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In 'n laatmiddagdrama waarin 'n hoofamptenaar van die
SAUK, dr Pieter Erasmus probeer het om Vrye Weekblad

te keer om die berigte oor die SAUK te publiseer, het
regter Geoff Leveson Erasmus se aansoek om 'n interdik

van die hand gewys. Nog berigte op bladsy 7

Jacques Pauw

DRIE senior bestuurders van die
SAUK bet pas ernstige klagtes van
korrupsie, wanbestuur en geldver
morsing teen die korporasie aan
hangiggemaak. In drieafsonderlike
verslaese dieamptenaredat huUe al
maande reedsdie slagoffers van in
timidasie en viktimisering is,

Een vandiebestuurdersmoeseinde
verledemaand"konstruktief bedank",
Hyontvang tanspsigiatriesebehande
lingvir angsendepressie.

Intussen blyk dit dat die afdeling
opvoedkundige programme waarin die
bestuurder werksaam was, die afgelope

jaar in 'n slagveld verander bet nadat verskeie
senior amptenare onder 'n donker wolk daar
weg is.

Die bestnurders se verslae oor die korrup
sie, wanbestuur en swak personeelverhou
dings is onlangs aan 'n personeelkonsultant
oorhandig wat dit op sy beurt aan die direk
teur-generaal van die SAUl<, WynandHarmse,
sou oorhandig.

In 'n bandopnarne en verskeie dokumente

van die SAVK, word onder meer vertel hoe een
van Suid-Afrika se bekendste filmmakers 'n
hoofamptenaar van die SAVK sowat twee jaar
gelede omgekoop bet met onder meer 'n
Volkswagen-kombi en R6 000.

Die hoofbestuur van die SAVK is 'n geruime
tydal inbesit van 'n kopie van die bandopname.
Hulle het tot dusver geen stappe geneem nie.

Verslae deur drie senior amptenare van die
SAVKotelevisie-aanbieder Marinus Wijnbeek,

Nancy Sutherland en dr Manie Connoway.
aldrie bestuurders van opvoedkundige pro
gramme, maak ernstige aantygings teen die
SAVKo Hulle sa onder meer:

• Groot bedraegeld is weensswakbestuur
opverskeieopvoedkundige programme ge
mors. Programme wat ten duurste aang
ekoop is, is nooit uitgesaai nie. Daar is ook
nieeffektiewebeheer oorprogrammateriaal
wat die SAUK teen hoe koste aangekoop
bet nie. Sekere programme wat die SAVK
in die buiteland gekoop het, is nooit eens
afgelewer nie.

• 'n Bestuurder het vertel hoe hy deur die
filmmaker afgedreig is om 'n minderwaar
dige projek goed te keur, Toe hy geweier

vervolgop bladsy 2
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Die meeste groot dagkoerante is toe ter
elfder ure ingelig om die advertensie sonder
die foto te plaas. In die plek van die foto is
gernekl dat dit uitgehaal is weens VryeWeekblad
se regsaksie.

Vrye Weekblad het in sy hofaansoek gese
dat sy regsverteenwoordigers, die firma Bell,
Dewar and Hall, op Maandag 7 Augustus 'n
brief aan Con Bothageskryf het waarin die NP
op die verbreking van Vrye Weekblad se
kopiereg gewys word en gevra om 'n on
dememing te gee om nie weer die foto te
gebruik nie. Die NP is ook versoek om die foto
aan Vrye Weekblad terug te besorg.

vervolg op bladsy 2

Hierdie foto word weerhou
weens 'n hofaansoek van

Vrye Weekblad
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Sal u u gesmse toekomsen veilighei
aan hierdie mense?

Stem vir sterk onathanklike leierskap, stem NPI

Is hierdie mense besig
om u toekoms te beplan?!

en s6 Iyk die advertensie nou

Boemerang!
op Sondag 6 Augustus in 'n advertensie van die
NP in verskeieSondagkoerante gepubliseer het,

Die fotois van Wynand Malan en profSampie
Terreblanche van die DP en twee ANC-Ieiers,
Joe Slovo en wyle Johnny Makathini.

Die NP hetvoor regterLeveson'nondememing
gegee dat hy nie weer die betrokke foto in syad
vertensieveldtog sal gebruik nie en dat hy al les in
sy vermoe saldoen om teverhoed dat die foto op
Donderdag 10 Augustus in sy advertensie inThe
Star, Cape Times en Business Day verskyn.

Die regsverteenwoordiger van die NP, ad
vokaat Etienne du Toit, SC,hetaan regter Leveson
gese die NP sal sorg datdie foto nie weer in die
advertensie gebruik word nie.

Maxdu Preez

EN daar boemerang die Nasionale Party
searrogansie oorhulskending van Vrye
Weekbladse kopiereg op 'n fototoe so
ergdat diekoerant Donderdag 'ngratis
advertensiein bynaal dieland segroot
koerante gekry het!

Die NP en sy direkieur van die Federale .
lnligtingsdiens, ConBotha , heiWoensdagaand
tydens 'n aansoek om 'n dringende interdik:
voor regter G Leveson 'n onderneming aan
Vrye Weekblad gegeedas hy nie weer 'n foto
watin 'n advertensie teendieDP gebruik is, in
sy ad.ver;te.nsieveldtog sal gebruik. nie.

Inhofstukke voor regter Leveson van die
Witwatersrandse afdeling van die Hoogge
regshof - die aansoek is in sy huis aangehoor 
bet Vrye Weekblad aangevoer dat die NP 'n
fotowat een van sy verslaggewers verledejaar
tydens 'n akademiese konferensie in Wes
Duitsland geneem het, sonder sy toestemming
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'Die meeste mense ignoreer die noodtoestand'

Wegblystem kan die DPknou

MaxduPreez

Mandela roer in Transkei

aansoek gedoenom weer in diens geneern
teworddeur Toyota.Samcor se fabriek in
PortElizabeth,waarsowat 8 000werkers
gestaak het, isoakgesluil Mercedes-Benz.
BMWen Nissengaan nog voort met die
samesprekings. .

By Goodyear is sowat 1 200 Numsa
werkers, watal 42dac lankstaak.uitges1uil
Meer as 1 000 werkers is afgedank deur
Goodyear, maar hulle sal weer in diens
geneem word as hulle teen nege-uur
vanoggendby diewerk opdaag.

"Onsposisie word niebepaal deuremosionele
ofdramatieseopportunisme nie,maar deurdit·
wat ons eie stryddie beste sal dien," se Mo
robe.Wat die DP better, se Morobe die party
betnet homself te blameer vir die vyandige
ontvangs wat hom in die onderdrukte ge
meenskappe te wagte kan wees. In bruin en
Indit!r-gemeenskappe het lede van die bre~

demokratiese beweging hul verbind tot die
ontwrigtingvanenigeverkiesingsveldtogtevir
dieHuisevan VerteenwoordigersofAfgevaar
digdes.

VolgensMorobekan die breedemokratiese
beweging nie die DP simpatiek gesind wees
nieen verwerp hulleonomwondedie stel van

. kandidate in daardiegemeenskappe waarhulle
"besliste oorwinnings" oor die driekainerpar
lernent behaal bel

diebevelewatingevolge die noodregula
sies op hom van toepassing is, oortree
het,"

Vlokhet opLyttleton ges~ asdiereger
ingniedie landswette toepasnie,"krydie
ANC die geleentheid om te beweer dat
Suid-Afrika onregeerbaar is. Ek wil dit
egteronomwonde stel:omdieregering uit
te tart deur landswette te oortree sodat
geweld lean losbars, sal nie geduld word
nie,"

Mafumadi sereaksiewasdatdieminis
ter Hewer die noodtoestand self moot
ondersoek.
, "Nienet isdiemeestevandiebepalinge

. onverstaanbaar enonuitvoerbaar nie,maar
mense beskouhulselfnie as gebonde aan
wettewaarinhullegeen se gehad het nie,

"Hierdie regulasies is deurgevoer en
. word toegepas deur gesiglose, naamlose
mensewat aanniemand verantwoordelik
is buitendie regerende klieknie.

"Dieministermoot dusnieverbaas wees
datdie noodtoestand deur die meeste van
dieland se mense geminag word nie."

(Berig dew Max du Preez, Bresstraa:
153. Johannesburg) .

Numsa steek 'n stok in
motorbedryf se wiele

kingsverldaaris nie.
Sowat400 werkershetook Woensdag by

Toyota sebernarkingsafde1ing in Sandton begin
staakin solidariteitmetdie3600 werkers \Vat
Ma8ndag <leur Toyotabysy Prospecton-aanleg
nabyAmanzimtotiafgedank is.

DieToyota-werkers isafgedank nadathulle
'nhofbevel om hulstaking tebel!irdig, gei'g!xRcr
het, DiewerkershetgelllsdatToyotaterugkeer
nadienasionale 100nsamesprekingsmetNumsa.

'n Woordvoerder van Numsa, Les Ket
tledas, het gister gese net 26 werkers het

TradeUnions (Cosatu).
Hy het gereageer op 'n waarskuwing

vandieministervanWetenOrde,Adriaan
Vlok, dieweekdatdiepolisie"besig isom
die moontlikheid te ondersoek dat die
organisasie as gevolg van sybedrywighede

Johannesburg-Wes, Wynberg, Groenpunt, Ob
servatory enGrahamstadsal diemeeste geraak
word indien claar op 'n grootskaal weggebly
wqrdvandie stembus. .

Murphy Morobe, 'n woordvoerder van die
br~ demokratiese beweging en voormalige
publisiteitsekretaris van die UDF. sa daar is
geensprakevan 'nveldtogteendieverkiesing
in die wit huis nie, maar daar is ook geen
sprake daarvan dat die bree demokratiese
bewegingopenigewyseaandieverkiesing sal
deelneem nieen dit gelddiegene, swartof wil,.
.watledeisvan organisasies binnediebre~de
mokratiese beweging.

Die breiS demokratiesebeweging sal ook
nie sy steun toese aan enige kandidaat nie,
ongeagdiehuiswaarvoordiepersoonStaan, se

. Morobe.

DIE ANC·leierNelsonMandelais besigomuitsy tronkbuis by dieVictor Verster-gevangenis
'n aktiewerol te speel in die stampolitiek van Tramkei.

Mandela bet reeds verskeie Tembu-hoofmanne ontvang, en vandeesweek bet hy die .
vorige Transkeise eerste minister. Stella Sigcau. ontmoeL Haar afspraak is gemaak deur
brigadier Themba Matanzima, hoof van die Transkeise weermag. . .

Mandela gaan glo ook binnekort besoek word deur die waarnemende hoofman van
Tembuland, boofman Mdanjelwa Mtirara, Pat Holomisa, broer van genl Bantu Holomisa,

.en hoofman Zanengqele Dalasile.
'$igcau het bevestig dat haar besoekaan Mandela "bloot net oor stamsake" gegaan het.
Mandela se pa was die agter-klei05eun van die laaste koning van die Tembu, koning

.Ngubengcuka. Sy pa se ouma was ook uit die koningsbuis. Mandela self is die hoofvan.die
Madiba-c:lan.

• Veteraan anti-apartheidsaktivis HelenJoseph, 84, wil volgenshaar vriende baiegra·ag
vir Mandela, Walter Sisulu en AchmedKathrada besoek, maar sy is verlof geweier. . .

Joseph, wat emstig siek is. mag nie aangehaal word nie, maar volgens baar vriende
beskousyhaar besoekaan Kaapstad dienaweekaswaarskynlikhaar laaste kans omdiedrie,

. wat sy in die vroee sestigerjare 11185 gesien het, te besoek. . . .

AntonSteenkamp
DIE motorbedryf is dieafgelope weekso te
sa lamgele deurwydverspreide stakings wat
deur die National Union of Metalworkers
(Numsa)uitgeroep is weens ontevredenheid
oor nasionale loonsamesprekings in die
nywerheid. .

Meer as 12 000 werkers by vFSkeie
maatskappye staakal vir langeras'n week,
en minstens 10 000 werkers dwarsoor die
land is afgedank of uitgesluit, .

Volkswagen hetWoonsdag syfabriek op
Uitenhage vir 'n onbepaalde tyd gesluiten
homonttrekaandieloonsamesprekings. Die
sluitingraak minstens 5 000 werkers.

Volkswagen het aangevoer dat Numsa
nie diereg hadom 'n stakinguit teroepnie,
orndatgeen dispuutoor die loonsamespre-

Vel'l'Olg WIll bllJdsy I

Con se plan boemerang
Geenreaksieis vanConBothaontvang nieen teneindesyeie belangetebeskerm, hetVrye

WeCkblad besluitom 'ndringende hofaansoek te bring.
Regterl.evesonis ondermeergewysop dieantwoord watCon BothaaanBeeldoor Vrye

Weekblad se beswaar gegee het: "MOl ConBotha, dieNPse inligtingsdiens, het by navraag
gesaas VryeWeekblad glosykopiereg isgeskend, moethymaar regstappedoen.Diefotohet
in elk gevalin anderpublikasies inSuid-Afrika verskyn.HuUe is welkom om te probeer, ook
om hof toe te gaan,hetmm Botha gese,"

Regterl.evesonhetgesedie hofnoteerdieNPse ondernerning. 'n Verbreking daarvan sal
neerkom op minagting vandie hof. Die saak is uitgeste1 omdie NP die geleentheid te geeom
hofstukke saam te stel. .

.Die redaksie van VryeWeekblad het na die hofaansoek in 'n verklaring gese: MOns is
heeltemal tevrede. Ditkonnie metgawermensegebeur hetnie. 005 dinkdit is belangrik dat
die posisie vankopiereg op koCrantmateriaal herbevestigword, 005 is ook tevrededatons in
'n kleinmatedie NP se tipiesearrogansie kon uitwysvir watdit is."

AdvvChrisLoxton en Frans Rautenbach bet inopdrag van David Disonvan Bell,Dewar
en Hallnamens VryeWeekblad ensy uitgewer, Wending Publikasies Beperk, opgetree.

Maxdu Preez

DIEmeesteregdenkende Suid-Afrikaners
betlanka!opgehouomdienoodtoestandte
respekteer, sa Sidney Mafumadi, senior
leier van die Congress of South African

.Elsabe Wessels
LEDE van wit politiek.e groepe in die bre~
demokratiese beweging kan die Dernokra
tieseParty 'ngevoeligeslagtoedienindien hul
nie in die wit Volksraadsverkiesing op 6
September'n stemuitbring nie, se DP-kandi-
date. .

Hoeweldaar geen boikot-veldtog beplan
word om aUe wit kiesers van deelname te
weerhounie,isdaar'nsterkberoepgedoen op
alle lede van otganisasies binne die broo
demokratiese beweging om nie na die stem
bus te gaan nie.

Die FiveFreedoms Forum(FFF) hetegler
in teenste1ling met die brel! demokratiese
bewegingse besluit'n beroep gedoon op aile
wit kiesers om op 6 September vir die De
mokratieseParty te stem.

Die FFFhetgister'n versoek aanalle wit
kiesers gerigom hul aktiewe steun toe te se·
aanveraldiekandidate watagslaanopskake
ling met buite-parlementeTe groepe.

Die besluit is geneem na oorlegpleging
met leiersfigure binnedie bre~ demokratiese
beweging•.

MOns skaarons by die broo demokratiese
beweging, .maar ons glo dat 'n sterk DP 'n
belangrilce rolindiewitvolksraad lean specl,~
sa Gael Nekevandie FFF.

Anderwitgroepe binne diebrel5 dernokra
tiesebeweging, onderandere dieJohannesburg
Democratic Action Committee (Jodac), Dur
ban Democratic Association, die PortEliza
beth ActionCommittee enNusas staan by die
amptelike besluit van die bree demokratiese
bewegingen raai hullede af om te stem.Die
Kaapse Demokrate het nog geen amptelike
posisie bekend gemaak nie.maar na'lerwag
ling sal hul nie van die besluit van die breI!
demokratiese beweging afwyknie..

DP-kandidate in grenssetels, soosHillbrow,

Venolg WIll bliMJsy 1

KonkeIspuI
het omdit te dcen, is hy deeglikdeur sy
hoof.watselfdiePfC!jek goedgekeur het,
tereggewys.

• Dieselfde filmmaker hetpas opdrag
ontvangom'nprestigqxojekvan R3rniljoen
vir dieSAUK te vervaardig. 'n Briefhier
oor is in Junie vanjaar un die voorsitter
vandieRaad, pofChristoViljoen, gesIayf.

• 'nHoofamplenaar vandieSAUKhet
oil sytiedcpaItement 'nbedmg van R25 <XXI
virTV-draaiboekebegroot,Hyhetagtema
selfdiebetaling daarvoor ontvang.

• Die hoof van opvoedkundige pro
gramme van die SAUK. dr Pieter Eras
mus. sou aan Wijn~ en Sutherland
gese bet dat hy genoeg'bewyse van
wangcdrag en korrupsie deur senior per
soneelvandie SAUK het om "die hele
pleJc in duie te laat stort",

• Erasmus het aan senior personeel
verteldathyonlangs die direJcteur-gene
raalgedagvaar he!, endatdie SAUKhom
skriftelik om verskoning moes vra.

• Nege bestuurspersoneellede van die
SAUK hetal klagtesteenErasmus oor sy
hantering van die personeel en die
opvoedkundige afdeling ingedien. Vier
sit met'n klag vaninsubordinasie op hul
persoonlikel~ terwyltwee al bedank
hel Vrye Weekblad vemeem dat Con
noway tans onder psigiatriese behande
ling vir onder meerangs en depressieis
weens Erasmus se viktimisering en on
regverdige behandeling vansypersoneel.
Na watvemeem word. het nog 'n senior
amptenaar vanopvoedkundige programme,
dr Allia Duby,onlangs met 'nregsgeding
teendieSAUKbegin.

Die dokumente wat vandeesweek in
VryeWeekblad sebesitgekombet, vertel
'n ongelooflike verhaal van die werking
vaneen vandie SAUK se prestige-depar
temente; Aan dieeenkant is daardie drie
senioramptenare watvertelhoe Erasmus
syliliniesesielk.undige tegniek.e (hybet 'n
doktorsgraad in die sielkunde) ingespan
het om hulle te intimideer. .

So byvoorbeeld het hy na Wijnbeek.
verwys as "Klaasde Jonge" wat HOp sy
kni~ voor my gelauip het om werk te
lay". Hy sou ges! het dat Connoway 'n
skelmen'n bomofielis.Anderledevansy
personeel is voor vreemdes uitgetrap dat
hulle "poefies programme" maak hy het
en na hulleas "Jesus se eie dogter", "die
Hereoorkantdiegang" endie "regterhand
van God"verwys. .

DaarteellOOrbeweerErasmus instukke
:aan ondermeerTheuns van Heerdendat
die cfrle homin diewandelgange beskin
derendathyomegverdig dieblaammoot
<IravirdiepersoneelvcrlJ>udings. Hyverwys
na. hulle as moeilikheidmakers,
byltjieslypers en omusstokers.Hy wou
bulle ondermeervanmuiteryaankla.

'n Langprosesvan vredemaak tussen·
Erasmus en sy drie bestuurders het tot
verskeie ontmoetings met Van Heerden
gelei.Dithet misluk en Wijnbeek is eers
uitdieafdeling gevolg deur Connoway.

Ondertussen isdaarwanorde en chaos
in die afdeling self."So byvoorbeeld is 'n
reeksoperaprogramme wat teenR33 000 .
vir swartmCIISe aangekoop is, tydelik
gekanselleer" ondermeeromdateen van
die operas linksepolitieke doelwitte sou
dien en terrorisme verheerlik. .

Diekonsultant watondermeerhierdie
sorgwekkende aspekonder. die SAUKse
.aandag moesbring,het RI3 500se kon
sultasiefooie ontvang. Die SAUK het
onlangs onder uiters vreemde omstan
dighede 'n Kanadese filmmaker opdrag
gegeeom'nprogram oorhondehantering
vir R300000te vervaardig.

Vrye Weekblad het vandeesweek 'n
bandopname bekomwaarin'n fllmmaker
vertel hoe by 'n hoofamptenaar van die
SAUK ornkoop. Dit blykdat die ample
naar 'n kombi ontvang het en sy vrou
R6 <XXI. In dieopnamevertel diefilmmalcer
seboekhouerhoesyR6000aandieample·
naaroorhandig hel Diegeldwas versteek.
in 'n slapbandboek waarvan die binne
blaaieuitgesny was.

Diesekretaresse wordin die opname
opdrag gegee om indien die ouditeure
enigsins vemeemna die kombi, sy moot
sa dat dit afgeskryf is.

Ailepolitieke kommentaar Inhlerdleultgawe van Vrye Weekblad Is!leurMax duPreez, enopskrifte deur RykHattingh. Albel IsvanBreistraat153, Newtown, Johannesburg. I
2 Vrye Weekblad,l1 Augustus 1989
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Vlok se driedubbele bollemakiesie
net soveel hulle wi1, maarhulleweet en ek
weet hulle doelwit is presies dieselfde as
wat dit in 1984 en weer verledejaar was:
hulle wi! Suid-Afrika in chaos, wanorde
en geweld dompel. Die sogenaamde
vreedsarne protes is net die dekrnantel
waar agterhulle skull."

Vlok het herhaaldelik uit Umsebenzi,
. mondstukvan die SA Kornmunisteparty,

aangehaalom sy stellings te bewys.
Mafumadihet gister gesedit is duide

likdat Vlok"desperaat isom 'n bietjie van
die aansiente herwin wat hy verloor het.
Maar hy sal dit nie regkry deur holrug
gerydeengediskrediteerdepropaganda te
herhaa1 nie."

Mafumadi se die mense van Suid
Afrikahetdeur die leuensvandieregering
gesien, "Hoe meer hulle dit herhaal, hoe
meer diskrediteer hulle hulself. Die kon
stantestroomleuensen disinformasiewat
deur die SAUK.TV, radio en ander Na
sionale Party propaganda-organe ver
spreiword,verhoog blootdieprestige van
ons organisasiesonder die meeste mense
in die land. In die oe van ons mense be
teken dit dat ons iets reg doen as ons s6
aangeval word."

Hy se die regering moet 'n "algehele
minagting vir die kierserskorps voel as
hulledink die kiesers gaan 'n minister glo
wat net 'n paar dae tevore oor dieselfde
onderwerpgelieg het.'

{Berig deur Max du Preez, Breistraat
153, Johannesburg)

Mafumadi het gister sout in Vlok se
wonde gevryf deur te se 'die minister is
bloot besig om die aansien van die brei!
demokratiese beweging te verhoog,

Vlok het Dinsdagaand by 'n NP-ver
gadering op Lyttleton gese na sy eerste
uitlatinge "het ek erg onder persoonlike
aanvalle en slegseery deur radikales en
hulle meelopers deurgeloop.

"Ekwas dit te wagte. Asjy 'n klip in 'n
katnes gooi, danis daar altyd reaksie.

"Dis presies wat nou gebeurhet, Die
oorreaksie, asook dit wat sedertdien
gebeur het, is afdoende bewys vir die
korrektheid van my inligting en die ge
regverdigdheidvanmy stellingevir sover
dit die bedrywighedevan diemassdemo
cratic movement betref.

"Ek wil graag daarop wys dat my in
ligting onder andere gegrond is op sowel
dokumentasie as ander bronnewat sensi
tief geplaas is."

Vlokhet gesedatdie "wareplannevan
hierdie bende radikale organisasies en
hulle doelstellingsontmaskeris en datdit
hulle planne tydelik ontwrig het, Dit het
ook hulle ware karakter blootgele,

"Dit is geen wonderdat hierdiemense
nou so tjank terwyl hulle met allerhande
mooi en vroom praatjies'die wereld van
hul sogenaamde onskuld probeeroortuig
nie.

"Hierdie klomp radikales en hulle
meelopers kan nou maar raas en ontken

Max du Preez

'N ONGEeWENAARDE driedubbele
bollemakiesie.

Verlede week het Adriaan Vlok, mi
nistervanWet en Orde,witkieserserg die
skrik op die Iyf gejaag met stories van
geweld wat Cosatuen die bree demokra
tiese beweging as deel van hul
versetveldtog beoog.

Net voor die naweekhethy in 'n brief
aan Cosatu se prokureursom verskoning
gevra en erken dat hy hul woorde in die
mond gele het.

En Dinsdagaandkom die minister en
herhaal sy eerste aantygings.

"Ons wi! 'n beroep doen op minister
Vlok om nie die advies te volg van die
Nazi's se minister van propaganda, Josef
Goebbels, wie se leuse was dat as jy 'n
leuen gereeld en luid genoeg herhaal, dit
as die waarheidaanvaarwordnie," hetdie
adjunk-sekretaris van Cosatu, Sydney
Mafumadi, gister gese. .

Vlok, wat nogal hot! aansien in die
kabinetgeniet het, se aansien en geloof
waardigheid het met die drie blapse 'n
aansienlike knou gekry. Kabinetskolle
gas frons nou omdat hy die Nasionale
Party se sentrale verkiesingstrategie - die
demonisering van die bree demokratiese
bewegingen die ANC - ondermynhetmet
sy skewe stories. Sy apologieaan Cosatu
is as 'n vemedering vir Vloken die party ,
beskou,

(Foto: Eric: Verset voor St George's-katedraalln Kaapstad.
Miller - Afrapix

Opslagballe tref krieket-rebelle

Denis Morris

DIE VERSETVELDTOG in Kaapstad, wat verlede Saterdag in aile ems
begin het met die gesamentlike begrafnis van twee lede van Umkhonto we
Sizwe, is besig om momentum te kry en die bree demokratiese beweging is
gereed om die kwessie van wit strande aan te pak.

Dinsdag het 'n groepkerkleiers, akademicienregslui,onder wiedr Allan Boesak,ds
Herbert Brand van die NG Kerk,aartsbiskop DesmondTutu en dekenColin Jones van
die Anglikaanse Kerk, 'n plalckaatdemonstrasie van 15 minute op die trappe van St
George's-katedraal gehou.

Saam met hulle was prof Jakes Gerwel, rektor van die Universiteit van Wes
Kaapland, prof JamesLeatt, assistent-visekanselier van die Universiteitvan Kaapstad,
Franklin Sonn, voorsittervan die KaapseProfessionele Onderwysersunie, en lede van
dieNational Association of DemocraticLawyers (Nadel),onder wieEssa Moosa, Percy
Sonn, Enver Danielsen HuxleyJoshua. ,

Hoewel polisiemanne'n ogie oor die demonstrasie gehou het en 'n video-opname
gemaak het, het hule nie teen die betogersopgetreenie.

Dinsdag is twee vooraanstaande kerkmense, Pierre van den Heever van die Wes
,Kaapse Raad van Kerke en eerw Syd Luckett,direkteurvan die Anglikaanse Kerk se
Raad vir Sosiale Verantwoordelikheid, in Athlone in hegtenis geneerrt by 'n "onwettige
byeenkoms", Hulle is na 'n uur vrygelaat sonderdat enige klag teen hulle gele is.

Besonderhede van voorgesteldeoptredeteen apartheidsbordjies op wit strande is >

Dinsdag by twee vergaderings bekend gemaak,
Graeme Bloch, 'n lektor aan UWK, hetop 'n vergadering in Mitchell's Plain gese

geen apartheidsbordjies in die Strand sal blystaan na 'n besoek van ondersteuners van
dieversetveldtogaandie witstrandop 19 Augustus, 'ndag voordie sesdeverjaardag van
dieUDFnie.

'n Groepie jeugdigeshet na die vergaderingvryheidsliedere begin sing en 'n ANC
vlag ontplooi. Hulle het uiteengegaan nadathulle deur die polisie gewaarsku is.

Vroeer het sprekers van drie beperkte organisasies- die Western Cape Students'
Congress (Wesco), DemocraticTeachers' Union (DeLU) en Westem Cape Teachers'
Union (Wectu) - gese hulle het besluit om hul inperkingsbevele te verontagsaam.

Robbie Waterwitch en Coline Williams, oud-studente van UWK, is Saterdag
begrawe met 'n grootvertoningvansteun virdie ANC. Pamflette watna bewering deur
Umkhonto we Sizwe uitgegee is en op die begrafnis versprei is, hel Coline Williams
beskryf as 'n veteraanvan drie kleefmyn-operasies en die Athlone-streeksbevelvoerder
vanMK.

Die twee het verlede maand in 'n kleefmyn-onlploffing by die Landdroshof in
Athlone gestert.

Sondagaand is 'n erediensvir ingeperktes in die AME Kerk in Athlonegehou. Die
diens is bygewoon deur 21 ingeperkteswathul inperkingsbevete oortree het.

Verlede Saterdagaand het sowat 300 aktiviste die Groote Schuur-hospitaalbesoek
om 'n verjaardagboodskap oor te dra aan die veteraan-vakbondleier Oscar -Mpetha.
Hulle is deur die SAP met traangasuiteengejaag. '

Die bree demokratiesebeweginghet dr JocelynKane-Berman,die mediese super
intendentvan GrooteSchuur,bedankomdatsydie deurevan Mpethase saaloopgemaak
het sodat sy besoekersvir hom kon sing op sy verjaardag.

Adv Johnny de Lange, 'n lid van die uitvoerende komitee van die Kaapse De
mokrate, is onderdie noodregulasies aangehou. Hy is Maandagaandweer vrygelaat en
sal in Augustus in die hof verskyn.

Woensdaghet die polisiedie kampusvandie Universiteitvan Wes-Kaaplandbetree
nadat hulle omtrent I 000 studente wat die vroue-optog van 1956 herdenk het, met·

, traangas uiteengejaaghet.

Wie het sy mes in vir

Bom-geteisterdeANC
ontken ontvoering

Die bomaanvalis deur'n seniorANC
amptenaarvoor die deur gelevan 'n Suid
Afrikaanse moordkommando wat vol
genshomZambietoe gestuurisom ANC
leiersuit te wis.

Volgens Westerse inteltigen
siebronne het Suid-Afrika geneune
moordspanne wat as "Z-squad Incorpo
rated"bekendstaanen teen die ANCindie
buitelandgebruik word So 'n kommando
hetwaarskynlikdie ANC se verteenwoor- .
diger in Parys, Dulcie September, ver
moor.

Na 'n bomontploffing in Lusaka se
Emasdale-woonbuurt in April, het die
Zambiese minister van Verdediging en
Sekuriteit, Alex Shapl, gewaarsku dat
sulke aanvalle sou voortduur tensy daar
nouer samewerking tussen die ANC en
Zambie se sekuriteitsdiensteis. - ANO ,en
AFP.

Dr John Kannemeyer, wat ook by
Sensal werk, se: "Ek wli geenkommen.
taar lewer nie, baie dankie."

Maar 'n spook-oproep wat Vrye
Weekblad ontvang het, het veel te se
gehad. Daar is verwys na 'n omstreden
heid rondom die toekenning van die
Rapportprys, wat dalk vir Charles
Malan 'n vyand by die Sondagkoerant
waar die berig verskyn het, kongemaak
het.

En, het die spookstem gese, iemand
wat ookbySensal werk,het minder as 'n
jaar gelede die hele literere wereld vol
gespog dat "hy Charles Malan gaan
breek".

Ditlees soos'n riller: Daar Is 'n slag.
offer van... nou ja ••• karaktermoord.
Daar is ou vyandskappe, motiewe en
dreigemente.En 'n gegriefde watna aan
die toneel was waar dIe geweld plaas.
gevlndhet.

In die agtergrond Is daar botsende
IIterere benaderings (vir die wat be
langstel: die teks op sy ele teenoor die
teks in soslale konteks) en 'n meester. '
intrlge: die herlewlng van dIeRapport
prys vir letterkunde.

Dit Is 'n bletJie van 'n toordokters
prys: toe dit dIe eerste keer toegeken
word, aan Breyten Dreytenbach, ont·
rulm die destydse redakteur van Rap
port, Wimple de K1erk,kort daarna sy
pos.

Die volgende keer word dit sonder
voorval toegeken aan Antjle Krog,
maar In 1987trer die papaJa die'groot
wlel:'een van Rapport se ele werkne·
mers, Koos Prlnsloo,' moes met die hor
drelg am die prysgeld wat die beoorde·
laars aan hom toegeken het, ult sy base
te kry.

Dus: wle het die her In die hand ge
had?

Charles?

dieeerste ontvoering'n briefvandie ANC
ontvang waarin die organisasie kla oor
"destabiliserende aktiwiteite deur oud
ANC-Iede wat tans by die UNHCR in
Zambieis." '

Sedert Januarievanjaar het ten minste
agt bomontploffings in Zambil! voor
gekom, die meeste by ANC-eiendorn.
Drie mense is dood en verskeie ander
beseer. Aansienlike skade is aan geboue
aangerig. ,

Die jongste Janval op 30 Julie' dui
daarop dat die agente hul sending haastig
uitgevoer het. 'n Born is geplant teen 'n
muur langs 'n ANC-huis,Bure het 'n voer
tuig vinnig hoor wegry voordat die born
ontplofhet.

In ander voorvalle is bomme by
naburige huise geplant en Zarnbiers het
hullewens verloor of is beseer.

ondersoek aan die gang oor die nuus
wat so, in 'n 'enigsins verkeerde vorm,
uitgelek het."

DIe personeelverskuiwing ver
duldelik Prinsloo s6: "Dr Malan se ver~

soek om oor te skuif na Eietydse Kul
tuurstudies (Ekus) as 'n program kom
in 'n tyd waarin daar in Intak (Instituut
vir Taal en Kunste Navorsing, waarvan
Sensal en Ekus deelis) opnuut en op 'n
demokratiese wyse herbesin word oor
programme en strukture in die Insli
tuut.

"In hierdie grotere konteks was dr
Malan se versoek heel redelik, en
daarom is dit toegestaan."

Dr F:rancis Galloway, wat nou
Malan se pos as hoof van Sensal het,
"wll geen kommentaar lewer nie".

Hoewel Bacheronlangs'n ontrnoeting
metdie ANC in Londengehadhet, het hy
nie met 'n sekere deel van die genoemde
meerderheid in Suid-Afrika onderhandel
voordie toer nie.

Die gevolg is 'n veldtog deur die bree
demokratiese bcweging om die toer pla

, as)ikte probeerontwrig.Oor sy informele
gesprekmet die ANC wit hy nie veel se
nie.

"Ek her alles van Suid-Afrikaanse
krieketvertel,wie ons is, watonsverteen
woordig en wat ons oogmerke is.
Gedurende die gesprek het ek aan hulle
vertel dat ons van mening is dat interna·
sionaletoere moet plaasvindom die spel
te laat oorleef in Suid-Afrika.

"Ek het geen' samesprekings met die
brei! demokratiese bewegingoor die tocr
gehadnie,"

Victor Munnik

LUSAKA - Die African National
Congress het vier Suid-Afrikaanse
vlugtelinge in Lusaka ontvoer omdat
hulle verdink word van die onlangse
bom-aanvalle op die organisasie se
kantore, het 'n Zambiese rege
ringsbeampte die week beweer,

Die organisasie, wat die afgelope
maande deur bomaanvalle in Lusaka
geteister is, ontken egter enige ver
antwoordelikheid,

"Onsas 'n regeringis baiebekornmerd
cor diemense watontvoeris,want hulle is
nie vryheidsvegters nie, maarvlugtelinge
wat onderdie mandaatvan dieVV se Hoe
Kornmissaris virVlugtelinge (UNHCR)
val," het Musyani Simumba,senior kom
missaris belas met vlugtelinge in die de
partementvan buitelandse sake, gese,

Volgens Simumba het hulle reeds
senior ANC-amptenare oor die kwessie
genader, "maar hulle het niks te se gehad
nie".

'n ANC-woordvoerder het kategories
ontken dat die organisasieverantwoorde
lik wasvir die ontvoerings.

Simumba se egterhyhet tweedae voor

DAARisgerugte van karaktermoord,
gekonkel en laster in die literere
wereld,

Want Sondagoggend lees literator
Charles Malan in Rapport dat hy weens
druk van kollegas. omdat hy"sulkeswak
menseverhoudinge het" - sy pos as hoof
van Sensal (Sentrumvir Suid·Afrikaanse
Letterkunde) moes ontruim.

Malan sedie berigbevat elffeitefoute.
Die belangrikste is dat daar geen druk
was om te bedank nie, geen ultimatum
nie, geen afvaardiging am sy bedanking
te eis nle.

Die uitvoerende direkteur van die
RGN, dr Karel Prinsloo, het oor die
Rapport.berlg gese: "Daar is 'n interne

vroeg Woensdagoggend gebel en beves
tig dat hullenog kom, se Bacher.

Bacher erken dat die aankondiging
van die name van die spelers op 'n "on·
gelukkige" tydstip moes plaasvind. Die
rede daarvoor is dat dil!Engelse krieket
baas,Ted Dexter, 'n spertyd(3 Augustus)
vir spelers gestel het waarinhulle hulself
beskikbaar mOes stel vir die Engelse
kriekettoerna die Wes-IndieseEi!ande.

"Asdie antwoord nee was, moes hulle
redes kon verstrek. Hulle woujok nie, en
ons wou nie he hl\lle moes nie. En hulle
skriftelike beskikbaarstelling moes in
wees voor 3 Augustus.

"Dit het ongelukkig op 'n verkeerde
tyd gebeur.In Suid-Afrikaansepolitiek is
dit 'n moeilike tydstip met 'n verkiesing
waardie meerderheidSuid-Afrikaners nie
'n se het in hoe dinge gaan verloopnie,"

spele in Auckland, Nieu-Seeland,deelte
neem as gevolg van die voorgestelde
toere na Suid-Afrika.

DieSouth African Non-racial Olym
pic Committee (Sanree) is besig met 'n
veldtogom die tocr in Londen te veron
geluk.Hullegeniet ptaaslikdie steun van
die brei! demokratiese beweging.'
• Tog glo die besturendedirekteur van
die SUid-Afrikaanse Krieket-unie (Saku)
en breinagter die tocr, Ali Bacher, dat die
toer gaan plaasvind.

In 'n onderhoud met Vrye Weekblad '
het Bachergese dat daarEngelse spelers
van gehalte is wat hul begeerte laat blyk
hetom aanso 'n tocr deelteneem. Hywou
nie se wie die speiers is nie.

Daar heers geen kornmer oor die
anderveertienspelersnie. Die bestuurder
van diereOOlle, David Graveney,het hom

Charles Leonard

DIT lyk of die voorgenome rebelle
kriekettoer na Suid-Afrika reeds in
die glippe uitgevang is voordat die
eerste bal nog geboul is. Druk uit aile
oorde om die toer te verongeluk is
besig om toe te neem,

Selfs die voorgenomerugbytoer, wat
latervandeesmaand sou plaasvind, tyk na
'n tweede span-affereomdatdiehelftevan
die genooide sterre reeds onttrek het,
alhoewel die toer deur die Intemasionale

, Rugbyraad goedgekeur is.
Die Internasionale Krieketkonferen·

siehet nie aan die krieketrebelle toestem
ming verleen om hier te tocr nie.

