene Hackman is
Anderson, Ward sa r~ter

hand wat tradisionele
sekuriteitstruuks gebruik
om die Klan-Iede wat die
moordgepleeg het, vas te
trek.

'orAP - Dieverhaalvan 'n
klopdanser wat na sy
tronkstraf nie kan beslult
oor sy toekoms nle. Met
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Valerle Curtin, Ed Winter en Sally Struthers in die reeks 9 to 5 op
TV4.

DONDERDAG10

5.00The A intstone Kids
5.30The Adventures of
the Galaxy Rangers
Oop Tyd
6.00 Loving
6.30 Dear John
Intekenare
7.00 Moonraker
8.2060 Minutes
9.00Young Frankenstein
- kykonder hoogtepunte
10.45 Newsn!ght
11.00D~adly Intentions

M-NET
10.30 Outrageous
Fortune
12.05 60 Minutes
2.30Telygames
3.00 My Science Project
5.00The Berenstein
Bears
5.30The Real Ghost
busters
OopTyd
6.00 Loving
6.30The Wonder Years
Intekenare
7.00 Revue Plus
8.00 Hoogtepunte van
die Silk Cut British
Jumping Derby
9.00The Silence - 'n
Rilleroor 'n Russiese
wetenskaplikewat
London toe gestuur word
en In die moeilikheid
beland. Met Uno Ventura
en Lea MassarI.
11.00 Deadly Intention

TV4
6.03TV4 Top 20
6.30 Muzik A La Carte
9.0421 Jump Street
9.52Cheers
~ 0.26 Misdaad in Miami
11.32 Ripley's Believe It
or Not

TV1
6.00GoeiemOre SA
3.00Teleskool
3.30Opvoedkundige TV
4.00 Dags~ Dokter
5.00 Niklaas
5.25Tekkies
5.57 Kompas
6.00 Nuus
6.15Uit en Tuis
7.00 Bart Nel- heruit
sending van dje drama
oarAfrikanerpolitieken
chauvinismemet Karel
Trichardt en Sandra
Prinsloo in die hoofrolle

. 8.00Network
9.00War and Remem
brance .
10.00Topsport
11.00A Funny Thing
Happened on the Way to
theForum
12.35 Face to Face

WOENSDAG 9

TV1
6.00 GoeiemOre SA
3.00Teleschool
3.30Opvoedkundige TV
4.00Silhouette
4.55 Filemon
5.10ZAP MAG
5.25 Uon Series Bible
Stories
5.30 River HorseLake
.6.00 News
6.15 No Jacket Required
7.00 Telly Fun Quiz
7.30 Louis Motors
8.00 Netwerk
9.05Orkney Snork Nie
9.35 DiagonalStreet
10.00 Topsport
11.00 Die Ma·Plotters 
Die eerste van 'n
splinternuwereeks oor
die wei en woo van die
k1einhoewebewoners
12.30 HitchcockBied
Aan...
12.55 Oordenking

M-NET
10.30 Cop
12.15West 57th
2.30Telygarnes
3.00 The Woman Next
Door
4.40The Adventures of
Teddy Ruxpln

TV4
6.03 Easy Street
6.30Topsport
9.04 The Colbys
9.58Garibaldi
11.48 9to 5

. ~ ..
Saterdagaand ' «, ys

. Diereeks MASADA b8gin ;. SOMETHING IN COM' / '.
$&dagaand op TV4 en MaN met Ellen BUrstyn
handel oar die stryd en TueSi:lay Weld op.",
tuslen !Wee buitenge- TV1. 'Dis 'n lighartige
~one mansteendiehisto- kykle na die Heide wat
riese agtergrond van die wentelomdie !ewevan'n
bekende Masada-berg gesofistikeerde en aan-
waarhonderde Jade vert<- treklikeweduweewatult-
ies het om seltmoord Ie vind d.at haar seunop 'n
pIeeg eerder as om aan (heelwat)ouer vrou ver-
die Romelne oar Ie gee.' lief geraak het. Ook met
Met Peter O'Toole, en PatrickCassidy.
BarbaraCarrera

Opera-Ii efhebbers kan
gerus Sondag kyk na die
dokumen~r OOf LOHEN
GRIN op TV1.

