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onderhandel!
Max du Preez
DIE waarnemende staatsp resident, FW
de Klerk, se Iip pediens aan "onder ha ndeling" gaan Maandag me t sy ontmoeting met presid ent Kenneth Kaunda
van Zam bie ontmas ker word wanneer
hy met Afr ika se skikpla n vir SuidAfrika geko nfro nteer word.

Die plan vir 'n beeindiging van aile
geweld en vreedsame onderhandeling wat
moet lei tot 'n nie-rassige veelparty-demokrasie in Suid-Afrika , is geskoei op
voorstelle van die AfricanNationalCongressendie brei!demokratiesebeweging.
Ditis vandeesweek deur die Organisasie
vir Eenheid in Afrika (OEA) in Harare
aanvaar.
Die geskicdkundigc Hararc-dokument
- die.eerstc formele voorstel vir 'n onderhandelde ski kk ing in S uid-Afrika met
voorsiening vir 'n skietstaking en 'n oorgangsregering - is besig om wye steun te

FWsal
Maandag

moet
bontstaan
kry. Die Amerikaanse regering het hom
reeds ten gunste van die voorstel uitgespreek
en positiewe geluide is ook reeds uit Europa en die Sowjet-Unie gehoor.
Enige "gesprekke oor gesprekke" tussen
die Nasionale Party en die swart meerderheid
sal voortaan met die dokument as basis moet
geskied, glo waarnemers.
Die voorstel kom op 'n tydstip dat Suid Afrika weer eens al dieper in 'n moeras van
geweld en konfli k insink.
Die plan bots lynreg met die standp unt van
die Nasiona le Party oor die voorwaardes vir
onderhandeling en met wie en waaroor onderhandel moet word. Die minister van buitelandse sake, Pik Botha, se eerste reaksie op die
plan die week was dat die NP nie van sy
onbuigbare houdi ng oor onderhandelinge en
gesprek met die ANC sal afsie n nie.
Die NP het toenemend die laaste tyd beklemtoon dat hy glo in onderhandeling en het dit .
met die huidige verkiesingsveldtog ecn van sy
belcidspilarc gemaak. Die verb intcnis tot 'n
onderhan delde oplossing van die rassekonflik
is ook sterk deur De Klerk aan die Britsc
premier. Margaret Thatcher .en ander Westerse
staatshoofde oorgedra Maar sy vae beloftes
en ondernemings gaan nou deur die internasionale gemeenskap getoets word aan die eerste
konkrete plan vir onderhandeling - waarskynlik
die enigste plan wat cnigc hoop op sukses het.
Die NP was dusver egter nie eens bercid
apartheids wetgewing soos die Groepsgebiedewet af te skaf nie, en sy enigste antwoord op
vreedsame protes deur die stemlo se massa die mense met wie onderhandel moet word - is
geweld.
. Die voorstelle sal moontlik vandag al ter
sprake kom wanneer De Klerk en Botha vir
vervolg op. bladsy 2
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ANC steeds in

Verl'Olg van bladsy 1

OAE se plan
pres Mobutu Sese Seko van Zaire ontmoet.
Daaris egterook 'n element van 'n ultimatum in die plan: skep n6u
die klimaat vironderhandeling, of die ANC se gewapendestryd word
.~ortgesit en verskerp met die steun van die vasteland.
I
Die OEA-dokument bepaal ook OOt die organisasie "onrniddellik
gaan mobiliseer teen die' herskedulering van Pretoria se buitelandse
skuld" in 'n pogingom druk op die regering te.plaas, As dit suksesvol
is, gaan dit dieSuid-Afrikaanseekonomie in 'n emstige krisisdompel.
Politiekeontleders glo ook die nuweinisiatief lean nie geskei word
vandie huidige strategievan Iydsameverseten uitdagingdeurdie brei!
demokratiese beweging nie.
Daar is min twyfel OOt politieke leiers soos Nelson Mandela en
WalterSisulu- wat waarskynlik voor die einde van die jaar vrygelaat
gaan word - die skikplan ten volle sal steun.
Die regering se standpunt bots al met die minimum-voorwaardes
wat in die dokumentuitgespel word: die onvoorwaardelike vrylating
van aile politieke gevangenes en aangehoudenes; die ophef van elke
beperking enverbodop organisasiesen mense; die onttrekkingvan die
weermag uitdietownships; die beeindigingvan die noodtoestand en die
skrapvan wetgewing wat politieke aktiwiteitaan bande Ie;en 'n einde
aan politiekeverhore en teregstellings.
Die onderhandelingsproses word s6 voorgestel mi die voorwaardes
nagekom is:
Die eerstestap is samesprekingetussen die "bevrydingsbeweging"
en die regering oor 'n staking van vyandelikhedeen die ondertekening
van 'n staakvuur.
Onderhandelinge word dan gevoerom die basis daar te stel vir 'n
nuwe grondwet, Diebeginselsvervat in die grondwet moetonder meer
behelsdat die land 'n verenigde, demokratieseen nie-rassige staat sal
wees;dat alleburgers gelyke burgerregte en stemreg op grond van 'n
gemeenskaplike kieserslyssal he; datdiereg tot vormingvanpolitieke_
partyesal bestaan; datbasiesemenseregte en -vryhede in 'n handvesvan
menseregte verskans sal word; en datdieregbank onafhankliksal wees. .
As op die beginsels ooreengekom is, sal oor meganismes vir die
o stel van die grondwetonderhandelword.
Dievolgende stapis datdie partye salooreenkom opdiedaarstelvan
'n tussentydse regering wat die aanvaarding van 'n nuwe grondwetsal
hanteer, die landsal administreer en'n verkiesing sal reel.
'Alle sanksies en strafmaatreels teen Suid-Afrika sal teen die tyd
'
geskaf wees.

Alfred Nzo, sekretaris-generaal van die
ANC. (Foto: Anton Steenkamp)
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, Carla de Villiers
IN die belang van versoening be-

·.slllksy
woorde
Anton Steenkamp '.

DIE mirii~ter vanVerdediging;genl
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Elsabe Wessels
DIE Zambiesepresident, Kenneth Kaunda, het die weekontken
dat sy regering die ANC uit Zambie geskop het.
"Ek sal nie sulke goedkoopoptrede duld nie," het Kaundain
Harare gese mi afIoop van die spitsberaad van die Organisasie
vir Eenheid in Afrika (OEA). berig die Zimbabwese nuusagentskap Ziana,
Kaundahet berigte in die Suid-Afrikaanse pers dat syregering die ANC uit Zambie verbied het, ten sterkste ontken.
VolgensKaundahet die ANCsteeds sy hoofkwartierin Lusaka.
se Ziana.
,
Hoewelniedie ANC of Kaundadit nog bevestighetnie,blyk
dit tog datdie ANC op versoekvan die Zarnbieseregeringbesig
is om sy rnilitere personeel uit die land te onttrek.
Gerugtedoen geruime tydreeds die rondte OOt die Zambiese
regering ontevrede is oor voorvalle van geweld waar militere
personeelvan die ANC na bewering by betrokke was.
.'nWoordvoerdervandieZarnbieseregeringhet gisterontken
OOt die sekretaris-generaalvan die ANC. Alfred Nzo, voor die
hof gedaag is oor 'n voorval van geweld waar 'n ANC-soldaat,
Hubert Sipho Mbeje, na bewering by betrokke was.
Mbeje, 'n voormalige soldaatwat volgens berigteonderVVbeskermingvlugtelingstatusaanvaar het, het nie bysy verhoor
opgedaag me. Hy word daarvan aangekla dat.hy sy Zambiese
vriendin aangerand het.
Volgens die AFP-nuusagentskap is Mbeje en drie ander
soldatedrie weke gelede deur die ANC in aanhouding geneem.
Die vier is sedertdien aan die Zambiese polisie oorhandig en
Mbeje word in die Zarnbiese gevangenis aangehou tot sy verhoordatum, het 'n woordvoerder van die regering gese,
Daar word beweer OOt die Zainbiese regering sterk druk op
die ANCuitgeoefen het om die vier uit te lewer.
Volgensvroeere berigte het die ANC die vier aangehouin
verband met bomaanvalle wat op die ANC gerig was, berig
,AFP.

Propaganda-man draai sy rug op DTA

Nog'n
minister

MagnusMalan, het 'n onderneming
aan die United Democratic Front'
(UDF), dieJohannesburg Democratic
Action Committee (Jodac) en die
EndConscription Campaign(ECC)
gegeeOOt hy niesy beweringdat die
organisasies vir"interne terreurdade''
verantwoordelik is. sal herhaal nie.
Malan is die tweede minister wat
sy bewerings oororganisasies in die
bree demokratiese beweging moet
terugtrek. Twee weke gelede moes
dieminister van Weten Orde, Adriaan
Vlok, 'n stelling terugtrek
sou
Cosatu die verkiesing met geweld
wouontwrig. .
.,

Lusaka, se Kaunda

Dirk Mudge

hoort die kwessie van Swapo se
aangehoudenes nie verder as 'n verkiesingskwessie gebruikte word nie,
'sedie manwat tot laasweekdie DTA
se propagandawerk gedoenhet.
Nico Basson, voormalige
persskakelamptenaar van die DTA
en die partyvoorsitter, Dirk Mudge,
het uit die posisie bedank en sy rug
heeltemal op die DTA gekeer. Hy
gaan hom nou ook onttrek van sy
skakelwerk vir die groep wat teen
Swapo se aanhou van lede propaanda maak, die Ouerkomitee.
Basson was 'n omstredefiguur in
Windhoek en is gedurig deur die

nie, wou nie my raad aanvaar nie,
pers daarvan beskuldig dat hy die
al is ek aangestel omdat ek sogemediavan die top-struktuurvan die
naamde media-ondervindinghet.
DTA probeer weghou het. Linkse
"Dit was verskriklikfrustrerend
koerante het hom as die "DTA se
dat hulle die hele tyd my naam
propagandamasjien'tbeskryf,
gebruik het om hulle punt te maak
In 'n onderhoud, met Vrye
en om as die sondebok gebruik te
Weekblad het hy gese OOt hy en
word.
Mudge nog met mekaar praat, maar
"Hulle het ook sekerestrategiee
dat dit "net 'n kwessie van tyd is"
. gevolg waarvah ek nie gehou het
voor dit ook sal verander.
nie en waaroor ek nie stil gebly het
"Eendingis seker- ek is allankal
nie. Ek is tot daarvanbeskuldigdat
gatvol vir die DTA. Die eerste keer
in my lewe, as jy in ag neem my . ek 'n f., commie is!"
Basson beweer die DTA het dit
dogmatiese, Broederbondagtige
gerieflik gevindom "agtermy naam
Afrikaner-agtergrond, is ek Voelvryl
Ek is moeg daarvoor dat rnense vir ' teskuil" in gevalle waarhy "verkeerd
my se ek moet stilbly.
aangehaal is en as 'n Nazi bestempel is."
"Mudge. wat jy nooit daarvan
"Dit was vir hulleookvoordelig
kan beskuldig dat hy na jou hiister
om my as pro-Suid-Afrikaans te
bestempel. Maar Dirk weet ek is
nader aan die ANC as aan die
Nasionale Party."
Dit was vir Basson belangrik
om aile bande met die ,DTA te
verbreek om' weer sy geloofwaardigheidinNamibiaseversoeningsprogram te herwin.
"Ditis verskriklikbelangrikom
groepe bymekaar te bring. en dit
kan alleen buite die DTA geskied.
"Aangehoudenes sal ongetwyfeld
die belangrikste kwessie in die
verkiesing wees - dit sal die party
wat wen. maak of breek, en dit is
waarom harde en aggressiewe
veldtogte aan aile kante geloods
word.
"Maar as ek raad kan gee, moet
diekwessie oor aangehoudenes nie
vir politieke gewin misbruik word
nie, Volgens my is dit heeltemaal
verkeerd.
"Ek weet, wantek was ook deel
van daardie hele spul toe ek by die
DTA betrokke was. Ek besef nou

Wit Wolwe dreig Indierleiers
Anton Steenkamp

Malan het op 14 Augustus op 'n
DIE Wit Wolwe het die week in 'n brief verantwoord~likheid
NP-vergadering op Voortrekkeraanvaar vir die ontploffing by Jani Allan se huis etlike weke
hoogtegeseintemeterreurdadeword
nie net deur die ANC gepleeg nie,
gelede en verskeie Indierleiers in die bree demokratiese bewemaar ook deur interne organisasies
ging as teikens uitgesonder.
.
'
"soos die BDB, UDF. Jodac, Idasa
In 'n naamlose brief, uitgegee as die "Stem van die Witwolwe"
en die ECC".
(sic), se hulle teikens moet "na deeglike beraadslaging" gekies
Die UDF.Jodac en dieECC het
word;
die week in afsonderlike aansoeke
"Dit is baie duidelik dat prominente Indier-persone binne die'
deur hul prokureurs 'n onderneming
Republiek die spreekbuis van die SAKP en ANC is, "lui die brief.
vanMalan gelcry dat hyniedie woorde
wat in Pretoria gepos is.
'
sal herhaal nie.
Jodac het in 'n verklaringdaarop
Die volgendemense word dan as "teikens" van die Wit Wolwe
, gewys dat Malan sebewerings onwaar
geYdentifiseer: Jay Naidoo (Cosatu), dr Cassim Saloojee (Transvaal
Indian Congress). Paul David (Natal Indian Congress); Azhar
is 'endatsy onderneming bewys dat
hy geen gronde gehad het vir sy
Cachalia (UDF). Fareed Essack (Call ofIslam) en Priscilla Jana
bewerings nie,
(prokureur),
'
~'
,
Die Instituutvir 'n Demokratiese ~ "Neem wraakll! Elke kommunis wat geelimineer word se kop
Altematief in Suid-Afrika (Idasa),
is 'n stee~ op die monumentvan Blanke Suid-Afrika", lui die brief
w~ nie aanden!ge.po.litiekke organi- ,verder.,
' .
,,' , '
, sasieverbon e is me.rs oo vanplan , Dit word afgesluit met die slagspreuke: "Lank leef Barend
'om'nhofaansoekteenMaiantebring , ' "Strydom! Lank leef die Witwolwe!"
'
oor sy bewenngs.

eersdatditdiekwessie Iswatrnense

Azhar Cachalla

van mekaar verwyder.
"Maarek kon voorheen niepraat
nie, maar nou het ek die vryheid
om te se OOt daarnogbaie storiesin
. Namibia is om te vertel."

Ailepolitiekekonmsntaarin hierdie uilgawe vanVrye Weekblad isdeurMaxduPreez,enopskrifte deur RykHattingh. Albeiis vanBrellstraat 153,Newtown, Johannesburg.
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Erasmus
'n baas
JacquesPauw

.1

I
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VIER senior amptenare van die
SAUK hetverledeweekgeweier
om 'n memoteondertekenwaarin
hulle hul distansieer van beriggewing die afgelope twee weke
in Vrye Weekbladoor korrupsie,
wanbestuur en intimidering van
personeel in die departement:
opvoedkundige programme van
die SAVKo
Intussen verneem Vrye
Weekblad OOt 'n oorsesereis van
vyf weke van dr Pieter Erasmus,
hoof van opvoedkundige programme van die SAUK, op die

laaste oomblik afgestel is. Erasmus
sou vyf weke oorsee wees.
Dit blyk ook nou dat die SAUK
voomemens is om 'n direkteur bo
Erasmus aan te stel. 'n Nuwe pos,
direkteur van opvoedkundige programme,is geskep.Na wat vemeem
word,kom Erasmusnie vir die posin
aanmerking nie. DieSAUK onderhandelmet 'n kommunikasiekundige
vandie Potchefstroomse Universiteit,
Gerrit Coetzee.
Ernstige aantygings teen Erasmus en die beheermaatreels van die
SAUK is gemaak deur verslae wat
driesenioramptenare van opvoedkundigeprogrammeopgestel en aan die
hoofbestuur van die SAUK gestuur
het. Die drie bestuurders se hulle is
maande reeds die slagoffers van intirnidasie en viktirnisering.
Vrye Weekbladhet verlede week
dieinhoudvan 'nbandopname gepubliseerwaarin'nbekendefilmmaker,
Jan Scholtz, vertelvan betalings wat
hy na bewering aan Erasmus sou
gemaak het. Die SAUK is reeds die
afgelope twee jaar in besit van die

opnarne, maar geenoptrede is tot
dusvergeneem nie.
Vrye Weekblad vemeem dat
die memowaarin personeel hulle
distansieer van Vrye Weekblad
se beriggewing en hul steun aan
Erasmus toese, verlede Vrydag
onder personeelversprei is..
Een van die amptenare wat
geweier het die dokument te
onderteken, hetdie verteenwoordiger van die personeelvereniging daarvan in kennis gestel.
Dieadjunk direkteur-generaal van
die SAVK, Theunsvan Heerden,
.het kort hiema opdrag gegee dat
dieverspreiding vandiedokument
gestaakmoet word.
Tweevan diebestuurderswat
van die verslae opgestel het,
Marinus Wijnbeek en Nancy
Sutherland, is verledeweek deur
die SAUK ingeroep waar hulle
ondervra is oar wiedie dokurnente
en inligting aan Vrye Weekblad
kon oorhandig het. Die derde
bestuurder, dr ManieConnoway,
het onlangs bedank.
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SOWETO se volksdigter, Mzwakhe Mbuli, vrees
vir sy lewe. Maar die sluipmoordkommando's wat
alhandgranatein syhuisgegooiheten nou - volgens
hom - besig is om horn te intimideer, het gister 'n
boodskap van talle oorsese en plaaslike organisasies gekry: die oe van die wereld is op hulle.
Mzwakhe het vandeesweekby 'n perskonferensie van die Congress of South African Writers
(Cosaw) in Johannesburg vertelvan 'nmotorsonder
nommerplate wat 'n nag lank om sy huis gery het.
Cosaw het in 'n verklaringgese datMzwakheen
sy gesin aan "sielkundige terrorisme" onderwerp
word. Gaan Mzwakhenog 'nslagoffervandie sluipmoordenaarsvanteenstanders van apartheid word?
vra die verklaringen wysdaaropdatdie aanvalleop
Khotso Huisen KhanyaHuisnooitopgelosisnie, en
die moordenaarsvan Sicelo Dhlomo,Rick Turner,
David Webster,VictoriaMzengeen talleander nog
nooit opgespoor is nie.
Op 3 Augustus vanjaar is 'n handgranaat in
Mzwakhe - watglodeur die veiligheidspolisie "die lang
man" genoemword- se huisgegooi.Sy vr~u en kind het
wonderbaarlikaan die doodontkom.Spykerswat in die
.granaat was, steek nou nog in die mure, het Achmat
Dangor,Transvaalsevoorsitter by dieselfde konferensie
gese.
Verskeie buitelandse .organisasies, waaronder die
VV se spesiale komitee teen apartheid, die "Sun Cityprojek" van Amerikaanse kunstenaars teen apartheid,
Amnestie Intemasionaal, Pen, die Zimbabwe Writers
Union en die Britse Anti-Apartheidsbeweging het hul
kommer oor die intirnidasie van Mzwakhe en ander
aktiviste teen apartheid uitgespreek. Skrywers soosChinua
Achebe, WallySeroteen NgugiwaThiong'ohet ook die
.
verklaring onderteken.
In Suid-Afrika het 'n wye reeks organisasies wat
Cosatu, die TransvaalInterimCultural Desk,Jodac, die
Federation of Transvaal Women, die Film and Allied
Workers Organisation en ShiftyRecordsinsluit,Cosaw
se verklaring ondersteun,
Mzwakhe het vandeesweek ook in die hof verskyn
nadat die polisie in Maart beweer het dat hulle hand-,
granate in sy huis gevind het. Die saak is weer tot 25
.September uitgestel. Hyhetgese hy hetnievyandein sy
gemeenskapnie. Hy is nog net op eenplek gedreig met
die dood - en dit was in aanhoudingdeur die polisie.
"Elke keer wat ek vrygelaat word, .word dit weer
onwerklik, hoeweldit baie werklik is wanneer 'n mens
kaa1 en:geblinddoekis en gemartel word."
Mzwakhe het gese hy weet van talle jeugdiges wat
ontvoer en geslaanis totdat hullebereidwasom te se sy
poesie inspireer hulle tot geweld. Die'polisie het aan
hom gese daaris dertigtotsestigjeugdigeswatteen hom
sal getuig, het Mzwakhe gese, Hy is al sewe keer in
aanhouding geneemsedert 1976. In 1987is hy vir 176
dae aangehou, sonder OOt enige klagtes teen horn aarihangig gemaakis. Hy het gese dit is reedste laat om sy
. stem stil te maak - al word hy ook nou vermoor.
'" Die SA Polisiehet die bewerings dat Mbuli tydens
aanhouding kaa1 uitgetrek, geblinddoek of gemartel is,
as vals verwerp. "Mnr Mbulihet voorheen'n klagte van
crimen injuria teen die polisieaanhangig gemaak, maar
die prokureur-generaal het geweierom te vervolg. Die
handgranaatvoorval word steeds ondersoek, en mnr
Mbuli word genooiom ook diesaak vandie 'geheimsinnige motor' by die polisie aanhangig te maak. "
'" Mzwakhe tree vanaand in die Summit Club in
Hillbrow op saarnmet JohannesKerkorrel en die Gereformeerde Blues Band.
Vrye Weekblad, 2S Augustus 1989
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Word Suid-Afrika
'n tweedeChina?
ElsabeWessels
MEEDOeNWSE polisie-optrede net 'n hernieude spiraal van geweld
ontketen watherinneraandie golf vanversetwattot die aankondigingvan
die noodtoestand in 1985 aanleidinggegee het.
In 'nspanningsvolle weekhet diepolisietraanrook,swepe,rubberkoels en donshael gebruik om vreedsame protesaksies te stuit. Om strandapartheid te handhaaf, is honde verlede Saterdag ingespan om swart
baaiers te verjaagterwylkerkleiersenakadernici Woensdagmettraanrook
bestook is.
In 'n "onrus-verslag" in Kaapstadhet die polisie daarop gewysdat hul
die metodes gebruik het om "onwettige vergaderings" op te breek,
Die omverwerpingvan apartheidswetgewing het ook 'n nuwegolf van
aanhoudings ontlok, volgens woordvoerders van die bree demokratiese
beweging.
.
Polisie-optrede het Woensdag 'n hoogtepunt bereik toe traanrook
gebruikis by 'n vergadering - wat onderanderedeur aartsbiskopDesmond
Tutu, prof Jakes Gerwel,FranklikSonnen LPJan van Ecktoegespreek is
- om konflik tussen duisende jeugdigesen polisie af te weer.
Volgens 'nverklaringwat deurTutunadie voorvaluitgereikis,wou die
leiers die kinders oorreed om nie deel te neemaan 'n straatoptog na die
Guguletu-polisiekantoornie.Dieoptogwasuitprotes teendieaanhouding
van hul onderwysers.
Tutu het die polisie-optrede skerp veroordeel."Die polisie-optredeis
onverskillig. Dit Iyk of hulle ons voordie voetsonder waarskuwing wou
~
slaan sonder dat hulle bereid of Ius was vir onderhandeling."
HYhet daaropgewysOOt hoewei diepolisiehuldertig minutegegee het
om te verdaag, optrede enkele minute na die waarskuwing gevolg het.
"Dit is noodsaaklik dat die intemasionale gerneenskap kennis
m
van die verslegtende situasie in Suid-Afrika - wat na die katastrofe in
China begin Iyk.
.
"Ek wilvirhullesedatbaievan onskindersnoggaan sterf omdatmense .
wat se hulle wil hervorm, soos FW de Klerk,nie werklik hervorm ni .
Die polisie het op verskeie ander plekke ook toegeslaan. By die
Universiteit van Wes-Kaapland is drie dosente en verskeie studente in
hegtenis geneem nadat die polisie traanrookgebruik het om studente en .
dosente uiteen te jaag. In Bellville-Suid het die polisie traanrook, rubberkoeels en haelgewere gebruikom leerlingeen studente uiteen te jaag.
Die verskerpte polisie-optrede in die drie week oue versetveldtog is
Vrydag - op die vooraand van die United Democratic Front se sesde
verjaardag - van stapelgestuurmet die aanhoudingvan die hoofsekretarls
van die UDF, Mohammed Valli Moosa.
.
Volgehs woordvoerders van we bree demokratiese beweging word
Moosa se aanhoudinggekoppelaan die versetveldtogen die aankondiging
. van .die massa-konferensie van anti-apartheidsgroepe op 7 Oktober: die
Konferensie vir 'n Demokratiese Toekoms. Valli het 'n belangrike rol in
die organisering van albei gespeel.
. Die Demokratiese Party het Woensdagaand die regering daarvan .
beskuldig dat polisie-optrede vreedsame protes in gewe1d ornskep het.
.
Geen wapens is by enige van die protesteerders gevind nie.
In 'n TV-debatmet die ministervanWeten Orde,Adriaan Viole, hetdie
DP-LP Tian van der Merwe gese verledenaweekse gebeure is 'n bewys
dat die regeringverknogisaanstrand-apartheid. Hy hetverder gesedat die
staat al sy slaankragsal inspanom apartheidte handhaaf en het daarmee
die indruk geskep dat Suid-Afrika'n polisiestaat is.
--:
....::...
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Mzwakhe Mbull. In sy gedig Accused se hy:
"For supporting crime agitating the mind;
I have been accused.
This is my story against a devil philosophy;
a philosophy'of culture with roots of slavery"
,-