Yerder het twee van die sestien
uitgenooide Engelse, die swart spelers
Phillipde FreitasenRolandButcher, hulle
reeds die week aan die toer onttrek. Af
rika-Iandedreig reedsomEngelseatletete
verbiedom in Januarieaan dieStatebond-
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Wynand Malan het "tough" geword. In 1987 het hy sy vriend en oud
stalmaat van dle-Naslonale Party, Olaus van Zyl, met 2 646 stemme

geklop. Op 6 September korn hy in sy nuwe rol as 'n mede-Ieier van die
Demokratiese Party teen die wonderseun van buitelandse sake, Glenn

Babb, te staan in wat as een van die mees dramatiese stryde in die
.. verkiesing beskryf word. ELSABe WESSELS het Malan oor hom en die DP,

se kanse in die verkiesing ultqevra.

omdat ons wyd versprei is oor die
hele Suid-Afrika, Wat ek wel weet,
is dat die dertig persent van mening- '
sop names net te laag is om setels in
baie groot getalle te laat val. Maar as
dit na 36 persent kan begin styg, sal
die setels soos groot borne na die DP
se kant toe begin val. In 'n sin kyk ek
na die DP in dieselfde lig as die NP
se vertoning in 1943. Die volgende
verkiesing - soos dieNP s'n in 1948
- sal deurslaggewend wees. Die DP
het nou sy eie identiteit bewys en die
verkiesingsveldtog het daartoe
bygedra.

(Berig deur Elsabe Wessels van
Breestraai 153. Newtown Jhb)

Kiesers moet besefdat Said-Afrika nie nog vyf jaar van hoe belasting,
stygende pryse, inflasie, hoe kospryse, 'n steeds stygende petrolprys
en onmoontlike verbandkoerse kan bekostig nie, Die verkiesing bied
die geleentheid vir kiesers om hulle oor die NP se swak ekonomiese
rekord uit te spreek - Denis Worrall, mede-Ieier van die DP, in Oos-
Londen. •

Daar is heelwat mense in radikale kringe wat die Nasionale Party se
inisiatief op die gebied van grondwetlike onderhandelinge baie ern
stig opneem - Leon Wessels, adjunk-minister van Wet en Orde, in
Kaapstad. '

Die Nasionale Party sal nie sy fout van 1983herhaal om sy grondwet
like voorstelle op die tafel te plaas net om dit in vlamme afgeskiet te
sien nie • Barend du Plessis, minister van Finansies, op Stellenbosch.

Verkiesingsuitlatings

Denis Worrall kan 'n balans van mag in die parlement op sy maag
skryf en met sy hemp doodvee. Die laaste ding wat die NP sal docn as
dit gebeur, is om in aIliansie met die DP of die KP te gaan - NP-Ieier
FW de Klerk in Pietermaritzburg. '
~ ,

'Oormatige staatsbestedingis grootliks te wyte aan die duplisering
van regeringstrukture ingevolge die "de sake" of apartheidskonsep,
en deels aan die baie hoe verdedigingsbesteding wat tot 'n groot mate
veroorsaak word deur die afkeer wat ander nasies vir ons rassebeleid
het. Lae produktiwiteit is eerstens te wyte aan Bantoe-onderwys,
tweed ens aan buitensporige reisafstande weens gedwonge WOOIl'

apartheid, derdens aan swak sosio-politieke omstandighede soos
behuising, en vierdens aan politieke vervreemding en gevolglike swak
arbeidsverhoudings - Zach de Beer, mede-Ieier van die DP, op Mou
Edgecombe,
(Berigte deur Sapa en Max du Preez,Breestraat153, Johannesburg.)

Geen land terwereld sal buitelandse joernaliste toelaat om onder
houde met kriminele in die tronk te voer nie, en Suid-Afrika sal ook
nie personderhoude met Nelson Mandela toelaat nie, Mandela se

. onlangse verklaring waarin hy se hy steun vreedsame verandering
was nie 'n verwerping van geweld nie.. Andre Fourie, NP·LP vir
Turffontein, in Johannesburg. ..

Daar is 'n tekort van sowat 40000 huise vir bruinmense in die Wes
Kaap, en hulle is bereid om tot 30 persent meer as die markwaarde
van 'n huis te betaal net om in 'n wit gebied in te trek en hul lewen
standaard te verbeter, Baie b1ankes het al vir hom gese hoewel hulle
gekla het 10e hullebruin bure gekry het, hulle later gevind het die
mense is beter bure as hul vorigewit bure- Adriaan Jordaan, NP-LP
vir Valsbaai,inKaapstad. -

Ons se luid en duidelik waar ons staan, maar ons gaan verder: ons
gaan na diegene toe met wie ons verskil en se reguit aan hulle ons
verskil. Ons openbare en private sienings oor geweld is presies die
selfde, Ons se nie net vir die ANC van 'n afstand af en in die openbaar

...dat ons nie van hulle geweld hou nie - ons se dit in hulle gesigte •
,,Wynand Malan, mede-leier van die DP, in 'n verklaring.:

vaarbaar vir hulle, maar dit kon 'n
mens verwag.

Hoe verwag jy gaan die DP in,
die verkiesing vaar?
. Malan: Ons gaan 'n klomp setels

wen, maar ek kan nie se hoeveel nie,

uitoefen op, 'n ander manier as die
spelreelsvan die NP wat bepaal dat:
orndat jy wit is, het jy die mag.

Wat is julIe houding jeens die
bree demokratiese beweging se
strategie in die verkiesing?

Malan: Dit is 'n botsende strate
gie, Hulle strategie pas ons nie. Ons
is besig met 'n verkiesing. Ons wil
setels wen en ons magsbasis ver
groot. En per definisie sal die mees te
van ons energie nouingespan word
om wit kiesers te werf om die DP te
steun- in besonder op 6 September.

Ditsou vir ons makliker gewees
het as die bree dernokratiese bewe
ging nie hul verkiesingstrategie teen
ons geloods het nie. Maar dit is hulle

, volle reg. Die spanning wys daarop ,
dat die DP en die bree demokratiese
beweging verskillende partye is met
verskillende aksie-planne en strate
gie wat in die verkiesing met mekaar
bots, Na die verkiesing salons buite
parlementere program weer groei.

Voorsien jy enige vorm van
samewerking tussen die DP en die'
bree demokratiese beweging?

Malan: Op leiersvlak is daar
erkenning dat ons deur gesprek 'n
vreedsame proses kan ontwikkel.
Protesstrategie kan gebruik word om
mense inderdaad dinge te laat sien

" soos dit is. Maar sulke protesstrate
gie moet gereserveerd hanteer word.
Die breedemokratiese beweging se
hospitaalprotes is byvoorbeeld baie
goed gedoen, goed gemonitor en die
afloop het bewys dat dit met groot
verantwoordelikheid en dissipline
hanteer is. Maar so iets kannooit in
konflik uitgevoerword nie.

Het die DP voorsien dat grens-
, setels in die slag kan bly met die
DP se besluit om kandidate in die
Huis van Afgevaardigdes verkies
baar te stel?
- Malan: Ons het ditnie presies
voorsien-nie. Dit aanvaar ek as 'n
heel billike politieke party-uitgang
spunt. In dieselfde wyse wat ek nie
vir 'n KP salvra om vir my te stem
teen die NP nie. Omdat ek nie dink
die NP behoort KP's te vra om vir

, hulle,te stem teen die DP en anders
,omnie.

Maar ek hervan die begin af aan
leiersfugure binne die bree demokra
ticsebeweging gese dat ons ten minste
drie kandidate gaan stel - wetende
dat hulle dit nie will1e nie en ons het
baie daaroor gedebatteer. Ons het
gese ons sal ten minste drie kandi
date stel. Dit was deurlopend onaan-'

.Antjie
Somers

VERKIESING

Malan sit

ophok

jou?
, Malan: Dit is 'n regstreeksepoging

om Afrikaners af te skrik, Daar is 'n
" vrees dat Afrikaners met my kan

identifiseer en daarom is dit belan
grikdatek gediskrediteer word. Hulle
kan nie bekostig <hit Afrikaners in
die DP tuis voel nie.

Hoe suksesvol dink jy was die
advertensie in verlede Sondag se
koerante waar jyen Sampie Ter
reblanche saam met lede van die
ANC op 'n foto verskyn?

Malan: Ons her etlike weke ge
lede self die foto in 'n Iyfblad ge
bruik. Ons het geen reaksie daarop
gekry nie. Selfs nie eens die groot
twyfelaars skrik meer vir praat met
die ANC me. ..

Is daar 'n toename in Afrikaner
steun vir die DP?

Malan: Afrikanersteun het die
laaste vier maande merkwaardig
gegroei. Die Afrikanerswaai is nie 'n
vloeibare steun nie. Daar is soliede
steun onder Afrikaners vir die DP 
onlangse meningopnames het dit
bewys. Dis 'n teken van 'n positiewe
keuse waarin Afrikaners wegbreek
van: apartheid en wit oorheersing.
Dis meestal mense met selfvertroue
wat hulself kan laat geld.

, As 'n oud-Nasionalis, wat dink
jy dryfkiesers na die DP?

Malan: Dis 'nveranderdewereld,
Hulle siennie meer die wereldbinne
dieselfe ideologiese raamwerk nie 
van wit is goed en swart is gevaarlik
nie. Hulle glo nie meer in die idioom
van 'n wit Suid-Afrika nie. Hulle het
vrede gemaak met die demogra-fiese, ' '
politieke en ekonomiese werklikhede
in Suid-Afrika. Die oud-Nasional
iste en Afrikaners wat by die DP
aarisluit,wil mag kan uit-oefen binne
die raamwerk van billike spelreels,
Hullesoek 'n bevoegde regering - riie
'n wit of swart regering nie.

Dinkjy die karakter van die DP
sal in die toekoms verander?

Malan: Die DP sal vir baie jare 'n
witparty bly - hoewel hy nie'n rasse
klousule sal he nic. Dis 'n realiteit.
bloot vanwee strukturele verdeeld
heid., Maar die party sal meer en
meer saamwerk met alle party wat
tot stand sal kom op 'n basis van
waardestelsels. '

Dit is waaroor my politiek gaan.
Ek is nie in die spel omdat swart
mense 'n 'raw deal' het nie, Ek is in
die spel omdat wit mense ook in al
die jare vorentoe 'n 'decent deal' moet
he. Hulle moet mag he en kan mag

Hoe suksesvol dink jy is die NP
se verkiesingstrategie?

Malan: Daar is 'n totale gebrek
aanstrategie. Dit Iyk meer na ad-hoc
aangeleenthede. Die vyfjaarplan is
tweedae probeer en toe duidelik laat
vaar. Daarna was dit die "knock die
Chev die Ford is goed"-strategie.
Toe het Vlok en Magnus sterk na
yore gekom met die bekende
vreesstrategie en ANC-bogie. Nou
is almal agter hulle in die hoop dat
dit dieselfde invloed sal he as in
1987. Die feit dat hulle so vroeg
daarmee gekom het, is vir my 'n
teken van hulle onsekerheid en ge
brek aan strategie. Opnames toon
duidelik dat hulle steun verloor. En
dit is duidelik dat hulledie DP as hul
opponent beskou terwyl die KP ba
sies geignoreer word. Hulle aanvaar
die KP het nie werklike groei op
nasionale vlak nie.

Waar is die NP tradisioneel
suksesvol?

Malan: Die NP was in die ver
ledenog altydsuksesvolop 'n 'gevaar'
strategic. Die NP het nog bitter min
'n oorwinning behaal met 'n posi
tiewe veldtog. Die enigste corwin
ning met 'n positiewe veldtog was
die referendums in 1960 en 1983,
Verkiesings self is nog altyd met die
skriktaktiekgewen. Daaris die 'swart
gevaar' van die veertigs, die 'rooi
gevaar' van die vyftig en sestigs, die
'geel gevaar' van die sewentigs en
die 'ANC/swart gevaar' van die tag
tigs. Hulle het 'n Antjie Somers nodig
om die kinders mee bang te maak,

Na aanleiding van jou on
dervinding in Randburg - hoe
suksesvol is die NP met hul bang
maaktaktieke die keer?

Malan: Hulle is beslis nie naas- ,
, 'tenby so suksesvol soos in die ver

lede nie. Hulle verdagmakery hetnet
nie die verwagte reaksie onder kie
sers nie. Die feit is wit kiesers besef
die sogenaarnde gevaar kan nie al
leen met wit baasskap besweer word

, nie.Hulle besef wit baasskap is Yerby,
selfs die nasionaliste se dit. Maar die
NP bied geen altematief me.

'Propaganda wat weI suksesvol is
- veral onder Engelse kiesers - is die
NP se vreesaanjaery oordieKP. Die
bree propaganda is dat die KP 'n
'electoral danger' is en dat in 'n
driebeengeveg 'n stem vir die DP 'n
KP-oorwinning .verseker. Vir baie
Engelssprekendes is, die meeste"
Afrikaners potensiele KP's. Iemand
in Randburg sal dan NP hier stem om
die KP in Pietersburg uit te hou.

Veg jy 'n moeiliker verkiesing
nou as in 1987toe jy as 'n onafhank
like gestaan het?

Malan: Daar is 'n duidelike ver
ski! in die .huidige verkiesing. Die'
bohaai rondom die onafhanklikes was
groter. Dit was makliker in 1987 om
nasionaliste te kry om vir Wynand
Malan as 'n onafhanklike te stem as
om gevestigde Natte nou te oortuig
om vir die DP te steun. Maar die DP
het daarin geslaag om soliede steun

..te werf. 6 September draai me om
persoonlikhede nie. Die kiesers gaan .
'n keuse maak tussen partye om hul
eie stem uit te bring oor hoe Suid
Afrika in die toekoms daar gaan
uitsien. '

Watdinkjy van Glenn Babb?
Malan: Glenn Babb is 'n kandi- '

daatvan MagnusMalan.Hy het presies
dieselfderetoriek.Syverklarings word
opgestel deur dieselfde mense wat
Malan s'nopstel. Dieparty seveldtog
isdaarop gemikom dieAntjie Somerse
van totaleaanslag, dieANC, die bree
demokratiese beweging en Swart
gevaar teverkondig. Babb glo almal
wat teen die regering is, is kom
muniste. Babb het geen demokra
tiese kultuur nie. As hy oor die
demokrasie praal, isdit ook fassine
rend dat dit aldie waardes is wat deur
die regering geminag word.

WaaromdinkjyloodsdieNPso
'n felle persoonlike aanslag teen
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REGSE BEWEGINGS

gadering korn nie. II

Vroeer die aand het 'n ander pre
diker van die kerk, pastoor Gert
Wessels, aan die gehoor gese: "U
gewete is geleer dat almal aan die
Here behoort. Vanaand maak ek u
identiteit aan u bekend. Ander kerke
is 'n gruwel en 'n leuen.

. Gen. 49: 8-9; Num. 2-3

Ole embleem van die Gemeente van die Verbondsvolk

hoekom wil die NG-Kerk die kaffer
saamvat hemel toe? Want hulle weet
daar is baie werk om te doen.

"Daar is dae wat ek wil neerval en
my oe nie wil ophou huil oor ons
blondekopdogters wat hand om die
Iyf met 'n kaffer loop nie. Stuur my:

.ek sal die kaffers se koppe teen die
mure vashardloop! Laat hulle vrek
neerslaan!

"My volk besoedel hom met 'n .
wese wat nie 'n mens is nie, Party lyk
darem al amper soos mense weens
die verbastering. Ek en my kerk se
vanaand vir u: ons sal brood en melk
eet, maar wit sal ons bly," se
Steenkamp.

Die Gemeente van die Ver
bondsvolk het pas met behulp van
Maritz 'n nuwe veldtog begin om
meer Iidmate vir die kerk te werf.

Maritz het in sy toespraak gese hy
is bekommerd oor baiedinge in sy
eie volken dat daar chaos,agteruitgang
en wanorde is. Hy is 'n suiwer, wit
boer, het Maritz gese, eli so was sy
voorgeslag ook.

"Met die geboorte van die boer
Yolk, was daar Gerrit Maritz. Dis hy
wat vir Piet Retief gese het hy kan
nie 'n verbond met die vyand sluit
nie. Toe Retief die dag vertrek en uit
die laer ry, het Maritz hom gewaar
sku: "Moenie die kaffervertrou nie."

"Kallie Knoetze se ek is so
bed6nnerd soos draad. Maar ek hou
daarvan, die draad is belangrik, want
dit skei mens en dier van mekaar. Ek
is 'n wit rassis. En so kan julle va
naand teruggaan en in die spieclgaan
kyk en weet julle.is geskape na Sy
beeld, II het Maritz gese.

DieVerbondsvolk glodat die Bybel
net vir hulle geskryf is. Hulle ras
sisme grond hulle op Deutronomium
23:2: "Geen baster mag in die ver
gadering van Yahweh kom nie; selfs
sy tiende geslag mag nie in die ver-

"Laat hulle vrek" - Os Gert
Steenkamp, leier van Die

Gemeente van die
Verbondsvolk

sit. Ek witvandag vir u vra: myvolk,
klim af en vlug uit hierdie gehoer
van wereld,

"Daar is geen geredde kaffer op
aarde nie. Bring vir my een, dan
skeur ek hierdie Bybel op. Weet u

"Ek is trots daarop om 'n wit
rassls te wees" - Manie

Maritz, oud-veggeneraal van
dieAWB

S6 preek die
dominee: "Stuur
my, ek sal die
kaffers se koppe
teen die mure
vashardloop. Laat
hulle vrek
neerslaan! "

Die Gemeente van die Verbondsvolk glo hune is
die uitverkore mense van God. Net hulle kan die

ewigheid beerwe, Anderskleuriges is almal
heidene wat uitgewis moet word. Hulle is trots

daarop dat hulle wit rassiste is. Hier is rassisme
op sy heel naakste en die prediking van geweld
op sy heel felste. JACQUES PAUW het hierdie

week een van die Verbondsvolk se
byeenkomste bygewoon.

geroep. Daarom is ek nie bang wat
ek aan u gaan se nie.

"Die NG-Kerk lieg as hulle se die
kaffer, hotnot en koelie is u naaste.
Vandag se kerke laat my dink aan 'n
lang, onheilige trein wat vol kaffers

"EN wat die kaffers betref, '.' se
die dominee en steek sy linker
armindie lug, "gelukkig salvigs
nou die ding aan hulledoen wat
gedoen moot word."

Daar is 'n doodse stilte in die saaJ.
Volksvader Manie Maritz • "so
bedonnerd soos draad" - tuur
uitdrukkingloos voor hom uit. Harde
marinemet bakkebaarde en kort, dik
dasse kyk dominee indie oe, 'n Stoel
in die voorste ry kraak toe 'n vrou.
vorentoe skuif en se:

"Pmrys hom, prrrrys hom!"
Maar dominee is nog lank nie

klaar nie. Hy verskuifsy gewig na sy
Iinkervoet, klem die Bybel in sy
regterhand vas en predik voort:

"Kaffers kan net stink en steel!
Ons is in die gemors; die kaffers
neem ons oar! In die Oos-Kaap was
die NG-vroue die meide se voete om
te wys hoe lief hulle die kaffers het,"

Party mense klap hande, ander
giggel, 'n paar kyk verlee om hulle
rondo Die vrou in die voorste ry kyk
om, wys haar vinger vir my en se:
"Skrrryf boetie, laat jy skrmyf. Dis
die waarheid daai!"

Dit is Dinsdagaand op Potchef
stroom en sowat 250 mense ves
gader in die Wes-Transvaalse univer
siteitsdorp se stadsaal. 'n Groot banier
waarop staan "Israel het Yaweh lief'
is oor die verhoog gespan.

Hulle luister na dominee Gert
Steenkamp, leier van Die Gemeente
van die Verbondsvolk. Op die ver
hoog saam met hom sit Manie Mar
itz,geweseveggeneraalvan die AWB
wat hom nou by die Verbondsvolk
aangesluit het.

"Korn hoor die Waarheid. Kon
luister na Manie Maritz!" het die
plakkaat voor die stadsaal dit uitba
suin. Vrees dat 'n AWB-bende weens
Maritz se teenwoordigheid mag
probeer om die veragdering op te
breek, is nooit bewaarheid nie.

Die Gemeente van die Ver
bondsvolk is enkele jare gelede deur
Steenkamp gestig nadat hy van die
NG-Kerk weggebreek het toe hy
problemeoor vera! sy uitverkiesings
teorie gekry het. Hy het die eerste
gemeente van die Verbondsvolk op
Kuruman gestig.

Vandag is daar ook gemeentes op
Parys, Steelpoort in die Oos
Transvaal, Vryheid, Pretoria en op
Bainsvlei naby Bloemfontein.

Idmatevan die kerk glo dathulle
direkte afstammelinge van Adam en
Abraham en een van die verlore
stamme van Israel is. Daarom is
hulle uitverkore ell kan slegs hiille
die koninkryk van God binnegaan.

'. teenkamphetDieGemeentevan
die Verbondsvolk s6 verduidelik:
"Yahweh (hulle gebruik die woord
in plaas van Here of God) het my

.)
. '

BESONDERSE EETGEREI
EETSTELLE,KERRIESTELLE, TEE- EN KOFFIESTELLE,

BORDE, OONDSKOTTELS, SOPBAKKE, ENS IN VYF
'PRAGTIGE KLEURE·

Veilig viroond, mikrogolf en opwasrnasjien.
Beskikbaar by meer as ·300 winkels landwyd.:

VIRNAVRAE, BEL (011) 786-1050
.VIR JOU NAASTE WINKEL
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NUUS-

Oop viralmal, of toe vir altyd?

bek-en-klouseer dra is nonsens
aangesien die siekte gedra word
deur alle diere met gesplete .
hoewe, insluitend beeste,"

Townsend se die siekte het
die wildbedryf tot stilstand
gebring. Die wildprodusentever
eniging is drie jaar gelede ge
stig met die doel om die wild
bedryf soos enige vorm van
boerdery te benader en dit fi
nansieellewensvatbaar te maak.

Volgens Townsend het die
bedryf eers verlede jaar op sy
voete gekom met die stigting
van wildvang-eenhede om wild
te vcr skuif na gebiede waar dit
uitgeroei of verdryf is.

.Maar weens bek-en-klouseer
is net 600 van die beplande 7000
diere verskuif.

Townsend se dit lyk of die
siekte die patroon van die weer
volg. Die onlangse koue oor
trokke dae het die virus laat
floreer.

Die voorsitter van die land
bou-markowerheid, Cephas
Msipa, het gese die siekte was
'n ramp "maar dit is nie die
einde van die wereld nie en ons
sal nuwe markte moet soek" •

Die vise-direkteur van die
kommersiele boere-unie, Jerry
Grant, het gese die siekte was
"verskriklike nuus" vir die
beesbedryf wat net besig was
om van die ernstige droogte te
herstel•• AFP

Botswana, wat melk en
suiwelprodukte ter waarde van
100 miljoen dollar na die EEG
uitvoer, het die EEG se voorbeeld
gevolg en alle beesvleis en
suiwelprodukte uit Zimbabwe
verbied.

Amptenare glo dat 'n buffel
wat op 'n plaas naby Bulawayo
gesien is die draer van die siekte
was. Wildbewaarders kon die dier
nie vind nie.

Vroeg vandeesmaand het die
direkteur van veeartsenydienste,
Stuart Hargreaves, bevestig dat
dat die siekte verder versprei
het,

Hy het gese beeste word in
geent en die beweging van vee op ,
geaffekteerde eiendomme word
gemonitor.

Townsend se hy glo nie dat
die siekte deur 'n buffel gedra is
me ~ dit iswaarskynlik deur beeste
versprei,

"Die idee dat slegs die buffel

Bek-en-klou
•vernnneweer

Zimbabwe
HARARE - Bek-en-klouseer kom
nou dwarsoor Zimbabwe voor
en bedreig die bees- en wild
bedrywe, het 'n beesboer hier
gese.

Boonop breek die siekte op
nuwe plekke in die land uit,
ondanks versekeringe deur die
rcgering dat die toestand onder
beheer is.

Die siekte het ook die land se
jong wildteelbedryf ernstig
geknou, het die president van
die wildprodusentevereninging
Mike Townsend gese,

Die siekte is die eerste keer in
Mei by 'n bul op 'n skou in Bula
wayo bespeur. Dit het daartoe
gelei dat 32 plase onder kwaran
tyn geplaas is en dat die Eu
ropese Ekonomiese Gemeenskap
die invoer van beesvleis uit
Zimbabwe 'n jaar lank verbied
het, Dit beteken 'n verlies van SO
miljoen Amerikaanse dollar vir
Zimbabwe.

j Michelle de la Fe, 'n leerling van Johannesburg High School for Girls, versamel handtekeninge in
'n paging om die skool te red; (Foto: Anna Zieminsk/ - Afrapix)

llillW.
Demografiese verskuiwings wat

lei tot da1ende skolieregetal1e is nie
net te wyte aan die instroming van
swart stadsbewoners nie, se Muller.

Soos jongmense om ekonomiese
en kulturele redes uit ouer woonbuurte
trek, verhoog die gemidde1de ouder
dom in so 'n buurt en loop die skole
dood,

Die meegaande daling in blanke
geboortesyfers sny oordemografiese
lyne en het 'n invloed opalle blanke
skole in die stad, aanvanklik veral op
laerskole.

moet ons volgende jaar na 'n ander
skoolsoos Athlone of Waverley gaan,
nuwe skooldrag koop, nuwe vriende
maak, dit alles net vir een jaar, Hier
kan ons skool toe stap, As ons na 'n
ander skool toe gaan, sal. ons moet
bus ry.

"Hoekom moet die swart kinders
wattussen ons bly in elk geval bus ry
skool toe as die skool hierleeg staan?"

Risiko
Dr Neil McGurk, hoof van die

nie-rassige Sacred Heart College,
meen sowat twintig skole in Johan
nesburg staar dieselfde lot in die
gesig weens demografiese ver
skuiwings.

Volgens Johan Muller, 'n navorser
by Wits se opvoedkunde-beleidseen
heid,kan die syfer selfs hoer wees.

Uit'n stu die wat hyoordieinskry
wingsby blanke skole in Johannesburg
gedoen het, gegrond op syfers van
die TOO, blyk dit dat 43 van Johan
nesburg se blanke skole binne die
volgende vyf jaar die risiko loop om
gesluit te word. Dit is 'n kwart van al
die blanke skole in Johannesburg.

In die tydperk tussen 1985 tot
1989 het die inskrywings bysewe
skole, insluitende Johannesburg Girls
High, met meer as 50 persent
afgeneem. Die skole loop die risiko
om onmiddellik gesluit te word.

By een van hulle, Goedehoop
Laerskool in Johannesburg-Wes, het
die getal met 80 persent afgeneem
oor die afgelope vyf jaar. In die
geval van Girls High was dit 53
persent.

Nog sewe skole behoort teen 1990
toe te rnaak as die huidige tendens
voortduur. Inskrywings by die skole
het met meer as 40 persent gedaa!.

Nog 29 skole, waar die inskry
wings sedert 1985 met meer as 25
persentafgeneem het,sal waarskynlik
oor vyfjaar in dieselfde bootjie wees.

Die afname in inskrywings is die
ergste in Johannesburg-Wes, naam
lik 21 persent. Dit word gevolg deur
Noordoos- (18 persent) en Sentraal- .
Johannesburg (14 persent).

Kwaad
In 'n meningspeilinghet 88 persent

van die ouers gesehulle is ten gunste •
daarvan dat die skool vir alle rasse
oopgestel moet word. 'Die gevoel
onder die leerlinge is skynbaar die
selfde.

"Die leerlinge iskwaad," se Maria
Goncalves. Sy is in standerd nege.
"Ons wil he die skool moet oop bly.
Die meeste leerlinge voel so. Ons
gee nie om wat die kleur van ons
rnede-leerlinge is nie."

Haar vriendin, Debbie Ritchie,
beaam dit. "As die skool toernaak,

Anton Steenkamp
JOHANNESBURG High School
forGirls, ofBamato Parksoos dit
algemeen bekend staan, Iyk teen
twee-uur op 'n Woensdagmiddag
maar netsoos enige anderblanke

. meisieskool.
Die klok lui, meisies stroom uit,

gesels en giggel op pad huis toe.
Maardaaris eenverski!: Die skool

gaan die einde van die jaar vir altyd
moet sluit; tensy die leerlinge en
ouers se plan om hul skool te red,
slaag. Daar is te min leerlinge.
• Die skool het plek vir 680 leer
tinge. Op die oomblik is daar 203
ingeskryf, en die syfer daal.

Johannesburg High School for
Girls is in die hartjievan Hillbrow 
'n grys gebied. Hulle is verlede maand
deur die Transvaalse Onderwysde
partement (TOO) in kennis gestel
dat die skool aan die einde van die
jaar gaan toemaak.

lYit
Die ander uitwegis Om we skool

oop te maak en oop te hou - oop vir
alle rasse, vir al die leerlinge uit die
omgewing. Die ouers wi! dit he, die

I leerlinge wi! dit he: die TOO wil dit
nie he nie.

Die minister van Onderwys en
Kultuur, Piet Clase, staan by sy
standpunt: Dis 'n wit skool, en as
daar te min wit leerlinge is, moet die
skool gesluit word. Die leerlinge en
ouers het 'n Save Our School (SOS)
komitee gestig.

Hulle wil graag he die skool moet
oopgestelword vir almal indie gebied,
sodat daar weer genoeg leerlinge sal
wees om die skool aan die gang te
hou en die swart kinders in die
omgewing nie kilometers ver hoef
bus te ry na skole in die townships
nie.

Hulle het al 10 000 handteke
ninge ingesamel, en hoop om teen
volgendeweek 20 000 te he,sa Sharon
Bond, voorsittervan die SOS-komitee
en ouer van 'n leerling in standerd
sewe.

Hulle wil die petisie aan die
minister van Nasionale Opvoeding,
FWde Klerk, oorhandig en hoop om
'n onderhoud met hom te kry om hul
saak te ste!. .

Nobelpryswenner is
bekommerd oor fascisme

HARARE - Ongeveer 400 gesinne wat aan 'n Apos
toliese sekte behoort en twintigjaar gelede Zimbabwe
verlaat het, het gevra om na hulle vaderland terug te
keer,

Volgens die amptelik Zimbabwiese nuusagentskap
Ziana, het die gesinne Zimbabwe op 'n pelgrimstog
na Jerusalem verlaat, Hulle het nie verder as Kenia
gevorder nie en hulle daar gevestig. ,

Ongeveer 500 lede van die sekte het by die Jomo
Kenyatta-Iughawe opgedaag toe Zimbabwe se presi
dent, Robert Mugabe, daar aangekorn het vir sy
eendaagse besoek aan Kenia, .

Mugabe het Kenia besoek vir samesprekings met
die land se president, Daniel Arap Moi oor hulle rol
in die bemiddeling van vrede in Mosambiek, en kon
die sekte-lede nie amptelik ontmoet nie,

Zimbabwe se minister van buitelandse sake, Nathan
Shamuyarira, se die rcgering is besig om met Kenia
te onderhandel vir die "ordelike repatriasie" van die

.mense.· AFP

LAGOS - Die wenner van die 1986
Nobelprys vir Letterkunde,Wole Soy
inka,het sy kommer uitgespreek oor
wat hy beskryf as die fascistiese
neigings van die huidige regering in
Nigerie,

"Ek vrees 'n fascistiese neiging is
besig om die oorhandin die regering
te kry," het hy in 'n onderhoud met
die onafhanklike en invloedryke
tydskrif, African Concord, gese.

Sulke neigings moet "deur mense
wat in demokratisering en mense
regte glo, teengestaan word," het hy
gese,

Hy het 'n beroep gedoen op pres
Ibrahim Babangida se regering om
'''n bietjie meer oop" te wees.

Hyse: "Hoeweldiepresidentbaie
geslepe in sy ontleding van ornstan
dighede is, is sy idee van die tempo
van daardie ornstandighede baie
verkeerd, en dit is sy grootste fout."
-AFP Wole Soyinka
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'n Vreemde kykie na die
bisarre binnewerking
van 'nSAUK-afdeling,

. ..~~::.

'Hyhettwee
vansy

bestuurders
voor kliente

daarvan
beskuldig dat
hulle "poeties
programme"

maak.'

van al die dokum~te wat by die
direkteur-generaal is'en van veel
meer. Hy weet dat Wijnbeek 'n
personeelopstoker is; By hetooIc al
dieverslae watvan s~iCeie persone
'in die Parlement ter tafelgele is.
verslae vankorropsieeri;Vele meer,

Wijnbeek,Connowajen Suth
erland het in Junie vanjaar in 'n
gesamentlike verklaring aan
hoofbestuur gese: "Die onseker-

'Daar word volgens my te veel by mid- .
dagetes gedrink. Die personeel verwys
sarkasties nadie baas voor en naete. Die
hoof (Erasmus) maak bewerings dat die
SAUK hom nie sal aanvat nie. Hysou dan
selfs die direkteur-generaal gedagvaar net.'

UITSAAI OP SY BESTE

"Weensdie algemeneklimaat wat
tans in die SAUK heers, neemdie
onrus hier ook toe en dit is nodig
dat die ewewig sonder verdere
vertragingherstelword."

Wijnbeek - "n bekende televisie
persoonlikheid waterg deur Eras
mus kwalik geneern is omdat hy
gloop voomaamterme met Riaan
Eksteen was - skryf in 'n verslag
watverlede maand aan hoofbestuur
gestuuris:

"Die spanning in die departe
, mentwordonuithoudbaar. Ek kan
nie meer behoorlik kommunikeer

gekies is weens al sy buitetonele, raakgesien heL By se in 'n verslag die
"onnosele swakkeling" oorwin a1tyd. Die held in die opera, word 'n
stommerik en die misdadiger '0 held.

"Was dit nie vir die insig van dr Kunkel asook sy afkeur aan die linkse
kulturele aanslag nie, sou die gewraakte opera uitgesaaigewees bet en sou
dit onberekenbare skade berokken bet," skryf'n bestuurder van opvoedkun.
dige programme, dr Manie Connoway, in '0 verslag. '

"In sy buidige vorm verteeDwoordig hierdie opera 'n paging om die
bestaandeorde omver te werp deurdat ontvoerings en terrorisme goedge.
praat word," skryfby verder., ':

Klaarblyklik het Kunkel gemeen datdaar tonele in die opera, wat deur
die SAUK aangekoop is, voorkom wat nie in die oorspronklike is nie. So _
byvoorbeeld se by daar is geweldtonele waar rowers vrylik met die
bevolking meng en openbare steun geniet. .

Dr Pleter Erasmus

Verskeie memorandums, ver
slae,brieween bandopnamesoor
die afdeling opvoedkundigepro- '
grammehetvandeesweekinVrye
Weekbladse besit gekom.

Verskeievergaderingsisindie
laaste maande binne die SAUK
metdie adjunk-direkteur-generaal,
Theuns van Heerden, gevoer om
die geskil te probeerbesleg.

Volgenssommige van sy per
soneellede het Erasmus, "n afde
lingshoofrm "n salaris vanR75 (0),
per jaar; plase en 'n private
sielkunde-praktyk, van hulle

rnus het gedreig dat hy Sf sielkun
digetegnieke sal inspanem mense
te identiflseer watlelikedingevan
homse,

Sutherland se Erasmusminag
gesag, godsdeasen andersegevoe
lens,Hy het tweevan sybestuur
dersVoot klilinte daarvan beskuldig
dat hulle "poefies programme"
maak. . . .

Connowayskryfdathypsigia
triesebehandeling ontvang omdat
hydie spanning memeerkanhan
teernie, dat Erasmus51"seksual
iteitooder ven:Ienking geplaas bet",
endat Sfhuwelikmderm:cr weens

&Ek is besig met 'h hofsaak teen al~==~~~~~
die SAUK en ekgaan so 'n ~;~v:~~==~.

stank veroorsaak. Ekhet leers ' ~~~:~:~=~;:~;
I b d d · · het om voort te gaan, word 'n alvo ewyse eur. te JaTe hoeernstigervraag," skryfCOIi-

bymekaargemaak.' nO~~owayvertelhoe'nselcri-
sielkundig geintimideer en met 'n persoon(Erasmus) wat my taresse met 'n glas water in haar
geviktimiseer. in 51 kantoor uitskel, beledig en hand staan en bewe heten~

Minstens nege amptenare het afdreigme.Sysinieseafwysingop neel verskrik nit hulle kantore:
oarhomgaan lela. Viet vanhulleis alleswatmetked en godsdiens te ' gestormhet terwylErasmusopdr
virinsuba'dinasieaangeklaentwee te doen het. gaan te vee en gee AlizaDuby, 'nnavorse:r,geskreeu heid en spanning wat uit hierdie

. hetbedank.Tallemenseglodathy aanstoot. ,., . het:"Don·ttalk,don'ttalk.•••don·t· situasie voortvloei, is me die
eenOfanderhouvasop hoofbesluur "Daarword volgensmy te veel talk,justdon't talk!!!"· . lnaakselvan em handeme, maar
hetenditdieredeishoekomhulle. by middagetes gedrink. Die per- Sutherland sa in 'n bdldigde ODS is teen ODS eie wit daarin
nognie teenhomopgctreehetnie. . soneelvmvys SlIlbsliesnadie baas verldaringdat Erasmus hur Vet- geplaas...

Aan Sutherland sou hy gese voorennaete.Diehoof(Erasmus)·' ledemaandna51kantoorontbiedErasmusbeweeropsybeurtop
het: "Ek is besig met 'n hofsaak ,maakbewmngsdatdie5AUKhom . bet waarin by sou gesC heihY"~·;p.3Augustus:"Ekwilugraag wys
teen die SAUK en ek gaan so~ . niesalaanvalme.HySoudan.selfs: . neem 'n aggressie inbur waar,' ,opdieaggressiewcgesindheid wat
stank veroor:saak; Ek het leersvol die direkteur-generaalgedagvur 'dat hy nie meer met haar gaan· ",uit hie:die'memo's straaI. soms
bewysedeur diejare bymekaarge- het."skryf Wijnbeek. kommunikeernieen dat haarsar~<'- grensendeun insubordinasie. Hy
maak." Sutheriandskryfinhaarversiag kasrrehommerm:raanstaannie. (Connoway) bet my dikwels by'

In 'n versiag aanVan Heerden " dat 51dikwelsaandreigementeen . 5y se in haar verldaring dat my ei.e JICfSOOeel probeerbenadeel,
in April vanjaar se Erasmus: intimidasieonderwerp was. Eras- Erasmus aan haargesC hetbyweet onder meer ~t bewyse wat my

, , sou inkrimineer. '
"Betreklildmlangshethy op 'n "

veegadering oor 51 gedragaan "n
hoofbestuurdergesedathynouby ,

,opvoedkundige Pr<>&,ramme wi! bly ,
om die departernentvan binne af
'op te f.:," slaYf Erasmus aan.
hoofbestuur.' '

Hy se voortsd~t Wijnbeek51
vriendskappe 'iitet "Riaan"
(Eksteen), "Braam~ (Fourie) en
"Gerrit" (Viljoen)'wou misbruik
om diedepanemeni~ te neem.