4.00 Dag~ Dokter
5.00 Rompelstompelsto
ries
5.10Wielie Walie
5.30 Skooldae
5.57 Kompas
6.00 Die Nuus
6.15Potpourri
7.05 Die Onfeilbare
Vennootskap
8.00 Network
9.00 Dallas .
10.00 Topsport
11.00 Open University
11.55 Evening Prayer

TV4
6.00 Fame
9.04The Girls in the
Office - kyk onder
hoogtepunte
10.50 The Hit Squad
11.13 Gunsmoke

M·NET .
10.30The'Pope of
Greenwich Village
12.30 Rendezvous
2.30Telygames
3.00Breaker Morant
4.45 Earthlile .
5.00 Wildfire
5.30 Starcom
Oop Tyd
6.00Loving
6.30Valerie
Intekenare
7.00The Mean Season
kyk onder hoogtepunte
8.4060 Minutes
9.00Tennis
10.00Carte Blanche
11.00My SCience
Project

BUCK ROGEASI (ek
moon Roger Moore) is
terug as agent .007 In
MOONRAKER .oP MoNet
vanaand enhierdie keer

TV4
6.03 Small Wonder
6.30 Topsport
9.03 Family TIes
9.32 Dynasty
10.24 A ManCalled
Hawk
11.12The Beam

5.30 Lassie
G.OO News
6.15 Graffiti
7.00 The A-Team
8.00 Netwerk
9.00 Elmien Adler
9.35 Skoonlappers
10.00 Topsport
11.00 St Eligius
11 .45 Oordenking

DINSDAG8

M-NET
10.30 Sudden Impact
2.30Telygames
3.00 Code of Silence
5.00The Incredible Hulk
5.30 The Smurfs
Oop Tyd
6.00 Loving
6.30 PerfectStrangers
Intekenare
7.00 Two ofa Kind - kyk
onder hoogtepunte .
8.25 West 57th
9.00Outrageous Fortune
- kyk onderhoogtepunte
10.35 Newsnight
11.00AboutLast Night

TV1
6.00 GoeiemOre SA
3.00Teleskool
3.30Opvoedkundige TV

3.20 Arbelders van die
See
4.15Collage
5.20Wonderful World of
Disney
6.1050/50
6.50 Built for Life
7.05Life Style
7.30Thy Kingdom Come
8.00 Netwerk
9.00 Lohengrin - 'n
Dokurnenter
10.30 The National
Gallery
11.00 Perspektief

MAANDAG 7

TV4
6.03Kupid
9.04 Masada - kyk onder
hoogtepunte
9.57227
10.24 Sing Country
10.56 Topsport

M·NET
7.30 Indiese diensbegin
7.31 Anubhav
8.40Wheels of Fire
9.10 Raas Garga
9.50 Ramayan
10.30 Portugesediens
begin
10.32 Sunday Meditation
10.360 Romanceda
Raposa
.10.50 Duarte E Ca
j 1.55 Fim de Semana
12.00'Programa Musical
12.25 Rodo Do Fogo
Intekenare
1.30The Adventures of
Teddy Ruxpin
2.00 Arnold of the Ducks.
2.30A Waltz through the
Hills
3.00 From Disney with
Love
4.3060 Minutes
4.50 Panorama
5.30 Run away with1I1e
richand famous
Oop Tyd
6.00 Falcon Crest
Intekenare
7.00Carte Blanche
7.57 JSE kompetisie
8.00 Wildlife on One
8.30 Bon Voyage
9.00 Breaker Morant
10.45 Newsnight
11 .00 The Pope of
Greenwich Village

TV1
6.00 GoeiemOre SA
3.00 Teleschool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Santa Barbara
.4.30 Webster
4.55 Filemon the Cat
5.10 Pumpkin Patch
5.25 Uon Series Bible
Stories

SONDAG 6

TV4
6.03 Topsport
9.04 Sophia Loren: My
Own Story- kyk onder
hoogtepunte
11 .31 Casino Series II

M-NET
10.30 About Last Night
12.20 Money Programme
2.30 Telygames
3.00 Codeof Silence
4.40 60 Minutes
5.00 HotHits
Oop Tyd
6.00 Loving
6.30 Amen
Intekenare
7.00 MisS Teen USA
Pageant1989
9.00 Moonraker - kyk
onder hoogtepunte
10.20Money Programme
11.00 TheWoman Next
Door