(Fato: Paul Weinberg. Afrapix)

'--

Met 'n keusc tussCn \'OOI'IIIJS1III hancId5name soos: SIlOWflake mcelblom, lwisa en Impala
mieIicprodukte, Epic~lie, Blossom margaricn, Kraft
margaricn en sIaaisouse, Epol troeJddierkos en
~ Peck's Anchoveue en Rtdro VISSIIlCCI',
Mama's pasteie, NICe 'n Easy gericfstos en Blue
Ribbon brood, sal u winkdmandjie bcsIis propvol
prima-geha1te Pmnier-produkte gelaai wccs.
'.
. NogIaJIS is dit vir OIlSbier by Premier Die &alOcg
om blooc diehoogste standaarde It haDdhaaf Die. Deur
middel vui vmkeie vindingryte programme, strecf
ODS voortdurend dUmaom hierdie SIIDdaanIe lie
.moog, sodat ODSU sd& beret wwde an bied,
En seIfs wi is Die vir ODS wldoaide Die. ODs
Yetbintcnis totdie w:rhoging van standaarde strdt
verder asoDs prOdukte. By Premier is ODS rocgeury un
die\abetering vandie lewmsgdWte van ODS
personed en die gemcembp IS ~n gdxd.
. WIIlt sIegs ecn ding isvir OIlS 10 bc:Iangrik IOOS
yocdsdgehalte - en dit.is ~
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ANC steeds in

Verl'Olg van bladsy 1

OAE se plan
pres Mobutu Sese Seko van Zaire ontmoet.
Daaris egterook 'n element van 'n ultimatum in die plan: skep n6u
die klimaat vironderhandeling, of die ANC se gewapendestryd word
.~ortgesit en verskerp met die steun van die vasteland.
I
Die OEA-dokument bepaal ook OOt die organisasie "onrniddellik
gaan mobiliseer teen die' herskedulering van Pretoria se buitelandse
skuld" in 'n pogingom druk op die regering te.plaas, As dit suksesvol
is, gaan dit dieSuid-Afrikaanseekonomie in 'n emstige krisisdompel.
Politiekeontleders glo ook die nuweinisiatief lean nie geskei word
vandie huidige strategievan Iydsameverseten uitdagingdeurdie brei!
demokratiese beweging nie.
Daar is min twyfel OOt politieke leiers soos Nelson Mandela en
WalterSisulu- wat waarskynlik voor die einde van die jaar vrygelaat
gaan word - die skikplan ten volle sal steun.
Die regering se standpunt bots al met die minimum-voorwaardes
wat in die dokumentuitgespel word: die onvoorwaardelike vrylating
van aile politieke gevangenes en aangehoudenes; die ophef van elke
beperking enverbodop organisasiesen mense; die onttrekkingvan die
weermag uitdietownships; die beeindigingvan die noodtoestand en die
skrapvan wetgewing wat politieke aktiwiteitaan bande Ie;en 'n einde
aan politiekeverhore en teregstellings.
Die onderhandelingsproses word s6 voorgestel mi die voorwaardes
nagekom is:
Die eerstestap is samesprekingetussen die "bevrydingsbeweging"
en die regering oor 'n staking van vyandelikhedeen die ondertekening
van 'n staakvuur.
Onderhandelinge word dan gevoerom die basis daar te stel vir 'n
nuwe grondwet, Diebeginselsvervat in die grondwet moetonder meer
behelsdat die land 'n verenigde, demokratieseen nie-rassige staat sal
wees;dat alleburgers gelyke burgerregte en stemreg op grond van 'n
gemeenskaplike kieserslyssal he; datdiereg tot vormingvanpolitieke_
partyesal bestaan; datbasiesemenseregte en -vryhede in 'n handvesvan
menseregte verskans sal word; en datdieregbank onafhankliksal wees. .
As op die beginsels ooreengekom is, sal oor meganismes vir die
o stel van die grondwetonderhandelword.
Dievolgende stapis datdie partye salooreenkom opdiedaarstelvan
'n tussentydse regering wat die aanvaarding van 'n nuwe grondwetsal
hanteer, die landsal administreer en'n verkiesing sal reel.
'Alle sanksies en strafmaatreels teen Suid-Afrika sal teen die tyd
'
geskaf wees.

Alfred Nzo, sekretaris-generaal van die
ANC. (Foto: Anton Steenkamp)

,

, Carla de Villiers
IN die belang van versoening be-

·.slllksy
woorde
Anton Steenkamp '.

DIE mirii~ter vanVerdediging;genl

as

Elsabe Wessels
DIE Zambiesepresident, Kenneth Kaunda, het die weekontken
dat sy regering die ANC uit Zambie geskop het.
"Ek sal nie sulke goedkoopoptrede duld nie," het Kaundain
Harare gese mi afIoop van die spitsberaad van die Organisasie
vir Eenheid in Afrika (OEA). berig die Zimbabwese nuusagentskap Ziana,
Kaundahet berigte in die Suid-Afrikaanse pers dat syregering die ANC uit Zambie verbied het, ten sterkste ontken.
VolgensKaundahet die ANCsteeds sy hoofkwartierin Lusaka.
se Ziana.
,
Hoewelniedie ANC of Kaundadit nog bevestighetnie,blyk
dit tog datdie ANC op versoekvan die Zarnbieseregeringbesig
is om sy rnilitere personeel uit die land te onttrek.
Gerugtedoen geruime tydreeds die rondte OOt die Zambiese
regering ontevrede is oor voorvalle van geweld waar militere
personeelvan die ANC na bewering by betrokke was.
.'nWoordvoerdervandieZarnbieseregeringhet gisterontken
OOt die sekretaris-generaalvan die ANC. Alfred Nzo, voor die
hof gedaag is oor 'n voorval van geweld waar 'n ANC-soldaat,
Hubert Sipho Mbeje, na bewering by betrokke was.
Mbeje, 'n voormalige soldaatwat volgens berigteonderVVbeskermingvlugtelingstatusaanvaar het, het nie bysy verhoor
opgedaag me. Hy word daarvan aangekla dat.hy sy Zambiese
vriendin aangerand het.
Volgens die AFP-nuusagentskap is Mbeje en drie ander
soldatedrie weke gelede deur die ANC in aanhouding geneem.
Die vier is sedertdien aan die Zambiese polisie oorhandig en
Mbeje word in die Zarnbiese gevangenis aangehou tot sy verhoordatum, het 'n woordvoerder van die regering gese,
Daar word beweer OOt die Zainbiese regering sterk druk op
die ANCuitgeoefen het om die vier uit te lewer.
Volgensvroeere berigte het die ANC die vier aangehouin
verband met bomaanvalle wat op die ANC gerig was, berig
,AFP.

Propaganda-man draai sy rug op DTA

Nog'n
minister

MagnusMalan, het 'n onderneming
aan die United Democratic Front'
(UDF), dieJohannesburg Democratic
Action Committee (Jodac) en die
EndConscription Campaign(ECC)
gegeeOOt hy niesy beweringdat die
organisasies vir"interne terreurdade''
verantwoordelik is. sal herhaal nie.
Malan is die tweede minister wat
sy bewerings oororganisasies in die
bree demokratiese beweging moet
terugtrek. Twee weke gelede moes
dieminister van Weten Orde, Adriaan
Vlok, 'n stelling terugtrek
sou
Cosatu die verkiesing met geweld
wouontwrig. .
.,

Lusaka, se Kaunda

Dirk Mudge

hoort die kwessie van Swapo se
aangehoudenes nie verder as 'n verkiesingskwessie gebruikte word nie,
'sedie manwat tot laasweekdie DTA
se propagandawerk gedoenhet.
Nico Basson, voormalige
persskakelamptenaar van die DTA
en die partyvoorsitter, Dirk Mudge,
het uit die posisie bedank en sy rug
heeltemal op die DTA gekeer. Hy
gaan hom nou ook onttrek van sy
skakelwerk vir die groep wat teen
Swapo se aanhou van lede propaanda maak, die Ouerkomitee.
Basson was 'n omstredefiguur in
Windhoek en is gedurig deur die

nie, wou nie my raad aanvaar nie,
pers daarvan beskuldig dat hy die
al is ek aangestel omdat ek sogemediavan die top-struktuurvan die
naamde media-ondervindinghet.
DTA probeer weghou het. Linkse
"Dit was verskriklikfrustrerend
koerante het hom as die "DTA se
dat hulle die hele tyd my naam
propagandamasjien'tbeskryf,
gebruik het om hulle punt te maak
In 'n onderhoud, met Vrye
en om as die sondebok gebruik te
Weekblad het hy gese OOt hy en
word.
Mudge nog met mekaar praat, maar
"Hulle het ook sekerestrategiee
dat dit "net 'n kwessie van tyd is"
. gevolg waarvah ek nie gehou het
voor dit ook sal verander.
nie en waaroor ek nie stil gebly het
"Eendingis seker- ek is allankal
nie. Ek is tot daarvanbeskuldigdat
gatvol vir die DTA. Die eerste keer
in my lewe, as jy in ag neem my . ek 'n f., commie is!"
Basson beweer die DTA het dit
dogmatiese, Broederbondagtige
gerieflik gevindom "agtermy naam
Afrikaner-agtergrond, is ek Voelvryl
Ek is moeg daarvoor dat rnense vir ' teskuil" in gevalle waarhy "verkeerd
my se ek moet stilbly.
aangehaal is en as 'n Nazi bestempel is."
"Mudge. wat jy nooit daarvan
"Dit was vir hulleookvoordelig
kan beskuldig dat hy na jou hiister
om my as pro-Suid-Afrikaans te
bestempel. Maar Dirk weet ek is
nader aan die ANC as aan die
Nasionale Party."
Dit was vir Basson belangrik
om aile bande met die ,DTA te
verbreek om' weer sy geloofwaardigheidinNamibiaseversoeningsprogram te herwin.
"Ditis verskriklikbelangrikom
groepe bymekaar te bring. en dit
kan alleen buite die DTA geskied.
"Aangehoudenes sal ongetwyfeld
die belangrikste kwessie in die
verkiesing wees - dit sal die party
wat wen. maak of breek, en dit is
waarom harde en aggressiewe
veldtogte aan aile kante geloods
word.
"Maar as ek raad kan gee, moet
diekwessie oor aangehoudenes nie
vir politieke gewin misbruik word
nie, Volgens my is dit heeltemaal
verkeerd.
"Ek weet, wantek was ook deel
van daardie hele spul toe ek by die
DTA betrokke was. Ek besef nou

Wit Wolwe dreig Indierleiers
Anton Steenkamp

Malan het op 14 Augustus op 'n
DIE Wit Wolwe het die week in 'n brief verantwoord~likheid
NP-vergadering op Voortrekkeraanvaar vir die ontploffing by Jani Allan se huis etlike weke
hoogtegeseintemeterreurdadeword
nie net deur die ANC gepleeg nie,
gelede en verskeie Indierleiers in die bree demokratiese bewemaar ook deur interne organisasies
ging as teikens uitgesonder.
.
'
"soos die BDB, UDF. Jodac, Idasa
In 'n naamlose brief, uitgegee as die "Stem van die Witwolwe"
en die ECC".
(sic), se hulle teikens moet "na deeglike beraadslaging" gekies
Die UDF.Jodac en dieECC het
word;
die week in afsonderlike aansoeke
"Dit is baie duidelik dat prominente Indier-persone binne die'
deur hul prokureurs 'n onderneming
Republiek die spreekbuis van die SAKP en ANC is, "lui die brief.
vanMalan gelcry dat hyniedie woorde
wat in Pretoria gepos is.
'
sal herhaal nie.
Jodac het in 'n verklaringdaarop
Die volgendemense word dan as "teikens" van die Wit Wolwe
, gewys dat Malan sebewerings onwaar
geYdentifiseer: Jay Naidoo (Cosatu), dr Cassim Saloojee (Transvaal
Indian Congress). Paul David (Natal Indian Congress); Azhar
is 'endatsy onderneming bewys dat
hy geen gronde gehad het vir sy
Cachalia (UDF). Fareed Essack (Call ofIslam) en Priscilla Jana
bewerings nie,
(prokureur),
'
~'
,
Die Instituutvir 'n Demokratiese ~ "Neem wraakll! Elke kommunis wat geelimineer word se kop
Altematief in Suid-Afrika (Idasa),
is 'n stee~ op die monumentvan Blanke Suid-Afrika", lui die brief
w~ nie aanden!ge.po.litiekke organi- ,verder.,
' .
,,' , '
, sasieverbon e is me.rs oo vanplan , Dit word afgesluit met die slagspreuke: "Lank leef Barend
'om'nhofaansoekteenMaiantebring , ' "Strydom! Lank leef die Witwolwe!"
'
oor sy bewenngs.

eersdatditdiekwessie Iswatrnense

Azhar Cachalla

van mekaar verwyder.
"Maarek kon voorheen niepraat
nie, maar nou het ek die vryheid
om te se OOt daarnogbaie storiesin
. Namibia is om te vertel."

Ailepolitiekekonmsntaarin hierdie uilgawe vanVrye Weekblad isdeurMaxduPreez,enopskrifte deur RykHattingh. Albeiis vanBrellstraat 153,Newtown, Johannesburg.
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"DavidWebster, man van vrede. Viraltydstilgemaak.

Sensuur steekdie waarheid weg, rnaak opposisiesternme
stil en inhibeer kritiek. In'n demokratiese gemeenskap het
elkeen 'n reg om ingelig te word, om 'n eie oordeel oor gebeure
, te vel en vryelik kommentaar te lewer. 'n Gemeenskap wat nie
die volle feite ken nie, nie eens weet wat gesensor is nie, word
onkundig enimpotent.
'

teen Sensuur (Anti-Censorship Action Group) gestig..
,
Die doel van ACAGis om:
- alle voorvalle van sensuur te monitor
- eenheid en doelgerigtheid te skep onder diegene wat aan
sensuur onderwerp word .
.- die publiek oor die gevare van sensuur in te lig.
Kom vegsaammetons. Word 'nlid van ACAG. Die
lidmaatskapfooi is RlO per persoon en R20 per groep. Vul
hierdie koepon in en pos dit vandag nog. Ons maandelikse
nuusbrief, Update, houlede ten volle ingelig oor alle
sensuuraksies.

Strawwe maatreels
Die sensuurwette van Suid-Afrika tas elke aspek van ons
lewens aan r: van die verbod op die geskrewe woord tot die
stilmaak van mense. Daar is 477 mense wat ingevolge die Wet op
Binnelandse Veiligheid nie aangehaal mag word nie. Baie van
die mense op die lys is boonop nog ingeperk. Sommige is in
ballingskap. Sommige is in die tronk. Sommige is dood.
Web van stilte '
Met die uitroep van die Noodtoestand in 1985het die
regering sensuur verskerp en daardeur die insamel en versprei
van inligting ernstig aan bande gele. Selfs voor die uitvaardiging
van die media-noodregulasies was daar 'n hele stel wette wat vir
die verbied van boeke, films, video's en toneelstukke
,
voorsiening gemaak het. _
Met die belastingbetaler se miljoene wat op disinformasie
oor TV en die radio bestee word, was dit nie net moontlik nie,
maar maklik vir die regering om 'n valse werklikheid te
'
konstrueer. Waar baie stemme gehoor behoort-te word, is daar
'nou net een. Dekades van onderdrukking en sensuur het die
publiek se bewussyn van hoe die reg op vrye spraak afgetakel
het, verdoof.
Hoe bevegons sensuur?
Te midde van die groot stilte het joernaliste, skrywers,
uitgewers en lede van die publiek byeengekom om iets te doen
-aan die verskerpte sensuurmaatreels, In 1986is die Aksiegroep

4

'n Biblioteek van persknipsels oor sensuur is ook
beskikbaar vir ,navorsers enlede van die publiek.
.
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Vir meer inligting, bel (011) 331-3517.
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SENSUUR

A , ek wiIsaam veg teen sensum want ek het die reg om die
waarheid te weet. Ek sIuit hierby my tjek/posorder vir RlO in,

gekruis en uitgemaak aan dieAnti-Censorship Action Group. (Drukskrif
asseblief. )

Naam:

_

Posadres:

_

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Kode:

_

Tel: (H)

(W): -

_

Pos aan: Anti-Censorship Action Group, Posbus 260425, Excom 2023.
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heid van 1985 het ek oor die balkon
by die Neelsie gehang en ek onthou
hoe gekant ek teen die 'kollektiewe
identiteit' was.
"Vandag beskou ek dit as 'n
(
noodwendigheid." '
',
Die hele atmosfeer na die eerste
noodtoestand het egter veroorsaak
dat Mark betrokke geraak het by
Nusas en die noodsaak van organisasies besef het.

Pearlie Joubert
VR YDAGAAND het 'n onbekende '
persoon vier skote op Mark Behr,
SR-lid en oud-voorsitter van Nusas,
gevuur. Die skote het sy kop rakelings gemis. Die sluiprnoordaanval
volg op 'n reeks intimidasies,
dreigoproepe en vandalisering van
syeiendom.
Die naam Behr het die afgelope
jaar, selfs al was hy nie betrokke nie,
sinoniem geword met protes, uitdaging
van gesag en kontroversie op rustige, idilliese Stellenbosch. Mark sou
in die komende SR-verkiesing herkiesbaar wees, maar het saam met
Nusas besluit om hom nie weer verkiesbaar testel nie, "Eksal bereid wees
om te sterf omdat ek 'n goeie boek
skryf, maar nie orndat ek 'n Stellenbosse SR-lid is nie,' se hy.

:!
.,,'

Belangrik
Hy se die poging tot moord het
. hom gedwing om sy politieke rei te
herdefinieer, maar nie te heroorweeg
nie. "Daar is geen manier wat ek
Suid-Afrika sal verlaat nie, Maar dit
is belangrik om nie die politieke
profie1 te he wat ek tot dusver gehad
het nie. Dis belangrik om vir mense
te wys dat een persoon nie aileen
verantwoorde1ik gehou kan word vir
die onstuitbare proses na demokrasie nie. Die hele voorval het my
polities meer toegewyd gemaak omdat
ek weer eens besef het waarteen ons

veg." ,
.Mark, 25, MA-student in Intemasionale Politiek, is in 1963 in Arusha,
Tanzaniegebore. Beide sy ouers was'
konserwatiewe mense. "Ons is egter
baie vry grootgemaak. Ons het na
aan die gras grootgeword, kaa1gat
.rondgeloop en was van kleins af vry
om gesag op 'n vol wasse, sinvolle .
manier uit te daag. Van jongs af
moes ons outoriteitbevraagteken om
sodoende te weet wat ons respekteer
en waarom.",
, Mark onthou ook die kontradiksies
en spannings in sy opvoeding. "Aan
die een kant die tipies Engelse libe'rale waardes van "ons mag se wat
ons wil" en aan die ander kant ouers
wat steeds voortgaan om die rassistiese, eksklusiewe en rigiede NP
te ondersteun. Ondanks my pa se
Engelse agtergrond het ons in Afrikaanse skole en die NG Kerk byge-

woon."

Spanninge

j

"Later hetons hele gesin dieNGK
verlaat weens die Waterkloof-mentaliteit van die kerk. Die status van
ouderlinge, sykouse, hoede, pakke .
en dasse was belangriker as naasteliefde en my ouers het besluit om
Presbiteriaanse Kerk toe te gaan."
Volgens Mark is die spanmnge
en kontradiksies deel van baie Afrikaners se opvoeding. "Later in jou '
lewe is daar soveelleuens en opsetlike misleiding om van ontslae te
raak dat dit vir baie wit Afrikaners,
soos ek, 'n gewelctig traumatiese
ondervinding kan wees. Alles verander: jou vriendekring, toekomsverwagtinge, lewensbeskouing, waardestelsel. "
In 1981 matrikuleer hy aan die .
Hoerskool Port Natal.
Mark vertel laggend hoe ongewild hy op skool was. "Die mense
het Ofvan rriy gehou Of hulle het my
gehaat. Ek het die grootste bek gehad en was altyd betrokke in die
'kwaadaardighede' in die skool."

Ryp
i
'.