"Nasesjaar se probleme waarin
ek dikwelsonregmatigdie blaarn'
moos dra vir personeeiverhoud
inge is ekegter nie langer in staat
om met die onmoontlike toedrag

, van sakevoort te gaan nie," skryf
Erasmus." .

Jacques Pauw
KAN,·dit wees dat 'n opera so onskuldig soos Aubert se Fra Diavolo
"vermlnk" word om linkse politieke doelwitte te dien? Dat dit die
veiligh~id van die staat onberekenbare skade kan doen? ,

Die SAUK bet in April vanjaar 'n opera-uitsending wat hedoel was
onder meer vir swartmense tydelik gekanselleer omdat Fra Diavolo glo
terrorisme en ontvoerings verheerlik. Dit sal 'n baie nadelige erfek op die
swart teikengehoor he, het die SAUK besluiL

Ses operas is aan die ehide van 1988 na 'n oorsese besoek van \wee
senior amptenare van die SAUK vir 'n bedrag van R33 000 aangekoop.

'n Operadosent aan die Pretoriase Technikon, dr Eberhard Kunkel,
is delir die SAUK aangestel om die operas vir TV2 en 3 te verwerk. 'n
'Bedrag van R13 461 is aan hom uitbetaal.

Dit wasjuis Kunkel wat die gevare in Fra Diavolo, 'n opera wat glo

JacquesPauw

G'NwonderdieSAUKmoessy
eie residensiele sielkundige
aanstel nie! Want wat darem
nie in die binnekamers van
Aucklandpark aangaan nie!

Aandie een kant isdaarampte
.nare wat lyk asoj hulle hul dae
omsiten mekaar belaster, beskin
deren probeerfnuik.

Tussendeur is daar 'n
hoofamptenaar watwredepoetse
op sy onderdanebale deur te maak
asofhulle poste afgeskaf is,hulle
van subordinasleaanklaweens 'n
"onheilige" broederskap en spog
oor die houvas wat hy weens sy
kennis vankonupsie opdie SAVK
het,

Vrye Weekblad kan sy lesers
vandag'n vreemdekykiegeeindie
bisarrebinnewerkingevaneenvan
die prestige-afdelings van die
SAVK. Dis 'n verhaal van wan
bestuur, swak personeelverhou
dingsen een amptenaar nadieander
wat die afdeling onder 'n donker
wolkverlaat,

Dit i.sdie afdelingopvoedkun
dige programme van die SAVK.
Die hoofkarakters in die drama is
dr PieterErasmus, hoof van die
afdeling, .en drie van sy senior
bestuurders; Marinus Wijnbeek, dr
Manie CO$oway en NancySuth-
erland. ,,',

Die binrtegevegte in die afde
lingopvoedkundige programme het
daartoegeleidatdieSAUKgeldop
verskeieprojektevermors het,pro
gramme van swak gehalte aan
gekoop is terwylandernooiteens
afgelewer is me.

bestaan geen spesifieke
beleid, riglyne,doelwitte, strategic
of plannewaarvolgens dieafdelirig
bestuuren administreerwordnie," ,
skryfMarinusWijnbeek, televisie
aanbieder en bestuurder van die
afdeling, in 'nverslag.

"Daar isgeeneffektiewebeheer
oorprogrammateriaalwatteenhoe
koste vir,die afdeling aangekoop
wordnie.Daarisgeenwyrewaarop
'n bestuurder kan bepaal hoeveel
materiaal t}1dens besoeke oorsee
aangekoop isen watdie mderskeie
aankoopkontrakte bq>aalme," slayf
hy.

, aandelangepogingsdeur die
hoofbeStuurvandieSAUKomdie
vernietigendeen dernoraliserende
konflik tussenErasmusen diedrie
bestuurders te besleg, het einde
vandeesmaand misluk toe Con
noway "konstruktiefbedank" heL
Vrye Weekblad verneem dai
Wijnbeekooknou uitdie afdeling
weg is. ~ ,

Hoewel Connoway nogtotOklo
ber in diens van die SAUKbly, is

, hy van diensverskoon. HyontVang
t3.J1.s psigiatriesebehandeling. .
'..\·1
'" ~ \
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VERKIESING

Diensplig die eerste
keer in
verkiesingsarena

David D;1l1ing

Is die Suid-Afrikaanse politiek 'groen' genoeg?

Five 5/-".Freedoms
Forum
Inligtingsaand

Dinsdag 15 Augustus
om 8 nm

Senaatshuis SH6
Wits-universiteit

In Europa is omgewingsbewaring 'n
sleutelvraag in enige verkiesing. "Groen" partye
kry al meer steun S005 omgewingsprobleme •
. suurreen, besoedeling, die vernietiging van
natuurlike woude en die gat in die osoonlaag •
meer prominent word. Wat is die geval in Suid-

Afrika? ANTON STEENKAMP het ondersoek
. ingestel na die omgewingsbeleid van die

belangrikste politieke partye met die oog op die
blanke verkiesing

"Asgevolgvan diegesofistikeerde
aard vandie wapenstelselsword die
rneeste dienspligtiges vir een jaar
opgelei en het nog 'n jaar praktiese
ondervinding nodig. Hierdie diens
pligtiges dien nou as voedingsbron
vir dieburgermag en kornmando's,'
seLouw.

Hy ontken dat die weermag met
die skikkirrg in Namibianou te veel
dienspligtiges bet AIwatnou gebeur,
is dat minder burgermaglede opgeroep
word.

"Daar moet besef word dat
onafhanklikheid vir SWA/Namibie
nog nie gefinaliseer is nie en dat dit
nie beteken dat daar nie 'n verdere
bedreiginggaan weesnie. Swapo se
aanvalle van 1 April vanjaar is 'n
bewys hiervan," se Louw.

wingsbe/eid. Die minister van Omge
wingsbewaring,Oert Kotze.kon nie
virkommentaaropgespoorwordnie.

kan he.
'n Raad vir die Omgewing ad

viseer die minister oor omge-

behoeftesvandie land teverkort.Hy
beslcryfdiensplig as 'n"newe-kwessie"
in die huidige verkiesing.

"Die weermagis eerstens 'n ver
dedigingsmag, wat beteken dat hy
sterk genoeg moet wees om ook as
afskrikking te dien. Dit is so maklik

. -om daaroor te besluit me," het hy
gese.

Riaan Louw se dat sowat nege
persent van sy totale dienspligrnag
uit Namibia"huis toe" gekomhet en
nou in Suid-Afrikagehuisves moet
word.

"Dit is nieso dat daar nie meer
troepe inSWA/Namibie beoodigword
me.maaronsmoetookonseie grense
beskerm. Dit is me die konflik in
SWAwattweejaardienspligregver
dig nie.

"'n Mensmoetversigtig weesom
mejouweermags6 te verminderdat
jy 'naanvalvan buite uitloknie.Ons
het die saak deeglik bestudeer en
meen daar mag meriete in korter
diensplig wees,"se Van derMerwe.

Opdie oomblikis die innamevan
nasionale dienspligtiges SOwal27 ()()()
manper jaar- dus 54 000diensplig
tiges in die weermag te aile tye,

Die hoof van die weermag, genl
JannieGeldenhuys,het onlangsgese
dat die weermagweens ondermeer
ekonomiese oorwegingsditoorweeg
om diensplig te verminder en meer
van vrywilligers gebruik te maak. .

Die Transvaalse direkteur van .
inligting van die Nasionale Party,
Piet Coetzer, se die NP sal dit oor
weegomdienspligna gelangvan die

nywerhede in die gebied put, moet
betertoerusting installeerom besoe
delingte bekarnp.

"Hoewel die regering al stappe
gedoen het,: is die standaarde ten
opsigte van lugbesoedeling nog
hee/temal te laagin vergelykingmet
lande soos Wes-Duitsland en Brit-·
tanje.Dieboerekla al oor dieversa
ring van hul grond," .

Hoewel die KP nie 'n spesifieke
beleid oor omgewingsbewaring het
me. salhulle 'n deeglike studiedoen
en die nodige aanbevelings maak,
soa hulleaan bewind korn,

. Indieenigsteverkiesingsmanifes
wat wei die kwessie van omge
wingsbewaring aanspreek, die van.
die DP. word vier beginsels uiteen-
gesit. .

Sou hulle aan bewind korn, sal
dieDP'nonafhanIdike omgewingsbe
waringsliggaam indie leweroepwat
as waghond oor omgewingsake sal
dien.Vertcenwoordigers van ekolo
gieseorganisasies landswydsal sit
ting op die liggaarn he.

Die DP sal ook die gebruik van
loodvrye petrol aanmoedig.

Omdie land se fauna en flora te
bewaar, sal· hulle die stelsel van
nasionale parke uitbrei en
"meeOOenloos optree" teen wilddiewe,
onwettigehandelaars "enanderewat
ons natuurlikeerfenis bedreig".

DieDP salook die nodigestappe
doen ombesoedelingvan dieomge
wing Ie bekamp.

DieWetopOmgewingsbewaring
maak voorsieningdaarvoor dat die
minister indieStiatskoerant diebeleid
kan neerle om ekologiese prosesse
en die natuurlikeskoonheid van die
omgewingte bewaar.

Hykan ook be/eid neerleom die
omgewing te beskerm teen verSleU
ring,skending, vergiftiging of vernie
tiging as 'n gevolg van mensgemaakte
strukture, prosesse of produkte of
mens/ike handelinge. .

Hierdie beleid moet gerig wees
op die skepping,instandhoudingen
verbetering vanomgewings watbydra
tot 'n a1gemeen aanvaarbare le
wenskwaliteit vir die inwoners van
die1land.

Die Wet maak ook voorsiening
vir die verklaring van beskermde
natuuromgewings as natuurreservate,
beheer oor omgewingsbesoedeling.
en diebeperkingvan handelingewat
'n nadelige inv/oed op die regering

gaan nie.
"Onsdink ook dit is insiggewend

datdie Nasionale Partyons nie meer
aanvaloor korter dienspligme.Dit is
duidelikdat hulleoordiensplig, soos
met baie ander vraagstukke, in die
middel ronddobber en bang is om
standpunt in te neem."

Dallingse Suid-Afrikatan sowat
RI 000 miljoen per jaar op sy ver
dedigingsbegrotingspaar,en dat die
geld aangewend tan word om
byvoorbeeld die polisiemag te ver-.
groat en behuising en onderwys te
verbeter.

Vander Merwe se die KP is ver
sigtigom te sa dat daar me meer 'n
buitelandse bedreiging bestaan nie,
maarhulleIcry baieklagtesoordiens
pligtigeswat Iedigrondhang.

UIT die drie belangrikste politieke
partye wat aan die b/anke verkie
sing deelneem, is dit net die De-

. mokratiese Party wathulbe/eidocr
omgewingsbewaring in hul ver
kiesingsmanifes uiteensit,

Die Nasionale Party se geleid
wordindie Wet op Omgewingsbe
waring vervat,endieKonserwatiewe
Partybeskou dit nie as 'n strydpunt
in die verkiesing nie.. .

Die hoofsekretaris van die NP.
dr· Lukas Malan. bet by navraag
gese hulstandpuntoarekologievorm
nie deel van die NP se beleids
manifes met die oog op die verkie- .
sing me..

Volgens PW Putter, parlementere
• beampte van die. Departement

Omgewingsake, isdieWetopOmge
wingsbewaring wat vanjaar
aangeneem is, 'nvoldoende uiteenset
ting van regeringsbelcid.

Die. hoofsekretaris van die KP.
Andries Beyers, se: "Onshetomge
wingsbewaring nie as 'n strydpunt
indieverkiesingge"identifiseernie."

·DieKP se woordvoerdercor die
omgewing,Karel Sehoeman,se die
KP is weI bekommerd cor die
bewaring van die omgewing. "net
soosdie ander partye". .

Sypartyhetook
sekercvoorbehoude
cor dieinvloedvan
regcringsbeleid op
die omgewing, se
hY·

"Die onbe-
heersde plakkery.
byvoorbeeld rond
om Durban, lei
daartoe dat die
omgewing uitgeroei
word," sa Sehoo
man.

"Dieplantegroei
word uitgeroei en
grootskaaIse ver
spoelingvindplaas
in die gebiede."

Schoemanse sy
partyisookbekom
merdocrdiebesoe
deling en
gepaardgaande
voorkoms vansuur·
reen op die Oos
Transvaalse
Hoeve/d.

"Die mensewat
rykdom uit die

JacquesPauw

NASIONALE diensplig is die
eerstekeer werklik besig om 'n
vraagstuk in die komende alge
mene verkiesing te word nadat
beide partye aan die linker- en
regterkant van dieNasionale Party
aangedui hetdathulle tengunste
van korter diensplig is.

Nasionaledienspligis nogverder
in die politiekearena betrek nadat
dieDPdieweermag daarvan beskuldig
het dat hypamflelteonderouersen
nuwe nasionale dienspligtiges ver
spreibetwaarin dieveiligheidsrekord
van die DP skerp aangeval is.

Nuwe hoop vir korter diensplig
het iii die skikking in Namibia
opgevlam.Daar wordgeglo dat die
weerrnag sukkelom aIsy diensplig
tiges te huisves en self'n verminde
ring van diens sal verwelkom.

'n Woordvocrder- van die weer
mag se direktoraat openbare betrek
kinge,kmdtRiaan Louw, sedie Van
Loggerenberg-kommissie ondersoek
tansdiedienspligstelsel endiemoont-
likheid om dit te verkort, .

\Vat burgermaglede betref, word
net Iede opgerocp war noodsaaklik
is en sinvol aangewend kan word.

, Daar is tans sowat 'n vyftigpersent
vermindering van burgerrnagkampe,

Die Konserwaliewe Party se
woordvoerder oor verdcdiging, Koos
van der Merwe, se die KP is ten

. gunste van 'n moontlikeverkorting
van diensplig omdat hulle so baie
klagtes kry van dienspligtiges wat
ledig is,

Die DP het in sy verkie
singsmanifes aangekondig dat hy
diensplig toteenjaaren'n maksimum
van vier kampe sal verkort, Die di
enspligstelsel moet uiteindelik ver
yang word met 'n sterk, nie-rassige
en professionele weermag.

Die DPse woordvocderoor ver
dediging,Dave Dalling. se sy party

. is die Icier in die soeke vir korter
dienspligendatdieanderpartyenou
in die DP se voetsporevolg.

"Ons hetons eie veiligheidsken
ners wal diesituasie decglikbestudecr
het en geed ken. Daaris geen ern
stigebuitelandse bedreiging teen Suid
Afrikameen daaromhoefons jong
mannemetweejaar weermagtoe te

8 Vrye Weekblad,ll Augustus 1989,
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FOKUS OP MODERNE LEGENDES

11

Die vrou kom by die huis aan en
sien haar man onder die motor Ie. Net
sy ilene steek uit, en so in die ver
bygaan trek sy sy gulp af, giggel by

.haarself en trippel die huis binne. In
die huis si t haar man toe ewe rustig en
koerant lees. Verskrik gil sy: "Wie is
onder die motor?" Hy antwoord:
"My motorwerktuigkundige."

Sy vertel hom wat sy gedoen her,
en hulle stap saam na buite. Daar Ie
die arme werktuigkundige in 'n plas
bloed, uit soos 'n kers,Hy het uit skok
regop gespring en sy kop teen die
onderstel gestamp.

'nAnder storie watveral in Johan
nesburg vertel is, is die een van die
blonde meisies en die Oosterse Plaza.
Die storie, met sy rassistiese onder
tone,wilhe dat blonde studente ontvoer
word as hulle sonder manlike
metgeselle die Oosterse Plaza be-

, soek. Hulle sou dan deel wees van 'n
kornplot om meisies na harems te
neem.

Daar.is natuurlik geen bewyse
daarvoor nie, maar die storie steek
elke nou en dan sy kop in kos
huiskamers uit.

. "

Die bestuurder van 'n sement
vragmotor is op pad om sy vrag te
gaan aflaai, maar hy hou eers by sy
huis stil vir 'n koppie koffie. Toe hy
in die straat korn, staan daar 'nsplin
ternuwe Mercedes voor sy huis ge
parkeer. Hy parkeer sy trok vol kitsse
ment in die inrypad en stap om die
huis om te gaan ondersoek instel. Hy
hoor stemme in die kombuis -en daar
staan sy vrou met 'n goedgeklede,
onbekende man en gesels.
_ Sonder om vrae te vra of om die
twee te waarsku, maak hy stilletjies
die Mercedes se sondak oop en vul
die motor met kitssement tot teen die
dak.

Toe hy die aand van die werk af
kom, vertel sy geskokte vrou aan
hom dat die nuwe motor een was wat
sy in 'n wedstryd van die plaaslike
hoerskool gewen her, Die vreemde
ling was een van die borge wat die
motor kom aflewer het,
• 'n Ou gunsteling wat in van ons
populere koerante - anoniem en op
die agterblad natuurlik - verskyn het,
is die een van die werktuigkundige
met die seer kop.

Meisies en huljong verloofde
kerels is gewoonlik die slagoffers
BAlE modeme legendes laat die
nekhare regop staan: dit wemel van
verskynsels, verskuilde bedreigings,
aanvalle en moorde,vergifting en die
dood se donker skaduwee,

Tog is daar 'n paar wat nie so
geheirnsinnig en donker is nie. Die
ergste wat met die hoofspeler kan
gebeur, is die vemedering dat sy of
haarvoorgenome ontrouheid of naakt
heid in die openbaar blootgestel kan
word.

In die legendes is daar altyd ten
minste 'n sweem van verbodearnoreuse
bedrywighede teenwoordigheid. Die'
stories is gewoonlik so realisties en
die karakters so gewoon dat die nag
merrie-agtige gebeure maklik kon
plaasvind en dat dit met enigeen kon
gebeur. .

Soos die verrassingsparty vir die
amper-getroudes,

Daar was diejong verloofde paartjie
wat albei uit welgestelde huise kom,
Die twee het die meisie se verjaardag
gaan vier en redelik vroeg huis toe
gegaan.

Die meisie se ouers was uit en die
twee besluit toe om iets anders te
doenenraakvan alhulklere ontslae.
Maar die telefoon lui.

Dit was die meisie se rna wat vra
dat sy die wasmasjien in die waskarner
moet afskakel, want sy het vergeet
om dit te doen voor hulle uitgegaan
het... Die tweetjies besluit toe dat dit
heel prettig sal wees ,as hy haar
waskamer - op dieonderste vloer van
hul dubbelverdiepinghuis - toe abba.

Hulle maak ook so, en toe hulle
onder kom, word al die Iigte aan
geskakel en 'n groot groep vriende,
familie en vooraanstaande mense iri
die gemeenskap - die dominee ook! 
skree: "Verrassing!"

Die meisie, so word vertel, het 'n'
. senuwee-ineenstorting gehad en in 'n
gestig beland, Die outjie het die land
verlaat. Van hom is daar sedertdien
nog nie weer 'n woord gehoor nie..

In die moderne legende is die
uitkoms gewoonlik meer tragies vir
die meisie as vir die man.

Die besonderhede van die ontkno
ping verskil, maar' die trappe af
(sommige geleerdes beskou dit as 'n
Freudiaanse simbool) en die<;;;;::--~

aanwesigheid van 'n dominee tussen
die aanwesiges, is gereeld aanwesig

Die slotkonfrontasie tussen die
ouers, die dominee, en die vooraan
staande mense aan die een kant, en
die hartstogtelike paartjie aan die
ander kant, is simbolies van die
onverenigbare botsing tussen mid
deljarige waardes en die van die
jongmense wat nie meer die ou mora
Iiteit aanvaar nie.

Eienaardig genoeg. hoewel die
stories meestal deur jongmense - wat
vermoedelik simpatiek teenoor die
jong paartjie staan - vertel word, die
deurlopende les is dat die ou mora
liteit seevier.

'n Mindervenynige st.orie waarby
hoog en laag gesweer word, is die
legende van die oop gulp.

Die jong man sit by 'n ete, ge
woonlik by die toekomstige
skoonoucrs se huis, en sy gulp is oop.
Sy aanstaande D\lister 'n vriendelikc
waarskuwing in sy oor. Ongcmcrk
trek hy die gUl~ op voor hy opstaan.
maar hy haak dte tafeldoek in sy gulp
vas en pluk al die eetgerei en kos van
die tafel af toe hy opstaan.

Dit is verstommend dat soveel
van die skandes jong verIoofde kerels
oorkom.

Nog 'n bekende "stroes bob"-sto
rie is die een van die sement in die
Mercedes.

gevaar
(en die
sedeles)
skuil in
die buis

Baba-oppas is 'n belangrike sosial
iseringservaring vir jong VTOue, orndat
dit hulle voorberei op hul toekom

.stige rolle as huisvroue en moeders
in 'n gemeenskap war deur mans
oorheers word.

Deur die kinders wat in haar sorg
was dood te maak, veroorsaak die
man ,diemees katastrofiese mislukking
wat 'n moeder kan oorkom.

'n Verdere faktor is die feit dat die
meisie s6 vas genael voor die TV -stel
gesit het dat sy nie eens agtergekom
het hy vermoor die kinders nie.

Die storie is dus nie net nog 'n
bangmaakstorie nie, maar 'n streng
vermaning dat jong vroue aan die
gemeenskap se tradisionele waardes
moet bly vashou.

HOEWEL rnonster-verhale soms grens aan tradisionele legendes, is
daar 'n paar wat geloofbaar genoeg isom as moderne legendes geklas
sifiseer te word.

Ons eie Vaaldam-monster WOll'WOU 'n moderne legende word,
maar nie genoeg mense het hom 'geslen' nle,

Die New York se alligators is nader aan die "waarheld".
Die storie loop dat New Yorkers vroeer die eeu vakansie in Florida

gaan hou het en vir hul kinders klein alligatortjies as troeteidiertjies
saamgebring het,

Ole lieftallige reptlele het egter sO gegroei en was gou buite beheer.
Die mense het die alligators in die toilette afgespoel en dit is hoe hulle
In New York se ondergrondse rlolerlngskanale beland het.

Vandag, so word beweer, is hulle groot lummels wat daar onder
rondwaggel en wag vir enigiets om te vreet, Vanwee die gebrek aan
sonllg In die donker rioolgange het hulle blind en wit geword.
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DAAR was die baba-oppasser wat
drie kinders in 'n ryk woonbuurt in
Kaapstad opgepas het. Sy het TV
gekyk toe die telefoon skielik lui.
Die kinders was almal in die bed.
Sy het die gehoorbuis opgetel en 'n

'man aan die ander kant histeries
hoor lag. Sy wou weet wat hy wil
he, maar hy het niks gese nie en die
telefoon neergesit. •

Sy het so rukkie daaroor nagedinlc,
maar gedog dis onbelangrik en weer
gaan TV kyk.

Vyftien minute later lui die tele
foon weer. Sy het dit opgetel en
dieselfde stem het weer histeries
gelag en sy hetdie foon neergeplak.
Sy het bekommerd begin raak en
die sentrale gebel om te se wat
gebeur het. .

Die operateur het gese sy moet
kalm bly en as hy weer skakel hom
so lank as moontlik besig hou sodat
hulle die oproep kon naspeur.

Vyftien minute later gebeur dit
toe weer en die histeriese gelag is
weer daar. Sy wou weet wat sy
storie was, maar hy het net aange
houmet lag.

Hy het die telefoon neergesit en
vyf sekondes laterhet die operateur
geskakel. Sy het die meisie beveel
om dadelik die huis te verlaat - die
persoon het haar van die boonste
verdicping af geskakel.

Sy het die gehoorbuis neergegooi
en omgedraai om uit te hardloop
toe sy die man met 'n bebloede mes
by die trappe afgestap sien kom..

Sy het uitgehardloop, maar hy
het haar nie gevolg nie. Sy het die
polisie gebel en hulle het die man
gevang. Hy het die kinders ver-
moor. ,

Die storie is baie gewild onder
tieners.

, I

Wit,
blinde
monsters
lee! onder
die stad

DIE spookryloper is 'n ou guns te
ling en dateer terug na die dae toe
motors die eerste keer verkrygbaar
begin word het vir die gewone
persoon,

In sy boek se Bnmvand dat die
eerste weergawes al in die vroee
dertigerjare in koerante gerapporteer
is. Plaaslik het ons die njmlike
spookmeisie van Uniondale.

Die storie het met een van my
meisie se beste vriende en haar pa
gebeur. Hulle het op 'n plattelandse
pad gery waar hulle 'n jong meisie
sien ryloop het. Hulle het stilge
hou, haar opgelaai en sy het op die
agterste sitplek gesit. Sy het aan
die meisie en haar pa vertel dat sy
'n paar kilometer verder woon.

Sy hetnie 'n woord verder gese
nie en net by die venster Uitge
staar. Toe die pa die huis sien, het
hy stilgehou en omgedraai om vir
die meisie te se dat hulle daar was
- maar sy was nie daar nie!

Beide hy en sy dogter was Ver
stom en het besluit om aandiedeur
te gaan klop om aan die mense te
vertel wat gebeur het. Daar moes
hulle hoor dat die mense in die
huis lens 'n dogter gehad het Wat
m~t die pa en dogter se beskry_
wmg ooreenstem, en dat sy vier
jaar gelede dood is. Die dag was
haar verjaardag.

Die variasies op die tema is
eindeloos.

'n Spook
opdie
8gterste
sltple~
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Moderne
Iegendes:
kulturele

onstyd
simbole van

Almal het al van die Vaaldam-monster gehoor, of van die spookmelsle van
Uniondale, of van die baba-oppasser en die mal moordenaar, of van die

verrassingsparty vir die kaal amper-getroudes.

AI die stories, variasies daarvan en talle ander loop in ons gemeenskap as
ware verhale rondo Dit het gewoonlik baie onlangs gebeur, kan dikwels

selfs deur plekke en datums gesubstansieer word, kom gewoonlik van 'n
vriend se vriend, of van 'n niggie se kerel af, word meestal mondelings

oorgedra en is heel geloofbaar. Sulke stories eindig altyd met 'n ironiese
, of bo-natuurlike draai.

Die storlesstaan as modeme legendes (urban legends) bekend. CHARLES
LEONARD vertel meer '

DIT het so 'n paar jaar gelede op 'n donker, stormagtige aand 'n ent
buitekant die dorp gebeur, Die paartjie was op pad na 'n partytjie toe sy
motor onklaar geraak het. Hy het die motorradlo aangeskakel en geboor
dat 'n mal moordenaar uit die plaaslike gestigontsnap het en dat die polisie
mense maan om versigtlg te wees.

Die kerel vroetelln die enjln rond, maar sonder sukses. Hy beslult om
na 'n motorhawe so 'n kilometer ofwat verder te stap om hulp te gaan kry,
en vra sy melsle om by die motor te bly. Sy is bang en smeek hom om saam
te gaan, maar hy ~ dat sy veilig op die vloer van die motor sal wees as sy
haarselfmet 'n kombers toegool. Hy gaan In elkgeval drafen sy sal nie kan
byhou met haar hoehakskoene en aandrok nie.

Eindelik stem sy in en hy se dat sy nle die motordeur moet oopmaak as
,sy nie drle kloppe aan die venster hoor nle,
, Maar hy het nie teruggekom nie. Kort daarna het sy 'n snaakse
krapgel~ldteen die motor se dak gehoor. Sy was vreesbevange en het nie
geroer me.

Teen dagbreek het die polisie langs die motor stilgehou en haar
ultgehelp.

"Juffrou, klim uit en stap saam met ons. Moet om hemelsnaam nie
omkyk nle,"

Sy het omgekyk. Haar kerel het in boom 'reg bokant die motor gehang.
Sy voete het teen die dak geskuur.

Dit is ~ie dat hulle die pad die Hangman se hoofpad noem.

ANDERS asoumensstories, word
modeme legendes dikwels deur
die meer gesofistikeerde mense
indiesamelewing geglo.

Die vertellers van die verhale glo
gewoonlikdatdie ware feitedaarvan
so een of twee inform ante terug by 'n
betroubare bron of nuusberig Ie.

Hedendaagse legendes, soos baie
ander volksvertellings, moet eintlik
as vals beskou word, omdat dieselfde
bisarre dinge onmoontlik nie in soveel
plekke met soveel tantes, nefies,
niggies, bure, skoonfamilie en klas
maats kon gebeur het nie.

Jan Harold Brunvard, 'n profes
sor in Engels aan die Universiteit
van Utah en een van Amerika se
voorste kenners van legendes, het 'n
studie van modernelegendesgemaak
en in sy bock The Vanishing Hitch
hiker - American Urban Legends
and their Meanings gepubliseer.

Hoewel die legendes in die boek
in Amerika en Kanada ingesamel is,
bestaan daar Suid-Afrikaanse weer
gawes van die meeste daarvan.

Modeme legendes word in ge
wone alIedaagse gesprekke vertel, .
en by spesiale geleenthede soos om
kampvure, by pajama-partytjies en
in koshuiskamers.

Brunvard bekyk drie basiese ele
mente in modeme legendes: 'n sterk
storie, geloofbaarheid en 'n sinvolle
boodskap of sedeles.

Mense dink nie net die stories is'
waar nie, maar leer ook waardevolle
lesse daaruit.

Dit dra' waardevolle en relevante
inligtingoor. Met ander woorde, sulke
stories is "nuus" aangebied op 'n
aantreklike manier. '. '

Die basiese menslike behoefte vir.
be:_:Ccfusvolle persoonuke kontak kan
nie ten volle deur die modememedia
bevredig word nie.

Moderne legendes kan ook beskou
word as oorblyfsels van die monde
Iingse tradisie en dien as kulturele
simbole.
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Dr Neville Alexander,
oud-polltleke
gevangene en

bekende
opvoedkundige wat

betrokke was by
Sached (South

African Committee for
Higher Education) en
deesdae sekretaris is

van die Hewssa
(Health, Education

and Welfare Society
of South Africa)

Trust, het onlangs by
die Unie van

Demokratiese
untverslteltsperscneet
verenigings (UDUPV)

se kongres oor
Universiteite in 'n

veranderende Suider
Afrika in Pretoria
gepraat oor die

taalbeleld van die
universiteit. Hier volg
'n verkorte weergawe

van sy siening van
taalbeleid in 'n

toekomstige Suid~

Afrika.

Ek bepleit ook nie noodwendig
Engels as(dieenigste) amptelike
taal nie.

Die waarskynlikste scenario
blyk een te wees waar Engels
aIom aanvaar word as 'n ampte
like taal tesame met die ander
tale wat amptelike status op 'n

.. streeksbasis sal geniet, afhangende
van die konsentrasie van moe- .
dertaalsprekers van die. onder
skieie tale. .

'n Ander scenario is een wat
aanneem dat Engels, Nguni en
(gestandaardiseerde) Sotho die
amptelike tale is met Afrikaans,
Venda en ander tale wat deur
betreklik min mense in sekere
dele van die land verstaan word,
wat regionale status geniet.

TaalgrQepe
In die tussentyd moet Engels

as verbindingstaal bevorder word.
Dit moet egtergepaard gaan met
die aanmoediging van die ge
bruik van al die tale wat deur die'
mense in die land gepraat word.

Om op te som, dus, kan dit
aanvaar worn dat indien diemeeste
mensein Suid-Afrika 'n grondige
kennis van een of meer van die
ander tale het, kommunikasie
tussendie verskillende taalgroepe
minderen minder van 'nprobleem
gaan word.

Bowendien, aangesiendit ver
wagkan word datdie ekonorniese,
politieke en ander kulturele
ontwikkelingsintegrasie eneen
wording sal versterk, hierdie
makliker kommunikasie in der
waarheid 'n vroedvrou vir 'nnuwe
(nasionale) kultuur sal wees.

Foto: Cedric Nunn, Afraplx "

Engels
Veeltaligheid, of ten minste

tweetalighied - maar nie
noodwendig indiesinvan'nkennis
van Engels en Afrikaans nie 
behoort aangemoedig te word.

Onderworpe aan behoorlike
oorlegplegingmet die regmatige
en relevanteorganisasies vandie
rnense, skyn die mees gepasde
scenario die te wees wataanvaar
dat Engels die linguafranca van
'n bevryde Azanie sal wees,on
geag die heersende ekonomiese
stelsel.

Lingua franca
Ek aanvaar egter die moont

like projeksie datna 'n voorlopige
fase waar Engels die dominante
taal sal wees, een van die in
heemse Afrika-tale, soos 'n ge
standaardiseerde . Nguni
byvoorbeeld, die lingua franca
van 'n vryeSuid-Afrika kan word.

'n Nasionale identiteit sal waar
skynlikuitdieverhoudings indie
gemeenskap ontwikkel, eerderas
uit doelbewustepogings om dit
te bevorder,

Azanie
Ons hoofdoel op die terrein

van 'n taalbeleid in die tydperk
voor 'n bevryde, post-apartheid
Suid-Afrika/Azanie moet wees
'om kommunikasie tussen die
verskillende taalgroepe waaruit
die landse bevolking bestaan, te
vergemaklik, sodat die gevolge
van isolasie wat meegebring is
deur die Verwoerdiaanse apart
heid-taalbeleid teengewerk kan
word.

.'Is dit nie ironies dat 'n gegradueerde van die
Universiteit van Robbeneiland op hierdie kampus

saam met almal van u kan probeer om saam te bou
aan die toekoms van ons landnie?'

Afrikaanse

Vroedvrou vir 'n
nuwe Suid-

kultuur
DITis sekereenvandiemeesop
timistiese tekensvan ons tydvak
dar'nkonferensie soosdie, met'n
tema wat die hersiening van
bestaande 110gma en beleid im
pliseer, op die kampus van die
Universiteit van Pretoria kan
plaasvind.

Is dit nie ook ironies dat 'n
gegradueerde vandieUniversiteit
vanRobbeneiland ophierdie kam
pus' saam met almal van u kan

· probeeromsaam te bou aan die
toekoms vanons land nie?

Maardan is ditweerso datons
in'ntydperk vanironie,paradoks
en selfs wedersinnigheid lewel

Koppie tee
Wat moet 'n mens glo wan

neerdie staatshoof syaartsvyand
wathy bynadriedekadeslank in
sy gevangenisse ingekerker het
vir 'n koppie tee in sy staatswo
ninguitnooi?

In so 'n 'Alicein Wonderland'-
· omgewing moet 'n mens een

voudig gewillig wees om alles
onderstebo te bekyk.

Maarwaarheen.is onsoppad?
Ons moetdie integrerendeen

verenigende dinarniek van die
sosio-ekonomiese en sosio-poli
tieke magte wat in Suid-Afrika
aan't werk is; verstaan. .'
. Net deurso tewerkte gaan,is
dit moontlikom oor 'n toekom
stige taalbeleid te praat wat nie
net met die langtermyn-belange
van die meerderheid van ons
mensesalklopnie,maarwatook
heelwaarskynIik deurhulle aan-
vaarsal word. -

Integrasie
Taalgebruik kan bydra totdie

· integrasie van ons mense en die
bou van 'nnuwe nasie en 'n na
sionalekultuur.

Ons uitgangspunt moet wees
dat alle tale wat deur die mense
van ons land gepraat word, 'n
gelykereghet omte bestaanente
floreer.

Dit vloei uit die wetenskap
like feit datgeen taal ter wereld
inherent meerder- of minderwaar
dig teenoor andere is nie.

Hoewel ek die proses van na
siebou bepleit, gee ek toe dat die
opsetlikegebruik van taal om 'n
nasionale identiteitte vorm, nie
altyd wenslik is nie, en dat taal
beleideerderaan die belangeen
behoeftes .van alle sektore van
diegemeenskap aandag moetgee.

Anton 5teenkamp

· ONTGROENING, word diteufemisties bydiemeesteuniversiteite en
· kolleges genoem. Sommige universiteitsowerhedeverkies deesdae

: : omdit n6g onskuldiger te laatklink met "orientering", .' .
Maardit beteken dieselfde ding:Doop,sooselkeeerstejaarstudent

· watdaaronder deurloop enelke"senior" student wat dit toepas,weet.
'. .Hulle.is ook nie skaarn om die woord te gebruik nie, behalwe
" natuurlik as 'n besonder emstige "voorval" die koerante haal en

ongemaklike huiskomiteelede probeer~erduidelik dat dit ~lles !O~
nettradisieenstudentepret was,en dat die armedomeerstejaar eintlik

• selfvir sy "ongeluk" verantwoordelik was. .
Diemeesteuniversiteitsowerhede ontkengereelddat ontgroenmg

: nog by hul universiteite plaasvind. Maar af entoegebeur iets wat.die
· publiek se aandag weerdaaropvestig, soos noulaasweek byTukkies,

Eerstejaarstudente vanHuisTaaibosis "onthef" en as volwaardi~e
inwoners vandie koshuis ingelyf- nadat hullesewemaande reedsm

, diekoshuiswoon!
Asdeelvandieontheffingseremonie moeshulle'n brouselkouwat

hullegemeenhetvrot lewer was.Verskeievanhullehet naar geword,
, maar daama ishullesteeds gedwing om strawweoefeninge te doen
. netdaar; in die gemors.

Dieselfde nag is die eerstejaars geblinddoek -.met vasgebinde
,hande en in net'n onderbroek geklee- 'n entvandie koshuis afgelaai
·enmoeshulleindiedonker endiekouehul padterugvindkoshuistoe.

Een van hulle het in die donker in 'n dam geval en glo amper
.verdrinkomdatsy handevasgebindwas en hy homself nie konhelp
nie, ~~

Barba3rs .. '
· Dit alles geskied in die naam van "tradisie". Dit maak die eer
stejaarsglo "deelvandiehuis", "bouspangees",en"maakmannevan
bulle", ': . . .'

In die meeste beskaafde lande word sulke praktyke as barbaars
beskou.In onsregstelsel kan diemense watdaarvoorverantwoorde
lik is, weensaanranding aangeklaword.

'I. Maar die huisvader van Taaibos, Krappies Bls, se die volgende .
., daaroor: "Ditisbaiemaklikomsulkesoort stories aan jou rnate vertel.

Dit klink lekker grusaarn en rna is s6 simpatiek. Dinge word dan
ongelooflikaangeplak,' . . .

Dis nou die man onder wie se sorg die studente in die koshuis
geplaas is -die een persoon wat moet toesien dat-wanpraktyke nie
plaasvindnie. .

. Maar op Afrikaanse kampusse dwarsoordie land is die houding,
ookvanowerheidskant, skynbaar omdooppraktyke ooglopendtoete
laatonderdiedekmantel van "orientering". OpStellenboschworddit

·selfs"verwelkoming" genoem!
Vramaar enigeeerstejaar hoe welkomlaatvoel 'n modderbad, 'n

tekkieparade, 'n geskreeen gevloekjou.
En om in Februarie in 'n dasen baadjierondgejaag te word, is iets

wat elke normale jong man sekerlik begeer. S6 word 'n man mos
-::«. welkom geheet!

Toe die "geheime" doop-wanpraktyke by Wilgenhof op Stellen
bosch'npaarjaargelededeurDieMatieoopgevlek is, was die reaksie
vandie Huiskomitee voorspelbaar: Moenieinmeng met ons tradisies
nie.

Enomdit tebeklemtoon, ontvoer'nklornptweedejaars sommer die
~gewer en rand homaan.