TV1
5.57 Oggendboodskap
6.00 Opvoedkundige TV
6.30 Agrilorum '88
7.00 GoeiemOre SA
9.00 Opvoedkundige TV
11.00 Beyond 2000
12.40 Tegnologie
1.00 Sakkieen Thomas
1.05 Amigoen Vriende
1.10 Spesiale Agent TR
Sloane
2.00 Topsport
6.00 Nuus
6.15 Debuut
7.05 Spioon-Spioon
8.00 News
8.35 LA LawIII
9.30 Some1l1ing in
Common - kyk onder
hopgtepunte
11.05 LateNightLive
11.45Epilogue

TV1
7.00 Gooiem6re SA
3.30 Take.a Break
4.00 SantaBarbara
4.25 FastForward
5.00 Adventures of1l1e
GummlBears
5.25 UonSeries Bible
Stories
5.30 Topsport
6.00 News
6.15 Sundowner
7.00 Alrwoll lV
8.00 Netwerk
8.45 Police File
9.00 Simonen Simon
10.00 Laataandsessie
10.25 Profdu Plessis
(Die Onwettige Huwelik)
12.0500rdenking

TV4
6.03 ReddFoxx
6.30 Mr Belvedere
9.03 Benson
9.29 Hooperman
9.55 Thars Hollywood
10.21 TheTracyUllman
Show
10.46 TJ Hooker

SATERDAG 5

VRYDAG 4

M-NET
11.30Revue Plus
12.30 Redezvous
1.30 Motorsport
2.00 Boks
4.00 Rugby
5.30 Newsnight
Oop Tyd
6.00 Houston Nights
6.55 VyfRose-kom
petisie
Intekenare
7.00 MyScienceProject
8.00 60 Minutes
9.00 Boks
11.00 Cop
12.45Hot Hits

TV1
1.30Pinocchio
1.55ZETt
2.05 OnceUpona
TIme... Ufe
2.30 TheWorldof
Audubon

LABIA - Oranjestraat68
Vanaand: 6:00 nm Goril
las in the Mist, 8:15 nm
My Stepmother is an
Alien, 10:15 nm Hail Hail
Rock and Roll. Saterdag
om 10:00 vm en 2:30 nm
An American Tale, 6:00
nm The Kitchen Toto,
7:45 nm The Night Por
ter, 10:00 nm Blue Vel
vet.

JOHANNESBURG

KAAPSTAD

Vanaf bfadsy 7

Cronenberg-rilier. Ook
met Genevieve Bujold.

"SKIN DEEP - John Ritter
(van Hooperman en
Three's Company-faam)
is 'n verleentheidin 'n fliek
met 'n naam wat die pro
duk goed omskryf. Baie
melsies In baaikostuums.
Enso aan.

"AN AFRICAN DREAM 
'n 'Kolonlale verlenging
van die Brltse rol
prentbedryf waarin die
Britte probeer vergood vir
hullemisdryweindie kolo
nies. Met John Kani en
Kitty Aldridge.

"SING - Nog 'n Ameri
kaanse tienerfllek oor 'n
armbuurt se laaste poging
om hulle kinders se skool
te red.

4AD FILM SOCIETY
Corlett City
Sondilgaand: Closely
Watcfled Trains met
Vaclav Neckar en Jitka
Bendova is 'n bittersoot
komediewatalspeelteen
die agtergrond van Nazi
oorname van Tsjaggo
Siowakye.

"POLICE ACADEMY 6 
Dieselfdeklomp is terugin
'n fliek waar mense in die
water val, pistolevlaggies
met "BANG" op uitskieten
die verkeerde boef
gevang word. (Wonder by
watter nommer Rocky al
trek).

"KINJITE(Forbidden Sub
jects) - Charles Bronson Is
nognie dood nie. InKinjite
vag hy weer man-aileen
teen booswigte wat die
keer mense se lewens
met dwelms verwoos.

MINI CINE - Pretorias
traat 49, Hillbrow.
Vanaand en
Saterdagaand wys The
Cry of Reason met Bey
ers Naude en van 7 tot 9
Augustus kan John Cle
ese in Clockwise geslen
word.

. Wie het die kookboeke gesteel? · 4 _.
II VryDagI 4 Augustus18
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