Na matriek "moes ek army toe
gaan. 'Geen ·vrae gevra nie, dit was
die beste mamfestasie van landsdiens - om vir jou land te sterf."
'n Jaar later skryf hy homself in
vir 'n ,BA-graad in filosofie, politieke wetenskap en Engels. "Dit was
eers in my tweede jaar wat ek weggebreek het uitmy eksistensiele bestaan
en myself,toegewy het tot aktiewe
deelname 8an politieke organisasies.
"Dit tyd was toe ryp daarvoor. Dit
was pas na die eerste noodtoestand
Vrye Weekblad, 25 Augustus 1989

Paternalisme

die SPOG-komitee (Stellenbosse
Politieke Ondersoek en Gesprek) na
Lusaka. Hiema plaas die Universiteit'n verbod op die Voelvry-konsert en 1 500 studente marsjeer
ondanks 'n verbod op protesoptogte
na die rektor, Prof Mike de Vries, .se
kantoor, SPOG, Mark se SR.'
portefeulje, het die konsert gereel
asook die protesvergadering fili die'
verbod.
,
Terwyl Mark siek in die bed is,
woon 1600 studente op 18 Mei 'n
protesvergadering teen rassistiese
koshuise by. Die vergadering word
deur Nusas en BSOS (swart studente
vereniging) gereel. Drie protesoptogte volg nadat die twee organisasies gestraf en Leslee DUff, Nusasvoorsitter, geskors word. Twee weke
voordat die sluipmoordpoging .op
Mark se lewe gedoen word, het
onbekendepersone met rooi olieverf
op sy motor geskryf: "Who's next:
Behr" en "Weg met Behr".

"Net georganiseerde en kollektiewe druk en opposisie sal my ideale
bewerkstellig wat dan ook
noodwendig ondergeskikmoet wees
aan die ideale van die meerderheid,
Mark Behr, SR·lid van die Universiteit van Stellenbosch
Ek het agtergekom dat daar geen
manier is waarop ek as persoon vry
kan wees in Suid-Afrika totdat die
militarisering, patriargie, rassisme
en paternalisme verdwyn het nie.
"Later begin mens baie meer
verfynd oorpolitiek dink. Dan begin
jy kyk nadie Universiteit se struktuur
Stilmaak
en vra jy jouself af hoe ons hier op
Stellenbosch stilswyend aanvaar dat
Mark het gese die sluipmoordpog- ,
ons universiteitsraad deurtrek is van
ing wys duidelik daarop dat persone
die Broederbond.
hom direk verantwoordelik houvir '
ro, "Prof Mike de Vries sit'me net
wat op kampus gebeur het, "Dit is
'aan tafel saam met die Broeders nie,·· tragies dat die mense so kortsigtig is
hy sit ook op die direksie van Nadat hulle onbewus is van die veransionale Pers. Voorts sit "Dik" David
dering wat in Suid-A.frika aangaan.
de Villiers en SP Cilliers nie net op
,Die stilmaak van een individu sal
die US-Raad nie, hulle sit saam met
nooit die proses van demokrasie, '
die rektor in die direksie van Nasionselfs op Afrikaanse kampusse, kan
keer nie,
•
'
ale Pers. Is hierdie die mense wat
veronderstel is om hulself besig te
"Die tipieseAfrikaner-rnentaliteit
afgekondig is. Dit was 'n tyd van
ek is wat haar suster doodgeskiet het
hou met 'n ins telling soos 'n univervan "soek-die-skuldige" het beslis .
vreeslike visuele politiek. Ek onthou
nie."
siteit en die "soeke na waarheid?" Is ., ook bygedra tot mense se absolute'
die voorblad van die Cape Times
olgens Mark hei: prof Johan
dit enigsins moontlik. terwyl hul
, wanpersepsie dat ek'n opstoker is.
goed: die Casspir wat deur die branDegenaar en Jannie Gagiano 'n
daagliks uit .hul , direkteurstrone.
"Ekwil 'n land he waar daar geen
dendeKruispad ryen die jeugdige
geweldige impak op sy persooolike
meeskep aan die skaamtelose ververskonings is vir 'n gewapende stryd .
wat 'n klip na die Casspir slinger.
en politieke ontwikkeling gehad,
draaiings in Die Burger en Die Beeld?",
nie.. geen verskonings vir aanhouvra Mark.:
'
"Hierdie politieke bewuswordings, "Degenaar het daarin geslaag om' 'n
ding sender verhoor nie - en daar sal
proses is iets wat oor jare in 'n mens
mens se breinrond te skud, alles te v
altyd verskonings daarvoor wees totdat ,
Nusas
ons die dag 'n egal\.te-re same\ew\.ng
groei, die besef dat ons besig is om 'n • bevraagteken, Sokrates se vrae te
het. En, totdat ons, .die Afrikaners
oorlog te veg wat ons moet verloor, ' stel: wat beteken die feit dat ons
Die afgelope jaar op Stellenbosch
die besef dat ek me wil skaarn wees
ook vir FW en sy Broederbondhonde ,
moet army toe gaan, wat beteken
het Mark 'n 'hoe profiel op kampus
omdat ek wit en Afrikaans is nie,., 'apartheid, watter bewussyn .van
se ons moet die ANC terug in Suid-, .
gehad. As Nusas-voorsitter in 1987/
want ek dink iemand wat nie be":
onderdanigheid gaan gepaard met
88 hethy 15 studente na Mosambiek , Afrika kry, nie net om moreel te; .
wees nie,. maar omdat die land dit .
trokke is in die struggle nie, het me . , ons denke.
,geneen-\., In April 1989 gaan 18
, die reg om trots teo voelop Suid"En, dan die bese(dat dit
on-.' "studente onder leiding van Mark en' . nodig het." '
Afrikaanse burgerskap nie, .
.derdanigheidaan sotte iswat by jou
gekweek word, wantditis wat die -'
Kruispad ' ,.
huidige leierskap is: sotte, "
,
.
.Jannie het my geleer wat diegevaar
"Dit is nei:. blankes watuit Con-'
van magspolitiek is. Ek het besefdat ,
starltia kom en se: 'Constantia mag
geen regime sy magsposisie vrywil- '
, hie leef terwy1 Kruispad leef nie' wat
.lig opgee nie. Hierdie irnag moet
met trots kan se: ek is me skuldig aan
uitgedelf en ondergrawe word. Geen.
, die skep van Kruispad nie, ek wil dit
regime is moreel in die sin dat ~y met
der.
Vrye Weekblad skop oor drie wekemet 'n sakebladsy af.
25 miljoen mense gaan deer'as hy
"My besoek aan die brandende
Deur
die forum sal daar indringend gekyk word na aile
homselfkan handhaaf deurtekyk na
Kruispad saam met Nusas sowe1 as
ekonomiese magtewat die wei en wee van die Suid-Afridie whims en fanCiesvan ses miljoen
my akademiese groei het .my laat
kaanse sakegemeenskap en die werker beinvloed, beide
mense nie."
vra: wat de hel doen mens om vrede
plaaslik en internasionaaI. Ook sosio-politiese faktore en '
te' bring? Wat doen mens' met die
Reaksie
afgryse in jou hart? O'Brian se verbeleid wat die private en openbare sektoreonder die huidige
gadering wat vroeg in 1986 ontwrig
Maar hy is me sinies nie. "Ek is
regime raak, asook alternatiewe rigtinggewing. '
is by die Universiteit van Kaapstad
nog te idealisties oor Suid-Afrika en
Die sakeblad sal onder redaksie van Manie Eager staan,
het my tot die besef gebring dat jy
haar toekoms. •
.
en menings en bydraes oor aile aspekte van ekonomiese
nie .mense in 'n abnormale samele"My eerste reaksie mi hierdie eraard sal verwelkom word.
wing kan toelaat wat ander mense se
varinge was weer eens een van eksisbasiese vryhede aan 'n lyn laat hang
tensialisme en ,'n tipe anargie in jou
nie. ft binnekamer. Jy is aanvanklik te bang
om betrokke te raak en bly liewer op
Vloot
'n afstand en kritiseer.
'n Jaar later, in Augustus 1987,
"Daarna foeter jy in 'n organiweier Mark in die openbaar, saam
sasie in met 'n gevoel van vemietimet 22 ander jong mans om in die
ging waarin jy alles verwerp waannee
jy grootgeword het. Sheila Cussins
SAW te dien. Hy was 'n luitenant in
noem dit "n aanraking van die brein,
die Vloot.
Volgens Mark het 'n gesprek met
lig soos 'n veer, vlugtig maar presies'.
'n Namibiaanse vrou op 'n ldasaVerhoogakteurs, Filmakteurs,
Mark het nie deelgeneem aan die
konferensie die deurslag gegee vir
Regisseurs,
Skrywers, Tegnici,
eerste politieke optog op die US nie.
sy weiering om weer in die SAW te
Verhoogbestuurders, Opvoedkundiges,
"Tydens die protesoptog teen ap,artdien. "Sy het vir my gevra of dit nie

'Die stilmaak van

een persoon sal
nooit die proses'

van demokrasie
kan keer nie'

'n
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Aile
Werkers
in
die
•
•
• Uitvoerende Kunste I•
•
•
•
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•
•
• Teaterbestuurders en personeel, ens
•

Nuwe aanstelling
MANI,E EAGER sluit by Vrye Weekblad aan as
sakebestuurder en redakteur van die Sakeblad. Hy
was voorheen redakteur van Volkshandel (wat later
Finansiesen Tegniek geword het), finansiCle joernalis by Sake.Rapport en bydraende redakteur tot
die Financial Mail.
Tot onlangs was hy bestuurskonsultant betrokke
by deelnemende bestuursprogramme om groter
seggenskap en gelyke regte vir aile werkers te beding
gemik op 'n post-apartheid-era.

• word uitgenooi na 'n vergadering van 'The
•
Alliance en The Transvaal Interim
•I Theatre
Cultural Desk am verskeie kwessies
teater-werkers te
• rakende progressiewe
,
bespreek.
•
Datum:
27
Augustus
1989
•
Tyd: 11 vm
•
Plek:
Markteater
(Hoofteater)
•
Navrae:
Junaid
Ahmed
•
Tel
833-2530/1
•
•~--------------------~
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Perskor in hof na 'onbillike arbeidspraktyke'
PERSKOR, die uitgewers van
Transvaleren The Citizen, is. besig
om hom teen twee klagte van onbillikearbeidspraktyke teen die Media
Workers Association of South Africa (Mwasa) te verdedig.
. Die aanklagte spruit voort uit
Perskor se optrede meer as 'n jaar
gelede, toe die maatskappy Il)eeras
500 werkers wat aan 'n loonstaking
deelgeneern het, afgedank het,
Dit het onder kruisverhoor van
Perskor-bestuurslede in die Nywerheidshof aan die lig gekom dat van
die verspreidingswerkers voor die
'staking so min as R45 'n week verdien het,
" Na die staking het Perskor die
minimumloon tot RI09 'n week

verhoog, maarteendaardietydisdie
werkers wat geweier het om binne
23 uur terug te keer werk toe, reeds
afgedank.
Mwasa voer aan dat die staking
billik was en dat Perskor onredelik
opgetree het deurdie 23 uur-ultimatum te stel en aldiestakendewerkers
af te dank.

Die vakbondbeweerverder Perskor was skuldigaan selektieweherindiensname, wat 'n onbillike
arbeidspraktyk is, deur slegs 300 uit
die sowat 500 werkers weer in diens
te neem,
Die Nywerheidshof het in Januarie beveel dat dieoorblywende230
werkersweertydelik in diensgeneem
word.

Anton 5teenkamp
Perskor het 'n hersiening van die
beslissing in die Hooggeregshof
aangevra, maar regter Curlewis het
in April die hersieningsaansoek verwerp.
Dit het beteken dat Perskor Ofdie
werkerstydelik in diensmoes neem,
of hulle lone moes betaal.
Die maatskappyhet 'n paar werkers in diens geneem, maar verkies
om die ander se lone te betaal. Na
raming het dit hulle al sowat
.R700 000 gekos,
Perskor 50 regskoste behoort na
dertien maande ook al derduisende

rande te beloop, aangesien'n senior
advokaat,tweejunioradvokate en 'n
prokureursfmna betaal moet word.
As die tydelike herindiensnemingsbevel, vier hemuwings
daarvan in die Nywerheidshof, en
die verwerping van die hersieningsaansoekin dieHooggeregshof

in ag geneem word,het Perskor nou
al ses hofaansoeke in die dispuut
verloor..
Sou die Nywerheidshofweer teen
Perskor uitspraakgee in die saak oor
onbillike arbeidspraktyke, en die
maatskappy appelleer, kan die saak
nog vir jare voortduur.

DIE gewelddadige kon-

Ons familie se more.
"Ons' visie, ons verbintenis is om 'n
gelukkiger lewe met meer vervulling te help
skep vir al die lede van ons familie - vir almal
wat Suid-Afrika as hul tuiste beskou.
Dit doen ons deur aan soveel mense
moontlik die middele te verskaf om· 'n eie huis
te besit. Wantons gle huiseienaarskap is die
hoeksteen van 'n stabiele enbeskennde
gesinslewe• .
.. ' Ons sal voortgaan om nuwe' . .' . .'
spaargeleenthedete soek en te skep om te
sorg dat al die ledevan ons Perm-familie die·
hoogste standaarde van persoonlike en
,gerekenariseerde diens geniet."

flik tussen polisiemanne
en werkers verlede Vrydag by Mama's Pies, 'n
Premier-maatskappy in
Malvern, Johannesburg,
het bewerings van vakbondkant dat Premier
deesdae strenger. teen
stakers optree,opnuutlaat
opvlam.
Minstens 19mense is
gewond nadat 450 werkers deur Mama's Pies
uitgesluit is en die polisie, wat deur die bestuur
ingeroep is, op hulle
gevuur het, 'n Polisiewoordvoerder het erken
dat haelgewere gebruik
is, maar gore die werkers
is beseer toe 'n konstabel
gestruikel en geval het.:
Die besturende direkteurvan Mama'sPies,
LouisSilber, het gesedie
polisie het opgetree nadat die werkers wat
uitgesluitis, op deureen
-vensters geslaan en onrustig geword het, VolgensSilber was sowat15
polisiemanne betrokke.
Die polisie het haelgewere en sambokke

gebruik om die werkers
uiteen te jaag.
/ Premier, wat altyd 'n
goeienaamopdiegebied
van nywerheidsverhoudinge gehad het, is deur
vakbonde van hardhandige optrede beskuldig
nadatdiehoof-uitvoeren. de beampte, Peter
Wrighton, 18 maande
gelede dieleisels byTony
Bloom oorgeneeinhet.
. Vrydag 50 optredekan
.verder uitkring, aangesien Mama's Pies ook
takke in Durban enKaapstad het, waar simpatiestakings moontlik is..Wat
vir Premier- 'n groter
verleentheidkanveroorsaak, is dat die Mama's
Pies-fabriek in Durban
op dieselfde perseel as,
diebestUllfsmaatskappy,
Premier, geleeis. Nywerheidsoptrededaar kan 'n
regstreeks wedersydse
invIcedhe.Premier is oak .
op die - oomblik in in
skaakrnatposisie in sy
nasionaleloonsamespre.kings met die Food and
Allied Workers Union
(Fawu).

'N WERKERSBERAAD tussen die Congress of
South African Trade Unions (Cosatu), die NationalCouncilofTradeUnions(Nactu) en onafhanklike vakbonde vind die naweek in Johannesburg
plaas.
Dit is die tweede keer dat die Charterist-gesinde Cosatu metdieswart bewussyns-georienteerde
Nactuen onafhanklike vakbonde saamwerkin hul
teenstand teen die Wysigingswet op Arbeidsverhoudinge,wat die naweek weer onder die loepsal
kom.
Intussen het werkers nog 'n belangriker rol in
die bree demokratiese beweging se versetveldtog
teenapartheid beginspeel deur hulleteendiskriminerende praktyke in fabrieke te verset.
Die SA Polisiehet egter aangekondigdat hulle
strengsal optree teen.werkers wat die wet oortree.
Die minister van Wet en Orde, Adriaan Vlok,
het geseklagtes teenCosatu wordondersoeknadat
Cosatunamens diebree demokratiesebeweging'n
verklaring uitgereik het. waarin onder andere 'n
verjaardagboodskap van die ANC aan die-UDF
vervat is.
Stappe onder die noodregulasies, weens die
moontlike oortreding van beperkings op Cosatu,
word reeds deur die polisie ondersoek. ~
6

Vry~ .~~kblad" 25 Augustus 198~, •

F OKUS OP STRANDGEBIED

Aartsbiskop Demon d Tu tu word deur ondersteuners op die skouer gedra na sy aankoms by die Strand se slegs blanke-strand
(Foto: Eric Miller)

Die dag toe die mense gaan swem het
DIT was, soos aarts biskop
Desmond Tutu later sou se, 'n
wonderlike dag vir die bree
demokratiese bewegingom strand
toe gaan .
Maar nie vir Suid-Afrika se instandhouers van wet en orde nie hulle moes op die strand bydieStran d
wag op die 65 busse wat deur die
bewegi ng gehuur is om ondersteuners
na di e apartheidstrand te vervoer.
Maar hu lle is onkant betrap , want
honderde mense, die meeste van hulle
swart, is B loubergstrand toe vervoer
en het hulself gate uit geniet op die
wit stran d.
Saterdag met dag breek het my
kinde rs reeds voor die televisiestel
gesit en wag op die weerberig, wat 'n
nat Kaapstad voorspel het, Ons het
gedink dit is miskien nie so 'n wonderlike dag om nat te word nie. Maar
die SA UK was mans genoeg om later
te erk en hulle het 'n fout gemaak en
dat die kwik later tot 35 grade gaan
s~g.
'
Dit was, soos die nuus om agt sou
aantoon, nie die enigste fout wat die
SAUK S aterda g gemaak het nie. Maar
later meer daaroor.
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Terwyl ,o ns bcsig was me t
voorbereidings om ons, me hceltemaI
so wit, voete in die blankes se water
te gaan druk, het die telefoon gelui e n
is ons in kennis geste l dat die polisie
streng optrede beplan teen swar tmense wat beoo g o m in die koue,
heilige water van die Strand te gaan
swem.
Die polisie het sewe kilometer
van die strand by die Strand afgebaken
met bordjies wat sc: "Danger - no
entry . SAP dogs training."
Voo rwaar 'n paar bcvoo rregte
honde. Dink jou in, hond elede van
die SAP is welkom, swar trnense nie.
Dis 'n wonderlik e wcrk wat Chri s
Heunis, di e vader van driekarnerpar lement en Groot Hervorm er, gedoe n
het om die land te hervorm. Hy be hoort trots daaiop te wees dat sy
gewese kiesers in Helde rberg steeds
'n strand net vir hulle het.
Die minister van Konstitusionele
Ontwikk e lin g, Gene Louw, was ook
daar. Nie om te swern nie, net "om te
kyk". Ek hoop hy het gesien dat
VryeWeekblad. 25 Augustus 1989

die nasionale vol kslied (nie Die Stem
nic) gesing . Die po lis ie, met sam bokke heel sigbaar, het to egekyk.
Op pad huis toe het on s aan on s
geskokte kinders pro beer vcrd uidelik dat die polisie wet en orde probeer
handhaafhet - selfs al betoken di t om
mense met sambokke te slaan.
Omdat ons in interessante rye lewe
en FW de Klerk op pad Tuynhuis toe
is, het ons dit goed gedink om
aartsbiskop Tutu se kerkdi ens die
volgende dag by St Georg e-katcdraal
by te woon . Die diens i gehou nadat
die polisie 'n byeenkoms by die
Universiteit van Wes-Kaapland verbied het.
Die keer is ons voo rgekeer by 'n
padblokkade, maar is deurgelaat. St
George-katcdraal was volgepak en
die aartsbiskop was op sy stukk c .
H y het die verbanning van die
byeenkoms op UW K gekritisecr:
"Hulle sewanneer ons kanrou. H ulle
sc hoe ons kan ro u. H ulle se wan neer
ons k an byeenkom e n waar ons kan
byee nkom.
"Die dien s is aangekondig , m aar
daar was 'n pa dbl okkade op die N2 .
Hoek om? am mense in Suid -Afri ka, 'n Chris te like land, te verhoed
om k erk toe te gaan .
"Ek vra die vrae: 'Dink die wit
Suid-Afrikaans e regering dat swartmense mense is, men se wat pyn kan
voel en kan lag en na die beeld va n
God geskape is!' Ek dink nie so nie .
"H ulle se apartheid is dood , M aar
dit is ee n va n die vree mds te ly ke.
Hulle het poli siem ann e, sambokke,
hond e en traan rook. a m wat mee te
doen ? am men se van God se stra nde
af te hou."
Ho ewel die bycenkoms op UWK
verbied is, het di e UDF en ander
gemu ilbande or gani sa sies hulself by
diediens 'bevr y '. Led e van die UDF,
die National Education Crisis C ommittee, Cape Youth Congres s, W est ern C ape Civic Association , W est ern Cape Students - Congress, De tainees -Parents' Support Group en
die End Conscription Campaign het
deelgeneem aan 'n opmars om hut
~c;lfverlclaaLde vryheid te simboliseer.