Futiliteit
Dieuniversiteitsowerhede het 'n kommissie van ondersoek aan

gestel om doop-wanpraktyke te ondersoek. Ondanks herhaaldever
soeke, isdie bevindings vandiekommissienooitbekend gemaak nje,

Intussenword eerstejaars op Stellenbosch, soosop die anderAfri
kaansekampusse, nog steeds "verwelkom", Endie owerhede se nog
steeds doop isjare geledeal afgeskaf.

Miskien is,dit die weermag-mentaliteit van "eers afbreek, dan
opbou" watnogso sterkdeurslaan. Miskienisditmaar bloot 'n geval

]

vanminderwaardigheidsgevoelens wat besweermoet word.
Maar'n mens kanmaarnethoopdatstudente, diegewaande "leiers

vanmore",binnekort salgrootword enself diefutiliteiten negatiewe,
.,. afbrekende waarde van ontgroening sal besef.

", . Positiewe samewerking, ware verwelkoming, en 'n bietjie meer
vertrouein eerstejaarstudente severmoensomvirhulself te dink,kan
dalk net die deure oopmaak vir 'n meer volwasse benadering tot

. tersiereonderwys. . . .
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MENINGS

Die dingesou KootVorsterlaattango

ishofsakeendie sakewereld -en
selfs baitelandse borge- raak bang
vir die koerant, ,

Die, koerant sit met die
problecm: hoetrek jy jouself fWl
joueie skoenveters op?

.Alternatiewe koerantekan weI
baiedoen omhul beeld te verbe
ter,

Eerstensmoet hulle 'n geloo
fwaardige koerant uitgee. Is aile
feitegekontroleer? Is die koerant
objektiefgenoeg?

En hiermee gebruik ek glad
nie die ou liberale idee dat koe
rante heeltemal objektiefkan wees
nie, Elkekoerant se subjektiwiteit
word weerspieel in die berigte
wathy<Ira. Dievraag is egter: Is
dit regverdige berigte? Word·
altwee(of aldrie) kante van die
saak gerapporteer? Is die feite
reg?

,PrQpa2anda '
As 'n koerant 'n propaganda

blad is wat net een kant van 'n '
ingewikkelde werklikheidweer
spieel,moet hy nie voorgee dat
hy joemalistiek bedryfnie.

'n Ander emstige probleem
. waarmee alternatiewe koerante
sit, is dat hullevir die bekeerdes
preek en nie daarin slaag om 'n
beduidende deel van die lesers
markinte IWn nie. Die' probleem
Ie myns insiens daarin dat die
altematieweperstepolitiesis'- in
die sindat omtrentnet politiekin
die koerantverskyn.

Lekkerkry·
Diemensisnie net 'npolitieke

dier nie, hy is ook 'n wese wat
siek word, wat verlief raak, wat
swaarkry, watlekkerkry, wathou
vanskandale, watblokkiesraaisels
invul.

Hy het belangstellings buite
die politiek, selfs in 'n gepoli
tiseerde land soos hierdie, en'
daaraan moet 'n koerant ook
aandaggee.

Dlt is die groot uitdaging vir
diealtematiewe pers:omsy lesers
tal uit te brei deur 'n mate van

.. populariteit sonder om sy poli
tieke stem te verloor, om 'n fyn
balans te tref tussen populereen'
harde politiekejoernalistiek•
. Met meer lesers kom meer
advertensies, en betree nuwe
koerante die pad 'na finansiele
onafhanklikheid.

Wil altematiewekoerantevir
ewig met die hoed hi die hand
staanenbedel? Buitelandse borge
het nie onbeperkte bronne nie
maar gee maklikeras hulle sien
'n koerant dra sy deel by.

.Dilemma
(Hieris egterdie ou dilemma:

adverteerders het baie mag, en .
gaan hulle uiteindelik die koer

~ ant se beleiddikteer?)
En nou 'n woordjie vir die

, gevestigde pees: Moenieneersien
op die altematiewe pers nie. .

Diemeeste van julie het oak
klein begin. Waarom <Ira julie

. nie by tot die toekoms van die
,pers deurdie alternatieweperste

. help nie?

Persyrybeid
Sekondeer bestuurders, ad

vertensiemense en joernalistena
jong koerante,

Party van die klein koerante
sal waarskynlik te arrogantwees
om die hulp te aanvaar, maar
ander sal dit met ope arms ver
welkom.

Onthounet: uiteindelik is die
, pers,soos persvryheid, onverdeel-
baar. ' ,

en bestuurspersoneel. Die joer
naliste,wat lang ure werk, moet
ook bestuursfunksies hanteer, En
daarvooris hulle nieopgeleinie.

yer2roof21as
Diekoeranthet baieprobleme:

'ngesukkel met geboue, metnuwe
rekenaarstelsels, met drukkers,
metverspreiders,metvervoervir
joemaliste, 'ngebrek aanadverten
sies en regsadvies ensovoorts.

En dan weet die joemaliste
ook: die regering sit met 'n ver

, grootglasenkyknaelkeuitgawe.
Hulle werk onder ontsaglike

druk, enfoute wordgemaak. Daar

en bere?
Op die rylooppad loop m~ns .

die rykvanapartheid ookdikwels
tee,sowel by diegene wat jy oplaai
as diegene wat jou smekende
duimroep hoor, Hier praat jy

.,droogte enveldtoestand, dan rugby
en dan politick.

, Dis'nwarm dag toe'nou 60m
my buite Potties oplaaiop pad
Pietersburgtoe. Gaankuierbysy

, dogter daar vir ete, vertelhy. Die
. velden die rugby loopvlot,maar
by politiek loop die gesprek gou
skeef,

,Toe die oom se ore so rooi
slaan houhy stil. Netdaar, indie
middel van niewers. "Klim uit,
jou blerriekafferboetie!"

Enwatkan 'nmensnouanders
doen? .,

Dis warm en die pad is stil,
want almal eet of gaan eet. Dit
kan sleg word, hier op 'n dooie
stukgrootpad,wantas die ouens
hier kom,ry hulle vinnigen voel
nie van stop nie.
o Seker tien minute later maak
die oomsekar so 'n wyedraaien
kom hou by my stil, Wat nou?
wonderek benoud.

"Klim in, boetie,"se die oom.
"Jyblydaremnogvanonsmense,"

Enons praat langstukkepoli
tick watdie pad kortmaaken toe
ek afklirn en groet, toe weet ek
datdaardieoomookvorentoedie
spreekwoordelike plastiese sak
kies salgaan soek.

Dis 'n swaar beskawingstaak
wat op die eietydse reisiger die
binneland in wag. MoenieIigte-
lik vertreknie... "

so emstige probleem, is die
gesukkel omgoeiebestuursmense
te kry, 'nBestuurderofadverten
siebestuurder wat goeie geld
verdien, verruilnie maklik sy of
haar werk vir 'n kleinkoerantjie
nie- vera! nieasdiegevaar bestaan
dar die staat dit enige tyd kan
toemaaknie.

Die koerant begindus rnetu
gebrekaan opgeleide joemaliste '

die Wimpy-eienaars geweier het
en toe maar moes padgee. Dis
daar waardie kafee was metdie
AWB-vlag buite.)

Dis daar waar Volkskas nog
aparte ingange het,entoonbanke.

.Aspris gaan ek in by die
"verkeerde" ingang,en staan so
derde in die ry. .

(Disverbasend hoeveel swart
mense by Volkskas bankomdat

,hulle gouer gehelp worddaaras
by ander grotes waar hulle lank
in die toumoetstaan.)

In ieder geval. Hier staan ek
rustigmy beurten afwag toedie
oulikeklerkverbydieander aan
myse: "Meneer moetbydieander
deur ingaan. Hierdie is vir nie
blankes."

"Ek glo nie in sulke onder- .
skeidings nie,"vertelekhaarewe
rustig, maarinmytonetoeskaam
vir wat die anderkliente weer'n
keer moet deurmaak, .

"Enekmeenjulledireksieook
nie." '

(Weet hulle by hoofkantoor
dat Volkskas op Naboomspruit
tweeingange en tweetoonbanke
hetwatuiten uit in dietekenvan
en in diensvan-Apartheid staan?
wonderek.)

, "Toughies vir jou," antwoord
die darnetjie, voordat sy voort
gaan om 'n ou man te help wat
R800uit sy spaarboekie trek.

Maarverbeel ek mydit,of Iiet .
daar 'n tog 'n mildheid ingetree
wathaardaartoe bringomtegaan
rondkrap om, ongevraagd, 'n
handvolplastiese sakkies tegaan
haa! waarin sydiepak: noteopvou

Waarheen Is die "alternatlewe" pers in Suld·'
Afrika op pad, vra KOOS COETZEE, 'n

joernalis met ondervlnding In die gevestigde
sowel as alternatfewe pers

'begin. Nou begin sy probleme.
Ervare joemaliste is skaars, en
wilgewoonliknie hul sekuriteit
byanderkoerante prysgeenie.

Onervare ,
Alkrynuwe koerantegeld om

joemaliste op te lei, kan jy nog
nie'n goeiekoerantmetonervare
menseuitgee nie.

Die tweede en ten minste net .

skonstabel) die bussie van die,
padaf trek,en laat waai.

So'nrukgeledehet 'nongeluk
rakelings by my agterste buffer
verby beweeg, maar was ek die
enigste ooggetuie vandieongeluk
watweiplaasgevind het. '
, Toe die polisie daar opdaag,
het ek haastig beduie dat ek 'n

. verklaring sal afIe, as dit moet. .
Was die betrokke konstabel

'oorstelpl
"Ja.sal ek so gaafwees om dit

by Naboomspruit se polisiekan
toor te gaan doen, sodat ons die
kafferkangaan opsluit."

"Nee.meneer," beduie ek. "Dit
gaanhier om die bestuurdervan
een van die voertuie en u mag
homniesondermeer opsluitnie.

"My verklaring sal ek gaan
maak, maar hy isnie skuldig totdat
die landdros dit bevindhet nie."

Dis dieselfde Naboomspruit
waar Volkskas nog steeds twee
ingangehet:cenvir die"dorp"en
eenvir die"distrik", lei mens af.

Op Naboomspruit maakhulle
Venter-sleepwaentjies en ander
mense moeilikheid. (Disdaar waar

DIE "altematiewe" pers in Suid
Afrikahettot standgekom omdat
die gevestigde koerante kontak
met diepolitieke werklikheid op
die grond verloor het - of nie
daarin belangstelnie.

Politieke onderdrukking en
buite-parlementere politiek word
grotendeels deurhierdie koerante
- Afrikaans sowel as Engels 
geignoreer. Indien wei aandag
aan hierdie sakegegee word, word
berigtesoafgeskaal dat dit net 'n
klein onderdeeltjie van die ge
heel vorm.

Daarwas dus ruimtevirnuwe
koerantemet 'n sterkerpolitieke
stemomdie regering teopponeer,
56 hetkoerante soos Weekly Mail,
New Nation, South, Indicator,
Vrye Weekblad en The New
African ontstaan.

Maar 'n nuwe "alternatiewe"
koerant het amper onoorkome
like probleme.

Buiieland
Die sakewereld in Suid-Afri

ka het 'n simbiotieseverhouding
met die regering, of hulle daar
van hou of nie.

Dieekonomieissogereguleer
dat maatskappye met die reger- .
ingmoetsaamwerk, en hullewil
nie betrap word dat hulle sterk
anti-regeringskoerante steunnie..

Waar kry altematiewe koe
rante hulle geld vandaan?
Hoofsaaklik uit die buiteland, .

Komons veronderstel 'nkoer
ant kry'n bedrag geldom mee ~e

DIESuid-Mrikaanse geskiedskry
wingvandie jaar vroegisvolvan '
die reisevan die skraalbinneland .
in: "TheTravels and timesof..."
en 'n menigte "Ventures into the
Interior".

Waarskynlik dink die meeste
vandielesersvanVryeWeekblad
datdieera van sulkeavontuurlike
reise en bloedstollendeontmoe- .
tings met die inboorlinge tot 'n
vergange embehoort.Ekhetslegte
nuus vir hulle.

Want as 'n selftevrede
stadsbewondervan die magiese
PWV-gebied dit sou wou waag
om noord van Warmbadte reis,
wag daar dinge op haar of hom'
wat Koot Vorster sou laat tango
van tevredenheid.

Apartheid mag dood wees,
maarsyboetiekraaikoninglangs
die langpad. ,

Diebestemanieromietshier
van teleerken, isom'nslagsaam
te ry in cen van die duisende
minibus-taxis watonsmotorbedryf
aan die lewe hou.

Dan wag jy tot die beroemde
vredesoffisier (disnOll 'IIverkeer-
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NP-geloofwaardigheid

Vrede in Suider-Afrika

"\,'

Vervolgop bladsy 18

optrede teen gewoneburgers,lojaleverset
strydersendieperssedertdievyftigetjare is
'n voorbeeldvan hoe dit oomagafgebreek:
word. As Afrikanie met sommigewiuesse
rasgebonde siening van die demokrasie
konformeernie,wie moetgeblameer word?
Wie moet emigreer of, soos Claassen dit
stel. uitgetelword? .

Hyprys die reg van VryeWeeltbladom .
'n outokratiese Icier van 'n paarewe ou
tokratiese wines af to kam, maar wat het
vanTheWorldgeword?HookomlamSech
aha nie hiergelees wordnie?Hoekom mag

,. net sommigemense hullese se? Of laatdit
homkoud? . .

Plaaslikgeborewitteswathullebevoor
regtebestaan en.sorns buitensporigerykdom

, aan Afrika se bodem te danke hot, moot
ophou om Afrika vir die gebrekkige nala
tenskap van en uitbuiting deur imperial
isme en kolonialisme te verwyt en regte
Afrikane(rs) wont Eers dan kandaar met
die bou van 'n egte nie-rassigedemokrasie
begin word..
• Laastens, vir die bre~ demokratiese

bewegingomriglyne aansy ondersteuners
te verskafis nie per se bewysvan 'n onde- '
mokratiese onderbou nie, maar eerder 'n
aanduiding van 'n georgani5Oerde en doel·
gerigte leierskOIps.

het tog die
Bosman

~----_t-----

Laat dit jou koud?

'n bietjie uit) 'n Nie-rassige filosofieis net.
elft - jou graadvangroenheidbepaalniejou '
omhelsbaarheid nie.

Ous, STL'e: the joke is on you. Spaar
ons die SenT. En get on withthe job,die
belangrike kontalc met ons mees popul&e
volksbeweging.

D
· ~. le'VrOUe

geniet

Vrye Weekblad'plaas aile briewe watnle die wet,
oortree of lasterlik is nie, mits die korrespcndent
se naam en volledige adres bygevoeg word asn
skuilnaam gebruik word. Die redakteur behou die

reg voor om briewe te verkort. Skryfaan: Die
Redakteur, Vrye Weekblad, Posbus42637,

Fordsburg 2033. .

. .

Mauritz Moolman van Johan-'
nesburg skryf:

Ek het 'n mend doodaanmensewatna
'n potensie!l ondemokratiese aard van 'n
post-apartheidSuid-Afrika grypas 'n vcr
skoning om die. reddingstoestel van die
huidige ondemokratiese bestel nog so 'n
bietjie langer te laat loop. .

0JIis Claassen 50 kritiek (VryeWeekblad,
28Julie) teendiebre! demokratiese bewe
ging dui op die aard van die beweging se
probleemomwittes teoonuigdiedemokra
sie is nie groepsbesit nie.

Oemokrasie kom nie oomag nie. Die
Suid-Afrikaanse minderheidsregime se

Patrick Mynhardt van Nor
wood, Johannesburg skryf:

.' Naaanieiding vanCeliaTheart sebriefin
. '!rye Weekblad van 28Julie 1989die vol
, gende:
" "Ek hetgeenverweer teendieskryfsterse
bewering dat daar "n gebrek aan groei in
ve~tolking" in my Bosman-vertellinge is en
datsy "verveeld" was metdie opvoering op
Oos-Londen nie: sy het, op stuk van sake,
!laai,RlO toegang ("peanuts" inkluis) betaal
en &it .maak haar heeltemal geregtig op 'it
opinie;(Maardis tog 'n bietjiemasochisties

, om danenduitte sit, of hoe?)
Ekvindditwel'n bietjie lafdatsyverwag

dat Herman Charles Bosman, watimmersat
"klassieke" status verwerf het, se tekste
geelcspurgeet moetword Dis maspure sensuur
om aan tekstete peuterom "the flavourof
the month" te bevredigl

Dinkdaaraan: 'n MerchantofVenicewat
moetoorgeskryf word-om onsIoodsevrien-.
de se gevoelens te spaar; Othellosondersy
\itelkarakter en so meer,

Ookdie literatuurwetenskap is besigom
toenemend Idemte Ieopdie sosio-politielte
denkewatuitskryfsels spreek. (Kykmaarna
damdie mooinuwe bloemlesing, SAinpOOsiei
SA.inpoetry.) .

.til die twintig jaar wat ek my Bosman
programme reedsopvoer, is ekal deurAfri
kaners, gaatjieponners en Katolieke van
"verldeinering" beskuldig; nog nooit deur
swartmense nie.

Ek betnooitaan die teksteverandernie,
en gaan ook nie in die toekoms nie, Celia
Theart50 besorgdheid ismooien edel,maar
mislcid. Die twee swartmense (twee vroue)
in die Oos-Londense gehoor bet na die
opvoering in die Ideedkamer kom kuier.
Hulle bet dit geniet - en bet waarskynlik
beter "historiese perspektief" as die
bnefskryfster. .

..
Praat met die ANC soos'
met gewone mense

Chris Claassen van Bloemfontein
skryf:

My vertaling vir 'n "bleeding heart lib
eral" is 'n snot-en-trane libbie (STL), Dis
noudie naYewesmartvraat watdieskuld vir

. onregop sy eie skouers gepakwil he.
Te oordeel aan die berigte in Vrye

. Weekblad is baieLusaka-pendelaars STL'e.
,'nTipieseborig is die vanJeanetteFerreira
(Vrye Weekblad, 21 Iulie): "Het jy ook

.gesienhoegrootmansmekaaromhels?".En
hetjy toe ook oor jou steakgesiten hum"
(Letterlik S en TI)

Methinks julle huH Ie veel.Praatmet die
ANCsoosmetgewonemense. Soujulie net
so omhels het as julle met 'n groep Vry.
staatseboeregepraat het? Dis 'n soortneo
rassisme om meer toegenee en ontroerd te
wees teenoor 'n "anderslcleurige".

(Iou kleurbewustheidonderrokki~. steek

•So Sf bulle ••
"Saans wanneer my mansy skoene uittrek, ruik hy
gereeldaansy sokkies endaarila in elkeskQCo. Ek bet
homaloar sy sokkiesnuiwery gespotenaangespreek.
maar nouruik hyskelm wanneer ek nie kyk nie." 
Briefslcrywer &an "Geemy Raad" in Sarle.

"Oit blydieregering sefermest.an<IPuntdathy niesal
onderhandel met geweldenaars en terroriste nie.~I.'l,':,

Minister FWde Klerk. • ' ',;

Ons hoop kiesers wat di6 week se TV-debat
.tussen die DP sc WynandMalan en die NP se
Glenn Babb dopgehou het, het ook die berigte
daaroor indie koerante vandieNasionale Pers en
die verldarings deur Babbagtema gelees.

, Soveel van 'n blatanteverwringing vaneen
voudige feite hetons lanklaas gesien.

Endan moetkiesers onthoudat Babbeenvan
die NP se kroonprins-lcandidate is, en Beelden
Die.Burgerdievocrste"verligte" vaandelswaaiers
vandie party is.
, Laat 'nmens'dink, na?

II You're makingexactly thesamemistakes whichthe
whiteRhodesians did. FW de Klerk, if he is elected
president, is in fact going to be the Ian Smith of South
Africa" - DenisWorrall. '

Nog Vlok-storles
Die minister van Wet enOrde betnoubeaBe
twyfel bewys dat hy nie verdien om die
sensitiewe poste beheer nie..

Syherhaling vanvroeere verdraaiings enhalwe
waarhedc - waarvoor hy later aan Cosatu se
prokureurs moes verskoning vra - hetsy geloof
waardigheid nous6ondermyn dat Suid-Afrikan
ers nooltmeersal weet wanneer om homte g10
nie, .

Hyisdie ~~ minister wat in ons landmet sy
hal! konflikpotensiaal geloofwaardig behoort te
wees. Hy is diepolitieke baas van die polisie, en
sonder 'n geloofwaardige pclisiemag ,wat alle
ledevan die bevolking lamvertrou, kan dit me
anders as om in wanorde te ontaaId nie,

Ditmoetnauvir selfs muewe NP-ondersteuners
duidelik wees dat Adriaan Vlok die sensitiewe
kwessie van bulte-parlementere frustrasies mis
bruikom wit kiesers die skrikop die lyf te jaag
sodathullenadie kwynende NP moetterugkeer,

Ons hoop diegene wal so ewe naYef aan die.
"geeFW 'n kans"-slagkreet glo, druk sal toepas'
dat di6 onverantwoordelike minister "' 6 Sep- .
tember nie langer in die kabinet sal wees nie,

Endanmoetonsnethoopsyplaasvervanger is
nie 'n Jimmy Kruger nie,

Die hervatting van die vredesinisfatiewe in Mo
sambiekenAngolagee'nmensnuwemoedvirdie
toekoms van diesubkontinent.

Suid-Afrika het 'n belangrike rol om hier te
speel. Die rebellein a1bei di6 lande is jare lank"

" aktiefdeur Suid-Afrika gesteunen is in mindere .
of meerdere matesteedsvanS\lid-Afrika afhan
klik.

0i6 afhanklikhcid moet as hefboom gebruik
wordom Unitaen Renameby.die onderhande
lingstafel te hou. En die soort steun· wat di6
bewegings nog in staat stel om met hul gewa- '
pende stryd voort te gaan, moei onmiddelik ge
staakword.

Dit is in ons eie belang dat daar vrede en
voorspoed in ons buurstate sal wees terwyl ons
self nouso hardna vrede beginstrewe.

"Oit salverfrissend wees om vimdag iets van die I ,

waarheid te hoor in hiCrdie hof." - Landdros CG de
'Langein die verhoor van EdisonMtilane, 'nkitskon
stabelwat "sonder 'n geldigerede" 'n 16-jarige seun
doodgeskiet het.

" "Ek is'n swakskutmaarek hetseker gemaak dat elke
skoot wat ek geskiet het, iemand ge!limineer het,

I omdatek in 'n noodsituasie was." - KaptHermanus
Arnoldus IeRoux indiehofvanondersoeknadiedood
van 12 inwoners van Mainelodi, wat in 1985 na
bewerlng deurdieSA Polisiedoodgeskiet is.

'1'
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verkoper van
tweedehandseFords

Ontmoet Slim' Glennie
Babble, buikspreker
extraordinaireen

Krokodille

Hoezit, FW ou pellie
Hier's nou 'n storie vir jou. Brolloks
hoor uit die beste van bronne dat die ,
Demokratiese Party nie sovee! geld
het as wat hy gedink het hy gaan he
nie, want die paar groot sakemanne
wat die miljoene sou uithaal, is glo

.ontevrede met die DP se bande met
die bree demokratiese beweging en
die feit datdie DP in verskeie grens-

. kiesafdelings staan waar hul deelname
dalk -tot 'n KP-oorwinning oor die
NPkan lei.

Endanhoor Brolloks ook nog die
gerugte van 'n paar senior nyweraars,
die soort wat gereeld uitsprake teen
apartheid maak, wat laasweek by
FW de Klerk gaan besoek afle het 
en op voomaamterme daar uit is. En
van 'n t6p-nyweraar wat glo so 'n
intieme vriendskapsverhouding met
genl Jannie Geldenhuys ontwikkel
het dat die twee families selfs oor en
weer kuier.
*Kan iemand mens nog kwalik neem
as jy sinies is oor groot kapitaal se.
lippetaal aan 'n nuwe, demokratiese
Suid- Afrika?

Stellenboseh is nie eirttlik deel van
Suid-Afrikanie. Die mense daar lewe
eintlik in hul eie klein wereldjie, '

Ook die dat hulle so 'n vreemde
sin vir humor het. Die jongste grap
wat graag daar oorvertel word, en
waarvoor mense hulle breek soos
hulle lag, klink so: Wat het die een
krokodi! vir die ander gese? "En die
lang gesig?" .

Wil jy s6 'n man in die Parlement
sien?

land sien. Dit is die anti-Suid-Afri
kaanse industrie wat gegroei het as
gevolg van die Progs se beleid wat
die klimaat geskep het vir die stere
otipering van Suid-Afrika."
Malan: "Mnr Babb, ons se mos
duidelik wat ons benadering is. Oor
sanksies is ons standpunt absoluut
duidelik. Ons verwerp sanksies, ons
dink dit is teen-produktief. Trouens, .
ons stel dit deurlopend op al ons
platforms in al ons gesprekke met
ander... Baie duidelik verwerp ons
dit. Ons is irt debat juis met die
mense, orals, oor die hele spektrurn.
Die NP praat met niemand nie, daarom
weet hulle wat ons standpunt is nie.
Ons verwerp die uitgangspunt van
sanksies, drukwat 'n teen-produktiewe
effek het deur die hele spektrum."
Babb: "As u enige invloed het op
hierdie mense het SODS Tutu en Boesak,
hoekom kan u nie 'n beroep op hulle
doen hier voor die kameras, om van
hul sanksiebeleid af te sien nie?"
Malan: "Mnr Babb. In terme van
sariksies hier, en ons standpunt is
orals duidelik: ons dink dit is teen
produktief en ons vra die mense meet
daarmee ophou. En u moet luister na
wat selfs mense soos Boesak en Tutu
se, watmeer begin selektiefdink, uit
hulle hoek uit; dat hulle selfs die
negatiewe daarvan besef."
*Daar is dit.

Wi! jy weer s6 'n koerant glo?

Woensdag kom Beeld en ~erklaarop
sy voorblad: "Wynand wilTutu-hulle
nie repudieer", Die eerste sin lees:
"Mnr Wynand Malan, mede-Ieier van
die DP en die party se kandidaat in.
Randburg, weier om die sanksie
veldtog van rnense soos drr Allan
Boesak, Desmond Tutu en Beyers
Naude te repudieer."

Danhaal diekoerant virBabb aan
wat na die Tv-debat gese het dit sal
die DP nie pas as sanksies opgehef
word nie, "S6 'n stap sal baie van die
land se probleme oplos. Die DP wi!
so lank as moontlik op die rug van
sanksies en die uitwerking daarvan
op die ekonomie ry."
* Gelukkig het Brolloks 'n video
opname van die debat. Nou kan ons
'n slag mooi sien wielieg vir wie, wie
verdraai feite en hoe objektief en
waarheidsgetrou is sekere koerante.

Wie sal hulle ooit
weer glo?
S6 het die gesprek verloop:
Babb: "Ek doen 'n beroep op u nou
om virdiemense wathiernakykte se
wai u voel oor sanksies. En ook om
mnr Tutu en mnr Boesak en mnr
Beyers Naude te vra om van hul .
sanksiekampanje afte sien. Ek vra u
ditnou want dit is een van die groot
ste probleme wat ons in die buite-

Ignoreer die feite,
dan gaan dit weg
Een ding kan 'n mens van die Na
sionaliste se: Hulle stuit nie vir feite
nie. Hulle het die besonderse ver
moe ml 41 jaar van mag om die
werklikheid doodluiters te ignoreer.

Vat nou maar die TV-debat tussen
Wynand Malan en Babb Dinsdagaand.

• Soos vandeesweek in die TV-debat
teen Wynand: "My rna het my geleer
jy verkoop nie 'n Chev deur 'n Ford
aan te val nie." (Brolloks het altyd
gedag dis NP-strategie om 'n Ford te
donder tot hy erken hy's 'n Chev, en
dan verkoop jy hom.)

En nog 'n Babble-perel: "Mense
wil met ons besigheid doen. Hulle
wil nie met jou regering besigheid
doen nie. Op die ou end sal julle kan

.krieket spee! met mense, maar julle
sal nie krieketballe he nie. Ons het
krieketballe en ons sal krieket spee!
met wie ons wi!." (Krygkor maak die
krieketballe, en die spelers koop hulle
met miljoene van die belastingbetaler
se geld.)
* Brolloks hoor Glenn het klaar 'n
werksaanbiedingas, hy nie in Randburg
inkom nie: om lugballonne te laat
opstyg deur net op sy rug in die
mandjie te Ie en 'n politieke toespraak
te hou.

DAAR is 'n nuwe fenomeen in ons
politiek. Of miskien is dit net 'n
geremkameerde Chris Heunis wat
intussen spraakklasse geloop het.

Sy naam is GlenBabb. Syvriende
noem hom die arm man se Denis
Worrall.

En het die man 'n gladde bek!
Lank diplomaat gewees, is seker die
rede. Maar helaas, die knaap is lig in
die broek -. 'n soort skaap in wolfs
klere. En nogal 'n kwaai aanval van
verbale diarree. (Wees gewaarsku,
mocders, dis dieselfde man wat graag
babas in winkelsentrums soen!)

Van sy vriende gepraat: weet julie
wie is die voorsitter van die Glen
Babb Fan Club? Niemand anders nie
as die Grootmoeder van Intemasio
nale Sameswerings, die Hoofprofetes
teen die Illuminati, Aida Parker.

Dis Slim Glennie se agtergrond:
ver-regse, stuffy Engelse met blou
hare wat net die Boere verduur as
hulle ook glo in al wat conspiracy
theory is, wat oor pink gins praat van
"munts", watnounogdinkIanSmith
is die miskende Messias.

Hoedit ook al sy, Babble is besig
om die Boere-kroonprins van die
DP, Wynand Malan, se brock te laat
bewe. Want sien, na al die jare van
kru NP-propaganda val nogal heel
wat mense vir slim se-goedjies. Soos ,
Brolloks se Engelse oupa gese het: -.
bullshit baffles brains.

Dit was nie gisternie, toeMiesies
K en die lankrnoedige Egbertus aansit
om 'n ietsie te eet. Op die draaitafel
speel Beethoven agteruit, suiwer
satanisme. Toe begin dit onderhan
del oor die aangee van die sout.
Onvoorwaardelik, met 'J!. oopagenda.
Kan dit alles waar wee-s?

Wat waaris, is datdaardie stralende
voorbeeld van objektiewe, onafhank
like kommentaar, Die Burger, weer
eens met voet in die mond sit. Dit
kasty toe die DP omdat die site:...,e,-"t_,~:::--...c=
twee leiers wat 'njaaroftwee gelede"
uitmekaar is oor hulle verskille.

Hoe kan sulke mense wi! onder
handel, sinspeel die nuusblad. Maar
die logiese stap word toe ouder
gewoonte uitgelaat: wie hetjuis gewys
dathullek:in ondethandel? Die linkses.
Hulle het onderhandel totdat ver
skille bygele is en 'n enkele party
daaruit gespruit het.

Selfs Cosatu en Inkatha het hulle
uit die geweld uit onderhandel. En

·die NP? Hulle kan nie eens iemand
kry om mee te onderhandel nie,

·Trouens,kykjy nahulle rekord, sien
jy dat die ou Party nie eens met sy eie
mense 'n suksesvolle onderhande
ling kon deurvoer nie: wat eers net
een party was, is nou versplinter in

·die HNP,die KP, ennog vele meer.
Daar's nou mos vir jou onderhan-

deling! .
Het julle geweet dat die woord

"negotiate" die eerste keer in 1599
deur Shakespeare op skrif gestel is?

Nou sien Egbertus dat kolonel
Gadaffi aanspraak maak dat
Shakespeare in der waarheid 'n Ara
biese edelman was. Maar natuurlik,
is ditnie watjulle altyd vermoed het ..
nie? There are more things inHeaven
and on earth, Horatio...

Egbe~~~1aiagvoort

sensie bekom?)
Seg Oswald hy het opgehou om

die delicious monsters te foeter, en
hy redekawel selfs nie meer met die
affodille nie, foei tog, hulle is glo so
sensitief.

Hier te lande gaan dinge ook woes
wat die afsweer van geweld betref:

. Moederhet haar voorgeneem om nie
weer die posduiwe pak te gee wan
neer hulle verseg om in te klok nie,
Maar dis die ge-onderhandelry wat
mens moeg maak, '

Miesies Klaagvoort het dit deel
van haarveldtog gemaak: onderhan-'
deling bring gelukkiger koeksisters
mee, lui haar manifes. Nou word
daar selfs aan tafel onderhandel.

en boonop is hulle onbetroubaar
deesdae, jy sien dan self die DP en
KP op Netwerk, Laat tog gou weet,
my fabrikasie smag na erkenning.
Vrede tuis, .
Adriaan Vlok-op.

. Muchacho,
Moenie 'n man skop terwyl hy in

diestofbytnie. Dis tog so aileen, die
herrietjie weet. Sug en dies meer.

Dathy.ekbedoelek, watdievolk
ten hemele wou dra, so verganklik .
kan wees, is moeilik om te glo. Het
ek ditdan verdien? Oat hy, ek bedoel
ek, wat eens 2 500 skilpaaie in die
Voistruissaal kon inpak, nou net 'n
handjievollok - is it really me? Sug.

Ek is maar 'n allene volkstryder,
'n poor player wat strut en fret upon
the stage and then is heard and no
more. OK? OK.

Om te dink ek kon eens met my
vuil vingemaels die yolk betower,
Boeren Brit inkluis. Ag ja, sie transit
gloria mundi, OK? OK.
So long, So long,
ET

Geliefdes, .wat word van' die
onderhandelingspolitiek? Oswald
berig dat hy ook nou geweld afgesweer
het, straks kry hy 'n koppie tee on the
house in die Vleispaleis. (Terloops,
Egbertus verneern dat 'n Kaapse
supermark skielik hierdie week
adverteer: Venison now available.
Het die Volksheld dan 'n smousli-

'0 Snapsie nit die hogeres
se bedelbriewe

. ek darem nie.
Groote tuis in u reine groepsgebied,
Madam de Klerk se invisible man.

Geagte Egbertus,
U sal seker verskoon dat ek so fa
milier klink, maar ons twee is darem
seker vriende, of hoe? Oris stem nou ,
wei oor niks saam nie, ek kan u
ongevoelige kolom nie verdra nie,
en u is klaarblyklik nie my grootste
aanhanger nie, maar 'n mens moet
tog 'n vriend iewers he, en u is al wat
oorbly na my onlangse dwase
Vlokspassie.

Haai ja, claar gaan staan die spul
Cos ate my en uitvang, wie het ooit
kon dink dat daar soveel oplettend
heid sou wees, hulle stel mos nie
belang in ons eie verkiesing nie?'.

- Soos die Volksheld het ek mos ook '
nou geweld af'geswccr, kyk hoe stil

. is my manne in die townships, en
daar gaan staan ek toe en doen die
waarheid geweld aan.

'n Mens kan maar nie wen nie,
Maar laat ek tog probeer. Kyk,waarom
ek eintlik aan u skryf, is om te vra of
u my jongste fabrikasie oor. die
gewelddagdige ontwrigting van die
wie weet watsal publiseer? Ek het
dit met groot moeite uit my duim .
gesuig, en dit Iyk veel beter as die ou
petrolbom-gedoente,

Ek is nie seker of TV dit sal
uitsaai nie, hulle het geskrik vir die
Cosate se dreigemente met regs tappe,

t

VRINDE, die briewe rol in. Nadat
die nuus uitgelek het dat Egbertus
sovee! lesers het as wat ou Koos
Coetzee met sy afgryslike resepte
trek, kan die hoge siele hulself net
nie meer beteuel nie. Trots wyk soos
mis voor die ossewa, en hier en daar
word self 'n beskei~ ou sommetjie
aangebied vir 'n bietjie exposure in
die (ver)gesogte kolomme. Hier is
so 'n snapsie uitdie ou spul se bedel-
briewe: '

Geagte meneer Klaagvoort,
Verskoon tog dat ek so gou weer

. skryf, dit raak al so dat u redakteur
aanstons na my sal verwys as "van
ons korrespondent". Net 'n ou grap
pie, hoor.

Ons in die NP is tog te jollie, dis
seker omdat ons so effens histeries
raak van gate toes top aan aile kante,
soos die seuntjie met sy vinger in die
dyk, of was dit nou in die tert.

Man, ek skryfomdateknouas die
"Invisible Man" van die verkiesing
begin bekend staan. Ek is nou wei
Partyleier en als, maar beteken dit
dan nou dat ek boonop die wa deur
die drif moet sleep? Ek kan net nie
aan nog iets dink om in 'n toespraak
te se nie, daarom bly ek maar weg
van vergaderings af.

Miskien moet ek tog so af ell toe
by een uitslaan net om my manne te
heckle, dit Iyk my dis die enigste
aandag wat hulle kry. In elk geval
laat ek die uitsprake oor aan Madam,
sy verstaan die dinge beter as ek.

Nou vra ek maarnederig daturny
vergun om 'n ou klein groepie woorde
in ukolom kwytteraak,neeekisnie.
behep met groepies nie, dit is som
mer instinktief, weet u.

Maar nou kan ek nie aan nog iets
dink om te se nie, so oorspronklik is
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INTERNASIONAAL

Moeg vir die KGB? Word 'n privaatspeurder
" .' I

Stilte, trane begroet 'Killing Fields' in Kambodja

van hulle nie."
Werkstroom in - 40gevalleindie

afgelope maand en 'n half vir dill
Moskou-kantoor alleen. Weens pro
fessionele geheimhouding kan hy nie
spesifiek wees oor die gevalle wat
hulle hanteer nie, '

'0. Week se werk kos 250roebels
(400Arnerikaansedollars),maardaar
is ook ander onkostes, "Omtrent elke
dag kry ons mense wat werk soek,
dikwels met briewe van aanbeveling ,
van die KGB ofdie departement van
binnelandse sake." - AFP

Waarom Engels? "Omdat ons
buitelandse kliente wi! he vir
byvoorbeeld nywerheidspioenasie
tussen gesamentlike Sowjet- en buite
landse maatskappye aan die een kant
en suiwer Sowjet-maatskappye aan
die ander kant."

Privaatspeurders in die Sowjet
Unie kan net vir organisasies of
besighede werk en nie vir individue
nie. '

"Ons arresteer niemand nie, As
ons 'n misdadiger vind, lig ens die,
polisie in. Maar ons neem nie bevele

PHNOM PENH - The KilIling Fields, 'n rolprent oor die gruweldade
van die Khmer Rouge-bewind tussen 1975 en 1979 in Kambodja, is
onlangs hier vir die eerste keer vertoon - en met stiIte en trane begroet.

Honderde Kambodjane is uitgenooi na die premiere, wat ook
bygewoon is deur die rolprent se Britse regisseur, Roland Joffe, en
Sydney Schanberg, die Amerikaanse joernalis op wie se storie dit
gegrond is.

Die meeste van die Kambodjane wat die vertoning bygewoon het, is
regstreeks of onregstreeks geraak deur die fanatiese beleid van die
linksgesinde Khmer Rouge, wat die VSA-gesteunde rcgering van Lon
Nol in 1975 omvergewerp het,

Verskeie mense het die tcater met trane in hul oe verlaat na 'n
tjoepstil vertoning.