apartheid se da e getel is.
ontvang .
nm het die polisie toe geslaan e n die
Nadat my drie kinders in die motor
piekniekgangers - mans, vro ue e n
Min het hull e ge wee t dat 'n ander
gekl im het - nee, ek het m y hond by
groep van d ie bree demokratiese
kinder s - met sambokke uitm ekaar
die huis gelos - het ons die ver .beweging, omtrent 1 500 lede,
gejaag, terw yl die inwoners van
skillende optelpunte besoek. Hee l
BI uberg toegekyk he t.
piekni ek gehou het op 'n ander deel
voorspe lbaar het die polisie dieselfde
van die strand.
Sommige mense het in die rigting
ding in gedagt e gehad en ons het heel
van die Blue Pete r-hot el gehardloop
Hullehet by die mense aangeslui t.
snaakse en agg ressiewe kyke uitge Die polisie het weer toegeslaan, en
waar witrnense bier sit en drink het.
10k. In Hanov erpark het ons 'n bus
die rnense het iii die busse gaan
Later het die mense weer op die
opgespoo r. Een van die organiseerskuil. Een polisieman he!'n bietjie
strand bymekaargekom terwyl hulle
ders met 'n rooi armband het ons
oorgeesdriffig geraak en is van ' sy
uit 'n laagv lieende helikopter ververtel van die verandering in die
makkers geskei. 'n Paar 'comrades'
film is. Die polisie het weer toeplan .
het hom bygekom en sy makkers
.geslaan, die keer het hulle die rnense
. ,.
.•' . .,r.., 't""Io'J/" .,..J
"a m die polisie te verwar het die
moos hom help.
deur die strate gejaag.
..::,<" /If.'{ ;:'; ':.~:,:'f
bree demokratiese beweging besluit
Terwyl krete van "defy. defy, defy"
My motor, soos m y gesin kan
. Ho~~':;~~;;;~~'m'die ka~
aile motors moet Strand toe gaan, en
uit die busse gehoor is, het honderde
getu ig, was die v~g~~p_le_k_._-,
die busse Bloubergstrand toe ."
mense weer na die strand gestroom.
hetaangesluit by die van Tutu en het
My vro u het gese: "Nee, ons wil
Tussen hulle 21 ingeperktes uit die
"nee" gese, Nee vir ongeregtigheid,
saam met jou gaan. Ons wil ook die
Wes-Kaap wat besluit het om hul inonderdrukking, rassisme, en "ja" vir
wet oortree."
perkmaatreels te ignoreer - onder
geregtigheid, vryheid, vriendskapen
;:.;:=<':. ,-;·-:·,; ' 1 meer leiers van die United DemoBloubergstrand toe dus .
vrede.
Ons het by twee and er bu sse by
Lede'~an=:dl~- b~ci: dem~kr~tiese
cratic Front SODS Trevor Manuel,
Honderde mense het 'n minuu
Ath lone -stadion aangeslui t en, met
Zollie Malindi, Willie Hofmeyr, Hilda
stilte gehandhaaf vir aangehoudenes,
beweging en die Kaapstadse
olisiewa ag ter ons, Blouberg toe
Ndude, Mzanke Jacobs en Dorothy
prokureur, Percy Storm , was nie so
Dit was 'n buitengewone naweck...
vertrek.
Ziglangu.
'n Week waarin FWen syadviseurs
gelukkig nie. Hy het na swelsels aan
, ' Uitdag ing het riuwe betekeni s
Aartsbiskop Desmond Tutu het
op die harde manier moes leer dat die
sy arm gewys en gese hy het genoeg
gekry toe die polisie die bus probeer
later opgcdaag. Hy het gese die bree
verdediging van apartheid met bonde,
tyd gehad om te sien h oe 'n sersan t
aftr ek en die betuurder net aangehou
demokratiese beweging het hul
pol isie, helikopters en die SAUK hom slaan . "Skry f dit," het hy gese,
i ry en 'n kl omp gebald e v uiste de ur
standpun t by di e Strand en Blouo erg
war gese het dat nie ee n van die 65
Teen omtre nt 2.30 nm he t die
die busvensters verskyn het.
duidelik gest el en hy het versoek dat
busse van die bree demokratiese
bree demokratiese bew eging bes luit
In Brooklyn - ook bekend
Sin
beweging die stran de be reik het nie
die men se ordelik en strategies moet
dit is tyd om terug te trek omdat
City - het die polisie ons in gehaal.
terug trek. En toe, terwyl die herfsson
- nie genoeg was o m di e me nse te
verske ie mense seergekry het en by
Een van die organiseerders het
tlouer word, is die vuiste gebaI en
die mobiele kliniek behandeling moes
keer nie
'n ontevrede polisieman het gese: ,---- - - - - - -- - --'='-- - -- - -- -- - - - - -=-- - - - - - - - -- - -- - -- "Well you can't enter Blouberg and
tomorrow's rally has bee n banned."
Protea Pick n Pay Sentrum
Hiema her hy weer in sy gecl voerHighstraat
tuig geklim cn agter die tweede bus
Brixton
ingevaI.
(011)837-7938/9
* 10 MHZ XT
*12MHZAT
'n Tweede polisievoertuig het
verskyn toe die busse die Bloubergafdraai necm. Die busse is voor101 Sleutelbord
101 Sleutelbord
gekeer. 'n Entjie verder het twee
640k RAM
640kRAM
organisecrders - met helder plakkers
360k Siapskyf
1,2 MEG Slapskyf
wat se "Drown beach apartheid" gese
12" Dubbelfrekwensie
Multi 1/0 Kaart
dat agt busse weI hul bestemming
Skerm eGA &
14"
bereik het.
Herc ules
Dubbelfrekwensie
Ons het aan ons drie kinders - 2,
20 MB Seagate
MONITOR
3 en 9 jaar oud - probecr verduidelik
20 MB Seagate
Hardes kyl
hoekom d it vir die bree demokra1 Parallelpoort
Hardeskyf
tiese beweging belangrik is om die
8 Uitbreiding
Intydse Horlosle
apartheids wette te beveg e n ho e ons
Seriepoort
voo rvaders honderde jare gel ed e op
Parallelpoort
die stra nde geloop het.
8 Uitbreidings
O ns het Blo uberg genade r. Dit
Epson LX 800 en STAR LC 10 vir slegs R765,00 elk
was 'n wonderl ike gesig - wi t en
swart bene in die ysige wa ter en
Kom sien ons in ons nuwe winkel en gesels met Boet of Johan
mense wa t op d ie stand spec!. Die
polis ie het toegekyk,
Min he t ons geweet dat dit die
U
stilte voor die storm was. Ne t voor 2
nm het die polisie toegeslaan en die
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PC 2000
R2695,00

R3800,00

Koop voor 3 September en staan 'n kans om 'n
EPSON LX 800 of STAR LC 10 te wen!
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Skool moet sluit, en dis 'opvoedkundig

verantwoordbaar'
Anton Steenkamp
DIE Johannesburg High
Schoo l for Girls i n
Hillbrow gaan stceds dic
einde van die jaar tocgemaakword. E[1. onclanks
'n versoek van die leerlingo en hul ouers dat
die skool vir alle rasse
oopgestc l meet word.
beskou die rcgcring die
stap as "opvoedkundig

vcrantwoordbaar ".
Die direkteur van die
Tr an svaalse
On de rwy sde pa rt e me nt
(TOD), dr Pieter Brcdcnkamp, het die week
in 'n verkJaring gcse dit
is TOD-beleid om nooit
'n eensydige besluit te
ncern oor die sluiting
van 'n skool nie.
"Daar word a ltyd,

- soos in die geval van die
. Joh ann esbur g High
School for Girls, na 'n
aanbeveling dcur, en
dccglike oorlegpleging
metdie bcstuursraad van
'n skool, die skoolraad
en die strcckraad gchandel en dan slegs as dit in
die belang van die betrokkc lcerlingc is en
opvoe dkund ig ver -

an twoo rd baar is." lui die

verklaring.
Vrye Wcckblad hc t
daarop aan dr Bredenkamp en die minis tcr van Onderwys en
Kultuurin die Volksraad,
Piet Clase, gevra hoe die
sluiting van die betrokke
skool uit 'n opvoedkund ige oo gpunt ver antwoordb aar is. aa nge sien die ouers en leer linge aangedui het da t
die skool eerder vir leerlinge van alle rasse uit

Hillbrow, wat 'n grys
gcbicd is, oopgestclmoet
word.
Dr Bredenkamp hct
gcse dat die opvoedkundige verantwoordbaarheid daarin gelee is "dat
'n skool wat nie langcr
lcwensvatbaar is nie,
gesluit word en dat
doe ltr e ffender
on derwysvoorsiening vir
die betrokke leerlinge
eldersgereel word binne
bereikbare afstand vanaf die ouerhuis".

Die supcrintcndcnt-generaal van Ondcrw ys en Kultuur,
JDV Tcrb lanehe, het
soos volg gearuwoord:
"Die
stelse l
waarkragtens skole
50 0 5 lH SG bcdryf
word, is len volle
opvoedku ndig verantwoordbaar en stem
ooreen met tall e
ste lsels dwarsoor die
wereld wat die onlos rnaaklike verband
tussen huis en skool
be vest ig deur on der wys in 'n bepaalde
kultuurgroep aan te
bied."
* 'n Vraagsteller
het
verl ed e
\Voensdagaand in
Hought on die minister van nasionale
opvoeding en waar nemende staatspresident, FW de Klerk,
daarop gewys dat
leerlinge van verskillende
ku1tuurgroepe, waaronder Portugese, Grieke
en Jade op die oomblik
by lHS G skoo lgaan .
De Klcrk het erken
dat hy "nie heeltemal
au fait" is met die omstandighede vanJHSG
nie .
Toe 'n verteenwoordiger van die
Save Our -Schoolkomitee hom vra
hoekorn die 102jaaroue skool nie vir aile
rasse oopgestel kan
word om sy voort-

!

bcstaan tc verseker nie• .

het De Klerk gesc die
regering se standpunt is
gcgrond op "suiwer
opvocdkundige beginsets" dat 'n skool die
verlengstuk van die
gemeenskap is.
Toe hy daarop gewys
word dat die skool in 'n
gerncngdc gemeenskap in
Hillbrow gelec is. het De
Klcrk gese mocdertaalonderrigin 'n omgewing wat
vir die kind bekend is. is
noodsaakJik.
Nog 'n vraagsteller het
hom daarop gewys dat
Portugese, Griekse en
ander immigrante-kinders skynbaar redelik
maklik in die skool inpas, hoewel ondcrwys nie
in hul moedcrtaalgeskied
nie.
"Ons is baiedankbaar
vir imrnigraruc wat bereid
is om 'n dee! te word van
hierdie mooi land." het
De Klerk gese, Hy het
gese hy waardeer dit ook
dat die mense steeds hul
eie tradisies en kultuur
behou.
"Maar ons moet
onthou dat swartes hul
eie taal en geskiedenis
het Zoeloes is trotsdaarop
om Zoeloes te wees!
"In die opvoeding
moet 'n kind se kulturele
en gemeenskapslewe op
skool geakkommodeer
word."
Op 'n vraag waarom
onderwyscrskolleges ook
volgens ras geskei is, het
De Klerk gese die kolleges hou direk verband
met die opvoeding van
kinders
in
h ul
vorrningsjare,endaarom
geld dieselfde beginsels.

Fisici meet
osoonlaag
RUIMTE-FISICI aan die Universiteit van
Natal het bewys dat die aftakeling van die
osoonlaag bodieSuidpooldieosoonvlak bo
Suid-Afrika regstreeks bemvloed.
Die ruimte-fisika na vorsingsinstltuut aan

die universiteit, wat deur middel van 'n
rekenaar met NASA gekoppel is, het die
osoonvlakke bo Suid-Afrika per satelliet
gemonitor endit met soortgelykeopnames
bo die Suidpool vergel yk.
Die instituutgaan die inligting nouvergelyk metinligting uit NASA-opnames wat
tot 1978 terugdateer. Sodoende hoophulle
om die tempo van aftakeling bo Suid-Afrika vas te stel. - Sapa

Omdat verpakkingstegnologie so gespesialiseerd
geword het, is Metal Box vandag sewe onafhanklike 't•..'
ondernemings wat elk op
'n spesifieke terrein konsentreer,
Ons werk saam deurdat ons
mekaar se tegnologiese branne,
kundigheiden navorsingsfasiliteite
deel en deur ons oorsese
bondgenote gerugsteun word.
Tog ding ons ahnal met
mekaar mee om besigheid.

!!!!i':!'!l!!.........,

D us kan u op Metal 'Box staatmaak
om u die beste in verpakkingsekonomie,
opsies en dienste te bied.
Ons gediversifiseerde verpakkingsafdeling word Divpac genoem.
Elke dag van u lewe is ons produkte
menigte vorm ~rens naby u van houers vir skoenpolitoer tot
herverseelbare oliekanne,
versierende blikprodukte en - Pssst! spuitkannetjies natuurlik.

SAAMBEWAARONSDIEBETERDINGEIN DIELEWE
MetalBox Suid-Afrika Beperk

I

SA regslui
na Ghana
N AFVAARDIGING van Regslui vir Mense. regte is genooi om van 17 tot 22 September
die sesdc tweejaar likse konferensie van die
Balieraad van Afrika in Akkra, Ghana by te
woon.
Die tema van die konferensie is: Menseregte in Afr ika. Ond erw erpe soos die Afrikahandyes van menseregte, vryheid van spraak,
die reg om te werk, die bekombaarhe id van
regshulp en ekonomiese ontwikkeling in Afrika
sal bespreek word. T~kaan s e
vertee nwoordigers van Regslui vir Mensercgte saldie konferensie bywoon.

1:1 1. ·.I !I I I I I~.I I· I:l l l l il/1 I :I I: I I ·I I !I· :I :I I I· I I I .I I1 1 :1 1/·1 1 1· 1 1 : 1 !: 1 1 1/ 1 1 1 1 1 :1 1
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(.:j!arlement onder bruinmense :;:. :
.': ····en.lndiers geskat :In die.laaS,tE( '.

Linkses en
regses kalwe
aanNP
Elsabe Wessels
'"

Leon Wessels

Pik Botha

S6
kan
die
helde
val

(Berig deur Elsab6Wossols van Broes!raat 153, Johannesburg.)

, Adriaan Vlok

Jacques Pauw
VERSKEIE kabinetslede en adjunkministers veg 'n verbete stryd om hul
politieke lewens in die komende
algemene verkiesing.
Volgens 'n opname is dit veral
jong kroonprinse soos Leon Wessels,
RoelfMeyer, Sam de Beer en Stoffel
van der Merwe wat gaan sukkel om
die pyp op 6 September te rook.
'n Swaai van net twee persent na
regs in Krugersdorp en Leon Wessels,
adjunk-ministervan Wet en Orde, is
sy setel kwyt. 'n Swaai van vier
persent en die speaker van die
Volksraad, Louis Ie Grange, verloor
in Potehefstroom.
'n Swaai van sestien persent na
regs in Vanderbijlpark gaan die einde
van Gerrit Viljoen beteken, terwyl
dit 'n stemverandering van 24 persent
na regs gaan kos om van Adriaan
Vlok in Verwoerdburg en Magnus
Malan in Modderfontein ontslae te
raak.
Berekenings van prof Dirk
rie en Donald. Simpson van die
Vaaldriehoekse tak van die Potchefstroomse Universiteit dui aan dat die

Lau-
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RoelfMeyer

NIE sedert 1948 het die regerende party in Suid-Afrika s6 'n felle aanslag
van links en regs in die gesig gestaar nie.
Daar is ook 'n ander nuwe verskynsel wanneer die 3,1 miljoen wit
kiesers op 6 September na die stembus gaan: die ontsaglike groot
"swewende stem" - die kiesers wat tot op hede nog nie finaal besluit het
vir watter party hulle gaan stem nie. In sowat 'n derde van die land se
kiesafdelings gaan die swewende stem die deurslag gee.
In 39 setels is meerderhede van minder as 'n 1 000 in die 1987verkiesing behaal.
In 1987 was die stand van setels as volg: NP: 107, PFP: 25, NRP: 5,
KP: 16, HNP: 1 en Onafhanklikes: 2.
Die NP toon sedert 1977 egter reeds 'n afwaartse neiging. Sy seteltal .
was 134 in 1977,131 in 1981 en 107 in Mei 1987.
Hoewel daar geen twyfel is datdie NPsy meerderheid gaan behou nie,
is die groot vraag in hoe 'n mate die Konserwatiewe Party en Demokratiese Party die meerderheid kan laat krimp.
Waamemers voorspel dat die KP, wat op 6 Mei 1987 16 NP-setels
ingepalm het, sy houvas selfs kan verdubbel met soveel as 44 setels.
. Die kanse lyk ook good dat die Demokratiese Party tot "J4Setels lean
verower. Met sy beste prestasie ooit het die PFP in 1981 2~ls gewen, .
terwyl die NRP in dieselfde jaar 8 setels gewen het, Gemeet aan die
ondersteuning wat die DP onder die bree S uid-Afrikaanse publiek geniet,
sou die setels binne bereik behoort te wees. Maar om dit te bereik, sal hy
aansienlik moet verbeter op die powere gesamentlike PFPINRP-poging
van 1987.
.
-Volgens DP-bronne is die party in 'n hewige stryd met die NP in die
.Kaap en Natal gewikkel.
.
Heelwat politieke ontleders is egter van mening dat die jong DP nog
nie opgewasse is teen die propaganda-aanslag van die NP nie, en dat die
party tevrede sal moet wees met tussen 30 en 32 setels.
~
Die ironie is dat die DP waarskynlik proporsioneel sterker gaan staan
. as die KP, maar nie soveel setels sal he nie. Volgens onlangse meninr.~~
''-\ peilings het'die DP reeds sowar 30 persem van die kiesersteun. Die
verspreiding van stedelike en plattelandse kiesafdelings bevoordeel egter
die KP,
.
Heelwat kan nog afhang van wat in die dae voor 6 Septembe .
gebeur. FW de Klerk se besoeke aan Afrika-staatshoofde kan vir die
. skade wat die PW Botha-debakel aangerig het, vergoed en se~fs
potensiele DP-stemmeafrokkel, hoewel die verbintenis tussen Kenneth Kaunda
en die ANC die NP weer 'n klompie stemme na regs kan koso

Demokratiese Party gaan sukkel om
met die mees senior minister, Pik
Botha, in Westdene af te reken.
Ondanks aanduidings van groot steun
vir die DP in die kiesdafdeling, sal
daar 'n dertig persent swaai na links
moot wees.
Ondanks opnames wat 'n aansienlike swaai na die KP voorspel, wat
hulle volgens sommige navorsers tot
64 setels kan besorg, voorspel Laurie dat die DP die volgende amptelike opposisie kan word.
Dit is egter die KP wat heelwat . .
ministers en adjunk-ministers se
politieke aansien kan knou.
Benewens Wessels en Le Grange,
lyk dit of veral Arnie Venter in
Klerksdorp, Sam de Beer in Geduld, .
Piet Clase in Virginia, Gerrit Viljoen
in Vanderbijlparken Roelf Meyer in
Johannesburg-Wes die wind van voor
kan kry.
'n Swaai van twaalf persent is in
Klerksdorp en Geduld nodig vir die
KP om te wen, en 'n swaai van dertien persent in Virginia en sestien
persent in Vanderbijlpark.
Die kersie op die koek bly die
setel van Pik Botha. Laurie se dat die
DP dertig persent van die kiesers sal
moot oorhaal om vir hulle te stem
voorBotha sy setel sal verloor.
Die DP se Chris van Niekerk
beweer dat hy kop-aan-kop met Botha
loop en dat die tendensie in die

Gerrit Viljoen
munisipale tussenverkiesing toe die
DP die NP in die oorwegend-Afrikaanssprekende Linden die loef
afgesteek het, voortduur.
Westdene se aard het sedert die
vorige algemene verkiesing in 1987
heelwat verander. Jonger en meer
welvarende kiesers trek in die kiesafdeling in wat toenemend die DP
steun. Dieselfde tendens word in
Johannesburg-Wes bespeur.
Die DP sal 27 persent meer stemme
in Helderkruinmoo trek om vir Stoffel
van der Merwe te onttroon en twintig
persent om Org Marais se setelin
Waterkloof in te palm.
Volgens Laurie se berekenings
moet die DP net twee persent meer
steun in Edenvale, Helderberg,
Hillbrow, Simonstad en Wynberg
trek om die setels van die NP in te
palm. 'n Ses persentswaaiin Umhlanga
en Umbilo, agt persent in Albany en
Noordrand en nege persent in Pietermaritzburg-Noorden Walmer sal die
setels aan die DP besorg.
.
Daarteenoor het die KP net twee
persent meer steun in Krugersdorp,
Roodeplaat, Heilbron, Innesdal,
Newcastle en Meyerton nodig, vier
persent meer in Fauresmith, Kuruman, Maraisburg en Potchefstroom
en sewe persent meer steun in Gezina, Ladybrand en Springs om die
setels in te palm.

,

. .

KOoPERATIEWE
ONTWIKKELINGSKOoRDINEERDER
Die Montagu en Ashton Gemeenskapsdiens (MAGl
het 'n vakature vir
'n persoon wat bereid is om ondernemingsvaardighede
met andere te deel.
Aansoekbriewe, insluitende 'n volledige Curriculum Vitae en
ten minste tweeonlangse getuigskrifte moet gerig word aan:
Die Aigemene Sekretaris, MAG, Posbus 365, Montagu 6720 •
faks(0234)42570.
.

Verdereinligtingkan verkry word vanons Sekretaris: Personeel
en Administrasie: Tim Banda - tel (0234) 41175of 41732 tussen
09hOO en 13hOO•.
J!ligte stuit onder meer in om:
_
..behutpsaam te wees met drie bestaande
meubelvervaardiging-kooperatiewe en die ontwikkeling van'
nuwe inisiatiewe
..te voorsien in die ontwikkeling van vaardlghede en dlenste
om die lewensvatbaarheld van kooperatiewe te verhoog
..om 'n belangrike inset te lewer In 'n span dinamlese '
gemeenskapswerkers wat aandag skenk Ban plaasllke
gemeenskapsbehoeftes
.

Applikante behoort:
', ' in Engels enAfrikaans te kan komrnunlkeer
• ervaring te he in klalnsake-bsstuur
• kennis te he van kooperatlewe beginsels
• te kanwerkas tussenganger.
• in besitte wees van 'n toepaslike graad of diploma
• diensso gou as moontlik te kan aanvaar
Sluitlngsdatum: 15 September 1989·

(Berlg deur Jacque. PIUWvln Breislrll8t
153, Johannesburg.)
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,...en dan is daar die

wat reg sit met .hulle
vliegtuigkaartjies en
gepakte tassies'
Dr Zach de Beer, 'n mede-Ieier van die
Demokratiese Party, het verlede jaar na
die party-politiek teruggekeer. In meer as
een opsig was dit vir hom 'n gevoel van
deja vO: nie eens die NP se rassebeleid
het ingrypend verander nie.

,!