"Wat 'n nagmcrric, dis verskriklik," het een kyker gese wat deur
die Khmer Rouge vervolg is, "doodcenvoudig omdat ck 'n bril dra".
Dit het hom outomaties 'n intellektueel gemaak.

Die Khmer Rouge, wat geblameer word vir die dood van hon
derdduisende Kambodjane tydens sy bewind van vier jaar, is in 1979
omvergewerp nadat Vietnamese troepe die land binnegeval het,

Volgens die huidige Vietnarn-gesteunde regering het die Khmer
Rouge onder Pol Pot meer as drie miljoen van Kambodja se sewe
miljoen mense om die lewe gebring.

Sommige Kambodjane bet geweier om die rolprent te sien, "Dit is
nog steeds vir my onmoontlik om snags te slaap. Ek het 'n deel van die

, rolprent op video-kasset gesien en ek kon nie na die res kyk nie," het
'n amptenaar van die departement binnelandse sake gese,

Baie Kambodjane het reeds die rolprent gesien op video-kasset, wat
hoofsaaklik uit Thailand die hoofstad binnegekom het.

Die Engelse weergawe van die rolprent is met Franse onderskrifte
vertoon, hoewel twee Kambodjaanse akteurs ook die dialoog regstreeks
vertaal het,

Die amptelike Kambodjaanse nuusagentskap het gese die rolprent
sal ook in die provinsies vertoon word. '

Phnom Penh het onlangs sy propagandaveldtog teen die Khmer
Rouge verskerp aangesien Hanoi aangekondig het dat hy sy troepe op ,
27 September uit Kambodja gaan onttrek.

Die Khmer Rouge vorm die ruggraat van 'n ongemaklike alliansie
tussen drie guerrilla-groepe wat teen Vietnamese en Kambodjaanse
troepe veg.

Op 'n internasionale konferensie oor Kambodja verlede maand in
Parys is gevra vir 'n omvattende skikking in die oorfoggeteisrerde land.
Die Khmer Rouge was volgens berigte gekant teen 'n VV -feitesending
na Kambodja, wat vandeesweek in Kambodja aangekom het. - AFP

siakov hy het geen probleme met sy
speurwerk nie.

Het hy dalk 'n privaatlyn na die
KGB of departement binnelandse
sake? "Glad nie. Ons ondervra mense
en hulle praat sonder vrees omdat
hulle weet ons wi! ons klientebehou
en vertroulike inligting vertroulik
hou." Kossiakov se sakekaart bevat
sy foto, sy naam in Russies sowel as
Engels, sy adres in Leningrad en '0.

versoek "aan alle burgers en ampte
nare om saam te werk met die draer
van die kaart",

'n Toneel uit The Killing Fields

Hy het reeds 20 voltydse en 50
deeltydse speurders op sy betaalstaat
-almalvoormaligeledevandieKGB
of arnptenare van die departement
van binnelandse sake. "

"Hulleis ervare mense in goeie
fisiese toestand," se hy. Hy wi! egter
nie die gebou aan 'n verslaggewer
wys nie, Hy se dlt is net 'n tydelike
ontvangslokaal en tegniese materiaal
en leggers word elders gehou.

In 'n land waar telefoongidse
omtrent nie bestaan nie en telefo
niste gereeld inluister, beweer Kos-

Lucy, ons voorouer, was nie mooi nie
Hubert Mora

LYON, Frankryk - Lucy, die 3,5 miljoen jaar oue voorouer vandie modeme mens, was nie
baie mooi nie, nie baie lank nie, en het 'n lelike boeppens gehad.

Dit is in elk geval hoe die Finse taksiderrnis Erik Granqvist Lucy by die Prehistorama
museum met behulp van '0. tegniek wat deur Sowjet-kriminoloe gebruik word, gerekon
strueer het.

-DieGerassimov-rnetode word gebruik om die sagte dele van die menslike liggaam te
rekonstrucer op die basis van die plekke waar spiere aan die bene geheg is.

Die grootste deel van Lucy S6 geraarnte is in 1974 in die Ethiopiese woestyn gevind, waar
'proff Tom 'Gray en Donald Johanson van die Cleveland Museum for Natural History vir
oorblyfsels van prehistorieseIewe gesoek het.. : . , " ,

',.Die geraamte wat hulle gevind het, is afkornstig uit die tydperk toe die "mens" soos 'n
mens geloop het maar 'n brein so groot soos 'n sjimpansee s'n gehad het - Lucy was dus ook
nie baie slim nie.

'Die geraarnte was in so 'n goeie toestand dat die professore kon vasstel dat dit die van
'0. vrou van om trent 20 jaar was - nie sleg in '0. tyd toe die lewensverwagting 22 jaar was nie.

Toe die wetenskaplikes die sand van die 3,5 rniljoen jaar oue geraarnte afvee, het die,
Beatles-liedjie "Lucy in the Sky with Diamonds" gespeel- vandaar ons voorouer se naam.

Granqvist se model is 1,1 meter (3 voet 6 duim) lank, het 'n treurige uitdrukking op haar
gesig en het 'n boeppens. Hy se haar maag was so groot omdat sy hoofsaaklikplantetend was.

, Hy se haar ouderdom, die dikte van haar lippe en haar liggaamsvet is die enigste dinge
wat betroubaar met die Gerassimov-metode bepaal kan word.

Dit is egter so na aan die werklikheid as moontlik. "Om 'n herskepping soos hierdie
moontlik te rnaak, moet jy eers al die beskikbare inligting oor die onderwerp inwin.'

Hy verduidelik dat die kop regstreeks op die regte kopbeen gevorm word, en dat die
geraamte volgens die presiese afmetings gernaakword.

Die "spiere" word gemaak van klei waarop gips geplaas word om 'n "negatief' te vorm.
, Dan word 'n "positief" van goiing en harpuis gemaak.

Hoewel Lucy menslik lyk, behoort sy nog nie aan die spesie Homo Sapiens nie. Sy stam
at van die Australopithecus wat '0. halfmi!joen jaar voor haar bestaan het: - AFP

Sophie Lanteaume
MOSKOU - 'n KGB-agent wat
gefrustreerd is omdat hy nie
bevordering krynie,kannouiets
meer doen asmompel ensywerk
doen- hykan 'nprivaatspeurder '
word. '

Valentin Kossiakov, 'n klein
mannetjie van omtrent 30 met '0. bril
en '0. plastiek-sakekaart, stel homself
in Russies en Engels voor. Hy het '0.

florerende besigheid., ' ,,
Kossiakov het onlangsdie

Moskou-tak geopen van sy Alex
speuragentskap, die eerste van sy
SOOTt in die Sowjet-Unie. Hy het
verlede jaar in April met '0. kantoor
in Leningrad begin en het nou 30
kantore landwyd.

"Ons hanteer aile
sekuriteitsprobleme wat nie na die
polisie ofdie KGB gaan nie: nywer
heidspioenasie, persoonlike besker
ming, die opsporing van vermiste
persone," se Kossiakov, 'n voonnalige
amptenaar van die dcpartement van
binnelandse sake.

Die enigste saak wat hulle nie
hanteer nie is egbreuk, 'n belangrike
geldmaker vir hul Westerseewekniee,
"Familiesake is nie fatsoenlik nie,"
verduidelik hy,

Kossiakov het uitsy "verantwoor
delike werk in die Moskou-gebied"
bedank omdat hy "nie sy idea Ie kon
verwesenlik nie".

, GENEVE - Die Noorweegse minis
ter van Justisie, Helen Boesterud, het
hier gevra vir '0. wereldwye veldtog
teen die seksuele uitbuiting van kin
ders, en sekstoere na Suidoos-Asie
genoem as ,'0. voorbeeldvan die
seksuele misbruik van meer as 'n
miljoen kinders elke jaar,

Die gebruik van kinders vir seks
"is een van die emstigste misdade in

• die donker katalogus van menslike
misdade", het Boesterud voor 'n
werksgroep van die VV oorslawemy
gese. '

Sy het '0. beroep op regerings, die
polisie en welsynsorganisasies gedoen

. om saam te werk, en Sese "nie
kommersiele" misdrywe soos·
bloedskande moot net so sterk beveg
word as prostitusie, pornografie en
sekstoere.

"Sekstoerisme dra ook by tot
prostitusie, byvoorbeeld in sekere
dele van Suidoos-Asie.
, "Mans, veral uit Europa, Noord

Amerika en Australie, reis min of'
meer georganiseerd om seks met
kinders te he in plekke' waar hulle
anoniemis en die gevaarvan polisie
inmenging klein is. Boonop isseks
met kinders goedkoop en maklik
bekombaar." .

Die VV-paneelfokus vanjaar op ,
" die handel in kinders, kinderprosti- '

, , tusie en kinderpornografie" , '
, Disbekenddattenminste'n rniljoen
kinders jaarliksvir prostitusieverkoop
word of as prostitute begin werk, het
Boesterud gese. Maar dit is net die

, spits van 'n ysberg. '
'''n Grootprobleemis om inligting

te bekom sodat soinmige mense kan
ophou om te ontken datons '0.probleem
het." " ,

Kenners van die Europese Raad is
op versoek van die ministers van
Justisievan Skandinawiese Jande besig
met '0. studie oor hoe om inligting oor
kindermisbruik te bekom.

Boesterud het voorgestel dat '0.

enkele VV-liggaarn- soos die korn
missie vir menseregte of werkgroep
oor slawerny - rnaatreels opstel om
die misbruik van kinders te beveg. '
AFP
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Onder redaksle van
VICTOR MUNNIK

raadoor verkykers, die anatomie van
'n voel, terrne wat gebruik word om
voels mee te beskryf en 'n sespunt
metode om voels maklik te identi
fiseer. Hy verskaf ook 'n beskrywing
plus kaarte van die beste voelkyk
gebiede in Botswana.

Laasgenoernde metode is veral
nuttig vir beginners wat soms rnis
moedig raak omdat hulle met uitken
ning sukkel.

Newman gaan sistematies te werk
in die groepering van die verskillende
voelfarnilies, Om die leser te help,
groepeer hy egter soms spesies van
verskillende families saam wat
ooreenkomste toon. In ander gevalle
word 'n bladsyverwysing gegee van
spesies wat ooreenstemrnende ken
rnerke vertoon.

Agter in die hoek is foto's van die
verskillende voelhabitane in Botswana.
Die tipiese spesies wat daar voorkom
word genoem en die leser kry 'n goeie
idee wat hom te wagte kan wees as hy
deur 'n sekere gebied beweeg. Daar is
ook 'n alfabetiese lys van voels met
bladverwysings.

Die feit dat 'n skets van eike voel
langs sy beskrywing geplaas is, ver
gemakIik identifikasie. Die beskry
wings is kompak en pas by 'n veldgids
van hierdie aard wat makIik saamgedra
kanword.

Birds of Botswana is tegnies goed
versorg en good gebind. Die enkele
proefleesfoutjiesdoen nie afbreukaan
die feit dat dit 'n uitstekende hoek is
wat sy geld deur en deur werd is nie.

Die voelgids is
sygeld werd
Newman, Kenneth - Birds of
Botswana. 1989, Southern
Book Publishers. R39,99•.
Resensle deur GERRIE

MAREE

na sosiaal-demokrate ruik, is vir hom
onaanvaarbaar.

Dit is myns insiens net 'n handvol
groat geldbase wat van Caldwell se
teorie sal hou, Hy leef in 'n
droornwereld as hy dink dat kapita
lisme en 'n vryemark ons probleme
in 'n kits gaan oplos.

Sy boek dra hoogstens by tot die
baie lewendige en belangrike ekon
omiese debat wat tans in Suid-Af
rika en Lusaka gevoer word. Sy in
sette oor deregulerlng en die be:
perking van staatsbesteding is be
langrik.

MET hierdie boek bou Newman
voort op die wenresep wat hy met
Birds of the Kruger National Park
en Birds of Southern Africa gehad
het.

Dit is 'n nuttige veldgids wat in
samewerking met die Botswana
voelklub saamgestel is. Altesame
550 voelspesies word beskryf.
Newman doen sy' reputasie as
voelkunstenaar gestand en hy ge
bruik sketse van besonder hoe ge
balte om die voels mee uit te beeld.

Dit is die eerste omvattende gids
wat hom op Botswana toespits en 'n
langbestaande behoefte word nou
gevuI. Hoewel dievoelspesies wat
in die boek voorkom ook in meer
lywige boeke oor die voels van
Suider-Afrika opgeneem is, is die
inligting in die gids meer
gebiedsgerig.

Newman gaan uit sy pad om dit
selfs vir onervare voelkykers en
diegene wat nog nie in Botswana
was nie so makIik as moontlik te
maak om die hoek te gebruik.

Op die eerste bladsy is daar 'n
kaartvanBotswana watondermeer
die wildreservate, hoofroetes en
riviere aandui.

Daama volg in inligting oor die
verskillende ekosisteme in Botswana,

vandaan kom? Dit mis boonop die
hele punt, want die doel moet nie
wees hoe om die bietjie wat daar is
verder te verdeel nie, maar hoe om
vir eikeen meer te kry.

'n Vrye ekonomie, se Caldwell,
sal werkloosheid, lae groei, armoede,
hoe belasting en politieke onrus
bekamp en laat verdwyn. En om dit
reg te kry, moet regulasies, duur
ekonomiese beleid,beperkende wette,
beheerrade en -komitees en allerlei

< projekte afgeskaf word.
Endandie ou juweehjie in Caldwell

se plan: koop mense om om jou
doelwitvan 'nvryeekonomie te bereik.
Sakemanne met beloftes van laer
belasting, werkers met beloftes van
meer geld en rneer werk en
staatsamptenare wat slagoffers word
van die verkieinde staatsdiens met
twee jaarse salarisse terwyl hul werk
in die private sektor soek,

Die vryemark inSuid-Afrika m6et
werk, meen Caldwell, want dit maak
voorsiening vir mense wat verkrarnp .
en verlig is, en verseker 'n toekoms
van voorspoed en welvaart in plaas
van konflik en armoede..

Daar is taIIe gebreke in Caldwell
se teorie. Eerstens se hy nie wat met
die 'polmeke aspirasies van die
miIjoene stemloses in Suid-Afrika
gedoen moet word nie. Die ANC en
al wat politikus of beweging is wat

swaar be"invloed is deur sy on
dervindinge in Amerika.

Hy bespreek eers die politieke en
ekonomiese ondervinding van Afri
ka-lande soos Zimbabwe, Angola,
Mosarnbiek en Tanzanie, Sy denkpa
troon is dan ook duidelik: Kyk net na
Afrika! Daar is onderdrukking, ekon
omiese wanorde en diktatorskappe;
juis die dinge wat wit Suid-Afrikan
ers se hulle vrees onder 'n swart
regering hier.

En tog, hoe groter die vrees, hoe
meer beweeg Suid-Afrika 66k in
daardie rigting.

En dan die eenvoud van sy
oplossing: om dingehier beter te laat
gaan,moetonsverstaanwatverkeerd
is met die res van Afrika, en dit is
misbruik van mag. Beperkmag, stimu
leer vrye onderneming, en die
probleme verdwyn.

Hyverwerpdanookwathynoem
die Nasionale Party se nasionaal
sosialisme, en die ANC se sosiaal
nasionalisme. Beide sentraliseer mag,
beheer die ekonomie en beperk poli
tieke teenstand.

Caldwell meen oak herverdeling
van ekonomiese welvaart is 'n mite.
Waar gaan die geld om dit te doen,

Verklarende Afrikaanse
Bybel beskikbaar
DIE Afrikaanse Bybel (in sy 1983-vertaling) is nou met 'n vers-vir-vers-'
verklaring beskikbaar,

Die verklaarders is meestal professore verbonde aan die kweekskole
van die NGK (Universiteite van Stellenbosch, Pretoria en Bloemfon
tein), die Hervormde Kerk (Universiteit van Pretoria) die Gerefor
meerde Kerk (PU vir CHO) en die departemente Ou en Nuwe Testament
en Bybelkundevan Unisa en RAU.Die res is senior lektore aan genoemde
inrigtings, en 'n paar is predikante van genoemde kerke,

Die verklaring is gedoen volgens die beginseis van diehedendaagse
teologie:

"Bybelboeke word in bul geheel verklaar met inagneming van die
historiese agtergrond en konteks waarin die boeke 'ontstaan bet; die
literere genre van eike hoek; die (waarskynlike) outeurs ofsamestellers
daarvan; die ontstaanstyd; wie die eerste lesers was vir die boek bedoel
was; die outeur se doel met die boek; die boodskap wat dit vir die
destydse lesers sou gebad bet; wat dit vandag vir ons as mense van die
twintigste eeu te se het,"

Die standaarduitgawe, gebind in duursame, rooi hardeband, kos
R195 plus AVB, en die Juukse-ultgawe, gebind in egte bruin leer, met ?"
goud op snee en met duimindeks en pleklinte R390 plus AVB. Dit is
beskikbaar by aIle winkels van Lux Verbi en NG Kerk-uitgewers.

South Africa: The New
Revolution deur Don Caldwell,
ultgegee deur OleVryemark
Stlgtlng van Sulder-Afrlka,

prys nle vermeld nle.
Resensle deur JACQUES

PAUW

Die maklike pad na vryheid
en voorspoed

"SUill-AFRIKANERS: die vryste en
rykste mense op aarde?"

Onmoontlik? Nie as mens Don
Caldwell kan glo nie. Want hierdie
ekonoom en joernalis glo dat gegewe
die regte ekonomiese steisel en in
sette, Suid-Afrika oornag 'n ryk ,
voorspoedige en boofiop apartheidvrye
gemeenskap kan word.

Soweto kan groei tot 'n wereldstad
met toringblokke, duur winkelsen
trums en taIIe rykmanwoonbuurtes.
Die PWV-gebied kan ontwikkel tot
een van die wereld se belangrikste
handeisentrums. Suid-Afrikaners kan
veilig en ryk wees.

Dft alles, se Caldwell; word ver
hoed deur die regering se destruktiewe
inmenging in die ekonomiese lewe
van miljoene Suid-Afrikaners. In die
swart gemeenskap sit tienduisende
potensiele entrepreneurs wat wag om
hul potensiaal te ontwikkel.

Caldwell se dan ook sommer self
dat hy die pad uit die moeras gevind
het. Sy doelwitte met die boek is om
ou en wit mites te vemietig, debatte
te ontketen, vir individuele vryhede
en regte te veg en nuwe hoop te gee.

Caldwell se oplossing is kort en
kragtig: 'n absoluut vrye ekonomie
sonder enige beperkings, die stimul
ering van private inisiatief en per
soonlike vryheid. Maak mense kapi
taIiste en siedaar, die goue koets is
daag op metplek vir al Suid-Afrikase
36 miljoen mense.

Nou ja, dit is net hier waar baie
mense in hulle pap gaan stik. Ek
meen ook dat Caldwell se totale
obsessie met 'n vrye ekonomie daar
toe gelei het dat hy soveel ander
strominge en beperldngsin Suid-Afrika
vergeet het. <

Wat die outeur self betref, hy was '
lank assistent-redakteur by Financial
Mail voor hy oniangs by Frontline
aangestel is. Hy was eers joemalis by
van Amerika se grootste koerante en
ook wiskunde-onderwyser in
Swaziland. Dis duidelik dat Caldwell
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Vervolg van bladsy 14

Veldskool skep groepsgees
Willem Verster van Preto-
ria skryf: .

Dismetdankbaarheiddat ons iets
anders kan lees as blote regerings

.propaganda. Sommige koerante meen
mos 'n NP-oorwinningin die verki
esing is 'n blote formaliteit. Kennis
en begripvir die ander kant van die
saak is dringend noodsaaklik. Die
varsheiden andersheid (!) is soos 'n
koel briesie.

Tog is daar 'n saak wat krap. Dit
nou naaanleidingvan die artikel op
21 Julie oor Hein Grosskopf se er
varing van 'n veldskool.

Ek het ook in standerd 5 en 8 'n
veldskoolbygewoon.(Ons is toeval
lig ewe oud). Ek het die veldskool
glad nieas breinspoeling ervaar me. .
Ditgaan inelkgeval nieom'nbepaalde
ideologieteverkondignie,maarveel
eerder om ander aspektein te skerp.
Groepsgees word geskep deur een-

heidte bevorder (bv wann.eer 'ngroep
as eenheid 'n hindemis moet oor
steek), liefde vir die natuur te skep,
(deurbv in die veld te slaap) asook'n
liefde vir God.

Sterk klem word ook gele op die
avontuur (bv lantembekruip). Indi
vidue kry in elk geval die geleent

. heid om in groepsbesprekings eie
menings te gee. En Hein, die stap
'pery was darem nie so erg nie.

Watter landdra niebepaaldeidees
.oorin sy skole nie. Dit druis mosnie
in teen die demokrasie nie. Jy het
mosdie dernokratiese reg om dit te
gloof nie. So asof VryeWeekbladen
die ANC nie ook probeer be'invloed

(breinspoelr) nie.
Grosskopf het hom egter deur 'n

ander ideologie laat bemvloed. 'n
Ideologie wat vrye onderneming in
sy kanon in stuur en waar 'n klein
groepie uiteindelik regeer. Aller
mins 'n demokrasie.

Is Ruslanddan nie 'n voorbeeld
van waar die ideologie "geflop" het
nie.Wie het ekonomiese probleme .
Ruslandofdie VSA?Kyk wathet die
"kamerade" in China gedoenen wie
"struggle" nou?

Ek is bevrees dat die objektiewe
boodskap watVryeWeekblad probeer
deurgee ongedaangemaakworddeur
'n ideologie se terme te gebruik wat

besig is om in die hek te duik.
Moenie nou dieselfde fout rnaak

deur ook aan 'n ideologie verslaaf te
raak nie.

Bespeur ek 'n naiewiteit dat
Kommunisme/Sosialisrne 'n hemelse
utopie sal bring?

Bond vir oudstryders

GA Swanepoel van Florida
skryf: .

Het u aan Regiment De La Rey,
Regt Danie Theron, Regt Wes·
Transvaal. 1 Regt De La Reyof 2

Regt De'La Rey behoort?
Aile oud- en huidige lede, word

genooi om aan te sluit by die nuut
gestigte De la Rey-bond. Ons beoog
om landswyd uit te brei, as die lede
dit wil he.

Laat weet ons indien u wil aan
sluit en graag wil kontak maak met
ou vriende en ander lede van die
Bond in uomgewing. Laat weetook .
of u graag 'n geselligheidop Potchef
stroomwil bywoon. Ditbeloofom 'n
baie lekker byeenkoms te wees.

Onseerste byeenkoms vindplaas
op Vrydagaand, 22 Septemberom 6
nm by die 82 Gemeganiseerde Bri
gade, Militere Basis, Potchefstroom
waaronder meer die doelstellingsen
planne vorentoe bespreek sal word.

Skryf om verdere besonderhede
aan kmdt H Turkstra, Voorsittervan
die Regiment De la Rey Bond, PIa
IRDLR, MilitereBasis, Potehefstroom
2520, of skakel (0148) 7238.

VfyeWeekblad
KLEINADVERTENSIES

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

~
KASHGAR

Handgeweefde
dhurries (gestreepte

katoensakke) en
silwer

juweliersware van
Nepal, Indie en

Thailand te koop.
Winkel 68, The Firs,

Rosebank. Tel:
(011) 880 3566

DieMarlene van Niekerk·
kring vergader
Maandagaand indie Na
sionale Botaniese Tuin
om na 'n laaste bietjie
genade in'n witkaijiepie
ring te soek

MARK

Were Ids p e kt ru m.
naslaanboeke - splinter
nuut.Volledige stel.R550
afbetaalbaar. Mev Espos
ito (011)8802881

Drakensberge
Herberg vir die wat jonk
van gees is. Ook stap
toere 2-10dae. Redelike
tariewe. Ed Salomons,
LukosanaLodge, Posbus
60, Winterton 3340

Third World Spectator in
Melville verkoop dieprag·
tigste handgemaakte
vroue-en mansklere indie
hele wereld. Skakel Mur
ray by(011) 7266615

VAKANSIES

ResthavenVakansieoord
Kom en geniet 'n
ontspanne vakansie in
ons eenvoudige rusoord..
Ongeveer 10 minutevan
Shelley Beachaf. Swem,
gholf, rolbal en
visvanggeriewe is byder
hand. Spesiale tariewe
buite seisoen. Volwasse
nes vanafR14,00 perOOg,
ontbyt en aandete
ingesluit. Skakel mev
Jameson by (011) 834
1708

yond the Mainstream
. Post·ModernDancers

GEBEURE

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

Woensdag 16 Augustus.
U word uitgenooi om u
wegneemete na die USIS
Ouditorium, 3e vloer Afri·
can Life-gebou, Commis
sionerstraat 111, Jhb te
bring virmiddaguurvideo
oor Dans in die VSA Be-

Spesiale Aanbod:
Stoomskoonmaak van
Tapyte en Stoffeersel.
Laat jou drie
slaapkamers, sitkamer,
eetkamer en gang ofses
stuk sitkamerstel profes
sioneeldiepstoornskoon
gemaakwordvirnet R55,
Plus gratis
vlekverwyderaar en reuk
verweerder. Skakel: (011)
7240784

Vir 'n alternatiewe tran
saksie opn alternatiewe
motordeur 'nalterriatiewe
verkoopsman. Kontak
Nick Wildeboer te Bill
Troskie BMW, Welkom

, (0171) 52591

'n swart'wit donkerkamer.
Diegerieweteen redelike
tariewe.Skakel (011) 643
1654

POWA(PeopleOpposing
,Women Abuse) is 'n on
dersteuning- en in
ligtingsdiens vir mishan
delde enverkragtevroue. 
Vir meer inligting skakel
(011)6424345

Vfye~ekblad'

Soek vertaalwerk. Engels

Kry jy gereeld jou Vrye
Weekblad? Indien nie,
skakel Jan van den Bos
(011)8362151

Diensplig Adviesdiens.
Vir gratisen onafhanklike

.; advies ,openige navrae
- oordiensplig. SkakelDur

ban (031) 3015663 Rich·
ard (w), Pietermaritzburg
(0331) 944079 Mark (h),

. Kaapstad(021)6891194
(5.30 nm lot 7.30 nrn),
Graharnstad (0461)
26067 Rudi (h),Oos-Lon
den (0431) 27713, Port
Elizabeth (041)56 1483,
Pretoria (012) 3202230
Alice (w), Johannesburg
(011)6148106 Neil (h)of
gaan na die Methodiste
Kerk, Pritchardstraat 79
op Dinsdae van 4,30 nm
tot7.00nm

Naam:- ,__ ~

Adres:__' _

Tjek/poswissel ingesluit vir. R60/30

Vrye Weekblad,ll Augustus 1989

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

DIENSTE

Moenie jou gewilde
strokieskarakters misloop nie!

Vir R60 (AVB ingesluit) m
kry jyVrye Weekblad 12

maande lank, en vir R30 (AVB
ingeluit) 6maande lank.Stuur
aan Posbus 42637 Fordsburg

2033.

Afrapix. Ons dupliseer
kleurskyfies en beskikoor

Ons lesersis ingelig. Hulle
lees Vrye Weekblad. Om
meer uit te vind oor ons
spesiale bylaes en fokus
artikels, bel Gwynne
Bramley-Wray, adverten
siebestuurder by (011)
8352151

Meditasie. Nie verbonde
aan 'n spesifieke geloof.
nie. Agtlesings en bege·
leide meditasie. Skakel
Thomas(012) 7885211 of
Madi (012) 73 3578(h)

Vore\\eekblad

. Te Koop: Pragtige een
slaapkamerwoonslel in
Victoriaanse gebou in
Berea (naby Windybrow)
R36 000 ona. Maureen
Ashe (011) 782 0087/
0024 "

PERSOONLIK

Progressive person to
share quaint Bellevue
East house. Rent R150
pm.Ph 648·8337 (h), 23·
1210(w)

WOONPLEK

lnternaslonale pen
vriende: Ons klub het nou
160000lede in1531ande
en ons verskaf 'n pen
vrienddiens aan 'n ieder
en 'n elk. Vir besonder
hedeskryfaan Johan van
der Schyff, Posbus 128,
Welverdiend 2700

Die Bleskoppe teenApart
heidbetreurdiekomsvan

~i!:-J dielente

~-----

HELP OM VERL-ORE
ENERGIE TERUG TE PlAAS
DEUR DIE VOEDINGS
VITAMINES WAT VIR
NORMAlE L1GGAAMlIKE
FUNKSIES VEREIS WORD, TE
VERVANG

Tarief: R10 vir 25 woorde
of 'n gedeelte daarvan

Jong PW, ek moes
hard dink om met'

'n storie ult fe kom

Stuur R20(AVB Ingesluit)vir30 kapsules,saam
met die koeponhieronder, aan: EMCOR,
Posbus 582, Milnorton 7435.Tel (021)551·4360

r-----------~---------,
I Naam: :.................... I
I, ' . ' II Adres: I
I I
I : pO~kode: I'
I Teleloon: :........................ I
~-------------------~-~
OOK VERKRYGBAAR BY JOU NAASTE APTEEK

Journalist-type to share
Melville semiwith garden.
Rent R325. Tel (h) 726 '
4582

SIT HAND BY*LAAT DIE POPPE DAN
*SPESIALE AANBOD

Unieke Hand-gemaakte Porselien Handskoe
Poppies vir R32 elkiVoliedige stel (4) net R12
Stuur tjekl poswissel na PEOPLE'S PUPPETS
Posbus 232, Judith's Raarl 2045 (2 . 4 weke vi
aflewering) Dui aan (a) PIK (b) TUTU (c) P.W
(d) WINNIE Ons maak ook U gunsteling karakte
VOLGENDE: DE KLERK

18

Die Takhare vir Vrede
erken die reg van elke

r----..;...------~-I""'~-_:-~.:"""! bewussynseentieid om
Ek gee [ou n sylhaar klok te lui solank

stuk wlldsvlels niemand se oredaaronder
Iynie

.J



NUUS

Suid-Afrika ,
1\vee swart Engelse krieketspelers, Phillipde Freit~ en RolandButcher,
onttrek uit die rebellegroep wat volgende jaar in Suid-Afrlka kom toer.
Intussenprobeeragentevandie Suid-Afrikaanse Rugbyraad volgensberigte
hulle bes om om Britserugbyspclers teoorrreedom vanvolgendeweekat
in Suid-Afrikate kom tocr as dee! van 'n intemasionale vyftiental.Britse
spelershethulle ter elfderurcaandietoeronttrek.Bydieterpersegaanwas
FranseenAustraliesespclersvolgensdieSARugbyraadnogvanplanomian
die tocrdeel te neem, hoewel tweeAustralil!rs onttrck het, '
Straatklnders van Pretoria beweerop'nnuuskonferensie dat hullesonder
provokasie deur polisiemanne aangerand en gedwing isomop 'n winternag
in 'ndamteswem,Klagtesteendiepolisieisdeurtwcevandieagtseuns gela.
Sabta, die swart taxi-vereniging vanSuid-Afrika,loods 'nveldtogomtaxi·
bestuurders meer veiligheidsbewus te maale enhullebeterop te lei.
Meer as 12 000 werkers in die motorbedryf staale landwyd te midde lIan
loonsamesprekings in die nywerheid. Toyotadank 3 600 workers by sy
fabriekin Prospectonaf,wattot verdere staleings lei. DieToyota-werkers is
afgedanknadathullegeweierhetomhulstaking te~indig. Diewerlcers het
gellis da1 Toyotadeelneem un dienasionale laonsamesprekings. Volkswagen
onttrek oak uit die ~ esprekings en,sluit sy Uitenhage-fabriek vir 'n
onbepaalde tyd, " '

Meer as 45 beeste,in die Phalaborwa-distrik sterfaankoper-vergiftiging,
blykbaaras gevolgvanbesoedeling watvan'n nabygelel! kopermyn afkom
stig is.
Dr Chris Stals wordmetonmiddellikeeffekaangestel asnuwegoewerneur '
van die Reserwebank na die dood vandrGerhard de Kock, wat in Oktober
sou aftree. ' ,

Helen Suzman. LP vir Houghton, stig
'n trust'vir ~ie opvoeding van swart
vroue in Suid-Afrika.,' Die "goue
handdruk" van R200 000 wat sy vol
gende mund byhaaraftrede salonlVang
vir haar36jaar diens indieparlement,
sal in die trust gestort word.
OlePretorlaseHooggeregshofverklaar
'n regeringsproklamasie, wat Oukasie
buitcBrits lIS 'n noodkamp souverklaar,
ongeldig. Die aansock is deur, vier
inwoners van Oukasie gebring om 'n
gedwonge verskuiwing van die S 000
inwoners na LcthlabileteVermy.
Adrlaan Vlok,dleministervan Weten' , 1-':-...,.
Orde, se op 'n vergaderinghy staanby, "
die bewerings wat hy vroeer gemaak
hetoorgewelddadige optrede watC~atu
glo asdeelvan die breI! demokratiese beweging seversctveldtog sou bcplan
het. Vroeerin (jie week het Vlok sy uitlatings dat Cosatu onder meer
kandidatemet petrolbomine sou aanvIl, tetuggetrek nadal'hy 'n brief van
Cosatuse prokureurii ontvang het. '
Aggrey Klaaste. redakteur van die Sawetan, vetskyn in die hor' op 'n ,
aanklag dathy dieWetopBinnelandse Veiligheid oortreehetdeurdieANC
aktivisHarryGwalaaantehaal.Klaaste isnie gevra om tepleit nie.Gwala,
68, is verledejaar vrygelaatnadathy 26 jaar tronkstraf op Robbeneiland
uitgedien het. ' , _' _ - , ,
DiebesoedellngsvlakbydrieKaapse strande - Drieankerbaai, Muizenberg
en Mitchell's Plain - is hoer as aanvaarbare vlakke, wordbevind.
Die'SAPweier om aim die ingeperkte Oos-Kaaplandse gemeenskapsleier
Mkhuseli Jack verlofteverleenom'n Idasa-kongres inJohannesburg toete
spreek. Die kongres sal toegespreek word deur leiers in die sakewereld, 
parlementare en buite-parlementere politici,akadem!ci en vakbondleiers.

Samespreklngsom die 14jaar oue
burgeroorlog in Angola te bel:!indig,
word in Nsele, Zaire, herYat tussen
die MPLA-regering en Unita.
Mosamblekse kerklelers voer in
Nairobi, Kenia, samesprekings met
Renamo in'n poging om die burger
oorlogin Mosambiek, wat al12 jaar
lankduur,te beeindig.
Agt Stalebondsmlnlsters onder·
neemin Canberra omdruk op banke
uit te ocfen om streng tcrugbeta!
ingsvereistcs aan Suid-Afrika - met
'n skuld van sowatR32 miljard - te
ste!.

Die rulmtesklp Columbia wordvanKaap Canaveral afgelaods,blykbaar
met 'n geheimespioenasie-satelliet aan boord.
DieVSAontken dathulle Iranesebatessal "ontvries" omdievry1ating van
gyselaars in Libanonte bewerkstellig. '
Sentraal·Amerlkaanse presldente aanvaar'n masieby'nvergadc;ring van
die Organisasie van Amerikaanse State wat op die Contra-rebelle van
Nicaragua'n beroepdoenomteontbindenaandiepolitickeproscssevandie
land dceltc neem. DieContrassa hulle is nie gebonde un die mosienie.
Oliver North. voormallgeluitenant-kolonel in dieVSAsemarini~korps
wat in die Iran-Contra-skandaal skuldig bevind is, begin met 1 200 uur
gemeenskapsdicns. ,
Somallese regerlngsmagte slaan toe op politieke teenstanders ni be·
togings in die hQOfstad, Mogadisjoe, verlcdemaand.
Indli! beginom sy 44 000 troepeuit Sri Lankateonttrek.

"...

Wereld

sy kamer, wat met dol
lamote beplale was;
geneem enverlei. Daama
hethyhulleindiekelder
met kettings vasgebind'
waarhyhullevantydtot
tyd verkrag en gemartel
het,

AI sy slagoffers het
uiteindelik in die pot

, beland - maar die poli-,
sieverslag dui nieaanof
hy-hullege!et het en of
hy hullenet gekookhet
ommalelikervandielig
gameonts1ae teraalc nle,

Kannibalisme was
vera! onder die meeste
primitiewe volke gewild.
DieIroquois-indiane was
veralgesteldopvarsheid
en het hulle slagoffers
lewendig oor die kale
gebraai.

Daar is vandag nog
voorvalle van kanniba
lisme onder ge
meenskappe wat ani
mistiese gelowe aanhang. '

'nPaarjaarge1ede het
ledevan 'n scktein Ga
boen die lewer,hart en
niere van die dorpie se
onderwyser gel!et. Die
testikels is as 'nspesiale
huldeblyk un die "pous~'

vandiesekteinEkwato
riaal-Guinee gestuur. Die
polisie hetontdek da11ede
van die sekte verskeie
mense oar'n paatmaande
vermoor en geeetheL

In 1960 is 'n paar
Italiaanse hulpwerkers in
dieKongo vc:nnoor. Hulle
vleisis aanniksvermoe- '
dende k1antc opdieplaas
likemarkverkoop.

Idi Amin, die voor
malige diktator' van
Uganda. betgeen geheim
van sy Voorliefde vir
mensvleis gernaale nie.
Volgens sydokterhethy
gereeld diebimegoed van
sy vyande geeet.

Een van dieskokkend
ste voorvalle vankanni
balisme watnag in Asil!
voorgekom het, het in
Burma in 1977plaasge
vind. Ses Boedhistiese
priesters isop heterdaad
betrap toe hulle aan 'n
reisiger gesmul het wat
hulle vrol!er die dag
gevang en vermoor heL

Kannibalisme het
waarskynlik ontstaan toe
die primitiewe mens
ontdek het dit is male
Iikeram mensete yang
enteeetasleeusofwilde
diere. Laterhetdiemens
ontdek datdie nogbeter
is omjou vyandete laat
werkas om hullete eet.
Kannibalisrne is deur
slawemy vervang.

Tot en met die 12e
eeu het Europcl!rs - en
veral die Dene - geglo '
datasjy jouvyandeetjy
sy dcugde sal aanneem.

, So byvoorbeeld gee die
hart mood, die brein
wyshcid endiearms mg.

Baie mense wat al
mensvleis geeet het, sa
ditsmaalc saosvarkvleis;'
Kannibale indieSuidsee
verwys selfsnahulslag
offers as "smaale1ike

,varke". - AFP

Alexei Sukletln -
die rt:\ensvreter

student wat in Parys
gewoon het, sy Neder
landsevriendinopge!eL

In 1988 is 'n 43-jarige
Amerikaner weensmoord
op verskeie jong vroue
skuldig bevind. Gary
Heidniek hetdie meisies
in sy Rolls Royce of sy
Cadillac ontvoer en na

eeu vCdateer; gevind.
In Aprilhet hul1e die

sarkofaag van nog 'n
Assiriese, koningin
ontdck. Opdiesteen wat
diegrafkamerverseel het,
was daar 'n inskrywing ,
waarop 'n waarskuwing
aangebring is <!at enigeen
wat die grafkamer bin-,
negaan vervloek salword.
-AFP ,

Eet jou vyand
en word wys!
~rge Manuccl

PARYS - As 'nmens 'n
mens byt, haal dit ge

,woonlik die nuus.
Die mees onlangse

gevalvan kannibalisme
walwCreldwyd opspraak
gemaale het, is di6 van
Alexei Sukletin van die
Tartaarse Republick in
die Sowjet-Unie.

Die mensvreter het
tussen 1987 en1988 sewc
jong meisies vermoor,
gckookenopgteet.Bure
aanwiehydieorlgevleis
- watvolgens homwon
derlike shashlik, 'n
Russiese gereg van
gemarineerde vlcis - wou
verkoop, het onraad
gemerk en die polisie
cmtbied. Sukletin is weens
diemoordopdiemeisies
skuldig bevind· en
terggestel.

Hoewe1 mense in die
algemeen me ander mc:nsc
eet nie het 'n Japanse

Iran·se verslaafdes'
gaan sweet
lEHERAN-Meetas13Ooodwelmverslaafdesen400
dwelmhandelaars is deur die owerhede in hegtenis
geneemnadat 'nultimaturn aandwelmgebruikers twee
wekege1ede verval het. , ,

In Meihetdieowerhede nabewering die namevan
SS000 verslaafdes oprckord gchad. '

Volgensdieultimatum souverslaafdes watnie teen
23 Julie van hul verslawing ontslae geraak het nie,
na arbeidskampc in semi-woestyngebiede gestuur
word.

Valgens'nwetwatinJanuanevankraggewordhet,
isverslawing aanenigesoortdwelmmiddel'nmisdaad
ensaloortredersna "arbeidskampegestuurwordwaar
hullegedwonge ontgiftiging sal ondergaan".

Sedertdie wetvankrag gewordhet, is 822 mense
reedsvir dwelmhandel tereggeste!.

Die owerhede het na bewering230 dwe1mbendes
ungckeer en 35metrieketon dwelmmiddels buitge-
mm., "

Volgens majAbu van die anti-dwelmveldtog het
die prys vanuwelmmiddels sedertdie begin van die
veldtog verdriedubbet - AFP

kryktussen1225 en 625
vC.

Argeolol! het oak
verskeie brons-stand
beelde van meer as 'n
meter hoog in die
grafkamer gevind.

,"_ -In Junie vanj~.ar het
argeoloe50stukkekom

'buisgereedskap en 26
stukke goue juweliers
wu.rewatuitdiesewende

MOSKOU - Daar
is nie genoeg
weggooispuite en
toerusting in die
Sowjet-Unie om
aids meete bekamp
nie, berig die
Russiese dagblad,
Pravda.

Volgens 'n op
name inJulieisdaar
11aids-lyers in die
Sowjet-Unie en is
312 mense HIV
positief gediagno
seer. Volgens diebe
rigsaldiesickle teen
die jaar 1997 'it
hoogtepunt bereik.

Diedepartement
van gesondheid se
koopkrag is na
bewering "beperk",

Die adjunk mi
nistervan gesond
heid Alexander
Kondrussev is:t
bekommerd oordie
verspreiding van
aids. Daar is reeds
aids-gevalle in agt
van dieSowjet-Unie
se vyftien repub- ~

Iieke aangemeld.
Daaris 38 aids

pasiente inMoskou,
19inOdessaen13
inRostoy-na-Donu.
-AFP

Assiriese sarkofaag
werp Jig op verle~e
BAGDAD - Argeoloe het
'n sarkofaag, bedekmet
juwele en honderde
waardevolle voorwerpe,
in die antieke stad van
Nimrod indienoorde van
Irakontdek.' '

Dit is die derde be
langrike ontdekkirig by
die uitgrawings van die
paleis van Koning As
sur-Nazirpal n;watvan
884 tot 858 vC regeer
het. '

Kenners meen die
ontdekking is vanonskat
bare waarde - nie net in
geha!te nie, maarookin
hoeveelheid. .

Die voorwerpe, wat
goed bewaar gebly het,
is in twee leerhouers in
diesarkofaaglangstwee
Iiggame gevind.

Navasingtoonda1 die
voorwerpeaanKoningin
NinliShomiMarmanni,
die koningse minnares,
behoort het.

Kenners isverbaas oar
die goeie toestand van
die voorwerpe aangesien
die grafte van die ko~

nings van Assiril! deur
diegeskiedenis heenger
eeldgeplunderis.

Honderde stene met
inskrywings in spyker
skrifis indie grafkamer, '
wat vier meter diep is, .
gevind. Die ,tablette sal
nuwe Jigwerpopdieurd
van dieAssiriesekonin-

Vrye Weekblad wordultgtgeedeur wending Publikasles Beperk van Br~straat 153,Newtown, Johannesburg. Ole teleloonnommer Is8362151.Oleposadres IsPosbus 42637, FordatM.rg 2033.
, Ole bladwordgedruk deurExcelsior Drukkers (Edms) Bpkvan Lautteweg 2,Stormill.. ' , , ' : '
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'n WpM peler probeer 'n skop van Cameron Oliver afstorm

National Panasonic wil net geld maak

SPORT

byvoorbeeld op Engelse krie ket kan he nie,
maar ek het 'n verantwoo rde likheid teenoor
my aandeelhouers.

..As enige van ons aktiwiteite tot nadeel
van die besigheid sal strek, sa! ons dit in ag
neem."

DieSAKUse veelbesproke township-afrig
tingspr ojek word deur groot maatskappye
geborg,wat groot bedrae geld aan 'n trustfonds
skenk. Die maatskappye weier egter om die
SAKU se nie-rassige eweknie, die Sacos
geaffilieerde Suid-Afrikaanse Krieketraad
(S~KR), te borg.

, DieSAKR beskuldiggroot besighededaar
van dat hulle kop in cen mus met die SAKU
is.

Die SAKR steun 'die brei! demokratiese
bewegingse anti-toerv«;ldtog en beweer dat
die SAKUse afrigtingsprojek swart kinders
gebruik om blankes terug in internasionale
sport te kry .

skillend. As ek 'n fout gemaak het, 'het hy
twintig minute lank na die tyd op my Imp
gedinges. As 'n mens elke week - .en dit het
gebeur - uitgetrap word, doen dit jou spel nie
goed nie."

Verder hou hy sy mond dig oor Du Toit en
waarom hy weg is.

Cameron sien dit as 'n besonder groot eer
om virTransvaal te speel veral omdat dit hulle
vanjaar eeufees vier.

As "soutie" ondervind hy ook nie probleme
om aan te pas nie. "In oorwegend Afrikaanse
klubs, soos Roodepoort, is daar minder
kliekvorming as in Engelse klubs."

Oor Saterdag se wedstryd is hy effens op sy
senuwees. Oil gaan die eerste keer wees wat hy
op Loftus Versveld uitdraf.

Vrydagmiddag gaanhyso 'n bietjie die veld
bekyk en sien hoe die wind waai omdat dit sy
skoppe kanbemvloed.
- Oor sy teenstander, Naas Botha, is hy min-
der bekommerd. '

"Naas sal Saterdag nie na my toe hardloop,
'me. Sy sterk punt is om terug te hardloop en
homself dan in 'n beter posisie in te skop.
Srransky (vanNatal) is 'n hardlopende losskakel
en vir hommoet jy duik.Op Botha "lOetjy die
heeltyd druk: uitoefen. Hyisook redelikvoorspel
baar. Hy is steeds briljant.

"Naas duik nie, daarom gaan ek op homaf
hardloopom oor die voordeellyn te kom."

Oor sy toekoms is hyrealisties. Hy dink nie
dat hy vanjaar Springbok sal speel nie.

"Hoe ouer Naas word, hoe beter vir my.
Vanjaar wi! ek net beter provinsiale rugby

, speel. Volgende jaar sal ek hopelik Spring
bokrugbyspeel."

Dit is natuurlik as Suid-Afrika volgende
jaar - om nie eens van vanjaar te praat nie 

, toetsrugby op sy velde gaan sien.

aas-beste?
van die seisoen is daar nie meer soveel fisiese
voorbereidingwat jy moet doen nie, omdat jy
reeds files is.Jy kan jou tegnieke opskerp.

"Die belangrikste is die geestelikedeel van
jou voorbereiding."

Vrydagaandegaan eet die spelers gewoon
likby LouisLuytse huis, Die paar urevoor die
wedstryd is die aakligste deel van rugby, sc
Cameron.

Tienuur die oggend ontrnoet hulle by Ellis
park. Hulleeet 'n ligte maaltyd van vis, groente
en roomys en drinkCoke vir die suikerinhoud,

Daama is daar 'n lang spanpraatjie en die
mannebegin hulself ernstig op die wedstryd in
stel. Elfuur gaan hulle terug hotel toe en kyk
TV of slaap: "Glad nie maklik nie!" verseker
Cameron.

Voordat hulleop die veld gaandraal die tyd
sostadig dat dit'n slak na Ben Johnsonlaat Iyk,
se hy.

Endanisjy opdie veld enjy moet uithaalen
wys.

Gelukkig haal die borge ook uit en wys.
Vandag is rugbymeeras handtekeninge uitdeel
vir bewonderende skoolseuns na 'n wedstryd.

"Rugby opendeure vir jou. Diesport is baie
meer professioneel as in die ou dae. Toe het
ouens goed gespecl maar nw daaruit gekry
me. Daar is nie'deure oopgemaak vir werk of
borgskappe nie.

"Vandag se rugby is 'n ander spel. Dit is
meerasdieglorievan uitblinkopdie veld.Ook
die finansies blinkvandag uit.'Vir mymaakdit
deure vir werksgeleenthede cop:

Hy geniet dit om vir Transvaal Ie spec!,
vera! noudat Derrick MiMie die afrigter is.
Cameron wi! nie te veel se oor Apies du Toit,
die vorige afrigter nie.

"Minnie is 'n mense-mens. Hy kry reg om
my te motiveer. Met dok Apies was dit ver-

Panasonic in Suid·Afrika, Terry Millar, sc
die SAKU het hom nog nie oor borgskap
genader nie, maar hy is oortuig daarvan dat
hulle dit sal doen. '

"Ons standpunt het nie verander nie. Oit
is 'n sakebesluit, of ons nou betrokke is by
kriekct, tennis or golf.

"Ons kyk na wat hulle ons aanbied, na
wat hulle verkoop. . ,

" Aan die ('inde van die dag, neem ons 'n
sakebes luit· sat ons geld maak, salo ns beter
ar wee!!, nie net in die kort termyn nie maar
ook in die lang term yn."

Millar se National Panasonic se besluit
sal van " deur baie faktore beinvloed word,
insluitend die swart mark, hoe swartmense
daa rop sal reageer" •

Oor die moontlikheid van 'n boikot deur
anti-a part heidsgroepe, het Millar 50 rea
geer: " Alles het 'n uitwerking. Ek is nie
bekommerd oor die gevolge wat 'dit

s Cameron die

Ameen Akhalwaya

'N BEKENDE Japanse maatskappy wat die
teiken van anti-apartheid~tiviste kan word,
het sy betrokkenheid by die borgskap van
rebelletoere na Suid-Afrika verduidelik.

NationalPanasonichetdit duidelik gemaak
dat die dr yfveer agter die besluit geld is, en
dat die borgskap 'n " akebesluit" is.

Anti-apar theidsaktiviste beweer dat dallr
deur die SAUK 'n verband bestaan tussen
die Suid·Afrikaanse Krieketunie (SAKU),
groot besighede en die regering,

By 'n konl'erensie inLusaka vroeervanjaar
het 'n Japanse regeringsamptenaar onder
skoot gekom nadat hy voorgegee bet dat
Japan die VVO se sportboikot teen Suid·
Afr ika ondersteun.

Hy het gese NationalPanlL'ionicdryf onder
lisensie in Suid·Alrika handel dryr.

Die besturende direkteur van National

RUGBY:

Cameron se debuut vir dieRooibontes.En wat
'n debuut was dit niet

Die man wat soos 'n branderplankryer lyk
het geen fout gemaak nie. Sy Iynskoppe was
perfek en sy skoppe pale toe oor. Hy het sy ,
agterlyn blitsvinnig weggestuur, en omalles te
kroon het hulledie Curriebekerkampioen Noord
Transvaal pak gegee. '

In daardiestadium hetdit gelykasofniks in
die Rooibontmasjiense pad nadie Curriebeker
sal staan nie. Hulle het vyf agtereenvolgende
wedstryde gewen, maar toe het dinge begin
skeefloop.Hul teenstanders word ioe dieouens
wat met glimlagte van die veld af stap.

En toe begin die keurders na sondebokke
soek.

Transvaal se probleem het duidelik by sy
verdediginggele, en Cameronerken ruiterlik:
"Ek is nie een van die beste laagvatters in die
land nie.Op skool is ek nooitjuis geleerom te
duik me.Tot in daardie stadiumhet ekagter'n
besonder goeie pak voorspelersgespeelen dit
was nie juis nodig om te verdedig nie. Die

,teenstanders het aan die binnekantdeurgekom •
en vingers is na my gewys.My kop het gerol:

Oordiekeurders isCameron sospraalcsaam
soos oor die politiek.

"Pieter de Haas wat my vervang he!, het
goed gespeel en ek het my beginvoorberei om
die res vandie seisoen klubrugbytespeel.Teen
die Vrystaathet hy 'n swakwedstryd gespeelen
ek het my pick teruggewen:

Teen die Springbok-skimspan het hy soos
Tarzan gespeel en teen Natalverlede Saterdag
so reg uit die handboek geskop. Dievertoning
is met 'n pragdrie bekroon. ,

"Ditlykasoi ek meerdikwels 'gedrop'moet
word," lag hy. .

"lou motivering raak sterker en jy specl
harderom jou plek terug te key.In dit stadium

'Vandag se rugby
is 'n ander spel. Oit

is meer as die
glorie van uitblink

op die veld'

Charles Leonard

SY vri nde enTran vaal e rugby-onder-
teun r noem die blonde kopkoning

Cam ron. Toe Naa Borha vir Cameron
Oliver insy onder-20dacindie weermag
afgerig het, het hy hom ook Cameron
genoem.

Dit is betekenisvol dat Naa hom vandagop
y van noem.

M re kyle di~ twee blonde los kakels mekaar
indie ell! Wlllllleel' Transvaalen Noord-Transvaal
in 'n belangrike Curriebekerwedstryd kragte
m t. Vir albei spelers is dit ook 'n belangrike
wed tryd,

Oliver word deur baie kenners, veralna sy
vertoning teenNatal n die skim-Springbokke,

Botha se opvolger vir die Groen en Gaud
be kou .

Botha peel in sy tweede Curriebekerwed
stryd van die seisoen. Verlede week se wed
stryd teen Suidwes-Afrikais nie as 'n werklike
to ts vir hom beskou nie en nou speel hy teen

n van sy belangrikste mededingers om die
Springbokke se nommer 10-trui.

Intu sen is die internasionale toer wat vir
latervandeesmaand naSuid-Afrika beplan word,
in die weegskaal.

Oliver wil eers sien of die toer plaasvind.
"Ek moet s6 dat 'n m ns moeg raak daarvoor
om vier keer 'nseisoen teendieselfdespelerste
speel. ]y sal jouselfgraag teen die bestes indie
wereld wil meet.

"Ek bly sever moontlikvanpolitiekaf weg,
maar dit is sonder twyfel apartheidse skuld dat
ons ons toevlug tot rebelletoere moet neem."

Cameron is 2S jaar gelede in Kaapstad
gebore, waar hy tot in St 8 aan die rugby-mal
Bishops skoolgegaan het. Ditis waarsy liefde
vir die spel gekweek is.

"Soos enige outjie war rugby speel, was dit
nog altyd my droom om Springbok teword:

Hy het in 1982aanKearsney Collegegerna
trikuleer en is in dieselfde jaar vir die Natalse
hoerskole-span gekies. Nli skool is hy met 'n
sportbeurs na die Universiteit van Natal.

Hy se met 'nskamerige glimlag: "Diemeeste
studente vind uit dat hulle die sosiale lewe
rrieer as hul studies geniet, Ek het ongelukkig
nie genoeg krediete gekry om verder te swot
nie en het dienspliggaan doen.'

Soos die Noordese cowboy het hyook vir'n
paar maande in Amerika- inSan Diego- gaan
rugby speel. ,

Hier hou die ooreenkomste nie op nie. In
1987het Cameron oakspaghetti-rugby in Palma
in ltalil~ gaan speel.

"Ek wouondervindingoorseeopdoenendit
was my geleentheid. Omdatek Latynop skoal
gedaen bet, wasdit vir my rnaklik omItaliaans
te leer. Dit was 'n wonderlike tyd, vera! kul
tuurgewys omdatek alleskon sien waarvan.ek
op skool geleer het.

"Ons het in 'nklein dorpiegewoonen al die
mense geken. Dierugby daaris aan't verbeter.
maar dit is nogsteeds nie wat wonders nie. Die
spelers is baie entoesiasties en leer vinnig.
Hulle sal hul tegniekemoet opknap."

Verlede jaar het Cameron hom weer in
Natal gevestig en die hele jaar vir die B-span,
die Duikers, gespeel. Hy het net een wedstryd
vir die A-span teen Noord-Vrystaat gespecl.

"Met die losskakels Henry Coxwell en Joel
Stransky daar, het ek gedink dit is my lot om
nog vir t n hele paar jaar klubrugby tespeel."

Begin vanjaar het Alan Kruger, die sekre
taris van Transvaal-rugby, hom genooi om in
Transvaal te komrugbyspecl.Cameronwasin'
elk geval van planom in Johannesburg te kom
werk en in Februarie het hyhomdaar gevestig.
"Die rugby was 'n bonus." .

Hy werk nou as produk-kontroleur by
Woolworths.

Hy was een van die steere in die Roode
poort-span wat die Paasnaweek se
Klubkampioen-skapinDurbangewenhel "Oil

_was 'n welkome verandering van verledejaar
toe ek in DurbanCollegiansse span was wat
heel laaste gekom hel

"Oit is baie inspirerendomvir Roodepoort
te specl omdatdaar soveelTransvaalspelersin
die span is:

Die Toetsunie-dagvroegindie seisoenwas
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Die skrywer/regisseur en Jung-kenner Mario Schiess, wat
verantwoordelik was vir Marius Weyers se Report to the Academy en

ander bekroonde eenmanvertonings, wys weer sy staal met Bill
Flynn as Henry Miller in Colossus in Brooklynn en Patrick Mynhardt

as Josef Mengele in Nemesis

RODIN het 'n nuwe kunsvorm geskep:
d ie detail as kunswerk op sy eie. In die
ultstalllng Hulde aan Rodin, deur die
beeldhouer Desmond Greig teen die

agtergrond van etse deur Adami,
Coutetler. l ardera, Moore en Zadkine
word hierd le vryheld vir kunstenaars
gevler. Greig - wat 24 manlike torso's

uitsta l saam met die reisende ,
internaslonale huide -uitstalling - Is 'n
beeldhouer van Mellville wat sy ele

bronsgletwerk doen : die voorwerp wat
gegiet moet word , word toegemaak in

was, wat weer bedek word deur 'n
vuurvaste baadJle. In die oond smelt

die was, en die brons word in die
ruimte gegiet.

Die uitstalllng, in die Natalie Knight
galery In Johannesburg, duur tot 30

., Augustus.

Weyer s wat inlernasionaal posi tiewe
kri tiek uitge lok het. Hy was ook
verantwoorde lik vi r die regie van
Es the r Villa se Vita -wcnner Pous
Johann a II met Jan a Ci llie rs, Andre
Pe iser se Miracle Man en Oario Fo
se Woman Alone me l Saira Essa.

Colossus is reed s dcur Naruk me l
Roger Dwyer as Henry M iller
opgevoer. Oil is Bill Flynn se eerste
vcrtoning by die B lack Sun.

Patrick Mynhardt (bo) as dr Josef Mengele in
Nemesis en Bill Flynn (links) as Henry Miller in

Colossus

gedeel word nie , maar ook die basis
van kuns kon word," se Schiess.

Mill er het die Iewe len volle be
leef en geskryf van die hoogste en
di e laagste soo s wat dit IS; Van die
"Beauty" en die "Beast", en gewys
da t die cen in die ander kan verander.
'n Ware Colossus, se Schiess.

Schiess is noga l 'n spesia lis in
cerunanvertonings. Sy grootste sukses
was Report to an Academy mel Marius

Jare later het 'n familie lid vir hom
die twee Tropic's (Cancer en Capri
corn) uit Japan ingesmokkel en 'n
liefdesverhouding her begin. "Hier
was 'n skrywer mel die mces
toegewyde minag ting vir ko nven
sies van sy tyd. Hy was wonderlik en
onbeskaamd MENS.

"Dit was vir my 'n suiwer geno t
om uit te vind dat my mces geheime
en skuldgeteis tcrde fantasied nie net

"Hoevcel meer is di t nie die geval
waar miljoene lewens bein vloed word
nie?" Dit het gebl yk da t Ju ng se
"A ntwoord aan Job " d ie sleutel ge
had het eli Nemisis is Sch iess se
poging o m die vrae te bcantwoord .

Nemesis isrceds v ir kort tydpcrke
in Pretoria en Kaapstad opgevoer
waar dit uiteenlopende rcaks ies uitge 
10k het.

In Colossus word die belangrikheid
van ind ivid uele de nke en hoe
tecnoorgesteldes soos humor en tragc
die in een mens (He nry Miller) tot
uiting gekom het, ook weer uitgebeeld,

Toe BillFlynn gekonfronteer word
met die leks was sy ee rs te gedagte:
vlug !

"Ek het nie gedink ek sal dit kan
doe n nie . Ek het getwyfel of ek ai
leen die mas van 'n cenman -verto 
nin g sou kon opkom. Ek he t gewon
der of ek op my ouderdom al die
woo rde kon onthou.," het hy van 
deeswcek gese,

Maar Schiess was vol vertroue .
Hy wou niemand behalwe Flynn vir
die rol he nie: "Billis ba ie vcelsydig
as 'n akteur. Ek het so iemand nodig
gehad."

En veelsydigheid is 'n definitiewe
voorvereiste, Want Colossu s draai
die p om die omstrede (intense en
charismatiese) skrywer Henry Miller.

Dit is Schiess se persoon like
huldeb lyk aan 'nskrywer wat 'n groot
invloed op sy lewe gehad het.

Die stuk bestaan uit 'n in terpreta
sie van Miller en voordrag van sy
tekse, Flynn [S Miller in die stuk en
na twee weke se repetisie en Schiess
se ondersteuning is hy no u vuur en
vlam vir sy eerste eenmanvertoning.

Sch iess het in die vyftigerjare as
student met Miller se werk 'kennis
gemaak toe 'n rnede- student een van
Mill er se boeke aan hom voorgestel
het as pu re pornografie . 'n Klomp
van hulle het "ingechip" om die bock,
waarv an al die sappige dele mel
potlood ge merk is, te huur . goeie
waarde vir geld!

Oil is om die rede dat aI Miller se
boeke (behalweColossus of Marousi
- wat die titel van d ie teaterstuk
gemspireer bel - Miller is in Brooklyn
gebore) in Suid-Afrika verbied is .

CHRISDUPLESSIS

Schiess sit paradokse op
die pia ke
DRAMATURG enregisseur
Mario Schiess is ouer as 'n
halfeeu enewe skielik weer
baie besig. Twee vansy
stukke - wat nuwe lewe in
die ietwat lendelam
teaterwereld kan blaas
word vandeesmaand
aangebied.

Die eerste, Co lossus of Brooklyn
mel Bi ll Flynn, begin a l volg ende
week by (lie Black Sun (Woen sdag
16 A ugustus om 9 nm vir slegs drie
weke) . .

En Nemesis, 'n psigologiese riller
me l 'n Naz i-lema word vir die eerste
kee r van 24 Augustus in Johannesburg
by d ie Dalro-reater in ' Windybrow
opgevoer.

In albei stukke is die invloed van
Car l Jung se paradoksale sienings
merkbaar. Schiess is 'n bckende kenner
van Jung en die Transvaalse verteen
woord iger van die Cape of Good
Hope Centre for Jungian Studies. En
be ide stukke se temas is aI lank aan
die broei in die dramaturg se agterkop.

In Nemesis, mel Patrick Mynhardt
as hoofspcler, illustreer die kontr a
diksie dat uiters tes soos goed en
kwaad in een persoon kan voorkom.
Of in Elisabeth KUbler Ross se woorde:
.. Elke mens het 'n Hitler en 'n Moe
der Th eresa in hom of haar ",

Dr Josef Mengele, die Ooods engel
va n A ussc hwitz- Birke nau word as 'n
personifikasie van hierdie verskynsel
in Nem esis gebruik.

Hy was blykbaar in sy "vrye tyd"
(tusse n aI die afgryslike moordbeplan
ning) 'n vriende like , soms hee l sen
sitiewe en ge leerde wese wat wei
kon glimlag.

In die stuk plaas Schiess vir
M engele in die Drakensb erg.

Vol gens Schi ess sock hy allank
na antwoorde op die mees "mind
blowin g" gebeurtenis van die twin 
tigste ee u - die sogenaamde Holo
caus t.

"Jung het gemcen dat elke gebeur 
Lenis in elke mens se lewe betckenis
het," se hy.

John Kani en Joanna Weinberg soos hulle
verskyn het in Janet Suzman se produksie

van Shakespeare se Othello. Hierdie
produksie - wat rekordgehore by die

Markteater getrek het - is nou op f ilm. Oit
is tydens die Mark--opvoeringdeur 'n span
van die BBC verfilm. Die video is verlede

Kersfees deur die BBC ultgesaai. Die
andei' spelers sluit Richard Haines en

Dorothy~AnnGould In.
Othello· The Movie word van 14 tot 26

Augustus by die Markteater aangebied. Die
video sal verkciop word aan skole,
unlverslteite en blblioteke. Verdere

besonderhede is beskikbaar van Erica
Daley by (011) 886-5100. Weinberg speel

ook In Terrence Shank se mini
muslekblyspel March of the Falsettos wat
in September by Wlndybrow op die planke

kom.
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Hanussen (Klaus Maria
Brandauer, regs) verloor 'n

'vriend omdat hy betrokke raak
by die Nazi's

One Night of Sin - Joe Cocker (6)

VAN my soetste herinneringekorn uit die rolprent Woodstock waar Joe
Cocker, soos 'n rubbermannetjie wat te veel snaakse kruie vir ontbyt gehad
hct, die Beatles se With A Little Help From My Friends op die sielswrin
gendste manier uitgrom. Pure hoendervleis!

Hy het aan die wereld gewys dat wit seuns ook kan soul sing. Hulle leer
natuurlik by die swart meesters -Ray Charles is Cocker se rolmodeI.

Dit is twintig jaar later en die.45-jarige Cocker is terug met sy dertiende
langspeler sedertdien. Dit is ook kartonne sigarette, galonne drank en han
devol "malpitte" verder. Ou Gruisstem het intussen . na bewering - redelik
gekalmeer en 'n mens kan dit aan die' langspeIer hoor. '

Sedert ongeveer 1983, toe hy die embarrasserende stropie, Up Where We
Belong saam met Jennifer Warnes vir die klankbaan van An Officer and a
Gentleman, gepleeg het, is die rouheid weg. Daar is altyd 'n paar gladde .
goedjiesop syplatewat homseker toeganklik moetmaak vir die massa-mark.

Dit is besonder jammer, want 'n snit soos die ou Little Willie John
"classic'vFever, wys net waartoe die man in staat is. .

My voorbehoudeten spyt, is One Night of Sin tog 'n genotvolle ervaring..
Goeie popmusiek, met net te min soul. As Calvinisties-getoe persoon is een
aand sesondegenoegvir my.Daremnie elkeaandnie.Dit is hoeek oorCocker
se plaal voel. . .

Plate word op 'n skaal van 0 tot 10 beoordeel

The Man With The Blue Postmodern Fragmented Neo-
. .Tradislonalist Guitar -Peter Case (9)

het.)
Ongelukkig word die aanspraak

dat die Duitse.volk die skcppers van'
Hitler was nie juis ontwikkel nie,
maar eerder oor en oor beklemtoon.

Brandaucr is hier seker veral be
kend as Baron Bror Blixcn in Out of
Africa waarvoorhy 'nGoldenGlobe
toekening en 'n .Oscar-nominasie
ingepalm het. Hy het onlangs sy de
buut as regisseur gemaak met The
Artisan en hy vertolk die hoofrol in
die komende French Revolution.

Lieflike titel . dieselfde musiek.Case (ek neem aan lesers sal nie omgee
as ek nie die heeltydna die titelverwys nie) maak musiek in die country-rock
en folk genres. Diemusiek is soos die wat The Byrds,The Eagles, Ry Cooder
- gaskunstenaarop een van die snitte - en Jackson Browne maak of gemaak
het. Dit is baie toeganklike musiek, met smaak opgedis. .

Koop dit gems en vra maar net vir Peter Casese nuwe langspeler. Ek is
.. seker enigeplatewinkelwat sysout werd is, sal weetdit is The ManWith The
...whatever.

. ,

. John Cusack (Joan· .
.. se kleinboetie) raak

.. verlief in Say
.. Ariything. Die prent

.~. is gebore uit 'n
, toevallige
mymering van

vervaard iger James
Brooks wat eendag
'n pa en 'n d"ogter .

hand-aan-hand sien
loop het. Dit was 'n
mool gesig, maar
lets het hom laat
dink: "Se-nou die

pa wat sy so
vertrou Is 'n
skurk?"Say

Anything Is die
verhaal van 'n Jong...

rebel se
lIefdesverhoudlng
met 'n blochemle

student, en die
verhasl van die.

studentse
verhoudlng met

haar pa•.

hyin dieopenbaardie afbrandingvan
die Reichstagen die tyd kom nader
dat sy vuur('n simbool wat deurentyd
in die prcnt oordryf word) geblus
moet word...

Szaboslaag daarin om die onwil
lige profect 'n analoog van Hitler te
maak in die sin dat albei weerligge
leiers van die massa se ontevreden
heid waseerderas die skcppers daar
van. (In die' ware lewe deel hulle 'n
geboortedatum, .'n geboorteland en
die feit dat albei hul name verander

Joe Cocker

Ajiiii! Die Staatsteater in Pretoria gaan op 18en 19 Augustus uit synate
bars wanneer 'n internasionaledansaand daar aangebied word. Altesame
500 kunstenaars uit 16 verskillende lande sal dans • geborg deur die
Maatskappyvir Europese Immigrasie, Truk en die Ingrid Eksteen
Agencyfor the Arts in Pretoria. .

.Endanis daar natuurlikdieAmazuluNgoma-dansers vandie Deelkraal
myngroep . vyftig dansers en tien trornslaners.

DieHollandse Molenwiek-groepsal dans metbegeleidingvan 'n uiters
waardevollc instrument, 'n antieke draaiorreltjic, . ,

Hongarye sc MarraTanc Csoport-danscrsspog met hul r-----------------------------==---.
unieke botteldans, en die Suid-Afrikaansc Volkspclers
gaan polka's en mazurka's dans, endie tradisionclc Becsvelgooi
herhaal.· . . ..

Yeti ons eic Grieksc boertjie, die Jose Montoya Dans
tearer van Pretoria en die BoliviaanJose FlavioHerediasal
onder andere ook optree.

Blokbesprckings kan - teen' afslag - gcdoen word by
Elsie Viljoen by Truk, tel (012) 322-1665.

* DieNational Democratic Marimba Orchestra van
die People's Republic of Yeoville hct by navraag aan die
Vrye Weekblad gesc hulle sal dit nooit oor die hart kry
om die rooi-oogvastrap so nahy aan Pretoria Sentraal
uit te voer nie,

voorspeI.
Die Nazi's se propaganda-hoof

probeer hom werf om sy kragte tot
voordcelvan die Nazi's in te span.

.Die druk op Hanussen . wat van
alle kante kom • word groter terwyl
hy die naderende swart wolke oor
Europa "sien" (die groat inflasie, Hitler
se mag,die vernietiging watvolg...).
Maar hy weier om die "brandende
skip" (Duitsland) te verlaat. '

, Uiteindelik, onder die uiterste
sosialeensielkundige druk, voorspel

Een aand se sonde is genoeg

Meksikaanse
bistro, kroeg en

biljartkamer

,787·7987

BO
, Vry: Band of

Gypsies

Sat: Fat City

So: Jack's Band

Wo: Nell Solomon en
The Passengers

Do : Fat City'

ONDER
Vry en Sat: Della

Layton

So: Pierre van Staden

Siener tussendle Nazi's
CHRISDU PLESSIS

D/: Colin Shamley

Wo: Ian McCormick

Don: Annie
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HANUSSEN • wat vandecswcek
begin wys• is die verhaal van 'n
hcldcrsicndc verhoogkunstcnaar
watvasgevang raak in die
opkoms van Hitlerse Derde
Reich,

DIeregisseurtrekparallelletussen
dieontluikendemagtevandiewereld
se bekendste diktator en die siener,
en indie prosesworddieprentook 'n
realistiese uitbcelding vandiesielkun
dige en maatskaplike oorsake van '
middel-Europese totalitarisme. .

Die Hongaarse regisseur Istvan
.Szabo,die OostenrykseakteurKlaus
"Maria Brandauer en die kinemato
graaf Lajos Koltai werkhier vir die
derde keer saam (hulle Mephistohet
in 1981 die Oscar vir die beste
anderstaligefilmgewen,enhulColo-

, nel Redl is deur die BritseAcademy
bekroon asdiebestebuitelandse prent).
Hanussen is ook vanjaar se inskry
wing vir 'n Oscar-nominasievir die
beste buitelandse film,

Hanussen begin met 'n bloedige
geveg tydens die Eerste Wereldoor·
log op die front tussen Oostenryken
Italie. Schneider word in die kop
gewond. By die militere hospitaal
ontmoet hy 'n Freudiaansepsigiater,
dr Bettelheim, vertolk deur Erland

, Josephson.
Beuclheim ontdek dat Schneider

'n hipnotiese proses (wat hy noem
"oordrag van wil") kan bemcester 
en Schneiderse vcrmoe om in ander
se gedagtesfond te vroetelhelp hom "
baiein sy verhoudings met lode van,
die teenoorgestelde geslag.

Nli die oorlog vertrek Schneider
na Wenenwaarhy met 'noud-ofisier,

.Nowotny (Karly Eperjes), sy talente
as hipnotiseerder en heldersiendevir

, die verhoogontwikeI.Sy verrnoeens
-word duidelik bewys as hy <raak
voorspel dat 'n passasierskip gaan
sink.' " '

Dan,. in Berlyn onder die ver
hoognaamHanussen,wordsy "kuns"
uiters gewildSy geheimsinnige talente
• soos sy gevoeligheidvir die bevel
king se woede en frustrasie - kom
uiteindelikonderdie aandagvan die
Nazi's.Hyword uitgelokomHitlerse '
oorwinning in die verkiesing te ,



Politiek en metafisika van sand

Regie: FRANCOIS SWART
metJeremy Crutchley,Fiona
Ramsay, Michael Richard
"Koe! en klassisk" - Star
Alexander·tuter. 12 Aug - 2 Sep

van 'n butch manslaner verander in 'n
afgelcefde koker, alles binne 'n
oogwink wanneer sy vir Koot sien
waar hy wyn drink in sy lorrie,

Sy doen dit met haar heupc, By
Buks gooi sy haar gewig rond van
een heup na die ander asof sy 'n sak
aartappels op 'n billie hup, By Koot
swaai sy hulle so hoela-hoep.
Deurwinterde aktrise.

Haar impuls is om Koot te vra vir
'n vuurhoutjie vir die sigaret wat sy
uit haar voorskoot grawe. Nee, se
Ilse, steek hom self aan en dan check
jy hom uit oor die vlammetjie,

Nog 'n stukkie politiek: hou jou
vlam eers vir jouself.

Maar 'n mens kan nie sommer die
rook op enige plek op die verhoog
uitblaas nie. Daar's woorde tussenin.
'n Paar minute lank oefen hulle om
dit reg te doen. Naderhand het Marie
haar sigaret tien keer aangesteek. En
Gys net soveel slukke water uit sy
bottel geneem.

Waar's die politiekhier? Die Groot
Suid-Afrikaanse Revolusie, die bran
dende sigaret wat almal besig is om
aan te steek?

Volgende oefen Marie haar ver
hooglag, 'n vulgere een, Kraaiend
van die plesier. Sy laat dit so natuurlik
klink cia! ek wil rondkyk wie so
snaaks is; Dan hou sy skielikop en se
vies: "Ek het dit so goed by die huis
gedoen." ,

Andre Odendaal sit nog steeds en
kielie aandie duif in sy kop. .

Die heel eerste toneel word
geoefen. DieskoneFransien, gespeel
deur Henrietta Gryffenberg, loop op
teen die oprymuur, wat lyk of dit

.- gebou is vir 'n vliegtuig om teen op
te styg.

Sy tuur verlangend uit oor-die
wocstyn, gooidan'n papiervlicgtuigic
in die lug. Dis die soort provoke
rende teatriesc bcc1d wat 'n mens
nou aJverwag van Ilse van Herncrt,
loshande die oorspronklikste onder
die jong regisseurs.
, Henrietta pas uitstekcnd in die rol "
van die eensame, innerIikverskeurde '

. . Fransien. Haar DC is te groot vir die
wereld, haar slanke lyf net reg.

Agter en om die muur sal daar op
.openingsaand 'n groot hoopsand wees,
die opdringerige woestyn.tSy weer

, Chris Barnard hetdit net as metafoor
bedoel, verduidelik Ilse later, maar
vir haar is dit meer: sy wil he die
gehoormoet reageerop die metafisika
daarvan, dieverslcriklike geheim
sinnigheid en verskriklike grootheid
van die woestyn, . ,

As regisseurvan dieTagtigs gaan .
dit nie meer vir haar om die plot wat
die spanning uitbou nie, se sy. Dis
nouvisuelesuggesties watdie magspel
tussen man en'vrou iets rnetafisies
moet maak, 'newige kenmerk van
die landskap, interpreteer ek.

Wanneer ek loop, verdwaal ek
, hopeloostussen'al die masjiene.

Waar is die"lifts~' vra ek aan 'n
werker. Ek wect nie, ~ntwoord hy.

Wanncer ek weer bogronds korn,
hct 'n visiocn in my kop posgcvat:
van morge en morge ondergrondse
masjicnc wat, die sand van die
Noodtoestandelike Pretoria se stratc
afsuig. En iewers in:die rniddel, in
die maag van die masker, sit Ilse van
Hemert en haar span en probeer 'n
bietjie daarvan terugsit, in die mense
se steele,' in hulle pruike, in hullc
koppies koffie ...

Breggie maak haar entrance. Sy
vlieg vir Pieter Brand' in, wat die
bedonnerde Buks speel, slaan hom op
sy skouer. dan oor die kop, dan weer
op die skouer. Watter een, vra sy vir
Ilse.