ELSABe WESSELS het met hom gesels
FW DE KLERK het Maandag 'n
konsensus-raamwerk vir onderhandeling~ bepleit.' Bespeur jy enige
nuwe bereidwilligheid binne die
Nasionale Party om te onderhandel?
De Beer: Solank die Nasionale
Party nie die volwaardige en gelyke
burgerskap van alle Suid-Afrikaners
erken nie kan daar geen stap vorentoe wees in dieonderhandelingsproses
nie.
Die NP wil nog altyd uitkom by 'n
posisie waar die blanke, alhoewel in
die minderheid, die meerderheidstem
behou.
Hulle is Die bereid dat die blanke
, se selfbeskikkingsreg onder enige
omstandighede aangetas word nie,
Dithet duidelikgeblyk uit my gesprek
met dr Gerrit Viljoen 'in
Woensdagaand se televisiedebat.
Dit is baie duidelik' dat die Nasionale Party steeds dink hulle kim
onderhandel sonder om iets prys te
gee. Hulle wil mag deel sonder om
beheer te verIoor.
Dit is egter duidelik dat hulle hul
mag met die hulp van die weermag
en die polisie handhaaf, soos die
geval verlede naweek toe hulle swart
swemmers van wit strande probeer
weghou het.
'
Wat beskou jy as die ononderhandelbare in onderhandeling?
De Beer: Gelyke burgerregte vir
almal. Nie volgens FW de Klerk se
voorstel datalmal kan stem, maar op

'n aparte kieserslys nie.
Geen erkende swart leier sal ooit
ie NP se voorstelle aanvaar indien
ie party voortgaan om kleur as die
asis te gebruik nie.
Daar kan nie van swart SuidAfrikaners verwag word om die NP
se kleurgebod te aanvaar nie. Dit is,
duidelik dat die Nasionale Party 'n
swart meerderheid vrees, maar ek
glo dat die oomblik wanneer apartheid uit die weg geruim is, ook swart
,groepe hulself in politieke partye sal
organiseer wat hul.net so verdeeld
soos die wit kiesers maak. Op die
oomblik word hul mag verenig teen
die juk van apartheid.
'
Wat is jou opinie van FW de
Klerk in sy nuwe rol as aangewese

_staatshoof?
De Beer: Hy is die versigtigste
politikus wat ek ken, H~ie
aniere en 'n innemende limlag:
Hy het die vermee om wellu.i~~de be grippe te uiter sonder dai
. eni e konlqete betekeiiis<lra'soos sy aankondiging nou dat1mnsensus bereik meet word vir 'n nuwe
raarnwerk vir onderhandeling. Volgens sykleurgrondslag kan daar geen
konsensus bereik word nie.
o

' Hoewel FW sy eerste week goed

~

espeel het met oratrie wat oorleun
nadie liberale kant, bly hy verknog
aan die konsep van groep wat op ras
egrond is.
,

In jou veldtog
beklemtoonjy veral
die land seswak
ekonomie. Hoe lank
kan die ekonomie
noguithou?
De Beer: Daar sal
binne die volgende vyf
jaar verligting moet
kom.Opdieoomblik
staan die land se
groeikoers op drie
persent, wat sowat een persent hoer
is as sowat 'n jaar gelede. Dit is egter
nog nie naby goed genoeg nie.
0

Indien dit nie na 5 tot 5,5 persent
opgestoot word Die, sal ons nie die
pyp robk nie.
Die belangrikste faktor is om die
invloei van buitelandse kapitaal te
bewerkstellig. Suid-Afrika is reeds
seder! die sewentigerjare, as 'n uitvloeisel van die '76-onluste, van buitelandse markte afgesny.
PW Botha se berugte Rubicontoespraak het kapitaalvloei na die
land kortgeknip. Binne 'n week na
die toespraak het die Arnerikaanse
Chase Manhattan-bank sy lenings
opgehef.
Teen die 'tagtigerjare het die
tydperke waarteen 005 in die buiteland geld kon leen al hoe korter
geword.

e

0

ie regering sal voor 1990, wanneer huidige lenings tot 'n eindekom,
t 'n oplossing vorendag moet kom.
ie laaste jaar voor sy dood het die
goewerneur van die Reserwebank,

Gerhard de Kock, aanhoudend gese
IIli~i~iiiij~~.~ijjjijiii~jjjjiiiiiiiiiiijijil
dat slegs aanvaarde politieke
vooruitgang Suid-Afrikaekonomies
kan red.

Donderdag, 31 Augustus om 8 nm
Lenasia-burgersentrum (Roselaan)
Kom ons vergader in ons duisende om te
protesteer teen die verkiesing op 6 September
Sprekers:
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Watter belangrike faktore kandie ekonomie aanhelp?
'
De Beer: Staatsbesteding moet
ingrypend besnoei word, die uitvloei
van kapitaal moet gekeer e
roduktiwiteit verhoog word. Om pr duktiwiteit te verhoog sal belangrik
sosio-politieke omstandighede egte
aangespreek moet word.
Verwoerd se bantoe-onderwyshet
onderwys vir swart kinders twintig
jaar agteruit gesit.
Twee generasies van swart kin-

ders is sonder wiskunde en wetenskap
die wereld ingestuur omdat Verwoerd
geglo het dat swartmense 'n minderwaardighe onderwysstelsel verdien.
Produktiwiteit word nog daag

benadeel deur die hoe afstande wa
swart mense tussen hulle huis en
werk moet afle. Van die mense moot
, met drie tot vier ure slaap 'n nag
klaarkom..
Daarby is die sosio-ekonomiese
toestande in die townships haglik.
Swak arbeidsverhoudinge benad
ook produktiwiteit.
Watter rol kan die Suid-Afrikaanse sakegemeenskap speel om
politieke veranderinge te weeg te
bring.?
De Beer: Negentig persent van
sakemense wil net hul werk doen.
Daar is min wat werklik polities
sensitief is.
Maar dit is my sterkste oortuiging dat niemand in Suid-Afrika kan
leef en nie polities bewus wees nie.
Elke Suid-Afrikaner het 'n verantwoordelikheid om tot verandering by te dra,
Ek het geen tyd vir mense, en dit
is hoofsaaklik Engelssprekende SuidAfrikaners, wat altyd met gepakte
tasse en 'n vliegtuigkaartjie in hul
sak die gebeure soos buitestaanders
gade slaan terwyl hulle hul bevoorregte wit posisies binne die
apartheidstelsel uitbuit nie.
Hoeveel druk kan daar op die
sakegemeenskap uitgeoefen word
om politiekestandpuntin te neem?
De Beer: Nie veel nie. Maar as 'n
burger van die land behoort 'n
sakeman, soos enigeander, 'n sosiale
gewete te he en behoorthy vir hornself
'n rol te soek om te speel.
Waar die sakesektor wel'n be angrike rol kan speel, is in die ondersteuning van organisasies en strukture
wat hul vir verandering beywer.
Daaris veral heelwatopvoedkundige projekte waarby sakemense
betrokkekan raak. Sakemenseis ook
in dieidealeposisie om werkgeleenthede te skep,

Dinkjy dat die D P genoeg steun
van die sake-gemeenskap ontvang?
Daar is gerugte datjulle nie genoeg
geld het om die verkiesing te veg
• ?
nle
••
De Beer: Geldinsamelirig kon nie
tred hou met ons groei nie. Daar is
ongelooflikeentoesiasme vir die DP,
groter as wat aanvanklik gemeen is.

0

Ons staan In meer setels as wat
aanvanklik beplan is en uiteraard
kos dit geld. Hoewel geld op nasionale vlak nie na wense invloei nie,
word heelwat op plaaslike vlak ingevorder.
Steun jy die versetveldtog vall
die brei! demokratiese bewe~

De Beer: Solank as wat die veldtog
beheersd en nie-gewelddadig
uitgevoer word, soos in die geval
van die hospitale en die strande, steun
ek hul pogings om apartheid uit die
weg te ruim.
Ek is nie bereid om te se ek steun
'n veldtog waarin die wet oortree
word nie, maar die Nasionale Partyregering het reeds bewys hy hervorrn netonderdruk. NeemHillbrow
byvoorbeeld. Daar het verandering
plaasgevind onder die druk v
gewone mense.
Die instroming van swart

ens~

na die stede was 'n ander natuurlike
ontwikkeling waar mense bloot hu
toekoms in eie hande geneem het. .

Dit sien 'n mens byvoorbeeldduidelik in die plakkersbuurtes wat rondom Durban opgeskiet het. Hier
oorleef mense volgens eie inisiatief
ondanks die stelsel.
Ditis alles tekens van die miljoene
mense wat hulself vry ag en aandring
op gelyke regte en geleenthede. Dit .
sluit aan by wat ek gese het toe ek
verlede jaar na die politiek teruggekeer het. Ek glo in gelyke ~
digheid, persoonlike vryheid en
regsoewereiniteit. '
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"Dink net watse groat dag dit sal
wees as nie die Brazzaville-protokol nie, maar die Groot Indaba
van Suid-Afrika kan plaasvind...
Dink net hoe almal van ons sal
jubel en die nuwekragwatons sal
vind in die oorkoming van ons eie
ondoeltreffendheid, ons eie
tekortkominge, as ons ontdek dat
swart en wit saam hoort in een
land, eenburgerskap." - PikBotha,
minister van Buitelandse Sake, op
'nbandopnamewatnabewering in
die Konserwatiewe Party se besit
is.
"Ware onderhandeling kan alleenlik plaasvindin 'n atmosfeer waar
alle politieke groepe vryelik en
openlik kan saampraat," - Zach de
Beer,mede-leiervan dieDemokratiese Party.

Verkiesingsuitla tings
"Enigiemand wat se die Demokratiese Party is 'sag op veiligheid' is
sagin die kop. DieDP verkondig'n
redelike en gesonde beleid wat die
land se veiligheidsvereistes balanseer
met die ekonomie. Van ons kandidateis onder meerdie gewese hoof
vandielugmag, genlBobRogers,'n
gewese generaal in die weermag,
genl Wally Black, en versk:eie gewese
senior offisiere." - Dave Dalling,
dieDP se wootdvoerder oor verdediging.
"Asdie Konserwatiewe Party gaan
probeer om Verwoerd-apartheid metal sy pyn enbeledigings- te laat
herleef, sal dit tot volledige en

volkome ekonomiese sanksies lei.
Diegrootste enkele tragedie watSuidAfrika kan tref, is dat die Konserwatiewe Partydiebewindoomeem."
- PeterMiller, 'n uitvoerende lid van
die Nasionale Party in Natal.
"Inonsharteis daar 'n gebedvir mnr
PW Botha en sy gesin." - FW de
Klerk, die waarnemende staatspresident en leier van die Nasionale
Party.
"Metdie verdieping van die verkiesingsveldtog word die NP meer en
meerpateties- soosdie stormomdie
Chinese gesin in Pretoria duidelik
aantoon. Daar bestaan geen twyfel

weerspieeling vandie Kl'sehouding teenoorSuid-Afrikase Chinese burgers nie." - Dr Andries
, Treumicht, die leier vandie Konserwatiewe Party.

niedat mnr FrankIeRoux,die hoofsweepvan die KPen eienaarvandie
huis - wat die Chinese gesinbeveel
hetomsyhuis teverlaat- .nrass§)
..
"Maar vir Bik Botha - en 'n meelopendeSAUK- om 'n aanvalte kry
oar die voorval,is pateties.Wat va
die naweekse gebeure, toedie polisie helikopters en honde en padblokkades gebruik bet om bruin SuidAfrikanersvandie strande af tehou? .
"Dit is 'n teken van die m6releverval van die NP,waar hulle'n onderskeidtreftussen 'maklike'en 'harde'
verligte standpunte, en dat hulle uit
twee monde praat oor so 'n belangrike morele strydvraag in ons
samelewing." - Dr Denis Worrall,
mede-leier van die Demokratiese
Party.

"Wat belangrik is, is nie kleur
van'nmens sevelnie, maarofhy
of sy dieselfde tradisies, beginsels en waardes as belangrik
beskou." - Dr Denis Worrall,
mede-Ieier van die Demokratiese
.Party.
"Histories is dit die Nasionale
Party wat onderhandeling onmoontlikgemaak het - die party
hetapartheid geskep, organisasies
verban, en hou leiers in tronke
aan."- Wynand Malan, merleleiervandie Demokratiese Party.

"Mnr Le Roux se optrede is nie 'n

(Borig dar Ryk HaIli"l11
neslJug.)

'lYl

Broi.taall53, J~

"ODs boo elke dag brie,.
smeenuwe bande

enbeveiligutoekoms!'
. Die nalatenskap van die Nasionale
Party is 'n diep verdeelde nasie. Om
blywendevrede en ekonorniese groei te
verseker, het ons 'n regering nodig met die
geloofwaardigheid, die kundigheid en die
vertroue om met almal te onderhandelvan die ANC tot die A WB. Ons het 'n
Demokratiese Party-regeringnodig.
. Die DP is reedsbesigom die
onderhandelingsproseste bespoedig deur
konflik te ontlont en 'n klimaat van
wedersydsevertroue en respek te skep.

Maar ware onderhandeling kan eers
plaasvind wanneer die inperking op
mense opgehef, rassewetgewing afgeskaf
en die noodtoestand opgehef word.
~ onderhandeling vereis stabiliteit.
Ons sal dus sorgdat wet en orde .
gedurende hierdietydperk gehandhaaf
word.
Daar is net een manier waarop SuidAfrikaners hul toekoms kan bepaal.
En dis saam, Deur met mense te praat
en na hulle te luister, salons ons nuwe
nasiebou.

Agreo, ""n links,
Jannie Mo={v~~
B.A (Hans), M.A. LLB, Ph.D.;
Mamoo Rajah, 80 Com., LLB
Pi<rr.Cronle, 8oSc. (Hans.), PRo E~.
Jan_Eel<, 8oA. (Hom.):WynandMalan, 8oA., LL80
Voor, "'" links, KobwJordaan, 8oSc. (Hans.):
ErrolMoon:rof~ 8oA. (Hans.), M.Lin.;
Pie"" Sc/weman, B.A. (Hom.) BD, Tbeo. Drs.:
Colin Eglin, B.Sc.: v.n. Smuts, 8oA. (Huns.).
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FOKUS OP DIE
VERKIESING
I
Onsekerheld Is
die sleutelwoord
van die verkieslng
op 6 September. _
Die stryd in die
grenssetels is die
kwaaiste nog indie Suid-Afrikaanse geskiedenis en die
driehoekgevegte
beloof om groot
verrassings op te
lewer. ELSABe
WESSELS, ANTON
STEENKAMP en
CHARLES
LEONARD doen
verslag
Glenn Babb

Andries Treurnlcht

(Foto: Cedric Nunn - Afraplx)

(Foto: Paul Weinberg - Afraplx)

PikBotha

, Denis Worrall

(Fotb: Guy Tllllm - Afraplx)

(Foto: Dave Hartman· Afraplx)

Grootste grenssetel-stryd in die l geskiedenis
DIE stryd om.grenssetels was nog
nooit so fel in die Suid-Afrikaanse
politiek nie.
Volgens'n Vrye Weekblad-opname
kan daar op 6 September klein minderhede wees in nieer as 50 kiesafdelings. Minstens 39 kiesafdelings kan
beslis as grenssetels beskou word.
In die setels het partye in 1987
rnetminder as 1 000 stemme gewen.
Die naelskraap-oorwinnings, die toename in KP-steun en die toetrede van
die DP, het die veld wyd oopgemaak
vir 'P~tye om hul seteltal te vergroot.
Weens 'n aansienlike bes1uitloosheid
onder kieserssal die swewende stem
in die meeste gevalle bepalend wees,
Indien die swaai van tussen twee
en nege persent na links momentum
behou, kan die Nasionale Party tot
nege setels aan die DP afstaan en tot
14 aan die KP.
Indien die Nasionale 'Party met 'n
kragdadige eindpoging kom, kan hy
altesame 16 nuwe setels verower, 12
van die KP en vier van die DP.
Die populere gevoel is egter dat
dit die Nasionale Party gaan wees
wat van links en regs gemelk gaan
word.
Die kwaaiste stryd om grenssetels
word in die Transvaal verwag. Volgens waarnemers is daar sowat 23
grenssetels in dieprovinsie.Die meeste
van hulle sal tussen die KP en NP
, beslis word.
In tien gevalle is dit NP-setels wat
deur die KP bedreig word. In 1987
was die NP se meerderheid in Hercules 861, in Krugersdorp slegs 55,
Lydenburg 143, in Maraisburg 837, '
Meyerton 360, Potchefstroom 558,
Rustenburg 816, Springs 884, Stilfontein 209 en Wonderboom 599.
Waamemers se die NP staan egter
'n kans om 11 KP-setels terug te wen.
In die 11 setels was KP-meerderhede
in 1987: 288 in Brakpan, 98 in Carletonville, 275 in Delmas, 671 in Ermelo,
529 in Middelburg, 641 in Nigel, 714
. in Roodepoort, 250 in Soutpansberg;
952in Standerton, 19linSchweizerReneke en 842 in Witbank.
In Hillbrow en Edenvale, waar die
PFP in 1987 met onderskeidelik 89
-en 168 stemme teen die NP verloor
het, se waamemers die NP en DP
loop tans gelyk. Hier is slegs 'n twee
persent swaai na links nodig om die
DP te laat wen, se party-organiseer-

Maraisburg, Potchefstroom, Gezina
en Klerksdorp die haalbaarste, se
KP-woordvoerder, Arthur Kemp.
Peter Soal van die DP gee sy
party egter 'n beter kans in die
Transvaal. Hy' meen dat buiten
Edenvale en Hillbrow ook Bezuidenhout, Johannesburg-Wes en NoordRand binne hulle bereik is.
In Pretoria glo 'die DP ook dat
hulle oorwirinings kan behaal in
Waterkloof waar die NP in 1987
7 790 stemme behaal het teenoor
die PFP se 5 140. Martin Brink, die
DP-kandidaat, meen selfs Andy de
Beer het in Rissik 'n kans teen Chris
Fismer van die NP en Koos.Reinecke van die KP.

'n

NATAL
Volgens waamemers is Greytown,
Umbilo en Umhlangadie belangrikste
grenssetels in Natal.
Die NP het Umbilo in 1987 met
480 stemme en Umhlanga met 557
gewen. In a1bei gevalle het die NP
die setels by die PFP, afgevat. 'n
Swaai van net sowat ses persent is
nodig vir DP-oorwinnings hier.

VRYSTAAT
In die Vrystaat beskou politieke waarnemers Heilbron, Ladybrand en Parys as grenssete1s. In
die kiesafdelings was die NPmeerderhede cor die KP in 1987
onderskeidelik 680,842 en 183.
Die KP hoop egter om nie net
sy eerste setels in die Vrystaat te
bekom nie, maar verkondig ook
dat hulle daar as die meerderheidsparty uit die stryd sal tree.
Die leier van die KP in die
Vrystaat, Cehiel Pienaar, voorsien
dathul8 setelsbydieNP gaan buit
maak. Die setels is: Sasolburg,
Parys, Ladybrand, Smithfield,
Fauresmith, Welkom en Virginia
en Heilbron. In laasgenoemde vier
kiesafdelings stel die HNP ook
kandidate. Pienaarvoorsienniedat
dit hulle kanse sal benadeel me.

WES·, sum-, en
OOS-KAAPLAND
Waarnemers het nege grenssetels in Kaapland geidentifiseer,
Die is Tuine, Groenpunt, Simon-

Twee broers, twee kiesafdelings
Jacques Pauw

ders,
KP-kragdadigheid in die Transvaal
blykegterduidelikuithul eie aansprake
dat hul bestaande 22 setels "liberaal
geskat"met 25 kan vermeerder.Onder '
die 25 is Hercules, Stilfontein,
Rustenburg, Lydenburg, Wonderboom, Pretoria-Wes, Krugersdorp,
Roodeplaat, Innesdal, ,Meyerton.

Mike Tarr, die DP-kandidaat in
Pietermaritzburg-Noord, se hy is seker
van 'n oorwinning teen Danie Schutte,
die sittende NP-LP wat in 1987 met
1100 stemme gewen het.
Selfs Pietermaritzburg-Suid, waar
die NP in 1987 'n meerderheid van 1
600 stemme behaal het, kan ingepalm
word deur Rob Haswell van die DP.
stadsraadslid en oud-onderburgemeester.
Hoewel die ,NP Greytown as 'n
grenssetel beskou, meen die DP dat
Pierre Cronje, die sittende DP-LP, sy
meerderheid van 676 sal vergroot.
Die DP voorspel egter twee verrassings: Mooirivier en Kliprivier.
Mooirivier is in 1987 deur die NRP
met 'n meerderheid van 1 807 stemme
oor die NP gewen. Hoewel Kliprivier
'n NP-setel is, se die DP dat dit binne
hul bereik is omdat sowe1 die NP as die
KP kandidate gestel het.
Die KP het Natal egter sterker as
ooit betree en beskou die huidige NPsetels Newcastle, Vryheiden Umfolozi
as binne bereik. Die DP staan in al drie
, die setels, terwyl die HNP 'n kandidaat
in Vryheid gestel het,

,Pat Rogers

TWEE broers, die een vir jare een van
televisie se glans-aanbieders en die
ander 'n rnilitaris by uitstek, is in 'n
verbete stryd op soek na genoeg kiesers Om hulle op 6 September parlement toe te stuur.
,
Min kiesers weet dat generaal Bob
Rogers, DP-kandidaat in Walmer, die
ouboet is van Pat Rogers. die DPKandidaat in' Benoni. Bob is twaalf
jaar ouer as Pat.
Onlangse opnames wys dat genl
Rogers, afgetrede hoof van die Lugmag,
'n uitstekende kans het om Walmer vir
die DP in te palm, terwyl Pat Rogers
glo dat hy vir 'n yslike verrassing in
Benoni kan sorgo
•Rogers junior het onlangs sy ouer
broer gekry om 'n vergadering van die
DP in Benoni te kom toespreek om.die
veiligheid-spook wat die regering so
lief is om voor verkiesings op te jaag,
in die wind te slaan.
Prof Dirk Laurie, bekende verkiesingsvoorspeller van die Potchef'stroornse Universiteit, glo dat genl
Rogers Walmer maklik behoort te wen.
Hy beskou egter nie Benoni as 'n
grenssetel nie.
Maar Pat Rogers glo dat hy Benoni

kan verower.
, am dit te kan doen, sal hy sowat
1 400 kiesers wat in die vorige
verkiesing vir die Nasionale Party
gestem het, moet oorreed om nou
, die DP te steun.
Benoni word as 'n uiters belangrike kiesafdeling beskou omdat
dit 'n deursnee van die wit bevolking verteenwoordig.
Dit is half-stedelik, half-plattelands, huisves alle sosio-ekonomiese
groepe en het sowat sestig persent
Engelssprekendes en veertig persent ,
Afrikaanssprekendes,
Rogers glo hy het 'n redelike
kans om Benoni te wen. Al hoe
meer kiesers isbereid om die sprong
na die DP te neem en glo na veertig
jaar nie meer die NP se verkiesingsbeloftes nie.
Rogers se sy televisie-beeld help
hom baie in die verkiesing. Anders
as in Johannesburg,herkendie mense
hom op straat en onthou sy televisie-optredes.
Hy hetonlangs 'nvideo-opnarne
vir sy kiesers gemaak waarin die
beleid en visie van die party deur
homself en van die leiers verduide·
lik word.
Benewens sy broer wat saam

"

I

stad en Wynberg in Wes-Kaapland,
en in Oos-Kaapland Albany, Port
Elizabeth-Sentraal en Walmer, en
Helderberg in Suid-Kaapland, .
In Groenpunt het Tiaan van der
Merwe in 1987 net-net sy setel vir
die PFP behou toe hy 158 stemme
meer as sy NP-teenstander gekry
het. In die Tuine voer die NP weer 'n
verbete stryd om die kiesafdeling,
wat hulle tot hul eie misnoee aan die
PFP afgestaan het, terug te wen. Die
PFP-meerderheid in 1987 was 486.
Die Demokratiese Party is egter
daarvan oortuig dat hul1e die setel

egter dat hulle nou groter steun onder
studente geniet.
I'
'n Groter deelname van studente
!,
word ook op Stellenbosch verwag.
! DP-organiseerders is van mening dat
)
die jong Hermie Bester, 'n gewilde
studenteleicr van 'n paar jaar gelede,
;
'n goeie kans staan om Piet Marais
van die NP uit te skakel. Esther
Lategan het as 'n onafhanklike reeds
in 1987 Marais se meerderheid van
4 003 in 1981 tot 1 700 laat krimp.
In Durbanville kan Afrikaneryuppies die deurslag gee. Pieter
Schoeman van die DP glo dat die
~b~oo.
\
NP-setel met 'n 30 persent swaai in
VolgensNoinHarveyvandieDP !
DP-hande kan beland.
kan die party, indien die swewende
In Suid-Kaapland stel die DP ook
stem in hul guns verloop, Simonsy visier op Helderberg waar David
stad, Wynberg, Stellenbosch en
Gant van die DP teen Francois Jacobs
Durbanville inpalm.
van die NP staan. In 1987 het minisIn .Simonstad staan Jannie
ter Chris Heunis met net 39 stemme
.Momberg van die DP teenoor Harry
teen Denis Worrall gewen. 'n Twee
Dilley van die NP. In 1987 het John
persent swaai onder kiesers kan hier
Wiley 'n meerderheid van 287 vir
die deurslag gee.
die NP teen John Scott van die PFP
Volgens DP-organiseerder Koos
behaal.
Myburgh staan David Gant, wat in
In Wynberg was die NP-meerdie kiesafdeling woon, 'n baie beter
derheid in 1987 slegs 97. Die DP glo
kans as die 61-jarigeJacobs wat van
l

'i

i

Klerksdorp af kom en nou in Bishops Court bly.
,
In Oos-Kaapland is die setels
van Albany en Walmer en Port Elizabeth-Sentraal op die spel.
Volgens NP -bronne word Tuine,
Groenpunt en Wynberg as grenssetels beskou. In 1987 het die PFP
skrale oorwinnings hier behaal. Die
DP beskou dit egter as 'n uitgemaakte saak dat die DP die kiesafdelings sal behou.
Volgens die KP is daar vyf setels
in die Kaap binne hul bereik indien '
daar 'n 10 persent swaai van die
'vorige verkiesing na regs 'is. Hul
sterkste aanspraak is op Kuruman
waar die leier van die KP in Kaapland, Jan Hoon, die setel betwis.:
Ander setels waaroor die KP
optimisties is, is Vryburg, De Aar,
Uitenhage en Oudtshoom.
Hoon se dat hulle in Gordonia,
Prieska en Namakwaland ook 'n
geweldige swaai na die KP opgemerk het.
(Berig deur Elsabe Wessels, Anton
Steenkamp en Charles Leonard van
Breestraat 153, Johannesburg)

Wynand Malan

Elsabe Wessels
DIE Nasionale Party was die

eerste, om die Demokratiese
Party daarvan te beskuldig dat
hy die KP se kanse teen die NP
bevorder deur kandidate te stel
in setels waar die party
"klaarblyklikniekan wennie".
Die Nasionale Party beskuldig
die KP van dieselfde taktiek.
Volgens die NP sal KP-teenwoordigheid in sekere kiesafdelings die DP ten koste van die'
NPbevorder.
Volgens die NP staan die KP
in setels soos Hillbrow,
Randburg en Noord-Rand slegs
om die NP te benadeeI. Die NP

het Hillbrowin 1987 van die PFP

afgevat met slegs 89stemme.
,Die aantyging word deur die
mede-leier van die DP, Wynand
Malan, verwerp. Volgens Malan
bevorder 'n KP-teenwoordigheid
in Randburg glad nie sy stryd
teen die Nasionale Party-kandidaat, Glenn Babb, nie.
Woordvoerders van die DP en
KP hou voet by stuk dat hul '
teenwoordigheid nie gekies is om
enige spesifieke party te benadeel
nie, maar om hul eie partye te
b oordeel.
Volgens bronne kan 'n DPteenwoordigheid egter in tot 12
kiesafdelings in die Transvaal tot
voordeel van die Konserwatiewe

I Lekker paste wag ap groentjies

met hom op die verhoog verskyn
het, het nog 'n bekende televisiepersoonlikheid, Carole Charlewood,
vandeesweek ook in Benoni kom I
praat.
Rogers het enkele jare gelede al
sy televisiewerk opgegee weens
politieke verskille wat hy met die
SAUK gehad het. Hy is tans die
kommunikasiehoof van die Kamer
van Mynwese.

koukus-losslaan.

(Berig deur Jacques Pauw van Breestraat 153.
Johannesburg)

Sowat twee derdes van die
sowat 93 koukus-poste kan deur

,

MET minder as twee jaar ondervinding in die politiek kan 'n
NasionaleParty-kandidaat in die
huidige verkiesing vir hom 'n
aantreklike posisie in die NP-

groentjies gevul word.
Volgens statistiek is daar tot
104 jongelinge met minder as twee
jaar ondervinding op die Nasionale Party se lys kandidate.
Slegs sestig van die party se
huidige 164 kandidate het voor
Mei 1987 in die veld getree. In

1981-is 47 nuwe kandidate, en
vanjaar 57 nuwelinge die veld
ingestoot. N egentien van die 57
staan in veilige NP-setels.
Die leemte wat nou deur
nuwelinge gevul moet word, is
deels deur die KP se kragtige
vertoning van 1987 veroorsaak

'Linkses' sal net moet stem...
IN die grenssetels van Hillbrowen
Johannesburg-Wes word hande
gewring. Hier gaan elke stem op 6
September tel.
Die 31.jarige Lester Fuchs wa
vir die Demokratiesa' Party ·in
Hillbrow staan, stel sy saak onomwonde: "Indien wit ondersteuners van die bree demokratiese beweging van die stembus
wegbly, gaan die setel in NPbly."
Vetcraan-politikus Willem Hefer
sit met dieselfde probleem, As Wits
se studente wegbly, kan bulle 'n
moontlike DP-oorwinning oor
Lester Fuchs

MeYer~~er

adjunk-mlnister Roelf
hinder. "Elke stem tel," se Hefer
met nadruk.
'
Albei het simpatie vir die
stand punt van die bree demokratiese beweging wat hul lede gevra
het om nie 'n stem uit te bring nie,
maar in albei kiesafdelings kan 'n
paar honderd stemme die deurslag
gee.
HHer kan in die oorwegend
Afrikaanssprekende kiesafdeling
van Johannesburg-W es geskiedenis
maak. Die inwoners van die tradisionele NP-kiesafdeling toon 'n
gesonde belangstelling in die DP, se

hy,
"Ek is bly om onder Afrikaners te wees," 'se Hefer, Die
swaai van tradisionele Afrikaner-stemme weg van die NP
is vir hom 'n bemoedigende
teken, Die oorwinning van die
jong Deon van Greunen in die
munisipale verkicsing van 1987
en die DP se oorwinning in 'n
munisipale tussenverkiesing in
Linden vroeer vanjaar toon 'n
duidelike swaai in die guns van
dieDP.
(8erig deur Elsab' Wessels van Breestraat
153. Johannesburg)

toe verskeie NP-veterane
uitgeskakel is,'en deels deur die
onlangse bedanking van verskeie
kabinetslede.
Vir 'n nuweling is daar 'n
magdomvan poste binne die NPburokrasie, waarin hy nie net status
nie, maar ook aantreklike byvoordele sal geniet.
Buiten die 18 ministers en 14
adjunk-ministers is daar binne
die wit Ministersraad nog sowat
ses poste vir ministers enadjunkministers.
Die "gravy-train" van die leidende party maak ook voorsiening vir 'n Speaker, hoofsweep
van die wit huis, voorsitter van
die huis, 'n voorsitter en ondervoorsitter van komi tees, hoofsweep van die party, vierprovinsiale swepe en as troosprys is
daar 31 voorsittersposte in staande
komitees.
Konserwatief bereken sal die
poste deur sowat 83 NP~LP's gevul
moet word.
(Berig deur Elsab' Wessels vam Bre6straat 153,
Johannesburg)

(Party strek, terwyl die DP 9 setels

~an die Natte kan afneem.

Die kiesafelings in gedrang is
Alberton, Boksburg, Brentwood,
Geduld, Germiston, Germiston-distrik, Kemptonpark, Klerksdorp,
Koedoespoort, Nelspruit, Rissik en
Springs.
Ook in Ladybrand in die .yry~
staat, wat die DP gaan beveg, is die
NP'semeerderheid van 842 in 1987
in die weegskaal. In elk van
kiesafelings is Nasionale Partymeerderhede 'n aansienlike knou
in 1987 deur die KP toegedien.
In die Vrystaat gee die teenwoordigheid van die DP in Welkom,
Virginia en Bethelehem verbete
stryde tussen die NP en KP af.
Die setels waar die DP sy kanse
teen die NP kan verbeter weens
KP-teenwoordigheid is hoofsaaklik in die Transvaal en Natal.
In Transvaal is dit veral die omstrede Hillbrow-kiesafdeling waar
die Nasionale Party se kanse om
die setel te behou, deur 'n aanval
van beide kante benadeel word.
Dieselfde posisie geld egter in
Bezuidenhout, ,Noord-Rand en
Waterkloof.waardie DPvoel hulle
staan 'n buite-kans om 'n deurbraak:
re maak.
Natal se 20 setels vir die wit
olksraad is 'n fokuspunt in die

die

" ,:>1

.rkiesing.
Die KP se besluit om soveel as

5 kandidate in die 20 setels in
atal te benoem, het die NP-veldtog

ier op die spi ts gedryf, se waarneiers, Die KP se kanse om setels te
"en, word gering geskat, maar
volgens party-bronne is dit 'n teken
van huidge KP-taktiek om die NP
in soveel moontlik kiesafdelings
die stryd aan te se .
In Natal bedreig driehoekgevegte 'n NP-aanslag op die ou
PFP- en NRP-setels van Amamzintoti, Pietermaritzburg-Noord,
Suidkus, Umbilo en Umhlanga. Die
NP-setels van Durban-Punt en Pietermaritzburg-Suid is ook in die
spel in strawwe driehoek-gevegte.

r,
\

(Berig deur Elsab6 Wessels van Bre6straat 153,
Johannesburg)

12

Vrye Weekblad, 25 Augustus 1989

VryeWeekb1ad, 25 Augustus 1989
i

"

13
- c,

\

...

~

'.'

'

Shell ondersteun
. die reg van aUe .
.. mense om te WOOD
waarhulle wil
.

\- "

--

.

~~I~~
"

,

.

Ons werk om nOll '0 verskil te maak.

---..I

.

BOEKE

Poetiese weg deur S
Afrikaanse doolhof
The Penguin Book of
Southern African Verse;
onder redaksie van
Stephen Gray, Penguin
Books, 1989. Prys nie
vermeld. Bespreking deur
RYKHATIINGH

INLEIDINGS tat versbundels het
in die verlede al meer reaksie
uitgelok as die verse in die bunde/so Stephen Gray hetklaarblyklik
daarvan kennis geneem en in sy
inleiding wys hy breedvoerig op
die slaggate waarin 'nsamesteller
kan trap,enwaarin samestellers soos Uys Krige en Jack Cope in
The PenguinBookofSouthAfrican Verse, 1968 - in die verlede
ook getraphet.
Gray wys daarop dat die
rangskikking van die materiaal deur
Krige en Copevergelykendebeskouing bemoeilik, en dat Engelsen Afrikaans as Suid-Afrikaanse tale "voorgetrek" is.
Ook hul metodologie, die
rangskikking volgenstaa!groepe, het
die gebundelde digters verder van
mekaar verwyder. "They may have
been in the same bus, but white
English-speakers droveit whileblacks
had the seats reserved in the back."
Eerder as om die afstande te
beklemtoon, dring Gray aan op die
verwantskap tussen tale. Hy gebruik
die vergelykende metodeen toon aan
hoe digters uit verskillende agtergronde en klassein dieselfdetydperk
op dieselfde gebeurtenis reageer.
Die bloemlesing is nie uitsluitlik
Suid-Afrikaans nie. Soos die titel

aandui word die poesie van 'n literere sub-kontinent, eerder as 'n
politieke staat, verteenwoordig:
digters uit Suid-Afrika, Malawi,
Namibia, Swaziland, Zambia, Zimbabwe, Angola en Mosambiek.
In die tyd waar die estetika en
persoonIike pyn eers 'n bietjie opsy
moet staan vir belangriker dinge, se
Gray: "The comparative approach is
usually more sociological and historical than aesthetic, and certainly I
havechosenmorepoems whichrecord
group,communal, national and international happenings than private
pains." Hy se verder dat die meeste
lewendedigtersnie meer regstreekse
toegang tot hulgehore het nie, en dat
hulle Of in balIingskap is Of onder
dwang verwyder is van hulle aanhoorders. Daarop hoef ons nie in te
gaan nie.
Die bloemlesing begin metkanto
Vvan sir Richard Fanshawese gevierde vertaling van' Os Lusfadas van
Luis de Camoens, wat volgens oorlewering die epiese gedig aan die
einde van sy ballingskap in Mosambiek voltooi het.
So beskryf hy die ontrnoeting
tussendie Cabral-ekspedisie - waarvan hy 'n lid was - en die Khoikhoi:
"The People that this Countrey
did possess
(Though they were likewise'
ETHIOPIANS All)
Did morecfhumane in their-meens
express,
ThanThose,intowhosehandswe
late did fall.
Upon the sandy Beach,withcheerfulness
They meet us, and with Dancers
Festival,

NUWE BOEKE

TAURUS -1989
.0 I EW A A R H E I 0
en ander stories
HarryKa/mer
In Die waarheid en ander stories illustreer Harry Kalmer sy vermoe as
prosaskrywerin gestroopte, onderbeklemtoonde vertellings oor ontheemde jong mense in 'n tyd van politieke
omwentelings.
Prys: R15,OO plus avb

Breyten Breytenbach

Memory
of Snow and of Dust
Thiscomplex andallusive novel is botha
gripping investigation of theSouth African predicament and also a meditation
on exile,betrayal, loveand creation.
Price: R37,OO excl

LADY ANNE
Antjie Krog
Antjie Krog bekyk dieleweenliefdesvan
Lady Anne Barnard (1750-1825) uit 'n
perspektief vanbynatwee eeue later.
Lady Anne is Antjie Krog se sewende
digbundel en haareerste by Taurus.
Prys: R18,50 plus avb

Hlena (illustrasle ult 9ut of the African A!.k deur:....David en GUL
Butler, uitgegee deur Ad Donker)
I

------..

Withthem, theirWives:Andtheir
.
mild Flocks of
Sheep,
Whichfat andfaire, andfrisking
.they did keep."
(p 16)

Maar die opgewektegees onder
die Khoikhoi(endie Khoikhoi) het
vinnigverdwyn,soos weerspieel in
die Engelsevertalingvan die diereliedjie:
The Hyena Addressing Her Young
Ones
(On her return from a maraud- .
ing expedition,
.
withregardtothe perils she has
encountered)
Thefire threatens,
The stone threatens,

DIEbesluitbydie Victoriaval-beraad .
oordiekulturele enakademiese boikot
het tot allerlei histeriese aanklagte
teenledevandiebinnelandseafvaardiginggelei. Woordesoos "sensuur"
en "stalinisme" word in 'n refleksreaksie teenons koppe geslinger.
Dit gaan hier om 'n komplekse
aangeleentheid met 'n lang geskiedenis. Ek wil kortliks verduidelik
hoe ek die saak sien.
Dieboikotis eenvan dievreedsame
strategiee van die ANC om verandering en onderhandeling in SuidAfrika teweeg te bring.
.
Isolasie, soluidieargument, dwing
. die teenparty tot toegewings en 'n
gesprek.As 'nmenskyk na wat ill die
sportwereldgebeur,Iyk hierdiesiening onbetwisbaar.
Die boikot is 'n bestaande feit in
ons Iewens en dit sou volstruispolitiek wees om daarvan te probeer
vergeet of te dink 'n mens hoef nie
daaroor standpunt in te neem nie.
Enigiemandwatonlangsin die buiteland was, sal bewus wees van die
kulturele en akademiese annoede wat
in ons land aan die ontwikkel is.
. Vir enigiemandwat aan die vrye
sirkulasievan idees glo - en ek sluit
myselfhier in - is dit moeilik om die
ideevan 'n boikot te sluk. Ons woon
egter in 'n land waar daar vir die
afgelope dekades alles behalwe 'n
vrye sirkulasie van idees was. Daar
is sensuur, beperkings op beriggewing, aanhoudings sonder verhoor,
huisarres en heelwat meer beperkings op ons vryheid.
In die loop van die tyd was daar
duidelike veranderinge in die ANC
se boikotstrategie. Die aanvanklike
totale boikot het soms tot die verleentheidgelei dat mense wat duidelik teen apartheid gekant is, in die
buiteland geboikot is.
'nMoontlikeoplossinghiervoor en ek praat nou oor wat ek meen
ANC-denke was - sou 'n selektiewe
boikotwees. Maar'nselektiewe boikot
skeptweeprobleme:ditplaas 'nmens
in dieaaklige rol van polisieman, en
dit is feitlikonadrninistreerbaar selfs
met 'n hele falanks polisiemanne.
Wat die ANC deesdaehieroor se;

Onder redaksie van
VICTOR MUNNIK

The assegais threaten,
The guns threaten,
Yet you seekfood from me.
My children,
Do I get anythingeasily?
(p 33) .
Maar dit is slegs die begin. The
Penquin Book of Southern African
Poetry weerspieel die lang en verwikkelde geskiedenis van die subkontinent, en bied die poetiese verslae van 'n komplekse Suider-Afrikaanse landskap, vandat die eerste
koloniste hul De op die "Land's sandie Face" geslaan het tot vandag,
waar die digter se:
"As long as
this land, my country
is unpoeticin its doings

::::;:::::: :.: ;:::.::;

.
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is 'n beleid met twee pylers en miskien ook 'n bepaalde ambivalensie.
Die ANC handhaaf internasionaalsy
standpunt dat die minderheidsreOgime - nie die land self me - op alle
gebiede geYsoleer moet word (wat in.
praktyk uiteraard sal meebring dat
"onskuldige" mense wat hulle nie
met apartheid vereenselwig nie, ook
getref mag word).
Hiernaas maakdie ANCdit duidelik dat hulle kulturele en akaderriiese

Die effek van die
ANC-posisie is om
mense tot 'n
dee/name aan die
demokratiese
bewegings aan te
moedig omdat 'n
individu op die
'manier duideliker
. blyke kan gee van
waar sy simpatiee Ie
bedrywighede watsaamwerkaandie
totstandkoming van 'n verenigdeen
dernokratiese, nie-rassige en nieseksistieseSuid-Afrika, nie wil isoleer
nie, maar wil aanmoedig ook in intemasiona!e kontakte.
Dis nie 'n suiwer onderskeid nie
en die ANC weet dit ook. Hoe dit in
die praktyk moet uitwerk,is 'n uiters
netelige vraag. Die effek van die
ANC-posisie is om mense tot 'n
deelname 'aan demokratiese bewegings aan te moedig omdat 'n individu op die manier duideliker blyke

it'll be poetic to disagree
(Mafika Gwala, In Defence of
Poetry, p 333)
Gray wys tereg daarop dat die
bloemlesing net een van vele wee
bied deur die doolhof van die ge- .
heel: 120 digters, 55 vertalers en
224gedigte;tradisionelelofgedigte,
treursange,krygsliedere, grafskrifte,
wiegeliedjies...
Gray se weg deur die doolhof toegeIig met uitgebreide voetnotas,
inligting oor die digters, agtergrond
tot die gedigte - word ten sterkste
aanbeveel.

.

kan gee van waar sy simpatiee Ie.
Hierdie beleid is 'n duidelike
vooruitgang en nuansering opvroeere
ANC-standpunte, en dit is myns in- .
siens die rede waarom die binnelandse afvaardiging dit by die Victoriaval "verwelkom" het. Hierdie
formulering verpIig nie een van die
afgevaardigdes om hom totaal met
ANC-beleid te vereenselwig nie.
Ten slotte iets oor tweehardnekkige misverstande wat in onkunde
en gemaksuggehandhaaf word. Die
eerste isdat Lusaka nou vir ons gaan
"voorskryf', soos mnr Ton Vosloo
dit meen;die tweede dat 'n mens se
aanvaarbaarheid deur dieeen of ander
paneel bepaal moet word.
Watdie eerste betref: dit is by die
Victoriaval tot' vervelens ,toe gese
dat die ANC nie ons besluite vir ons
wil neemnie. Hulle verwag weI dat
, blankes 'n keuse moet maak, maar ,
hulle hou rekening met die feit dat
individuese omstandighedeverskil,
en.dat alma! nie op dieselfde vlak
van politiekebewussyn verkeer nie.
Die moontlikheid van 'n enkele
besluitnemendepaneel is nie by die
Victoriaval genoem nie, altans, dis
nie wat ek gehoor het nie, Wat wel
benadrukis, is die noodsaaklikheid
van 'n gesprek met demokratiese
bewegings, van 'n proses van korisultasie.
Metander woorde: indien mense
binnedie land bymekaar kan kom in
groeperings wat duidelikindie rigting
van 'n nie-rassige demokrasie werk,
sal die ANC hierdie konsensus respekteer.
.}

Beskikbaar by boekwinkels of
direk van TAURUS, Posbus 39400
Bramley 2018
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Poolse Ieier is gelowige en denker
WARSCHAU. Pole se nuwe eerste
minister, Tadeusz Mazowiecki, 62,
is 'noortuigde Katoliek wat sy loopbaan
gebou het op 'n lewenslange stryd
teen kommunistiese totalitarisme.
Mazowiecki, wat as prokureur
opgelei is, is 'n vertroueling en adviseur van die leier van Solidariteit,
LechWalesa. Hyis ookdie redakteur
van Solidariteitse weekblad,Tygodnik Solidarnosc.
Inweerwi! van sy posisie in Solidariteit se frontlinie word Mazowiecki beskou as 'n denker eerder as
harde politikus. Hy is niegewoond
aan die fellig van die politieke verhoog nie,
.
Pole se eerste nie-kommunistiese
premier in vier dekades verkies om
sy gedagtes op skrif oor te dra. Van
1958 tot 1981 was hy hoofredakteur
van die Katolieke maandblad Wiez
(DieSkakel). Diesimbool wat hy vir
die tydskrif gekies het, onderstreep
nogal sy karaktereienskap as 'n man
wat graag op kruistogte gaan: Don
Quixote wat op windmeuelens afstorm.
In sy eerste beleidstoespraak
Woensdag het hy onderneem om
individuele vryhede te vergroot en
die pers vryer te maak. By het egter
toegegeedat die land se buitelandse
skuld voorrangsal moet geniet.
In 1956 het hy die Klub van Katolieke Intellektuele (KIK) help stig
wat, nes Wiez, 'n sleutelrol gespeel
het indie formulering van 'n strategie
vir dialoog tussen. die Poolse regering en die opposisie.
Mazowiecki het sy intellektuele
standpunte bewys.inpolitieke aksie.
Van 1961 tot 1968 was hy 'n Katoliekeparlementslid. By moes egter
die parlement verlaat nadat hy be- -· swaar gemaak het teen 'n golf van
anti-semitismewatdeur die regering
· aangemoedig is.
Laat in die jare sestig en vroeg in
· die sewentigshetMazowieckiaan "n
• aantal protesbewegings deelgeneem.
Sy paspoort is tussen 1974 en 1976
teruggetrek.
.
In AugUstus 1980 was hydievoorsitter van 'n regspaneelwat geskep is
deur die stakerskomitee in die hawestad Gdansk.
Die .werk van die paneel was
deurslaggewend in die formulering
· van die historiese ooreenkomstevan
Gdansk, wataanleiding gegee het tot
die wettiging van Solidariteit, die
eerste onafhanklike vakbond in 'n
kommunistieseland,
Op 13 Desernber 1981 is Mazowieckiin hegtenisgeneemen virlanger
as 'n jaar aangehou as deel van 'n
hardhandige polisie-veldtog fili die
afkondigingvan 'n noodtoestand.
Mazowiecki is 'n wewenaar en 'n

dat hoewel die kommuniste waarvader van drie. Hy is ook bevriend
skynlik beheer oor die belangrikste
met pous Johannes Paulus II, ook 'n
Pool.
poste soos Verdediging en Binnelandse Sakesalbehou,hulle "monopoMazowieckiwas eenvandie hoofargitekte van die ooreenkomste in
lie" oor nuus in Pole verbreek moet
April wat gelei het tot die wettiging .word.
"Hulle het die weermag en polivan Solidariteit en die land se eerste
sieen hulle wil ditook he, maar hulle
semi-demokratiese verkiesings sekandie nuus nie kry nie,"het hy in 'n
dert die Tweede Wereldoorlog.
onderhoudmetdie Franseradio gese.
Maar hoewel hy deelgeneem het
"Ekonomiese hervorming kan nie
aan die politieke debat sedert die
uitgevoer word sander die proses
ooreenkomste bereikis - insluitende
van demokratisering nie."
'n aantal verskynings op TV - wou
Die Sowjet-pers het die week
Mazowiecki nie staan as kandidaat
vir die nuwe senaat, wat nou onder . dapperprobeer lyk oor dieeinde van
40 jaar van kommunistiese
beheer is van solidariteit, nie.
Mazowiecki het Maandagop die
oorheersing in Pole, een van die
Sowjet-Unie se getrouste bondgenote.
Franse radio gese hy hoop om 'n
kabinet einde vandeesmaand saarn
. Wat 'n paar maande gelede in
te stel, en herhaal dat alle partye in
Moskou ondenkbaar was, word nou
die kabinet verteenwoordig moet
as 'n paging beskou om met 'n koalisiedie ekonomiese krisiste oorkom,
word.
.
ofas 'n ongelukkige maar "natuurlike"
Nog 'n senior leier van Solidarreaksie op die mislukking van die
iteit, BronislawGeremek, hetaangedui