Dis die eerste stukkie politiek.Want
as jy 'n man op die skouer slaan, ruk jy
hom net 'n bietjie reg. Slaan jy hom
oor die kop, raak hy dalk die kluts
kwyt, en word 'n politikus, of iets.

, Marie het 'n tawwe roI. Sy moet

Tronkvoel Lee Umstetter (gespeel deur Nick' .
Nolte) is people's playwright in die tronk. '

Elke aandls hy en sy selmaats 
moordenaars, swendelaars, gewapende

, rowers en flashers - vry en baie naby aan
Broadway terwyl hulle sy stuk opvoer. Die

moeilikheid kom wanneer hy die
teatergeselskap probeer bymekaarhou

wanneer almal op vrye voet is - en wanneer
die dramaturg beset dat sy "oorspronklike

stuk" nogal bale ooreenkom met Jean
Genet se Death Watch.

Hoewel die prent die verhaalvertel van ~ee'
Umstetter en sy Barbed Wire Actjng

Troupe, is daar 'n bietjie bygeborduur in die
prent, se die draaiboekskrywer, John

Hancock.

soek om te rook.
Andre Odendaal is die "nice guy".

Hy wys my waar om koffie te kry,
agter die denkbeeldige lorrie, met
poeierrnelk en 'n suikersak wat al in
repe geskeur is soos almal die laaste
bietjie suiker probeer bykom het.

Dan gaan sit hy weer en prewel sy
woorde, sy een hand se vingers op 'n
knop tussen sy oe. Hy lyk soos 'n
toorkunstenaar wat 'n duif uit sy kop
probeer trek.

sieninge en openhartighcid oor sy seksualiteit wat tydens die ';crhoor '
uitgekorn het, het baie mede-aktiviste oor hulle seksuelc vooroordele
laat nadink. Albei het tronkstraf uitgedicn. Out in Africa wys wat dit
beteken om die Suid-Afrika van vandag gay en politic's aktief tcwees
in Suid-Afrika vandag, Regie dcur.Melanie Chait. '

The Life and Times of Harvey Milk is 'n soort kombinasie van die
twee: 'n dokumenter oor 'n prominente gay persoon watverrnoor is .
deur Robert Epstein en Richard Schmieschen. Die prent wys Harvey
Milk se buitengewone reis na mag in San Fransieo in die jare sewentig.

Hoe die langhaar, gay kamerawinkeleienaar uit die slaperige
Castro-distrik een van die mees kleurvolle en invloedryke verkose
ampsdraers van sy stad geword het, En een van die mees prorninente
kampvegters vir lesbiese, gay en ander minderheidsregte.

Dit begin met die terugflits van die TV-aankondiging van die moord
op die Supervisor (hy het drie keer tussen 1973 en 1978 gestaan vir
burgemeester en dit nie gemaak hie) en sy minnaar Mad George
Maseoni in Milk se kantore in die Stadsaal deur ene Dan White, 'n ex
Supervisor en voormalige polsie- en brandweerman. Dit wys ook hoe
Milk sy eie dood voorspel op band voorspel het, •'.

Looking for Langston word beskryf as 'n liriese meditasie'J'oor
swart en wit gay identiteite" • Dit gaan oor die lewe en werk van
Langston Hughes in 'n jazz en blues besmette Haarlem van die jare
dertig en veertig.

Die werk van ander digters soos Essex Hemphill word ook teen die.
agtergrond geskets. Regisseur Isaac Julien haal James Baldwin aan:
"A person does not lightly elect to oppose society. One would much
rather be at home among one's companions than be mocked and
detested by them."

lise van Hemert, Pleter Brand en Henrietta Gryffenberg beslg om te repeteer
vir Taraboemdery

Chris
Barnard se

Taraboemdery
word met

regte sand in
die

Staatsteater
opgevoer.

HANS
PIENAAR het
'n repetisie

ondergronds
gaan bywoon

de Villiers, alias Koot, in sy pruik sit
en water drink uit 'n Tassenberg
botteI.

DisMariePentzsebeurt vanoggend.
Sy's die oujongnooi Breggie wie se
ou lyf "al gegee en geneem het", En
sy giggel in 'n hoe stemmetjie: "Die
senuwees knaag my op." '

Sy doen 'n paar armswaaie en'
palmdrukke op die vloer. Die ander
akteurs loop rond soos skoolkinders
wat 'n nuwe plek op die skoolterrein

Kampvdgters vir gay regte opsilwerdoe~
""\\ '

DIE Weekly Mail se filmfees~at volgende maand begin sluit ten
minste vier flicks in met gay temas, ' ,

Seker die belangrikste is Pri~~' up your Ears wat die verhaal vertel
van die bekende Britse dramaturg Joe Orton en hoog aangeskryf is in
Amerikaen Europa. Orton, die skrywer van Loot, Entertaining Mr.
Sloane en What the Butler Saw, is op 9 Augustus 1976 deur sy minnaar
Kenneth Halliwell met 'n hamer in sy slaap vermoor in die twee se
woonstel in Islington. Halliwell het 0:1 die moord aan 'n oordosis '
barbiturate beswyk.

Gary Oldman (Criminal Lawen Sid Viscious in Sid and Nancy)
vertolk die rol van Orton. Die regisseur, Stephen Frears, het die prent
gegrond op John Lahr se biografie (afkomstig van Orton se dagboek)
wat verlede jaar gepubliseer is.

Prick up Your Ears wys Halliwell se groeiende misnoee met die
emosionele mishandeling en ontroudheid wat deel was van die drama
turg se stygende roem,

Hoewel die prent Orton se ietwat ongure lewenswyse noukeurig
uitbeeld (die bedwelmende gerinkink met leerbedekte seuntjies by
publieke toilette en jong Morrokaanse knapies tydens 'n "vakansie" in
Tangiers), vermy Frears di~50ortdetail wat sommige heteroseksuele
persone kan kriewelrig-maak; Camee-rolle deur Vanessa Redgrave en
Julie Walters.":

'Nader tuis is die dokumenter Out in Arriea wat beskryf word as 'n
huldeblyk aan die bekende Suid-Arrikaanse gays Dr Ivan Toms en
Simon Nkoli. Dr Ivan Toms was die eerste wit Suid-Arrikaner wat
diensplig geweier het en die stigter van die End Conscription Cam
paign wat alternatiewes vir nasionale diensplig soek,

Simon Nkoli is een van die 221ede van die Delmas-verhoor, Sy'

,>1 1 '

"DIEwerklike politiek is tussen
manen vrou," se regisseurlise
van Hemert beslis. En jy sien
wat sy bedoel as jy 'n repetisie
van Taraboemdery onder in die
Staatsteatcr bywoon.

Die repetisielokaal lyk soos 'n
beheerkamer onder in 'n myn. Die
pype loop kruis en dwars teen die dak
en muyre en voer lug en water en wat
nog heen en weer.

Dis eintlik 'n high-tech grot Me05e
kan mekaar maklik hier aan die hare
rondsleep en wegkom met iets laf
soos: "Ons toets ons pruike."

'n Masjien is een van die sentale
metafore in Chris Barnard se klassieke
stuk, wat al bcskryf is as die beste
drama wat nog in Afrikaans geskryf
is. Die masjien is Koot se lorrie, wat
met sy geheimsinnige vrag afkom op
die verlate gehug Karnmagas in die
Namibiese woesteny.

Dis 'n kans vir die bedonnerde
garage-eienaar Buks om te peuteraan
'n enjin, en die windgat Koot om te
peuter aan Buks se vrou, die woe-

. stynblom Fransien.
Die taal van die masjien is som

mer gou gelaai soos net Chris Bar
nardkan: "Onskenmekaar. Ekenmy
trok. 005 laat nie ander ouens tussen
in foeter met 'n geservice en 'n ge
mors nie," se Koot.

Maar in die repetisie is die masjien
nog twee designerstoele waarop Gys.,

"

,.
f

I
I

deur Jean Genet
Regie: DIETER REIBLE
Windybrow: tot 12 Aug
Momentum,
Staat.teater Pretoria:
18 - 26 Au

VryDag!11Augustus 1989 83



oud-sprtnqbok maak 'n hemelse wyn!

::.:.:::::

ETEEN
DRINKE

jou spyskaarte beslis arrner wees.
Volgende week meer.

KOOS COETZEE

ontbyte waarvan die hoofbestandecl
twee eiers is - soos geposjecrdeeiers
- stap aanRIO toe. Goueeicrs, seker.

My rekening was R12,14. Goue,
'gebrande ontbyt. ,

My vriendin met die blonde hare
se sy het onlangs pragtige bevrore
tert daar geeet,

Blyweg.
KOOS COETZEE

satyn, en mel 'n lieflike vrugtigheid
wat die belofte het om 'n paar jaar
lanktebou,Ditsal 'nversamelaarswyn
wordnog voordatdit vrygestelis.En
dit is nie goed nie omdat dit beteken
dat voorrade nog kleiner sal wees.

Ditgee mensbaie hoopdatJannie
en Ellen Engelbrecht hierdie plaas
binne tien jaar tot die toppunt van
rooiwynproduksiein die landgevoer
het.

Hoekom, wonder ek,isdaarsoveel
plekke met 'n baie langer wynbou
geskiedenis wat nog steeds middel
matigewyne maak?

Rust en Vrede is 'n skitterende
voorbeeldvan watgedoenkan word.

yskristalle baie fyn op soda! die
eindresultaat glad is en maklik op
die tong smelt.

Menskan ooksorbetssonderso 'n
masjientjie maak deur die kristalle
met 'n lepel of iets anders te breek
wanneer dit begin vries, maar die
resultaat is nooit dieselfde nie,

Dit is een van die minonontbeer
like masjiene in die kombuis ... as jy
sorbets wil maak. En daarsondersal

Jak praattwak
DIE verhaal van my gesteelde kar is nog nie oor nie. Miskien kan ek 'n ver-
volgverhaaldaarvan maak. " ,

Ek het onlangs twee briewe ontvang nadat ek Ete en Drinke se lesers
uitgcnooi hetom kommentaarop Yrye Weekbladse kos-en wynblad te lewer.
Ek het die versoek gerig nadat 'n meningsopname getoon het dat 'n hele 29
persent van VW se lesers nie die blad lees nie.

Ek het dit ook gerig omdat my vriend Jak alewig
'n duisend resepte op die blad wil he, en ek se nee, ek
wil gesels hoewel daar ook resepte sal wees.

Ewenwel, ek het twee briewe uit Johannesburg
gekry, een van 'n Afrikaanse man en die ander van 'n
Engelssprekende vrou. Albei het gese hulle het nie
VW se vraelys ingevulnie, maar ek moetmy nie aan
Jaksteur nie: die resepvirdie blad is regal is, daar nie
baie resepte op nie en groete vir my en BJ.

Ongelukkig kan ek die briewe nie plaas nie, want
hulle was in my gesteelde lear. '

",' Geagtebriefskrywers, eklean julIenamenieonthou
nie (ek stap aan in jare) maar my dankvir die briewe

, en my apologie dat ek dit nie kan plaas nie.
.' Die vrou, wat Jak g66d geloop het, het gese sy

sukkel met die Afrikaans. Miskien maak ek binne 'n
,klompie maande 'n boekvan hierdie rubriek - met 'n

; , paar artikels wat nog nie verskyn het nie • en gee dit
sommer gelyktydig in Engels uit.

Skryf gerus weerl ' '
" • .' , KOOS COETZEE
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was hulle oor my ge~ondheid be
sorgo

, Ek vra die kelner om die spek te
vervang. Nadat ek klaar greet het,
noem ek weer die gebrande spek en
die kelner verseker my baie van hul
kliente verkies dit so.

Noudit is 'n nuutjie:HydeParkse
kliente hou van gebrande spek.

Die restaurant is duur. Ander

Iselke
mlddag en
aand cop,

482-2477/8:

1(pafa f}J{U ':

1l.¢aurant,. . ~

Cafe Royale, Hyde Park
Corner. Jan Smuts-Iaan

halfliter, Selfs 'n restaurant het niks
meeras dit nodig nie.

Dit bestaan uit 'nkom met 'n
draaiende lem binne-in waaropjy 'n
dekselplaas. Jy gooi die vrugte- of
roomysmengsel daarin en die lem,
wat baie na aan die kante beweeg,
draaiaanhoudend terwyldie inhoud
afkoeL

Wanneerdie inhoud begin vries'
draai die lem steeds en breek die

Moenle hier ontbyt eel nie!

'n swcempie van blockornindie geur
en 'n baie klassicke smaak. Hier is
iets uitcrs uitcrs spesiaal!

'Dievolgcndeeen was 'n wyn wat
in Oktobervanjaar vrygestel word. ,
Ditword 1986Rusten Vrede genoem,

, niksmindernie,niks meernie,Dit is
'n wynwatJannie hoopdie landgoed '
beroemd sal maak.. 'n versnit van
caberneten merlot wat slegs op die
plaasen nie in die handelbeskikbaar
sal wees nie. Miskien sal dit later
wyerversprei word. ,

Hieris 'n volmaakte versnit, met
'n briljantevoorkoms, 'n fyn en sub
tielegeur, en 'n heerlike srnaak,

So maklik om te drink, sag soos

HIERDIE restaurant het 'n pre- '
tensieuse spyskaart. Ek het die
spyskaart deurgekyk en glad
nie vertrou wat ek gesien het
nie: 'n groot klap Franse
pretensie met groot pryse vir
klein gereggies.

Ek besluit toe om 'n tradisionele
Engelseontbyt Ie bestel. Ek vra die
kelnerof teeenkoffie by die brekvis
ingesluit is. Nee, se hy. Dis ekstra.
Al ooit gehoor van 'n ontbyt sonder
koffie of ICe?

Hulle bring darem die tee voor
die kos, maar die tee is lou. So ook
die "kookwater" wat saamkom. '

Ek wag vir die kos totdatdie tee
koud is. ' ,

Hierkomdiebord metspek,twee
" klein varkworsies, twee eiers met

paprika daaroor vir die vertoon, en
ietwatvan 'n garnering.Daaris egter
'n probleempie: van die spek is
pikswart gebranden bitter.

Ekkrap toe die spek op 'n klein
bordjieen wag vir my roosterbrood.
Die yskoue roosterbrood kom aan
toedieres vankos koudis. Ekhet wit
roosterbroodbestel maar kry toe 'n
kombinasiewit en bruin - miskien

- .
Restaurant en Galery
Nuwe Helshoogtepas

02231·91269

Ons verskaf heerlike oggend- en
middagtee met skons,

brandewyntert en room........... ,

Ons bledook 'n
ultgebreldea lacarte-spyskaart

op die terras.
, Oop Dlnsdae tot Sondae

Mlddag· en aandete
Dis raadsaam om tebespreek

. Toe op Maandae
Gelisensieer

Geniet luilekker dae in die
asemrowende natuurskoon van die

nuwe Helshoogtepas

,.
••••.' .

I

Die wyn is nege maande in nuwe
eikehoutgehou en die resultaat kon
mensamper verwag: 'nbaievrugtige
wynmet 'n goeie bouwatgoeie hout
vertoon. Dit is 'n heerlike elegante
wynwathopelik baie mensese sien
ing van shiraz sal verander.

Toe kom die 1988 Rusten Vrede
Cabernet Sauvignon: 'n wyn met 'n
'ongelooflikekleur, dig en swart, en
'n volheid van geur en smaak. Die
wynis'ndigte, ryk, vrugtige,houtige
cabernet wat so gekonsentreerd is
dat dit arnper on-Suid-Afrikaans is.

Dit is die naaste watons ooit aan
'n Kalifomiese cabernet gekom het!
Hier is 'n werklik hemelse wyn met

Oor sorbet in die winter

by die Mark-Teater

", Mark-Teater ", '
'Breestraat, Newtown

Ons isoop
Dinsdag tot Vrydag ,

vir
middag- em aandete

Saterdae ,
sleqs aancjele

Telefoon 838-69660

GEKIES AS EEN VAN DIE
TOP TIEN-RESTAURANTE

" AAN DIE RAND

BJ LANKWARDEN
skryf oor Jannie

Engelbrecht se nuwe
wyne

"SENDING Christmas cards in
June." sing Bob Dylan in een
van sy liedjies.

Vandag en volgende weekwilek
dieselfdedoen: sing oor sorbets (of
vrugte-yse soos Leipoldtditgenoem
het) in die hartjie van die winter.

As die idee van bevrore nagereg
in die winter jou laat gril, kan jy

.hierdiehierdie rubriek wegsit totdie
somer,of dit lees net voordatjy jou
baadjieof trui uittrek waar jy knus
voordie kaggel sit en bale

Wat is sorbet? vra cen van my
minder kulinere vriende my die
anderdag. Sorbet, se ek, is bevrore
vrugtc,Bevrore vrugte? J3, bevrore
vrugtemet 'n suikerstroop by. Maar
is dit Iekker, vra hy. Oil is heerlik,

.' disamperonontbeerlikas 'nnagereg,
en dis 'n skande dat ons in hierdie

.land met ons heerlike vrugte skaars
daarvan weet en dit omtrent nooit
maaknie. 0, se hy, effe afgehaal.

Ek verduidelik toe aan hom wat
sorbet beteken, Dit is doodeenvoudig
fyngemaaldevars vrugtemet'n suik

, erstroop daarby waarvan jy "roomys"
(sander die room) maak.Jykan sorbet
van enige vrug maak, Dit is nie ryk
soos roomys nie, behou die smaak
van die vrug, en dis 'n goddelike
nagereg.

Begin seek na 'n sorbetrnaker vir
die somer, Hulle is ongelukkigduur
en word hoofsaaklik uit Italie in

, gevoer - ek dink nie enigiemand in
Suid-Afrika het al daaraan gedink
om dit plaaslik te vervaardig me.

Ek het onlangs gesien dat 'n
piepklein sorbetrnaker vir R300

geadverteer is. Dis
..-;.-------~--~------. duur maar dis 'n

belegging vir 'n
leeftyd, ,

'n Sorbet- of
roomysmaker is 'n
klein vrieskassie
waarinjy 'n sorbet
of roomysmengsel
gooi - party neem
minder as 'n

TYDENS die eerste tien jaar '
wat oud-Springbok Jannie
Engelbrecht die historiese Rust
enVrede-landgoed naby
Stellenbosch besit, het hy
daarin geslaag om die plaas se
naam stewig op die landkaart te
plaas as een van ons voorste
wynplase wat in rooiwyn
spesialiseer.

HoewelJannie self 'n wynmaker
vanformaatis, het hyKevinArnold,
Suid-Afrikase kampioenwynmaker
van 1986,in diens geneem.Die twee
vanhullewasverledeweek in Johan
nesburgom ons in te lig oor 'n paar
van die nuwe ontwikkelinge op die'
plaas.

Dit was 'n groat voorreg om 'n
paar van hierdie landgoedse merk-
waardige wyne te proe. ,

Hoe meer ek merlot proe, hoe
meeroortuigraakek dat hierdiedruif
goedmetcabemet en uitstekendmet
pinotage en pinotnairvermeng,maar
op sy eie kort dit iets wat 'n groot
wyn daarvankan maak.

Daaris 'n paar uitsondcrings, veral
'n versamelaarswyn wat deur Kevin
Arnold in beperktc hoeveelhedcvir
Delheimgemaak iscn 'n goeie wyn
wat WalterFinlayson van Glen Car
lou gemaak her, Ditis egter uitson
derings,

Rust en Vrede het 'n rnerlot-wyn
maar of dit as sulks gebottel gaan
wordweetek nie. Ditsal heel rnoont
Ukin 'n versnit eindig.

Die 1986Rusten VredeCabemet
5auvignon wat 14 maande in nuwe
Nevers-vate verouder is, is 'n fyn
balans tussenbessiesen hout. Dis 'n
baie aantreklike wyn wat 'n klomp ,
aanhangers vir Rust en, Vrede sal
werf.

Die 1989Rust enVredeShiraz is '
in Amerikaanseeik verouder en die '
aanvanklikevrankheidvan die hout
is teenwoordig, maar soos dit ver
'ouder sal dit verdwyn. Dis 'n baie
skoon shiraz wat reeds aangename
drinkbaarheid vertoon maar dit sal
sekerlikbinne 'n jaarof twee verbe
ter.., . ' ,

'nBaieaangenameverrassingwas
'n cabemet/shiraz-versnit van 1988.

:=::;::=::::=:==================== ~Qe "P*nmie(Y
••••

84
VryDag' 11 Augustus 1989



Richard Grant In Withnailand I

Nugterpad
na sukses

os

sy moet 'n politieke boek skryf.
"Kyk ek besef skrywcrs het 'n

veranrwoordclikhcid, Ekwasvirsewe
jaar aan swart Iydingblootgestelen

, ook aan Afrikaner-Iyding. Maar ek
is wit. .

"Dit sou vrecslikpretensieus van
my gewccs het om oorswart lyding
te skryf. Ek ly nie. Ekbeskou dit as
oneerlik en ook onderdrukkendom
te se 'ja ek besef ek het'n deelin jou
onderdrukkingmaarkomlaatek tog
nou maar daaroor skryf,'

"Witmense kandit somaklik doen
want hulle het toegang te' al die
regte kanale. Ek dink my rol moet
wees om wit mense en Afrikaners
voor te berei op daai dag wanneer
hulle nie meer baas gaan wees nie.
Dis 'nvreeslikeAfrikaner-ding daai,
baas wees. Maar ek doen dit op 'n
persoonlikevlak, niein hierdiebook
nie. Ekstem saam metSteve Biko."

Moordop Brandvlei, se Christina,
is 'n boekwat'n mensmaarnetlangs
die see of op die strand lekker kan .
lees.

"Die karakters is almal mense
watonsken.Die nouveaurichegesin
met die tweeling en die Kaaps-Hol
landse huis in die middel van die ,
Vrystaat. Die vrypostige dronkgat
gesinstydskrifjoemalis.

"Ek het in hierdie geval 'n goeie
polisiemangeskryf.Ekwou 'nslegte
een skryf maar ek wil hom weer
gebruik.Ekdink ek doendiepolisie
'n groot guns met Sersant Pienaar.
Ek het probeer om sy menslikheid,
sy naYwiteit te wys,"

Christina is in die Vrystaat ge
, bore en het op 'n plaasnaby 'n klein
dorpie wat met 'n B begin,grootge-,
word.

"Ek het geskryf oor wat ek van
. weet. Baie mense gaan dink ek het

oor my tuisdorp geskryf maar ek
ontkcn dit absoluut. My volgende .
boek is oor Benoniof Boksburg, ek
is nog nie seker nie."

MINmensesal glodat diekonstant bedwelmde
anti-held, Richard E Grant - in die babelaas-kul
tuskomedie Withnail and I oor die laaste stuiptrek
kingsvandie sestigerjare in Camden Town - nie
rook of drinknie. Maardis waar. Hy "doen"ook
nie dwelms nie. '

"Die kettingrokery in Withnail was bitter moeilik," het .
hy onlang in 'n onderhoudmet NME erken. ' '

Dit maaksin as mens insiendat slegs fanatiese nugter
heid sulkefenomenale sukseskan waarborg.Richard is een
van die min jong Suid-Afrikaanseakteurs Wilt dit oorsee
"gemaak" het. Na die sukses van Withnail en I is al wat 'n
rolprentbaasis op sy drumpel.En nie net in Engeland nie.
Twee vandie flieks waarinhydie hoofrollespeel,Warlock
en How to get Ahead in Advertising het sopas in 1400
Amerikaanseteatersgeopen.Laasgenoemdeis ookgeskryf
en geregissecrdeur BruceRobinson wat vir Withnail ver
antwoordelikwas.

Binnekort word Bob Rafelson se Mountains of the
Moon, 'n epiese grootgeldproduskie oor die 1ge eeuse
ontdekkers Sir Richard Burton (nee nie daai een me) en
John HanningSpeke waarin hy speel, vrygestel. '

En die ganse Westerse wereld wag op sy vertoning in .
Killing Dad, 'n swart komedie met Julie Walters en Den- -.
holm Elliotwat teendieeinde van die jaar oorseevrygestel
word. Grant vertolk daarin die rol van 'n oor-emstige
Hounslowhaartonikumverkoper met 'n pitsweer op sy nek
en 'n spraakgebrek - radikaal anders as die paranoi'ese
"speed" en "dopefreak" in Withnail.

Maardit is juis sy veelsydigheidwatvir Grantse sukses
sorgo Dit wissel van die sterk-gekaakde Machiavelliaanse
ontdekker in Mountains of theMoonen diehoogs suksesvollc
advertensie-"exec" in Howto get Ahead in Advertising tot,

.by die Conan-agtige heksejagter in die byna tong-in-die
kies Warlock - '0 projek wat hy vir die pure vcrmaak
likheidswaarde daarvanaangepak het en om 'n smakie van
"Hollywood strech limo treatment" te ervaar. ' .

Hoewelsy grootstevrees op die oomblik is dat How to
getAhead in Advertisingin 'n "Withnail in designer suits:'
kanontaard,kan gehoremaargerusverwag dat hy 'n unieke
persoonlikheidaan die karakter Dennis Dimbelby-Baggy 
gaangee.Ensy vrese.dat hynaWithnail net "PeterO'Toole
oddball types" sal speel, is ook nou iets van die verlede.

Richard het in Swazilandgrootgeword en sy graad in
drama aan die Universiteit van Kaapstad behaal. Na 'n
rondfladderyby die Ruimte in Kaapstad en die Markteater
is hy na Engeland waarhy na 'n lang gesukkel toevallig in
Jonathan Miller by die Donmar Warhouse vasgeloop het,

Miller het - na 'n lang gesmeek - uiteindelikvir hom
werk gegee as "dogsbody" in 'n Hamlet-produksie.: Van
daar het hy van Shakespeare-opvoeringsin Regents Park
tot klein rolletjies op TV gevorder voordat Withnail sy
lewe veranderhet.

, Robinson wou eers vir Daniel Day Lewis - toe op die
kruin vansukses net naRoom with a View - die Withnail-;
rol gegeehet, maar Lewishetal 'n kontrakaanvaar vir Un
bearable Lightness of Being... gelukkig vir albei akteurs.
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nie. Dis vir gewone mense, mense
wat gesinsmoordepleeg.

"Ekhetbesluitom 'nfamiliemoord
te gebruik want ons het al so blase
geraak daaroor. Almal, insluitende

- die polisie, aanvaar dit maar net.
Ons dinknie verder nie. Dis die een
manierom die perfekte misdaad te

.pleeg,' se Steyn.
Sy se sy het gladnie probeer om

enige sosiale of politieke stellings
te maak nie. Eers toe sy klaar was,
het sy besef dat die boek wei iets se
oor die Afrikaner.

"Onder elke laag wat die drie
hoofkaraktersin die boek afskraap,
ontdekhulle wateintlikaan die gang
is in hierdiegodvresendeen op-die
oog-af beskaafde dorpie. Dis 'n
samelewingwat besig is om te ver
brokkel."

Baiemensehet virChristinagese .

Marlon Tom

DAAR is 'n dorpie in die
Vrystaat waar allerhande lelike
dinge aan die gangis: 'n fami!
iemoord, korrupsie, kinder
mishandeling en rassisme- die
heleou vrot spul. '

Alhoewel die dorpie nie regtig
bestaannie is dit wei 'n simbool van
die hedendaagse Suid-Afrika, se
Christina Steyn,outeurvandie"lekker
lees kommin : boek vir kommin
mense", Moord op Brandvlei.

Steyn, 'n bekende voormalige
misdaadverslaggeefster by verskeie
nasionale koerante, het die boek
onlangs voltooi en dit sal binnekort
beskikbaar wees.

"Kyk, dis 'n boekvir die massa
mark. Ek het glad nie probeer om
iets literer of intellektueel te skryf

Lelike dinge
in die Vrystaat

VryDagl 11 Augustus1989

Antoinette Butler Iyk
so Berlynerlg vir

Warsongs, 'n kabaret
oor Marlene Dietrich

seoorlogstydse
Ilefdeslledjies, wat sy

saam met Claire
Loveday (op klavier) ,

by die Black Sun
aanbled. Lily Marlene
en Go See What The

Boys In The
Backroom Will Have
Is van die bekende

nommers wat gebrulk
word In hlerdle...

ondersoek oor wat
met die Ilefde gebeur

In tye van dood en
vernletlglng. Van

hlsterlese dekadensle
tot sorgvry verllef

raak tot die hartseer
van die skeldlng•••

Die kabaret word elke
Woensdag-, Vrydag
en Sondagaand om
half-elf aangebled. "



Bothalaan Orange
Grove).
Dark AgesOld Age Home
of Yeoville met Sinclair
Beiles en Martin Jacklin is
elke aand Upstairs te sien
om 9.15nm. Steve New
man (solo) Woensdae,
Vrydae en Sondae om
10.30nm. Op 16Augustus
open 'n kabaret War Songs
met Antoinette Butler en
Loveday op Klavier.
Woensdag, Vrydag en
Sondag om 10.30nm. Die
vertoning Nice and Easy
deur Minouche Kaftel en
met Waldo Malan op die
k1avier isSaterdagaand om
10.30 te sien. Die beste
stuk in die stad tot dusver
hierdie seisoen - Susan
Pamse Curl Upand Dye 
is steeds te sienl Met Val
Donald-Bell, Lilian Dube,
Nandi Myembe, Sue Pam
enDebraWatson. Daagliks
om 8.15 en Saterdag en
Sondagom5.30en 8.30.

In a Different Light deur
Reza de Wet is in die
Markteater se Upstairs tot
12 Augustus. Daagliksom
8.15nm en Saterdae om
6.15en9.15nm.

By die Adcock-Ingram,
Windybrow, wys Jean
Genet se The Blacks
geregisseer deurDieter
Reible met Peter Sa
Puma, Nomsa Nene,
Solli Philander en Bill
Curry. Maandag tot
Vrydag om 8nm en
Saterdag 5:30nm en
8nm.

InyangaWomen ofAf
rica by die Markteater
se Warehouse.· Vier
vroue Jennifer
Ferguson, Gcina
Mohlope, Sophie
Mgcina en Thembi
Mtshali - harmoniseer
oor ons konlinenl se
vroue-kwessies. Goeie
stemme, goeie kern
posisies, goeie mu
sikante maar ielS isfout
Tot3September.

Black Sun: (Louis

Newtown. Met John
Kani, Kathy Jo Ross en

. Rapulana Seiphemo.
Maandag totVrydag om
8.00nm. Saterdae
9.00nm. Tot 23 Sep
tember.

PieterToerien bied aan:
We and Them - die ver
haal vandiehertogin van
Windsor, gespeel deur
LenaFarugia, by die Leo
nard Rayne-teater tot 9
September. Om 8.15nm
van Dinsdag tot Vrydag.
Saterdae om 6.00 and
9.00nm. Oak met Chris
Weare. Blithe Spirit met
sandraDuncan, Vanessa
Cooke en Paddy Cana
van by die Alhambra
teater tot 9 September.
Dinsdag tot Vrydag om
8.00nm en Saterdae om
6.00en9.00nm.

My Chlldrenl My Afrlcal
die omstrede nuwe Fu
gard-stuk. Gekriliseer as
polities naief en Ie lank,
maardietweedehellte is
vinniger en roerender.
Hoolteater, Markteater,

Malcolm Purkey en die
Junction Theatre se
werkswinkelproduksie
Tooth and Nail is in die
Mark se Laagerteater te
sien tot 9 September.
Weeksdae om8.30nl1) en
Saterdae om 6.15 en
9.15nm.

Panama Reds,hv Hen
drik Verwoerd en Jan
Smuts, Crossroads
winkelkompleks,
Randburg: Vanaand en
Saterdagaand speel
Larry Amos and the
Naughty Boys (00) en
onder isdit Delia Laytan.
Sondag speelCrocodile
Sandwich (00) en onder
speel Pierre van Staden.
Dinsdag is dit Colin
Shanley (onder). Ian
McCormick speel
Woensdag onder en 00
is dit Neil Solomon and
thePassangersemDon
derdag onderisditAnnie
en boFatCity.

TheJunction, hJvBree
en Claimstraat: "Ouer"
rocken newwave met'n
aparte vertrek vir "live"
groepe, 'n daktuin en
video en pool-kamer.
Welkome afleiding van
die disko-twak op ander
plekke.

, elkeaandtot 13 Augus
tus.Van15Augustus tot
3 September is dit
Friends First.

Klpples, Markteater,
Newtown: Township
jazz se voorstedelike
tuiste. (Toe op Maan
dae, die res van die
weekoopvanvyf-uur tot
laal.) Tsidii Lelokasing

WHEN IFALL IN LOVE
T.mothy Hutton, Denms QuaId (2-16)

DAllY: 930,1200,230,515,745 10,15

CYBORG
JeanClaudeVanDamme.DeborahRichter (2-18)

, DAilY 945,1215,230.515,745,10,00
JeanClaude VanDamme,DebOrah Rlchler 12-1811--------'--'---1

DAIL' 945,1215,230 515,745,1000 ATOUCH OF INFIDEUTY
ATOUCH OF INFIDEUTY Ted Danson, Isabella Rossellin. (2-14)

Ted Danson, Isabella Rossellm. (2-14) DAILY,945,12.15.230,5.15,745, 10,00

DAILY945, 1215,230, SIS, 745, 10.00 I DIANA JONES
AND THE IASl'CRUSADE

AND TIlE lAST CRUSADE DAIL~~~~~~!8~2 ~ba~ f5~~~e5:'O,,~A)
Hamson Ford, Sean Connery CA)

DAILY 930, 1200, 230, 515, 745, 10,15

Die formidabele African
JazzPioneers. Saterdag:
Jack's Band. Maandag:
Wendy Oldfield. Dinsdag:
Uttle Sister. Woensdag:
Rush Hour. Donderdag:
TheJive.

KAAPSTAD
Base: Vanaand en Saterdag-aand (10.00) Is dlt dIe
Thete Kwartet metThetaMamblza, BIgT en diebroers
Ezraen Duke Ngcukana. Sondagaand Is Jazz Denn
(deureopen om 8,30) en Woensdagaand lewendlge
reggaemetMusical Fire enTheRiders.
Taller's, Silversands, Seepunt: Rumours speel va
naanden Saterdagaand.Sondagaand Is Jeff Weiner
en Mainstream aan die beurt. Rumours tree weer
Woensdag·enDonderdagaandop.
ArliesCellar Pub,Rlebeeckstraat 34: Verskele jazz
groepetreeelke Saterdagmlddag tussen 2 en 6 hler
op.

Jameson's Bar, Com
missionerstraat: Eenvan
die laastebuiteposte van
'ive 'n local" musiek. Wye
verskeidenheid van
mbaqanga tot rock. Jazz
saam met Saterdagmid
dagete; geen
toegangsgeld. Jahnito
speel vanaand, Salerdag
en Sondagaand. Neil
Solomon is volgende
week van Dinsdagaand
aandiebeurt.

Roxy RhythmBar,Main
straat,Melville: Vanaand:

CYBORG

Koala Blu, Melville: Jazz
word elke Sondag in die
binnehofaangebied deur
die Transvaalse
Jazzklub.

MUSIEK;8

Action Thriller (2·18)
J8an-elaude VanDamme. Deborah RIchter
DAilY 945, 1215,230,515,745, 10,00

Karen McKerron-galery, Bryanston: Skilderye deur
Andre vanVuuren, tot23Augustus.

Kuns ultVenda Istot19Augustus tesienbydieSander
Iing-galery indieSmalstraatkompleks.

Kim Sacks-galery, Cavendishstraat, Bellevue: klere,
krale- en handwerk uit Botswana. Kuns van die San,
Herero enMbukushu.

Cape Gallery, Kerkstraat 60: Galeryversarnelinq van
onderandere Ruth Squibb, NicoVerboom en Douglas
Treasure. .

Kunskamer, Bergstraat 14: Suid-Afrikaanse kunste
naars soosPierneef, Maud Sumner, Maggie Laubser,
Irma Stern, Preller, Welz, Kibei, Caldecoll enBoonzaaier.

Gallery International, StGeorges-sentrum: Algemene
galery-uitstalling.

Markteater, Newtown: BlackSash: Celebration of South
African Women, tot13Augustus. Groepsuitstalling deur
ledevandieKatlehong-kunssentrum. Tot9 September.
Fotografiese uilStalling van David Goldblatt tot9 Septem-
~t " , ,

.'.'

Zona; NaieweAfrika-kuns en-appliek; inheemse hand
wer~ enkuns.Grandaan 64,Norwood, Johannesburg.
';'>

Gallery on the Market, Newtown: Steve Cohen se
uitstalling van suggestiewe meublement Uving Room
duurtot23Augustus.

KAAPSTAD

Baxter-kunsgalery: From the Centre bestaan uit is
drukwerke oppapier enmateriaal deurPhilippa de Beer,
Van2 tot26 Augustus. Nuwe tel:685-7880-.

Gallery709,Adderleystraat: RobinMann, Pietervander
Westhuizen, Naama Nothmann, Ann Unsell-Stewart,
LukasvanVuuren enandere. Beeldhouwerke deur Edu
ardoVillaen David Brown. Oakbekende internasionale
kunstenaars.

Galery21 : IzakdeVilliers seskilderye enetswerke10112
Augustus.

NatalieKnight-galery; Hyde Park:ElSwerke genaamd
Homage to Rodin, tekeninge deur MarieGrotepassen
brons torso's van mansdeur Desmond Greig. Tot 30
Augustus.. .
"\ .

, African Magic: Inheemse handwerk en kunsartikels.
Ongewoon en outenliek. Rockeystraat 20, Bellevue,
.Johannesburg, en Milkwoodsentrum 9a, Pletten
bergbaal,CYBORG

CYBORG

Romantic Comedy (A)
Tom Selleck, James Parennno

DAilY: 945,1215.2.30,515,745,10,00

MESSENGER OFDEATH
Action (2·18}

Charles Bronson

Romantic Comedy (Al
Tom Selleck, James Parentmc

DAILY. 9 45, 1215,230, 5.15, 745, 10,00

PLUS CYBORG

Jakarta.
Christopher Noth (2-16)

PLUS

Commander
Action (2·10)

leWIS Collins, lee Van Cleef
MON-FAI930 200.730 SAT 1100,330.800

CYBORG

Dr.ma (A)
Faye Dunaway. Klaus Marla Brandauer
DAilY 945.1215230.515.745,10.00

DURNING
.SECRET

Action Thriller (2-18) Action Thriller (2-18)
Jean-Claude Van Damme. Deborah R,chter Jean-Ctauoe VanDamme Deborah Rlchler
DAllY 945, 1215, 230,515,745, 10,00 MON-.FAI 930 200 730 SAT 1100 330 800

: ..