Twintig jaar ne die Praagse
Iente is dit nag winter...
stad van Praag, maar veral rondom
Die belangrikste opposiegroepe
Wenceslas-plein, ontplooi.
het die mense gevra om "die strate te
Tjeggo-Slowaakse hoofstad "lank'
Diegebiedrondomdiestandbeeld
bewandel" en 'n stiltevantwee minute
lewe vryheid" geskree het,
van Wenceslas die Heilige, die
teen vyf-uur die middag mi. te kom.
uiteengejaag tydens die 21ste herhoofheiligeen simbool van vryheid
Ander leiers, insluitende Vaclav
denking van die onderdrukkingvan . van die Tsjeggo-Slowake, is met
Havel, het die mense aangeraai om
die"Praagselente" deurSowjet-tenks.
metaalversperrings amper ontoegankuit die strate te bly en konfrontasie
Hulle het daarin geslaag om die
lik gemaak en uniform-polisie met
met die veiligheidsmagte te vermy.
Wenceslas-pleinin die hartjie van
knuppels, handboeie en traangas het
Havel het gese: "Ek weet daar is
die stad te bereik ondanksdie feitdat
op wag gestaan.
groot oomblikke in die geskiedenis
veiligheidsrnagte in volle sterkte
.
ontplooi is. . .
Verskeie betogers is in hegtenis
geneem, maar dis nie bekend hoe.
veel nie.
Krete van "lank lewe Pole" en
"lank lewe Havel" (die andersdenkende dramaturg Vaclav Havel) is
BOEDAPEST - Die Hongaarse Kommunistiese Party wil verander in 'n
op die plein gehoor voordat die
sosialistiese party wat "sosiaal-demokratiese en kommunistiese waardes
volkslied gesing is,
versoen", se 'n manifes wat hier gepubliseer is.
'n Groep jeugdiges het 'n banier
Volgende jaar word 'n veelparty-verkiesing in Hongarye gehou.
gespan wat gese het "die Bolsjeviste
Die manifes vra dat die party "'n geleidelike en vreedsame oorgang moet
het met hulle tenks gekom, ons kom
maakna demokratiese sosialisme ... geskei van alle vorme van Stalinisme".
met blomme", maar polisie in geDie manifes is in die Kommunistiese Party se koerant Nepszabadsag
wone klere het dit .vinnig uit hul
geplaasom Hongarye voor te berei op die eerste veelparty-verkiesing sedert
hande geruk.
1947.
Die inval op 21 Augustus 1968
Dit, se Hongarye "sal 'n konstitusionele staat word, gegrond op 'n veelpardeurtroepe van "diebroederlike lande
van die Warschau-verdrag" het die ' tystelsel,'waar mag sal spruit uit die wil van die mense soos uitgedrukin vrye
verkiesings" .
eksperiment in liberalisering van
Die party sal "die wil van die nasie soos uitgedruk in verkiesings aanvaar
Alexander Dubcek kortgeknip en 'n
maarsal nog 'n sterk invloed birme die regering te bly",
ortodokste kommunistieseleierskap
. Oor die ekonomie, wat sedert 1987 in 'n krisis is, wil die party, '''n
in Praag aan bewind gestel.
.
markekonomie met verskillende vorme van eienaarskap" he.
Die Tsjeggo-Slowaakseregering
Dit
sal
staats-en
buitelandseeienaarskap,
kooperatiewe,
en
private
eienaarhet geen kans gewaag nie en groot
skap insluit. Oft op sy beurt sal nuwe vormevan inkomsteskep, veral kapitaal
getalle polisie - mans en vroue in
en winste van private ondememings. - AFP
siviele drag - dwarsdeurdie middePRAAG- Onlustepolisie hetdie week

'n skare van 2000 mense wat in die

Hongaryeook op
pad na demokrasie

r-----------------KOINONIA SUIDER-AFRIKA

.. ,

Koinonia Suid-Afrika is 'n ekumenlese Christelik gegronde organlsasiewat homself
beywerom geregtigheid, versoenlng en vrede in Suid·Afrlkate bewerk.
.
Ole model watons aanbled om mense voor te berel .
vir'n vryen gelyke Suid-Afrlka,ls die van blootstelling van indivldueaan die "w6reld"van
ander.
Die nuwe pos-vanaf 1 Oktober 1989 - WOrd geskep virdie omgewing:Temblsa,
Alexandra,Kemptonpark,Edenvale, Rabie Ridgeen Midrand.
Jou verantwoordelikhede sallnslult dle skep van geleenthede om Indlvldueen groepe van
verskllJenderasse aan mekaar voor te stel, hulle te laat onderhandel en verhoudlnge op te
bou. Diedoells om apartheldstrukture en mensllke gedrag te verander.
Vereistes:
. .
.
1. Goeleadmlnlstratlewe vermoens
2.lnterpersoonllke bevoegdhede
3. 'n Deegllkekennls van Engels
4. aanpasbaarheld
5. vermoe om In'n verskeldenhefd van sltuasies te beweeg - die w6reldvan swart, wit,
.'
rellgleuse,ekonomfe,polltlekens.
Salans: Diesalarlspakket - dlt slult Inpensloen- en medlese hulpskema, behulslng,
vervoeren ander voordele - is onderhandelbaar.
Rig u aansoeke aan:

Die Direkteur, Koinonia Suid-Afrika. Posbus 1410, Silverton, 0127

Aansoeke moetons voor 15September bereik. .
Onderhoude sal tussen 15en 23 Septembergevoer word.
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wat.groot risiko's en groot opofferinge verg, maar ek voel dat die tyd
nie vandag daarvoor ryp is nie."
Die telefoonlyn~ van al die leidende andersdenkendes is Sondag
afgesny en verskeie opposisieleiers,
insluitende Dana Nemcova, 'n
woordvoerder van die rnenseregtegroep Handves 77, kon nie uit hul
huise kom omdat polisie hul deure
versper het.
Een van die opposisieleiers met
wie in verbinding getree kon word,
is Jiri Hajek, wat as minister van
Buitelandse Sake in 1968 onder
Dubcek gedien het.
Hy het gese dis onmoontlik om te
skathoeveel mense de facto deur die
polisie onder huisarres geplaas is
aangesien daar omtrent geen kommunikasie bestaan het nie.
Hajek het gese hy hoop TjeggoSlowake volg die raad van Havel en
bly tuis.
Die misdiens bydie katedraalvan
Guy die Heilige in Praag is Sondag
. fyn dopgehoudeur die polisie. Elkeen
wat die katedraal - wat' deur honderde polisiemarme omring is - binnegegaan of verlaat het, is gefotografeer.
In Boedapest het die Hongaarse
eerste minister Miklos Nemeth die
inval in Hongarye in 1969 veroordeel, hoewel Hongaarse magte ook
gehelpom Tjeggo-Slowakye sejong
hervormingsbewegingin ~e kiem te
smoor.
Nemeth het gevra vir "waarborge
dat 'n inval van buite nie weer kan
gebeur nie".
"Niemand moet die mag he om
iIongaarse troepedie land uitte stuur
sonder die toestemming van die
parlement nie," het hy gese, - AFP

~·

Afrikaanse Demokrate

STREEKS-KOoRDINEERDER VIR TEMBISA-OMGEWING .

l

Kommunistiese Party om dieselfde
krisis op te los.
Intussenhet 'n woordvoerdervan
die Sowjet-Uniese departementvan
Buitelandse Sake, YuriGremytskikh,
die week weer eens gese dat die
politieke situasie in Pole "'n interne
Poolse saak" is.
"Pole is ons buurman en
bondgenoot en ons het goeie politieke en ekonomiese verhoudlnge."
Moskouhoopdat politiekegroepe in
Pole verantwoordelik sal optree om
hul probleme op te los, het hy gese,
Die media in Moskou het twee
dinge onderstreep. Eerstens dat die
regeringskrisisin Polesogournoontlik opgelos moet word,en tweedens
dat die kommuniste 'n rol in die
nuwe regering moet speel, verkieslik in die departemente van Verdediging, Binne- en Buitelandse Sake
om Pole se steun vir die Warschauverdrag te waarborg. - AFP
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Sornalie vry kliphard na die. Russe
DIE regime van president Mo~
harnedSiadBarrevanSomalie,
wat sy grootste ekonomiese
verknorsing ooit beleef, vry
kliphard na die Sowjet-Unie
en Kuba in 'n poging om sy
bande met die Oosblok te
herstel.
Barre se seun, generaal
Maslah Mohammed Siad, wat
ook hoof van die Somaliese
weermag is,het pas teruggekeer
van 'n tiendaagse besoek aan
die Sowjet-Unie.
Ekonomiese en militere hulp
aan Somalie wasopdieagenda.
Die generaalse besoek aan
Moskou is opgevolg deur 'n

handelsafvaardiging van die
Sowjet-Uniewatvandccsweek in
.Mogadishu aangekom het vir 'n
wye reeks samespreking met hul '
Somaliese ewekniee,
'n Sigbare spanning heerssedert
1977 tussen Somalie en die
Sowjet-Unie nadat die Russe
besluit het om Ethiopie te steun
in die stryd om die verkryging
van die Ogaden-streek.
Somalie het nog altyd
aanspraak op dieOgadengemaak.
Sornaliehet sy misnoe met die
Sowjet-Unie se besluit getoon deur
6 ,000 Russiese raadgewers en
ander personeel uit die land te
smyt, alle vriendskapsbande met'

godsdienstige fanatici vir die
Aantygings van gruwelike
die Sowjet-Unie te verbreek en
onrus verantwoordelik is.
menseregte-skendings jn Somalie
hom Somaliesemilitere geriewe
In die res van die land onhet Amerika in die laaste jare
te ontneem.
dervind die weermag emstige
genoop om sy hulpverlening aan
Diplomatieke bande is egter
probleme met drosters uit die
die land te verminder.
nie verbreek nie.
Weermag wat uiteindelik reAmerika het verlcde jaar
Die leemte wat die SowJethulpverlening van sowat RlOO
bellegroepe stig om teen die
Unie gelaat het, is die laaste jare
miljoen aan Sornalie bevries regering te veg.
grootliksdeur Amerikaanse
Westerse diplomate beskryf
nadat dit bekend geword hetdat
hulpverleninggevul.
,
die toestand as anargie.
Amerikaanse voorrade wat vir
Vlootgeriewc by diestrategiese
Boonop staar Barre en sy
die behoeftiges bestem was, deur
hawe van Berbera en die Golf
regering die emstigste ekovan Aden is deur die Amerika- ' die Somaliese weermaggebruik
is in sy hcksejag teen uitgewe- nomiese krisis die afgelope
ners oorgeneem.
Bronne naaan Barre meen egter ' kenes in dienoorde vimdie land. dekades in die gesig.
Banke se geldvoorraad is
, Siviele .onms het verlede
dat sy geflikflooi met die Russe
maanddie lewens van sowat 250 . byna uitgeput, terwyl daaru
grootliks te wyte is aan die drinemstigevoedseltekort is..« AFP '
mense in Mogadishugeeis..
gende tekort wat Sornalie aan
Dieregering se dat linkse
militere onderdele ondervind..

Swapo sal die
uitslagaanvaar
WINDHOEK - As die "ondenkbare"gebeur en Swapo nie 'n tweederde-meerderheid behaal in die November-verkiesing in Namibia
nie.sal die gewonepolitieke onderhandeling plaasvind en Swapo sal'
nie sonder meer daarop aanspraak maak dat die verkiesing nie
regverdig was nie, het Theo-Ben Gurirab, Swapo se hoof van buitelandse skakeling, die week op 'n perskonferensie gese.
"Die kwessie van 'n tweederde-meerderheid is buite verhouding
opgeblaas," het Gurirab gese.
"Daar was oorspronklik nie so 'n voorsiening in' 435 toe die
resolusie in 1978 aanvaar is nie. Dit is iets wat vorm aangeneem het
deur Chester Crocker-gemspireerde onderhandelinge wat in 1982
afgehandel is met die beginselsvan 'n grondwetgewendevergadering
wat ons aanvaar het en wat ons onderskryf."
'
Gurirab was in elk geval oortuigdaarvan dat Swapo 'n tweederdemeerderheid sou behaaJ.
Swapo sesekretarisvaninligtingenpublisiteit,Hidipo Hamutenya,
het bygevoeg dat Swaponog nooitop sy eie 'n grondwet wou aanvaar
nie.
"Selfs al kry ons 'n tweederde-meerderheid, salons steeds die
sienswyses en opinies van anderpartye, wat die opsiehet om aan die
grondwetgewende vergaderingdeel te neem, oorweeg."
Volgens Hamutenya sou Swapo dit verwelkomas ander partye
amandemente aan 'n konsep-grondwet wou voorstel.
,
"Ons wil graag glo dat enige party wat sy sout werd is in hierdie
land, 'n paar idees het oor hoe diegrondwet daar behoort uit te sien."
Swapo het ook sy eie idees, het hy gese, "maar ons gaan nie ons
idees arbitrer afdwing nie''. - Sapa.
"

Senegal verbreek bande
met Mauritanie
DAKAR ., Senegal het diplomatieke bande met sy buurstaat Mauritanie
verbreek nadat die Mauritaanse regering besluit het omdieSenegalese ambassadeur na Nouakchott uitdie land te sit.
'
Die stap volg op maandelange spanning tussen die tweelande nadat
botsings tussen Mauritaniese More en Senegalese verlede Apriltot diedood
vanmeer as200mense endiewedersydse repatriasie vansowat 67 000mense
gelei het.
Senegal was alleen verantwoordelik virdie verbreking vandiplomatieke
bande, hetMauritanie seminister van inligting, Mohamed Lemine, in 'ntelefoniese onderhoud gese,
"Ons het Senegal se ambassadeur persona non grata verklaar omdat sy
aktiwiteite nieversoenbaar was met sy diplomatieke status nie," hethy gese.
Die ambassadeur,busmane Camare, is 48 uur gegee om Mauritanie te
verlaat nadat hypersona non grata verklaar is.Hyis daarvan beskuldig dathy
inligting watdie Mauritaanse regering as lasterlik beskou, onderdiplomate
versprei het.
,
Mauritanie se minister van inligting hetgeseSenegal se besluitom diplomatieke bande te verbreek, was jammer en dit sou die werk van die
Organisasie vir Eenheid in Afrika skade kon berokken.
Diehuidige OEA-president, Hosni Moebarak vanEgipte, hetprobeer om
die situasie te red. - AF}'.

Theo-Ben Gurirab (Foto: John Llebenbe,rgj

Sendeling

se

Mosambiek
soek vrede

;NAUSTRALIESE sendeling watverlede week uit'nMosambieksc tronk
inMaputo vrygelaat is,sepolitiekeverandering indielandhetsyvrylating
bespoedig.
"
Ian Grey, "n sendeling van die Pentecostal-sending, is verlede jaar tot
lien jaartronkstraf gevonnis omdat hy met Renamo-rebelle sousaamgeswecr
hct, Hy was een van vyf buitelandse gevangenes wat mi 'n amncstieaanbieding van die regering vrygelaat is. '
. "Daar isgroot veranderings inMosambiekendisduidclik datdiemense
vrede soek. Disduidelik datdieselfde merise wat myindie tronk gesithet,
Mosambiek nou weer aan diegang wi! kry," hetGreygese.
Grey het gese dat hy goed bchandel is, maar wei onderwerp is aan
"ondervindings" tydens ondervragi~g na sy inhegtenisnerning. - AFP

NUWE AANKOPE: TSONGA, SHANGAAN & LEBOWA

Kralewerk, mandjies, hout
en instrumente

ons koopvan die oorspronklike bronne en kan bewys dataile stukke outentiekis
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Ubllotll·is
--------~---

NOUDAT die twintigste eel!sy einde
ander, word ons al meer bewus van
die onsekerhede van die volgende
eeu. Aile Suid-Afrikaners moet nou
besef dat 'n diepliggende transformasie waarvan die eindresultaatnie
duidelikis nie, omons aan die gang
is.
Daar is glad geen sekerheid dat
ons uit die konfliksiklus wat soveel
goedgesindheid indieafgelope twee
eeue vemietig het, salwegbreek nie,
Inderdaad, sosialetransformasies is
gewoonlik vol konflik en onstabiIiteit.
Onlangsevoorbeelde daarvan is
Teheranin 1979enBeijing in 1989.
En, kan ek byvoeg, Suid-Afrika in
die tagtigerjare.

Dryfkrag
Die tema van Snider-Afrika in
die 1ge eeu was kolonialisme, die
dryfkrag was die wil tot imperiale
oorheersing, en die meganisme
waardeur gewerkis, was oorlog.
Die tema van die 20e eeu was
Afrikaner-nasionalisme, die dryfkrag
was die soeke na onafhanklikheid
vir dieAfrikaner, en die meganisme
daarvoor was politieke beheer. Vit
diepogingom politiekeoorheersing
te vestig het die wetlike en sosiale
stelsel van apartheid gespruit.
Die gevolg van albei was
vervreernding, haaten ontbering.,
Waller oorheersende dryfkragte
voorsien ons vir die volgende hone
derd jaar?
Salditnet nag 'nverskyningsvorm
wees van enge seksionele selfbelang, watsy uitdrukking vind in nuwe
vormsvan uitbuiting en konflik?
Of is daar hoopvir 'n fundamentele ommeswaai na 'n nasionale
ingesteldheid van leef en laat leef?

hierdie kritieke stadium van SuidAfrika se geskiedenis bevorder.
Eerstens moet dit 'n noodsaaklike
verenigende rol speel in 'n gemeenskap watdeursoveelverskille,
onverdraagsaamheid en polarisasie
verdeel word.
.Ons ver lede kan ons nie verenig
nie - net 'n kragtige visie van die
toekoms kan.

.Ankll
Tweedens, in 'n tyd van groot
veranderingmoetdievisie'n sielkundige anker bied.
Die visiemoetdie onstuimigheid
van die oorgangstyd legitimeer, en
sosiale energie positief enkonstruktief
kanaliseer.
Daarsonder kandiesosialetransformasie ontaard in rigtinglose
agteruitgang van die hele land; en
toenemende konflik.
'
Maar om diekonstruktiewcenergie van alle Suid-Afrikaners te,
mobiliseer sal die visie bale krag
moet put uit verreikende veranderings in die denkpatrone van die,
hele nasie,

wat '0
nuwe SuidAfrika
gaan verg
dieskynbaaronmoontlikete bereik,
en krisis in prestasie te verander. "
Ons het 'n byna naiewe, blinkcgige optimisme en geloof nodig.
005 moet nooit toelaat dat die foute
van die verlede ons van ons

I

'VerskiHe
Ek glo.dat '.0 mensso.kan hoop.
Suid-Afrikaners kan'nwen-nasie word
as mense hande vat en saamwerk.
Maarditkan net gebeur as ons almal
aangevuur word denr 'n gedeelde
, visievannasionale sukses wat gegrond "
is op nasionale versoening.
,
'n Gedeelde nasionalevisie moet
twee belangrike doelstellings in

Eerstens is dit nodig om ontslae 1
te raakvan die sinisme enpessimisme .
wat die sieninge van talle SuidAfrikaners negatief bemvloed.
Ons moetbereid weesom die on:'
gelooflikete glo, die ondenkbarete '
clink.
Ons het denkpatrone nodig wat
ons aanmoedig en in staat stel om

selfvertroue beroof nie..
Onlangse gebeure wat'n besliste
invloedop die land se toekoms gaan
he, regverdig hierdie nuwe benadering wat ek bepleit,
Verledejaar was daar nog swaar
gevegte in Angola. Wie kon droom
dat daar soveel skouspelagtige
vooruitgang inso 'n kort tydjie gemaak

kon word, vera! wat vredesinisiatiewe in Snider-Afrikabetref? ~
Tweedens
moet
die
toekomsideaa1 gekleewordin terme
waarmee alleSuid-Afrikanershulle
kan vereenselwig. Suid-Afrika het
duur betaal omdat ons te min energie gewy hei aan die vind van 'n
gedeelde modus vivendi vir ons
onderskeie bevolkingsgroepe. In die
engseksionele benadering van wenners en verloorders in ons nasionale lewe, verloor almal op die ou
einde.
Dit is nie toeval dat ons aanhoudend ondertoe gly op intemasionele ekonomiese lyste rue.
In vandag se wereld moet 'n
visie goed genoeg geetiketteer en
effektief "verkoop" word:Heelwat
vanGorbatsjofse welslaespruit uit
diemanier waarop hy syvisiebemark
het, in die twee aansteeklike
trefwoorde "glasnost" en "perestroika".
'
,"

Trefwoord.

Die visie wat ek wil oordra,kan
uitgedruk word in 'n ewe aantreklike trefwoord,wat ooksal werk as
'n lewensvatbarealternatiefvir die
idee van apartheid. Die woord
daarvoor, wat kom uit die Afrika'tale, is Ubuntu,
.