'LfillR!li'~_ ndthe
LASTCRUSADE

Action Adventure (A)
Harrison Ford, Sean Connery

DAilY 930,1200.230.515.745,1015

,;1

I -I

, :

'I

IIII'"

PLAIN CLOTHES
Diane Ladd Arhss Howard (A)

THE'BURBS
Tom Hanks, Carne Fisher (A)

DAilY 945, 1215. 230,515,7.45, 10,00

'I I: '

UNDERCOVER
DaVid Neidorl Jenmter Jason Leigh fA)
DAIlY94S 1215 230 515.745.1000

WHEN IFALL IN LOVE
Timothy Hutton, Dennis Quaid (2-16)

DAILY.9 30, 1200,230,515,745, 10,15

I '1

UNCOMMON VALOUR
Gene Hackman (2-18)

DAilY 945 1215,230,515.745.10,00

CYBORG
JeanClaudeVanDamrne.DeborahRichter (2-18)

DAilY' 9451.1215, 2 3D, 515,745,10,00

DAilY 945,1215,230,515,745,10,00

CYBORG
JeanClaudeVanDamme,DeborahRichter (2-18)

I: I

'I :: :

"

"I I:. I

1 "I'

.'

I,

INDIANA JONES
AND THE lAST CRUSADE

Hamson Ford, Sean Connery (Al
DAilY 930, 1200, 230, 515, 745,10,15

INDIANA JONES
AND THE lAST CRUSADE

Hamson Ford, Sean Connery (A)
DAilY 930, 1200, 230,515,745,10,15

CALL ME
PamceCharboneau,StephenMcHallls (2-18)

DAilY 945. 1215,230. 515. 745. 10.00

CYBORG
JeanClaude VanDammeDebOrah Richter (2·181

DAILY 945, 1215. 230, 515,745.10,00

ATOUCH oFINRDEUTY t-""""--~~~lL.I
Ted Daneonreabeua Rosseilim (2-141

DAILY 9451215230 515.7451000

I" 1 1 :1 ' "

,II LICENCE TO KILL
TImothy Dalton as James Bond (PG 2-10)

MON-SAT 600,830

I PoUCE ACADEMY 6 WHEN IFAU IN LOVE
Bubba SmIth, M,chael Wmslow (A) Timothy Hul10n Dennis Qualj (2-161

MDN·SAT 600.830 DAilY 930,1200.230,515.745,10,15

"

ATOUCH OF INFIDELITY ATOUCH OF INFIDEUTY
Ted Danson Isabella Rossellini (2-14) Ted Danson, Isabella Rossellini (2-14)

DAilY 945, 1215, 2.30, 515,745, 10,00 DAllY: 9 45, 1215, 230,515,745, 10,00

NOW SHOWING, KevmB""CRIMINAL LAW Moode' Ttmller12·181

ATOUCH OF INFIDELITY
Ted Danson, Isabella Bosaemru (2·14)

DAilY 945, 1215. 230, 515, 745, 10.00

CYBORG·
JeanClaude VanOamme. Deborah Richter (2-18)

DAilY 945, 1215,230,515. 745.10,00

I ", '1" I'

POLICE ACADEMY 6
Bubba Srruth, Michael Winslow (A)

DAilY 945, 1215, 2 30, 515, 745, 10,00

Her Alibi

TIMOTHY DAIJ'ON
.. Wlru:AING~

JAMES BOND 001""

~

Crossing
Delancey

Rom.nllc Comedy (A)
Tom Selleck, James Parentmc

DAilY: 9 45, 1215,230,5.15.745, 10,00

, 1 :1

A Touch Of
Infidelity;,;,

Comedy \ t~-14)
led Danson,lsabella AQsselimll.",

DAILY 9 45, 1215, ~ 30, 515, 745, 1O,9~'

,I "

Com.dy • . (2-14)
Ted Danson. Isabella Bcesenim

DAilY 945.1215,230.515.745.10.00

A Rlotoua Comedy . (AI
Subtla SmIth. MIchael Wmslow

MON-SAT 6 00. 830

: II ,.

~
~~~_t.h.i.__

LASTCRUSADE

A Touch Of
Infidelity _

A Heart-warming Comedy (A)
Amy IrVing. Peter Riegert

DAllY. 945,12.15,230,515,7.45,10,00
AUGUST14.9 45 SOLDOUT

Action Adventure (A)
Hamson Ford, Sean Connery .

DA~lJG~~~ W~ ~ggn~~Lb~u~·15

!J!!1f!4,~and the
. LASTCRUSADE

POLICE
ACADEMY 6

~'
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(AI

I.'

IAI

(2-111

(2·181
(A)

IA)
(2·12)

{AMI
(Adutll
1"'"1

IAI
12·11)

(2·111
(2-11)

I ;

, 1'1: '

THEDECEIVERS 12-12)
THE GOOD MOTHER (2-111
SING (A)

Oolly: us.12.15.1.31.111.'.•• lUI '"
INDIANA JONES& THE
LAST CRUSAOE (A,

lICENCETO KILL (2-101
COIlINGATTRACTIONS

11""'-K-'2$Rot - MAJOR LEAGUE

rrJ1l.:·~ ~~15~'r~~4i :.:,.
SKIN DEEP (Ad.1b0ll1y1l2-lIj

FILM FESTIVAL
Please ptlOOll anema lordelallS

BAGDAD CAFE

DIltJ;1t 10,12.15, 2.31, 5031. US. 1.....

HU;.m~t':1lDVSTARRING JD~~
CUSACK &lONE SKYEl

THREE FUGITIVES

HER AlIB' . /A)
AROAWITIC COMEDY STARRING TOM SElIICKI

COiliNG ATTRACTION
lIAul-I·9

THE COMEDY THAT GLOWS IN THE
DARKI
SKIN DEEP IAHIb00lly1l2·1'1
BACKTD FREEDOM (AIl:.,l1

lAl
__ lTIl'IIDlItItIm..

SUPER ACTION ADVENTURE
DOUOLEI
BAT 21
HAMBURGER HIll
II .... CIlT.lHE1lAIlIflIlI11

OIIlflUII,12.15,Z.31.5,30.U5.1D."",

~RW.~~I~~ISlARRING rOlismECK,IAI

THE DECEIVERS . (2-121
AN,l.CTION THRiLLER STARRING
PIERCE BROSNAN! .

CYBORG (2-11)

SKIN DEEP 1''''''Dft~H2-''1

1I1JITl:-FORBIDDEN SUBJECTS 12-tBl
i;lu~:g· 1000,12 15pm - (A)

Ct\AHlES BRONSON - SEX AND ACTON'

IAI IIU1t-FOIlIUDSlIICII 1I·1~
YOUNG GUNS 11'11)
1,,,,:TN1IEIF1ICllIYR'DfMltIPllRllll

Paulina Porlzkova en Tom Selleck In Her
,- Alibi.

NOW SHOWING:
OPEN 7 DAYS PER WEEK
CINE 3
lICENCETD Kill
WHO'S HARRY CRUMB
CINE 1
BAREBEHIND BARS
TRINITY BROWN

__.1-:=::=':=':-'=:='-_-'---1 LAS VEGAS MANIACS

.....=;;:~,......:;;;::;::;:;;::,::.;;'ICINE 2
SWIH~NGPAII11ES
MY NIGHTS WITH MfSSAUNA
~NlYLADlES DFBDURIDNSl

11Aul-1-9
25AIII..2MAJOR lEAGUE

COMING ATTRACTIONS
11AUII-CIRCLES INA FOREST

1IAulI-I·'

MOVIES
EAST WEST

CONSTANTIA BENONI
422·3305

Dilly: 1110,12.15,%.30.5.31.1.45. tl .• ,.

~~Ulll~8"Nu'CUSACl<IA'
IONESKYEI

~~o.!T IT'S LIKE FROM THE INSI~E,'91
NICK NOLTE WARS'

HER ALIBI

THE DECEIVERS

SKIN DEEP (Ad'Ib.1y1l2-191

THREEFUGITIVES •

r:S:~~~·::11.·~~~·~i·r~·:.:..
~R~~~I~~EDlS1AR1lING TOM SRlEtK' IA)

MY STEPMOTHER ISAN AUEN (2-121
~E16A~lc~~3¥A~2 15pm . (AI

IllDn·Thurs: 12.15,Z 311, 5.3I,US pm

frI:12.15,Z.30,5.3f1, 7.45,11.1' "" ~~~~~~~~$~EEimmilD!'IdSlt1U•• 12:.15,UII.Ull,U5.'.... ""
HERALIBI I 'A)
~k1fO~~;E~O 00,1215 pm lA)

COMING ATTRACTIONS

INDIAIIA JONES" THE
LAST CRUSADE
PLANES, TRAINS AND
AUTOMDIILES ~·1I1
II AIr. THREI fIIGIT1VWDRl'I! FR1EIlOS

Nabladsy8

king.

"·MY STEPMOTHER IS
AN AUEN- KimBasinger
is 'nweseuitdiebuitenste
ruim en Dan Aykroyd 'n
ruimtenavorser wat
uiteindelikmethaar trou.

""TEQUILA SUNRISE
'n Polisieman, on
dwelmhandelaar en 'n
pragtige vrou raak met
mekaar gemoeid en die
vonke begin spat as
emosies en plig teen
mekaargeslelword. Met

Michelle Pfeiffer, Mel
Gibsonen KurtRussel.

Dally: 1•.•• 12.15. Z.:"1.3••1.45. 11.• 'Ill

HUf.~~~DY STARRING JD~~
CUSACK & lONE SKYE!

~~MM~J COMEDY STARRING TO~)
SEllECKt

&lly:U5.t2.15.2.3lI.5.2t. J.U.11.15'111
L1CENCETO KILL (2-181

COMIINGATTRAcnoKS
1. AII,_CIRCLES INAFORESt

laAuI_l·'
25h' - MAJOR LEAGUE
1Sept- CHANCES ARE

COMING ATTRACTIONS
18AUII-CIRCLES INAFOREST

25AIIII_MAJOR LEAGUE
1Sept_ CHANCES ARE

Dilly: 11GD,12.15,2.31.5.3II,1.45. 1D 1I,at

HER ALIBI ~I
~E~~lK~TIC COMEDY,STARRING TO

THE DECEIVERS (2,121
ANACTION THAILLER STARRING
PIERCE BROSNAN!

f:eI~D2~~rTHAT G~'8::'';',~~~t'91
DARj{' WiTH JOHN RITTERI

THE'WOWJl INREO' KIM llASlNGER INTHE NEW
H1TCOMEDyt

IlmPl101llEllISAiAIJEII'-I~
IRcno FREEDOM 1'1
II.... POUC2 ACAIlEIIl WElWUIll

STER-KIl\EKOR
11 - 17 AUGUST _

ADVAIIC! IOOIlINOI ATCOMPUTICUT
ENQUlRIES.(011) 331·9911- ALL WELCOME

Dally: 11•. uu UP.UI, H5. II.• '"
SAY OYTH••G IAI
AROMANTIC COMEDY STARRING JOHN
CUSACK &lONE SKYE!

~~T IT'S liKE fROM THE INSlgEI"!
NICK NOLTE STARS! '

HERALIBI IA) r.!C9,~H~~~&~RSTARRING 12-12) ~~~EiViERs----;;;:;~~~~~~~;;;;--V:t!!:~~~~C=~~
SKIN DEEP (AduIbDftIy1l2-t9) PIERCE BROSNAN! I

MY ST£PMOTHER ISANAUEN 12-121 0111' 11.•. 12.15. 2.34.1.3H45. 11.• '"

THEGOOD MOTHER 12-111 THREEFUGITIVES (A)

THREEFUGITIVES lA' THEGOOO MOTHER (2.11)

DaJly:I.45.12.1U34.I.II.U1i.II_tl .. ~m~au!~:'y'~u'Ag~SE . (AI
lICENCETO KILL (2-101

COMINGATTRACTIONS
11Alii- CIRCLES INAFOREST

11A1Ig-K·t
25AUII-MAJOR LEAGUE
1S.pI_ CHANCES ARE

UIIIDtRCOYER PAflKIJIG AVAILABU AT
fROIlT EllTRAllct TO KINE CEIITRE

D'1ly:1UII,1Z.15,2.3II,5.311,U5,11.lI'1ll

H~M\~rc~t~~OY STARRING JO~~
CUSACK & lONE SKYE!

~~~.f.~WJ COMEDY STARRING TO~)
SELLECKI

~~I~D2~~rTHATG~8::,~sl~n~12-191
DARK! WITH JOHN RlTIER!

COMI", AnucnOHS
18AuI-K·9

25AUI_ MAJOR LEAGUE

,,*** ONEOFTHE BESTFILMS
,Yo");'·' OFTHEYEAR!"·
":'~TERRIFICLoVE STOR~~
:i~.:::- ' r.:~TomGreen.USATOOAY- .':.

moderniseer in die prent,
Met Peter Falk, Robin
Wright en Britsekomedi
ante Peter Cook en Mel
Smith.

""A CRY IN THE DARK
Meryl Streep vertolk die
rolvan Lindy Chamberlain
in hierdie ware Austral
iese drama oor 'n ge
troude paarwat slagoffers
van die media word. Die
gesinsebabadogterword
tydens 'n naweekkarnp
deur'n dingoweggesleep
en hulle wordvan moord
op hulle -kind aangekla.
SamNeillspeeldierolvan
Michael Chamberlain.
Streep is vir 'n Oscar
benoem vir haar.vertol-

HARRISON FORO &~ CONNER'( IN

INDIANA JONES" THE
LAST CRUSADE .I'l
GUNG-HO IAI
11.... 11111lI!PIIll I1lJoMoTNEJI mILD

"

·"THE PRINCESS
BRIDE - AI die k1assieke
elemente
swaardgevegte, wonder
werke en ware liefde 
word gesatiriseer en ge-

. ""LICENCE TO KILL 
JamesBondword "gelire"
en hy is vol wraakqe
dagtes. Ongelooflike
waagtoertjies. Met Timo
thy Dalton.

""HAWKS - Anthony Ed
wards en TImothy Dalton
speel die rol van Iwee
pasientewat uit 'n hospi
taal wegloopom die lewe
te gaan geniet (in 'n bek
ende bordeel in Amster
dam)voorhullesterf.

.. '

SAT: 2.00: 00: 6.45: 9.00::
MDN-TNURS: 2.30. 5.30.1.00 ,m
• JOHN RITTER InBIlleEdward,'Idunhit

SKIN DEEP
TNE COMEOI TNAI GLOWS IN lHE DARK 12-19)

.. SATURDAY ,11030 am ONLY *
3 MEN AND A BABY

DRIVE-INS* NIGHTLY AT 7.30 pm ":
flt,5O ptr tit, tomblorL.D.V. rotZFII....

SKIN DEEP
John Rrtler inBtlke Edwlr's ,duncomedyl2-19l

CRIMINAL LAW
GaryOldman, Kevin Bacon. Thriller12·18)

CYBORG
J..nC~ud.VonOlmm.- h,~""Adlon(2-1"

CALL ME
Sn Thllller 12·111

""THEGOODMOTHER
Gegrond op die bl
itsverkoperboekoor'nrna
wat moet veg vir die be
houd van haar dogterjie
nadat sy 'n verhouding·.
met 'n kunstenaar aan
geknoop het. Met Diane
Keatonindiehoofrol. .

"WHEN I FALLINLOVE
- Met Jessica Lange,
TimothyHultonenDennis
Quaid. 'n Liefdesdriehoek.

"*TAP- Dieverhaal van'n
klopdanser wat na sy
tronkstrafnie kan besluit
oor sy toekoms nie, Met
Gregory Hines (White
Nights) en Suzanne
Douglas.

DAILY: lD.OO 1m. 2.30. 5 3D:9 00,m
EMURRAYABRAHAM a TOM HULCE MON-T "dO 45,mONLY .
AMADEUS . • PIERCEBROSNAN In
WINNEROFlACAOEMTAWAROS (An) THE DECEIVERS

WAS ITMAGIC MADNESS DR MURDER? 2.12
DAILY: 9.45. 12.00. 2.30.5.lU 00.10.15 ,m . pm

AWACKY-WILD SPIRITED COMEDY SAT: 2.D~; 00' 6.45:9 OO,m
STARS AND BARS MON.THuR~:Ml~k4J&M5.900,
OANIElORl-L!WIS. NARRIOEANSIANTDKI2·111 WEEDS

FEEL WNAT IT'S LIKE FROM THE INSIOE 12-191
* SATUROAY.110,3D.mONLY *

WHO FRAMED ROGER RABBIT'ygerValley Centr.,BellVille Ttl. 97·6710
DAILY: '.45. 12.00. 2.30.5.30. B.OO. 18.15,m

• TOM SELLECK.
-In- .

HER ALIBI
SUPER COMEOl - TNRILLER IAIII

DAlLY:9.45.12.00. 2.30. 5.30. B00.10.15,m
• JOHN RITTER •.

-10-
BLAK£EDWARDS' ADULT HIT

SKIN DEEP
TH£COMEOl IKAT GLOWS INTHE DARK (1.191
DAlLI: 9 45.12.230.530.1.00. 10.15 pm

TEO DANSON' ISABELLAROSEUINI

ATOUCH OF IEI>EUTY
COMEDY -.DRAMA '12-141

.. SATURDAY.t, 4'.m ONLY ..
THE GREAT OUTDOORS
OAILl. 9.30. 1210.230.515.1.00. ID30pm
• HARRISON FORD. SEAN CONNERY a

INDIANA JONES
AND THE LAST CRUSAOE
Thrilling Advenlur, lorEveryonel

MAIN ROAD, TEL.781.0131
DAILY:'4~ 1J~'~~~UW:.1115,m

-In _ mwrn"""irfrnT'ftT~;;;J".d

SAY ANYTHING
IRRESISTAIlI_ AGEMOFACOMEDY lAin

MAIN ROAD, TEL.000·8649
DAILY: 9.45. 12.00. 2.30.5.30.1 00.10.\5,m
MARIANNESAGEBRECHT a CCH POUNDER

- JACK PALANCE -

BAGDADACAFE
RCOMEOI-FAlLE - HIGNLY ACCLAIMED! 12-161

MAIN ROAD, TEL 61-7979 .
DAILY:' 45.12.00. 2 30.530.100.10.15 ,m

• JOHN CUSACK.
-In-

SAY ANYTHING
IRRESISTABLE - AGEM OF ACOMEOI (A1ij

DAILY:U~ lM~ UIUi~~ ,:. 10.15 ,m
. -In-

HER ALIBI
SUIER COMEOI- TNRILLER IAIII

Die Afrikaanse weergawe- van die filmgidse kom ongelukkig te laat om te plaas

DAILY: '.45.12.00.2.30. 5JO.'.00.10.15,m
• JOHH RITlER • FORESHORE. TEL. 25.3052

" -10 - nl: 10.30. 130. 5 30.100.10.15,m
.LAK£EOWAROS· ADULT HIT SAT: 9.45. 120D.2 30. 5.30.1.00. 1015,m

SKIN DEEP MOH-THUR~1~~ft.~~~~f~':dl.30,m
TH£COMEOTTHATGLOWSIHIHEOARK 12-1'1 WEEDS

• SATURDAY a19.45am * . FEEL WHAT IT'S L1KEFROMTHE IHSIOE 2.19
WILLOW :IS .. S ""

. '.

DAILY: 9.45. T2.0D.2 30.530.1.00. 10.\5,m • PIERCEBROSNAN.
• PIERC':~:~SNAN • THE DECEIVERS

THE DECEIVERS WAS ITMAGIC. MADNESS DR MUROER?(2-12,

WASIT MAGIC. MADNESS DR MURDER?12-121 ' • '.

Kaapstad

• ADORA"HICS •

DAILY: U5.12.00.2.30.530.1.00.l0.15,m
• TOM SEllECK.

-In-

HER ALIBI
SUPER COMEOY - THRILLER IAIII

DAILY: 9.45.1200.2.30.5 30.1.00. 10.15 ,m
• JOHN RITTER.

-10
BLAKE EDWARDS' ADULT HIT

SKIN DEEP ,
TNE COMEOT 'HAT GLOWS IN THE ORRK 12-191

* SATURDAY ONLY 1110.00 1m•
BIGFOOTAll)TlEIf1IlERSOHStrn'nrninnniiiP.:~--I

SanlamCent,e, ParowTel. 92·5126
MON-THURS: 1030.2 30.530.130pm
FRIOAY: 18.30.2.30.5 30.100.10.15pm
SAT: 9.45.12.00.2 30.5 30.100.10.15,m

. .• JOHN CUSACK.
-In·-

SAY ANYTHING
IRRESISIAILE - AGEMOFACOMEDY All
MON-TNUR :1030.2 30.530.1.30 pm
FRIDAY' 1030.230.5 30.100.10.15 pm
SAT: 12.00. 2.30. 5 30.1.00. 10.15 ,m

• NICK NOLTE • MARTIN SHORT.

THREE FUGITIVES
l,uahter·P.d:.d Comedy torErtryone

* SATURDAYaf 10.m ONLY *
3 MENAND A BABY

""*THREE FUGITIVES 
Die storie van 'n bank
rower op paroolwat deur
'n ander(patetiese)bank
roweraangehou word.Die
polisie wilhom nie glodat
hy hierdie keer die on
sktildige is nie. Met Nick
Nolte, Martin Short en
Sarah Rowland Doroff as
die ses-jarige introverte
meisietjie wat hulle avon
turemeemaak.

·""Stars and Bars - Kul
tusprentindieselfdekate
gorie as Desperately
Seeking Susan en
BagdadCafe.Daniel Day
Lewis moet 'n skildery in
die eksentrieke Ameri
kaanseSuidegaan koop.
OokmetHarry DeanStan
ton.

·""MY NEWPARTNER 
'n Komedie met Philippe
Noiret en Thierry L'Her
milte. 'nFilmdeur Claude
Zidi. .

"""1969 - Die Vietnam
oorlogisalweer'n temain
hierdiesoetsappigeweer
gawe(metdieselfde regis
seur asOnGolden Pond)
van hoe die Hippie-era 'n
klein Amerikaanse dorpie
tref. Dit draaidie keer om
twee kollege-vriende
(Kiefer Sutherland en
RobertDowney Jr).

"··RIKKIE AND PETE - 'n
Broer en suster-span
(Stephen Kearney en Nina
Laudis) onMug na die
Australiese platteland.
Briljante '9ff-beat' Aus
traliaanse kornedie.

""Sterk aanbeveel
""Sien gerus
"Vermyasjy nugter is
Prente sonder sterretjies .
is nog niebeoordeelnie

The Burbs - 'n Voorstede
ling se vakansie tuis word
onlwrigwanneer nuwe in
trekkers aile rhande
donker vrese in hom
wakker maak. Met Tom
HanksenCarrieFisher

"·"INDIANA JONES AND
THE LAST CRUSADE 
Harrison Ford is vir die
derde keer terug met sy
Pa(SeanConnery)endie
pragtigeAllisonDoody as
'n kunshistorikus. Die
prentbegin met Indianaas
jong seun (gespeel deur
River Phoenix) en eindig
met 'n geestelike onlwa- .
king tydens'n soektog na
niks minderas die Heilige
Graalnie.

~.I----------'--';""-_---:"-~-':"-~--~

; """rBAGDAD CAFE - 'n
Verfrissende, fabelagtige
mademe mite metgenoeg
straatmeriete en komiese
oomblikke om die mees
rebelse punk 'n traan te
laat wegpink. Met Jack
Palance en Marianne
sagebrechl

"'·MISSISSIPPI BURN
ING - Drie jong mense
regte-aktiviste word
gedurendedie "Freedom
Summer" van 1~64 in
Neshoba Country deur
verregses vermoor. Wil
liam Dafoe speel die rot
van die liberaalWard wat
die CIA se moordonder
soek lei. Gene Hackman
is Anderson, Ward se
regterhand wat tra
disionele sekuriteitstruuks
gebruikom die K1an-lede
wat die moord gepleeg
het, vas te trek.

""THE DECEIVERS - Die
ware verhaal van 'n ge
heime kultus in Indie wie
se lede deur hulle godin,
Kali, toestemming gegee.
is om te moor. Gebaseer
op 'n' John Masters-no-

.veliewataIEl ervaringe van
ene William Sleemanver
haal.MetPeirc;e Brosnan,

VryDagl11 Augustus 1989
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•

Timothy Bottoms speel
die rol van 'n naiewe
regstudent wat probleme
op tel met 'n nare ou pro
fessor en sy or todokse
studiemetodes in THE
PAPER CHASE vanaand
op M-Net. (Die tema is
onderskep met 'n ocr
geklankte reeks op TVl
genaarnd 'Beste Profes·
sor' wat so 'n ruk terug op
ons tuisskermpies was)."

11: /

TO HELL AN D BACK iS 'n
"aang rype nde" oorlogsto-,..
rie na die boek van Audie
Murphy, oor die Tweede
Wereld-oorlog sa bekend
ste soldaat. Murphy speel
self die hoofrol in die lIiek.
Ook met Susan Kohner,
Marshall Thompson en
Charles Drake.

TV4
6.03 TV4 Top 20
6.30 Muzik A La Ca rte
9 .0421 Jump Street
9.52 Cheers
10.26 Misdaad in Miami
11.32 Ripley's Believe It or
Not

6.00 Goeiem6re SA
3.00 Teleskool
3.3 0Opvoedkundige TV
4 .00 Dagse Dokter
5 .00 Niklaas
5.25 Tekkies
5.57 Kompas
6.00 Nuus
6 .15 Uit en Tuis
7.00 SartNel
8.00 Network
9.00 War and Remem
'brance
10.00 Topsport
11.00 China Seas
12.35 Face to Face

M-NET
10.30 Breaker Morant
12.15 Current AHairs
2.30Telygames

- 3 .00 Moonraker
4.20 West57th
4.30 The Adventures of
Teddy Ruxpin
5 .00 The Berenstein
Bears
5.30 The Real Ghosl
busters
OopTyd
6.00 Loving
6.30 The Wonder Years
Intekenare
7.00 Revue Plus
8.00 Golf
9.00 Maria's Lovers - Kyk
onderhoogtepunte
10.45 Newsnigh t
11.00 Young Fran ken
stei n

TOUGH ENOUGH is 'n
aksie-komedie oor 'n
sukkefende "kontrei
sanger" (Dennis Quaid)
wal · glo dit as jy kan - aan
bokswedstryde deelneem
om geld te verdien. Oil ai 
les plus 'n les:Jy betaal vir
sukses. Maandagaand 0"
M-Net.

Neil Simon se SLUG,
GER'S WIFE wys
Saterdagaand op M·NeP
en is die verha al van 'n~

bofbalspeler (Michael '
O'Keefe) wat verlief raa k
op 'n praglige rock
sangeres (Rebecca De
Mornay). Sy inspireer
hom tot ongekende
hoogtesendisnielanknie
of sy ondervind die eeu
oue probleem:wie tel nou
eintlik, hy of sy?

6.15 No Jacket Required
7.00 Telly Fun Quiz
7.30 Lou is Motors
8.00 Netwerk
9.05 Oos -Wes - 'n Kome 
diereeksoor 'n Afrikaanse
huisgesin waarvan die
ouma 'n eksentrieke tan
nie is wat almal mal maak
9.35 Diagonal Street
10.00 TopSport
11.00 Die Ma-Plotters
12 .30 Hitchcock Bied
Aan...
12.55 Oordenking

DONDEROAG 17

TV4
6.03 Easy Street
6.30TopsPort
9.04 The Colbys
9.58 Smeltkroes
11.44 9to 5

M-NET
4.25 Boks
10.30 The Paper Chase 
kyk onder hoogtepunte
12.20 Newsnight
2.30 Telygames
3.00 The Silence
4.40 The Adventures of
Teddy Ruxpin
5.00 The Flintstone Kids
5.30 The Adventures of
the Galaxy Rangers
OopTyd
6.00 Loving
6.30 Dear John
Intekenare
7.00 Not for Publication
8.2060 Minutes
9.00 Dog Day Afternoon 
kyk onder hoogtepunte'
10..50 Newsnight
11.00 Motorsport

TV1

NOON, 'n drama waar in
drie amateur bankrewers
(AI Pacino, John Cazale
en Gary Springer) nie
eens 'n eenvoudige bank
roof suksesvol kan uitvoer
nie, wys Woensdagaand
op M·Net. Hul mislukking
skep probleme wat hulle
lewens verander (81 gaan
hulle nie tronk toe . nie) ,
Ook met Charles Duming
en James Broderick.

Vier "weirdo's" pak 'n ver
skriklike lang tog aan am
'n vriend se begrafnis bytil
woon en met die aankoms
begin dinge gebeur ... BVE
BYE BRAVEMAN mel
George Segal, Zohra
Lambert en Jessica WaI
ter wys Dinsdagaand op
M·Ne t.

11.00 Ope n University
11.55 Evening Prayer

WOENSDAG 16

M-NET
10.30 Two of a Kind
12.00 Rendezvous
2.30Telygame s
3.00 Return to Oz
4.45 Earth lile
5.00Wildfi~e

5.30 Starcom
OopTyd
6.00 Loving
6 .30 Valerie
Intekenare
7.00 Bye Bye Braveman
kyk onder hoogtepunte
8 .3060 Minutes
9.00Tennis
10.00 Carte Blanche
11.00 COP

TV4
6.00 Fame
9.04 Popey e Doyle - Nie
die Popeye wat ons alma l
ken nie, maar 'n kalantwat
ook nie onderskat moet
word nie. Saam met sy
vennoot Parese soek hy
na 'n geslepe moo rde
naar. Met Ed 0 ' Neil en
EliazZarou.
10 .48 The Hi t Squad
11.10 Gunsmoke

TV1
6.00 Goeiem6re SA
3.00 Teleschool
3 .30 Opvoedkundige TV
4.00 Silhouette
4.55 Filemon
5.10ZAPMAG
5.25 Lion Series Bible
Stories
5 .30 River Horse Lake
6 .00 News

MASH - 10:45 nm .

'n Soldaat (John Savage)
trou in sy droomwereld
met 'n pragtige groen-oog
meisie (Nastassia Kinski)
uit sy tuisdorp en hy
besluit toe om sy droom
waar te laat word. Maar
metsy terugkeer besef hy
gou datmeer as een jong
man d ie me is ie se
drumpel vuiltrap... · MA
RIA'S LOVERS, oak met
Robert 'Mitchum en Keith
Carrad ine wys Don
derdagaandop M-Ne t

Gee ,ge rus vir Popeye
Doyle op TV4, Dinsdag
am 9:04 nm 'n kans - sien
Dinsdag hieronder.

Die "Classic" ui t die ses
tigs DOG DAV AFTER-

Pat San ders en George Korelln In Rockbottom and Company

M-NET
10.30 Moonraker
11.50 Money Programme
2.30 Telygames '
3.00 The Mean Season
4.4060 Minutes
5 .00 The Incredible Hulk
5.30 The Smurfs
OopTyd
6.00 Loving
6.30 Perfe ct Strangers
Intekenare
7.00 Breaker Morant
8.4560 Minutes
9.00 Tou gh Enou gh - kyk
onder hoog tepunte
10.45 Moneyprogramme
11.00 T he Po pe o f
Greenwich Village

DINSOAG 15

TV4
6.03 Small Wonder
6.30Topsport
9.03 Family Ties
9.32 Dynasty
10.24A Man Called Hawk
11.11 NeilSedaka-deell

11.50 Oordenking

TV1
6.00 GoeiernoreSA
3.00 Teleskool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Dagse Dokter
5.00 Rompe lstompelsto
ries
5.10 Wielie Walie
5.30 Skooldae
5.5?Kompas
6.00 Die Nuus
6.15 Potpourri
7.05 Die Onfeilbare Ven 
nootskap
8.00 Network
9~00 Dallas
10.00 Topsport

Kap sy kop af dan is hy dood

2.30 The World of Audubon
3.30 Arbe ide rs va n die See
4.30 Collage
5 .20 Time Flyer
6.10 50/50
6 .50 Kruis en Kron iek
8 .00 Network
9.45 Forum
9.00 Port rait o f Herbertvon
Karajan
10.00 Brahms Horn Trio
10.40 National Gallery
11.05lns igh t

M·Net se f1iek van die
maand H IGHLANDER
wys Sondagaand met die
soms harige Christopher
Lambert in die hoofrol. Dis
'n fantasie oor 'n 16e
eeuse Skot met 'n
probleem : hy kan nie dood
gaan nie. Dus swerf hy
rond met die hoop dat
iemand sy kop met 'n
swaard wila tkap (disal hoe
hy hemel toe kan gaan) .
Ook met Rox anne Hart en
Clancy Brown.

TV4 vqlg ko rt op M·Net sa
hakke met die k1assieke
oologprent The Dirty
Dozen sa opvolg - THE
DIRTY DOZEN (Final Mis
sion) • om 9 :04 nm va
naand. En 'n mindar macho
uitbeelding van iets be
lagliksoosoorlog laterrnet

TV4
6.03 Kupid
9.04 Masada
9.55227
10.22 Sing Country
10.54 Topsport

M-NET
7.30 Indiese die ns begin
7.31 Anubhav
8 .40 Wheels of Fire
9 .10 Naa sGarga
9 .50 Ramayan
10.30 Po rtugese dien s
begin
10.32Sunda y Meditation
10.36 0 Romance da
Raposa
10.50 Duarte E Ca
11.55 Fim de Semana
12.00 Prog rama Musical
12.25 Rodo Do Fogo
Intekenare
1.30 The Adventures of
Teddy Ruxpin
2 .00 Story break
2.30 A Waltz through the
Hills
3 .00 Young Franke nstein
4.45 Horse Racing
5 .30 Run away with the rich
andlamous
OopTyd
6.00 Falco n Crest
Intekenare
7 .00 Carte Blanche
7.57 JSE kompelisie
8.00 Wild life on One
8.30 The Best of Europe
9.00 High lander - kyk on
der hoogtepunte
10.45 Money Programme.
11.00 The Silence

MAANDAG 14

TV1
6.00 Goe iemore SA
3.00Teleschool
3.30 Opvoedkund ige TV
4.00 Santa Barbara
4.25 Webster
4 .55 Filemon the ~at
5.10 Pumpkin Patch
5.25 Lion Se ries Bible Sto
ries
5.30 Lassie
6 .00 News
6.15 Graffiti
7.00 The A-Team
8.00 Netwerk
9 .00 Elmien Adler
10.00 Topsport
11.00 St Eligius

M-NET
10.30 The Woman Next
Door
12.10 Newsnight
2.30 Telygames
3.00 The Making of La .
Marseillaise
4.00 Playing with Fire
5.00 Hot Hits
Oop Tyd
6.00 Loving
6.30Amen
Inlekenare
7.00 The Paper Chase 
kyk onder hoogtepunte
9.00 Not For Publ ication
10.25 Newsnight
11.00 Two of a Kind

TV1
5.57 Oggenaboodskap
6.00 Opvoedkundige TV
6.30 Agriforum '88
7.00 Goeiem6re SA
9.00 0pvoed.kundige TV
11.00 Beyond 2000
l Z.4OTegnologie
1.00 Sakkie en Th omas
1.05 Ami go en Vriende
1.10 Spesiale Agenl TR
Sloane
2.00 Topsport
6.00 Nuus
6.15 Teletreffers
7.05 Spioen-Spioen
8.00 News .
8.35 LA Law III
9.30 To Hell and Back
kyk onde r hooglepunte
11.20 Late Night Live
12.00 Epilogue

TV4
6.03 Redd Foxx
6.30 Mr Belvede re
9.03 Benson
9.29 Hooperman
9.55 That's Hollywood
10.21 The Tracy Ullman
Show
10.46 '1J Hooker

TV1
7.00 Goeiernere SA
3.30 Take a Break
4.00 Santa Barbara
4.25 Fast Forward
4.55 Art Facts
5.05 RockboUom and
Company - Nuwe reeks
in 24 dele oor die avon
ture van 'n Irol genaamd
Rockbottom
5.25 Uon Series Bible
Stories
5.30 Topsport
6.00 News
6.15 Sundowner
7.00 Airwolf IV
8.00 Netwerk
8.45 Pol ice File
9.00Simonen Simon
10.00 Laataandsessie
10.25 Lelik is my OHer
11.55 Oordenk ing

SATERDAG 12

SONDAG 13

TV4
6.03 Topsport
9.04 The Dirty Dozen :
The Ne xt Miss ion - kyk
onder hoogtepunte
10 .45 MASH
11.11 American Pops

VRYOAG11

M-NET
11.30 Revue Plus
12.30 Rendezvous
1.30 Motorsport
2.00 Boks
4.00 Sok ker
Oop Tyd
6.00 Houston Nights
Intekenare
7.00 Return to Oz
8.45 West 57th
9.00 Slugger's Wife · kyk
onder hoogtep unte
10.40 Newsnight
11.00 T he Mean Season
12.40 Hot Hits

TV1
1.30 Pinocchio
1.55ZET!
2 .05 Once Upon a
Time... Birth

JOHANNESBURG

' KILL SLA DE- 'n Fliekwat
beslis nie misgeloop moet
word nie . 'n Finale bewys
van die belaglike drek wat
die Amerikaners opgedis
het met behulp van die
belastingvoordele op rol
prente . Die film speel af in
Congella (iewers in Afrika)
met Danny Keogh en Lisa
Brady in die hoofrolle.

'A TOUCH OF INFIDEL
ITY - 'n Paar~ie met baie in
gemeen: sy vrou slaap
met haar man . Met Ted
Danson (van Cheers) en
Isabella Rossellini.

·HER ALIBI - Twee van
die we reid se soge
naamde aantreklikste
mense , Tom Selleck en
Paulina Porizkova (Iaas
ges ien in Anna en op die
voorblaa ie van 300
tydskrihe in die afgelo pe
ses jaar as mod el) raak
verlie f. Die prent gebruik
die beproe fde tema van 'n
gedwee sk rywe r wat toe
sy loopbaa n 'n duik val,
inspirasie by die howe
soek en daar vir Pau line
ontmoet.

·SKIN DEEP - John Rill er .
(van Hooperman en
Three's Company-faam)
is 'n verleentheid in 'n f1iek
met 'n naam wat die pro- .
duk goed omskryf. Baie
meisies in baa ikostuums.
En soaan.

·'DEAD RING ER S 
Briljante wenner van 10
Kanade se Gen ie-toeke n
ning s waarin Jere my
Irons al bei lede van 'n
tweeling vertolk. 'n Regte
Cronenberg-riller. Ook
met Genevieve Bujold .

ONAFHANKUKE
BIOSKOPE

KAAPSTAD

Vana! bladsy 7

LABIA - Oranjestraat 68

Vanaand : 6.00 A Cry in
the Dark8 .15The Kitchen
Toto 10 .00 The End of
August Saterdag: 2.30
Snoopy Comes Home
5.00 The End of August
7.00 The Unbearable
Lightness of Being 10.15
Julia and Julia
Maandag : 6.00 Tap 8.00
The Accidental Tourist
10.15 The Unbearable
Lightness of Being
Dinsdag : 6.00 Julia and
Julia 8 .00 The Kitchen
Toto 10.00 Willow
Woensdag: 6.00 Acciden
tal Touris t 8.00 Cross ing
the Delancey 10.10 Tap
Donde rdag: 6.00 Willow
8.30 T he Kitchen Toto
10.15 The Unbea rab le
Lightness of Being

MINI C IN E - Pretoria
straat 49 , Hill6row.
Vanaand en Sa terdag 
aand wys Pasolin i se
Cante rbu ry Tales en van
volgende week af is dit
Wizards en Heavy Meta l.

Rust en Vrede: voorste rooiwynlandgoed - 4
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