Dan eerskan joutoekoms begin
DIE toekoms van Suid-Afrika
behoort aan die studente, Ek was
baie jare gelede ook 'n student.
Daarom hoop ek van harte dat
daar 'n beter toekoms op u wag, as
die "toekoms" -wat ek as student
gehad het,

,

"

I

Ek het my voorgraadse studies
by die Universiteit van die OranjeVrystaat begin, en daarna het ek
as Rhodesbcurshouer by die Universiteit van Oxford my na-graadse
studies voltool,
Ek het met groot verwagtinge
by die Suid-Afrikaanse diplomatieke Diensaangesluit en my eerste pos in Londen aanvaar,
Daarna is ek na Rio de Janeiro
verplaas, waar ek vir vier jaar
~"dukkig geleef het tussen mense
wat geen rasseskeiding ken nie,
Hierdie mense waswel in baie
groepc verdeel: inkomstegroepe,
godsdienstige groepe, kulturele
groepe, ens, maar daar was geen
en my geslag ons hele "toekoms"
rassegroepe nie.
onder die juk van apartheid moes
By hierdie mensehet ek geleer
deurmaak. Jaar na jaar het ons
dat die apartheidsideologie, wat
posisieverswak. Stelselmatig is ODS
ek aan hulle moes verkondig,
land en sy mense afgetakel: die
werklikonsin is. .
waarde van ons geld, die stygende
Ek·1i'it bedank en ontnugterd
.inflasiekoers,die dalende groeikoers
na Suid-Afrika teruggekeer om , van ons ekonomie, onvoldoende
apartheid te beveg•., .
. ", . werksgeleenthede, ons aansien in',
Die lot het egter bepaal dat ek
die buitelimd; binnelandse geweld,
18 : ,

. Die beste vertalings van Ubuntu is
waarskynlik "menslikheid' of "menslikegesig" of selfs "omgee". Ditverwys
in diebesonder na die onderlinge sorg
en steun tussen die lede van 'n swart
familie.
Ditvat my visie van 'ngemeenskap
waarin mense, al die mense van ons
land met hul emstige behoeftes, die
hoogste voorkeur geniet, saam. Dit
omskryf 'n gemeenskap met 'n menslike gesig, wat triomfeer oor seksionalismeen konflik en armoede en wat
op die ou einde 'n wen-nasie sal produseer.
Ek bepleit nie 'n sosialistiesevorm
van Afrika-humanisme nie, of enige
regeringstelsel wat gegrond is op
regeringsaalrnoese of .private Iiefdadigheid nie.
'
Dieverarming wat daaruit spruit is
onmenslik en vemederend.
My visie is van ware Ubuntu, van
kapitalisme met 'n menslike voorkoms,
van 'nregering, 'n sakesektoren werkers-organisasies wat saamwerk in 'n
gees van verligte selfbelang om
bewustelik nuwe en gelyke geleenthede te skep.

VakbonM
As groot maatskappye 'n bewuste
poging aanwend om aan kleinmaatkappye kontrakte te gee, as geld en
ander bronne aan onderwys en opleiding toegese word, as vakbonde hul
looneise matig om toe te laat dat
werkgeleenthede vir nuwelingeop die
arbeidsmark geskep word, wanneer
werkersaandeelhouers word,wanneer
binnestaanders uitreik na buitestaanders en elke burger wat kanen wat wil
betrokke raak by 'n deelnemersekonornie.: kry die gees van Vbuntu'n
-Iewendige uitdrukkingsvorm.
My visie vra vir alliansies, onderhandeling en deelname nie net tussen
die regering,die werkers en sakemense
nie, maar ook binne elkeen van hier; die belangrike sosiale sektore,
Dit vra om 'nbestuurstyl w
werknemers die kans kry om hulself
uit te druk, om met nuweideesvorendag
te kom.
'n Gemeenskap waarinkreatiwiteit
eninisiatiefop allevlakkeaangemoedig
word,vera!ook in ons onderwysstelsel.
In die jongste verlede het van die
elemente van so 'n visie stadig begin
kristalliseer .
Onsmoet die momentum ontwikkel.
Ons moet 'n politieke modus vivendi'
tuis en met die buitewereldontwikkel.
Die visie van Ubuntu kan inderdaad
net ten volle verwerklik word as die
intemasionale gemeenskap deelneem
as 'n begrypende en 'konstruktiewe
vennoot. '

en Botha was nie net verarmend
nie. Dit was ook afbrekend en
Konflik
verdelend. Ons is die enigste mense
Ons
moet
dit
alles baie gou en baie
ter wereld wat onder gedwonge
en geweUigde rassisme leef•.
ingrypendverander.Dinkdaaraandat
Wes-Europa, na eeue se konflik en
Ek wil vir u 'n beter toekoms
geweld, 'n toestand van vrede, satoewens as wat my gegun was;
Maar my wens sal nie bewaarmewerking en gedeelde doelstellings
bereik het in net tien jaar na die inheid word, tensy rassisme in al sy
gedaantes ontwortel word nie, Die
stellingvan die Marshall-planin 1950..
In 1957 het die Verdragvan Rome
Nasionale Party, ondanks sy
geleitot die geboorte van die Euonlangse"verligtheid" en die mooi
woorde van sy Vyfjaarplan, is 'n ,ropese Gemeenskapsmark,
Dis dan sekerlik nie onrealisties
rassistiese instelIing. So lank as
wat hulle ons daaglikse lewens
'nieom te verwag dat die instelling,;:an
beheer, kan ons nie volwaardig
'n "Baker-plan" vir Snider-Afrika
mens wees nie,
daartoe sal lei dat 'n "Verdrag van
Apartheid, afsonderlike
Pretoria" of "Verdrag van Lusaka"
binne die volgende dekadeonderteken '
ontwikkeling, eiesake, groepsake
.,
sal word.
- noem dit wat u wil - is die
teenoorgestelde van wat daar
En dat dit sal lei tot vrede, samewelders aan ons geleer word: Gun
erkingen groeiendewelvaart dwarsdeur
aan ander dit wat jy jouself gun.' die subkontinent.
Ons werwing wys daarop dat
die studente van. vandag • ons
Optimisme
oorlog .teen ons bure, isolasie op
sport" kulturele en aile ander terleiers van more - in groot getalle
Vbuntu is 'n visie van blinkogige
vir die Demokratiese Party gaan
optimisme wat triomfeer oor sinisme,
reine,
, " '.. , '
Ditwas nie altyd maklik vir ons .
stem.
vertroue wat triomfeer oor vrees,
om Suid-Afrikaners te wees nie,
Op 6 September kan u deel : mededeelsaarnheid oor selfsug, geSuid-Afrikaners wat trots wi!wees , wees van 'n stem teen rassisme,
lyke geleenthede oor diskrirninasie,
As elkeen van ons positief be-' ' samewerking ooruitbuiting.vrede oor
·dat hulle Suid-Afrikaners is, en
wat in vrede met hulle naaste wi!
trokke raak, is 'n langdurige
oorlog, eenheid oor verdeeldheid,
leef. .c"
. ~politieke oplossing moontlik, Dan ." gesondeveistandoor ideologie, vryheid
Di~ ja~e van'Strijdom, Vor~ter
kan u toekoms begin.
oor beperings en welvaart ocrarmoede.
1"

.
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Die waarheid 8008 "n
klap teen dieskouer
NOU die dag het -een van my
beste vriende- en'nkollega- my
vrekhard op my arm geklap. Dit
was nie 'n kameraadskaplike
dagse nie, nie eens 'n
kameraadskaplike betugtiging

nie.
Dit was uit woede gedoen en
het my groot laat skrik. Dit het
my ook onmiddellik briesend
gehad. Ek kan dit nie verdra as
iemand aan my slaan nie.
Wat die aanval en my
daaropvolgende geswolle nekare
tot gevolg gehad het, was die
hedendaagse agtletter vloek-.
woord: seksisme!
Ons het gesit en geselsoor 'n
persoon wat nie mooi gemaak
het nie. Die persoon het ons na .
my mening in die steek gelaat.
My reaksie - in oorsig beskou was 'n venynige opmerking wat

as grap bedoelwas. Die persoon
teen wie my "grappie"gemik was,
is toevallig vet en toevallig 'n
vrou.

:;.:;:...

"Vettisties"
Myopmerking was nie bedoel
om haar as vrou af te kraak nie.
Dit was eerder "vettisties" as
seksisties. Ek sou dieselfde van
'nvetman gesehet.Dit wasinelk
geval my verskoning,
My aanvallerse dat dit steeds
naakte seksisme was en dit was
hoekomsy my geslaanhet.
Gelukkig wasdit net voor die
naweek en ek het tyd gehad om
wondete gaan leken 'n bietjiena
te dinkoor my "sonde".Hoekom
sou die liewe vriend van my so
heftig te kere gaan, het ek bly
wonder. Was ditnie 'n geval van,
soos Shakespeare gese het "methinks the lady doth protest too
much" nie?
Die antwoordhet ek op 'n onverwagse plek gekry.·
.
Dietake away-plekkieom die
draaivan my afin Brixtonis nou
niejuis die plek waar jy verwag
om Groot Antwoorde te kry nie.
Saterdagmiddag het ek vir my
toasted chicken' mayonnaise in'
. die Brixton Inn gewag en soos
altyd die tyd voor die tydskrifrak verwyl.
Met die van "jou seksisl" wat
nog vars in my kop eggo, yang
myoog toe die twee opskrifte op
die buiteblad van 'n nasionale
vroue-tydskrif: "Alles wat help

Charles Leonard

vir dik bobene" en "Nuwe dieet
in SA: Verslankmetlekkerkos".
In'nnasionale gesinstydskrifonder
dieopskrif "Elegante Di in tydlose
wit" lees ek toe die volgende:
"Wit is die een modekleur wat
altyd koel en elegant is, wat die
satyngladde vel nog sagter laat
lyk, en 'n sonbruining laat gloei.
Disookdiekleur watopnatuurlike
wyse 'n sagle lig oor on vrou se
gesig weerkaats."
. xo:..::....

":::";":", •.••;..::::.

Stereotipes

.so diepgewortel nie. Dit is oraait
as' ouens boepense het, maar
behoeddievrou wat aanvaardat
haar boude 'n bietjie groot is en
tevrededaarmee is.
Dit is die mentaliteit wat 'no
mens twee keer moet laat dink
voordatjy iets se, hoe onskuldig
ook al bedoel. AI klink dit 'n
bietjie dik vir 'n daalder, moet jy
baie versigtig wees om nie
.seksisties of rassisties te wees
nie.'n Mens probeer jou taaI van
rassismesuiwer, en dit is reg so.
In 'n oop, demokratiese sarnelewing - waarna 'n mens streef hoort so iets eenvoudig nie, .

En daar tref dit my toe soos 'n
klap teen die skouer - ons gemeenskap en al sy instellings
beskou die vrou bloot as verfraaiing. Ek weet feministe sal
vir my se dat dit nou niejuis die.
revolusionerste ontdekking is wat
Geen seksisme
ek gemaak het nie, maar as man
Diewerklikheid isdardie helfte
is jy nie juis elke dag daaraan vans6 'nsamelewing steeds vroue
blootgestel van hoe volmaak - sal wees. 'n Nuwe Suid-Afrika
lees "soos
'n model"
,
. - die vrou moet nienet vry van rassisme en
verwag om te wees nie.
klassisme wees nie, maar 66k
In on omgewing waarjy vroue vanseksisme.Die snertwaarmee
as jou gelyke beskou en behan-· vrouetydskrifte, koerante - met
del, val so lets mens nOQ nie .. "perfekte" meisies in gekrimpte
eintlik op nie.
baaikostuums- en ander argaiese
Hoewel dit nouniejuis spreek. elementein ons gemeenskap ons
van sensitiwiteit nie, kan 'nmens
bombardeer, moet vinnig en seker
seker On grappie oor vet' maak.: afgeskud word.' ..
. Ongelukkig .word daar verwag.. .' Dit sal-van ons 'n baie nordat die vrou mooi en maer moet maier land maak, '
wees. Vandaar die sensitiwiteit ., Met die gewaarwordings het
oat die vroulike Iiggaam, wat
ek en my vriend Maandag ons .
dikwels dieslagoffer vanseksisme . strydbyle begrawe en nie· in .
is. .
mekaarse koppe nie. Ons is nou .
By mans is die stereotipesnie
weerdik,ekskuus, goeievriende.,

"

Die metafoor groei oor diebuurtevan
Waterkloof en wit Potgietersrus
hierdiegroepregteindie praktyk.
DIE spook van "Apartheid is
'n Nuttige invalshoek bly die
dood" het weer soos 'n ou
netelige
probleem
van
vertroude gees herrys in die
groepsgebiede,
een
van
die
midde van die begraafplaas van
h~ekstenevan
die
"ou"
die wit Suid-Afrikaanse poliapartheidsbeleid.
tiek.
Toe die kandidaathier gepols
Terwyl magte van aIle kante word,verloopdieverduideliking
probeer om apartheid finaal te op so 'n wonderbaarlike weg dat
vemietig en metwortelen tak uit ek vir 'n tydjie dronkgeslaan na
teroei, vemeem Suid-Afrikaners
myasem soek.
ewe vertroulikaan die hand van
Neekyk, verduidelik Mnr die
uitsprakevanvroomgesig minisKandidaat,
dit werk nou so. Neem
ters dat dit eintliknie eers nodig
nou hierdie man se huis as 'n
is om so te kere te gaan nie.
goeie voorbeeld.
"Die Nasionale Party hetapartHyhethierdie huis (mooi matte,
heid die rug gekeer,' verseker'n
skilderye,'n kaggelvir die koue,
kandidaat ons by 'n huisvergadering wat deesdae so hoogmode oulike ontwerp)gekoop vir hom
geword het. "AI wat ons nog as . en sygesin. Dit ismosimmerssy
nie-onderhandelbaar beskou, is besluit om nie buitestaanders en
vreemdelingetoe te laat omhier
groepsregte."
te kom inwoon saam met- hom
Goeiehemel, wil'n mens wonnie.
.
der.
(Die gasheeren gasvrou knik
Nou word dit 'n langdradige
instemmend: 'n man se huis is
prosesom uittevindwatbeteken

vry~ W.e~~blad •. 2,S Augustus

immerssy paleis.)
Ekwagvirdievervolgvan die
argument, maar diekandidaat bly.
stil.
"En?" vra ek uiteindelik.
"En wat?" wilhy by my weet.
"En wat het dit met aparte
woongebiede te doen?"
Die toepassing van die beeld
slaan my uit d.ie veld.
Want sonderenige probleme
sien die spreker die metafoor
uitgroei oor die buurte van Waterkloofrif en vanwitPotgietersrus.
"Die wit woonbuurte is die
huis van die wit huisgesin, die
groot omvattende wit huisgesin,
en as hulle wil besluit om nie
vreemdelinge onderdak te bied
nie, is dit immershul goeie reg."
Selfvoldaan sit hy terug. Die
huisbaasendiegroepiegoeieNasionalistesug verlig.

"En by wie het julie daardie
'huis' gekoop?" vra ek moerig.
"En hoeveel het julie daarvoor
betaal?"
Daar's 'n slegte stilte.
"Of hoeveel miljoen is julIe
hiervan hierdiedorpiebereidom
.vandag vir julle eksklusiwiteit te

betaal?
"Endanse julie nog apartheid
. is dood!
.
Hy staan dakhoog met dub- .
belbaksteenmure en 'n hoe heining binne die hart, met kaart en
transport en die hele boksemd8ais
ellende en aI."
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Soek die verskille... en
Speel met vuur
Tydens verkiesingsveldtogte oral in die wereld is
politieke partye geneig om soms oorboord te
gaan met retoriek en opgeblaasde beloftes. SuidAfrika is geen uitsondering nie,
Maardie regerende Nasionale Party gaan darem
nou te vel.
Die demonisering van leiers en groepe en
bewegings wat waarskynlikdie meerderheid SuidAfrikaners verteenwoordig, het tydens die NP se
veldtog 'n nuwe histeriese hoogtepunt bereik.
Dit is die enigste stok wat die NP dink hy het
om die Demokratiese Party mee te slaan: assosieer die party met die brei! demokratiese
beweging en by implikasie met die NP se grootste
gogga, die "SAKP/ANC-alliansie".
Ons is bly daar is uiteindelik 'n blanke politieke party wat primer klem Ie op die' buiteparlementere politiek; 'n party wat inderdaad in
kommunikasie met die groepe is. Ons glo SuidAfrika gaan die Demokratiese Party eendag nog
baie dank, verskuldig wees dat hy in die dae
besluit het om eerder bnle te bou as om op 'n
onverskillige, goedkoop manier 'n klomp wit
stemme in te same!.
Maar die regering gaan verder as woorde.
Met sy brutale optrede die laaste week het die
regering dit aan die stemlosc massa duidelik gemaak: julIe het nie die reg om vreedsaarn te pro- .
testeer daarteen datjullenie deel mag he aan die
liggaam wat julIe regeer nie, Probeer dit net, en
ons sal julie met geweld begroet en in dietronk
stop.
Het diegeskiedenisnie geleer datas vreedsame
protes verbied word, geweld die enigste uitweg
, word vir frustrasienie?
,
FW de Klerk se besoeke aan Zambie en Zaire
is holle publisiteitsfoefies as hy nie eens bereid is
.
om sy eie landgenote in die oe te kyk nie.
". En hy en sy kollegasse mooi-klinkende woorde
oor 'n vreedsame, demokratiese toekoms klink
'meer na gevaarlike leuens as 'n mens <litmet hul
dade vergeIyk.
'

Kom ons probeerweer .'
Menige politieke aktivis'gaan waarskynlik in die
volgende weke skelmpies op. Saterdae voor sy
"TV-stelsit om dieinternasionale span teen die'
Springbokke tesien rugbyspeel.
'
Dit is te verstane, '
"; Suid-Afrika is 'Ii sportland met 'n klimaatwat'
hom uitstekend daartoe Ieen.
Boonop het sport soveel potensiaal om mense
oor verskille heen te verenig en 'n nasionale trots
te.help kweek. .
,
Daarom is dit so jammer dat ons ook op
sportterrein konflik heten volgenskleur verdeeid '
, is daaroor.
'
. Sal dit nie wonderlik wees in die dae van internasionale sporttoere as die sportbase in die establishment en die in die bree demokratiese beweging nuwe inisiatiewe begin om bymekaar uit te
kom nie?
.

So se hulle.

• •

"Blykbaar is dit reg as swartes uitgeskop word,
maarverkeerd as ditblankes is."- Wynand Malan
metverwysing nadieGroepsgebiedewet endieNP
se kritiek op Frank IeRoux van,die KP se dreigementom'nTaiwanese gesinuit 'nhuis in 'nblanke
woonbuurt te sit.
"Wat die NP se en doen, is twee verskillende
dinge." - Dr Denis Worrall.
"Asonsvoortgaan ommenscvolgens hulvelkleur
te beoordeel, sal die land die afgrond ingaan." ::'
Genl Magnus Malan.

I,

"My'~e~adering is dat ek en my kollegas in die'
Frontlinie-state moethelp omdiestrydende groepe
in Suid-Afrika met mekaar te laat praat." • Dr
Kenneth Kaunda vanZambie,

"Wie rig padversperrings op, wie gooi klippe na
voertuie? Die polisie is nie by wanneer die dinge
gebeurnie," - BrigLeon MeIlet, perssekretaris van
die minister van Weten Orde.
'
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wen 'nCasspir

Marius Meyer van Hill Chama Hof
11, Lancasterweg, Kenilworth skryf:
Met die oog op die algemene verkiesing ,
wi! ek 'n beroep op stemgeregtigdes doen
'om deeglik te besin voordat hulle gaan
,
"
stem.
Jou keuse kan een van die volgende
twee uiteeniopende gevolge he: of SuidAfrika se toekoms kan gered word, Of dit
kan in algehele chaos gedompel word.
Die geloofwaardigheid al dan nie van
die verskillende beleidsrigtings moet deeglik in oenskou geneem word. 'n Mens hoef
nie vindingryk te wees om te besef dat die
KP se beleid van partisie die hele Suid, ~frika in 'nNasionaleBoksburgsal omskep

----- i S----Vrye Weekblad plaas aile briewe wat nie die wet
oortree of lasterlik is nie, mits die korrespondent
se naam en volledige adres bygevoeg word as 'n
skuilnaam gebruik word. Die redakteur behou die
reg voor om briewe Ie verkort. Skryf aan: Die
Bedakteur; Vrye Weekblad, Posbus 42637, '
Fordsburg 2033.
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stem dan

slaag om die waarheid van die werklike
situasiein Suid-Afrikavir die meeste blankes ' "., '
,"
"
'.'
, weg te steek. Die sogenaamde vyfjaarplan " ,Handvis van Men~eregtesai mense'se.
is niks anders as 'n beklemtoning .van' regte beskerm.en -uitbuiting voorkom.:
groepsgebondenheid - apartheiddus - nie. ', Gelyke opvoeding sal versekei word. '
Van die NPse hervorrningsbeloftes het
Sodoende sal Suid-Afrika eennasie ' '
daar nie veel gekorn nie.
met een toekoms wees en weer sy regma-,
tige plek as strategiese moondheid in die ,
Die NP se hele beleid draai om die
beskerming van blanke minderheidsregte
wereld kan inneem.
'
(bo die van die meerderheid). Dit wys dat
apartheid 'n menslikonlogiese en onregver"
dige stelsel is.
Hoe kan meer as 70 persent van die
Wllyne Mudge van Stellenbosch
bevolking stemloos gelaat word? Hoe kan
teen die arro gante NP. S6 het die Cape Times
skryf:
die oorgrote meerderheid van die bevol(11 Augustus 1989) se spotprenttekenaar jul
Re: Anton Steenkamp's column 'Makking minder as 15 persentvan die totale
welsiae uitgebeeld,
liker gese' (Vrye Weekblad, 11 August)
oppervlakte van die land bewoon? Op die
In 1987 I was a first year student in the
oomblik is daar 'n tekort van 1 000 swart
residence Huis Taaibos at UP. I would like
skole terwyl 71 wit skole die afgelopevyf
to refute Mr Krappies Els's allegation that
jaar toegemaak is. Dit alles dui op onthese events 'have been exaggerated.
Johann de Lange van Pretoria skryf:
regverdigheid.
These events are very similar to those
Aftelrym (na James Fenton)
Apartheidhet ook te duur geword Weens
that I had to live through In 1987. At the
die oormatige staatsuitgawes, wanbestuur,
end of the night (3 am) my chest was
Een man wuifvir die wat groet.
korrupsie, disinvestering en lae produktiwiteit
covered with tar, I also had tar under my
Twee bly oor, besmeer met bloed.
(alles as gevolg van apartheid) is ons land
, arms. There was also paint on my hair and
in 'n ekonomiese krisis gedompel.
paint covered various parts of my body. In
Een man volg net sy eie advies.
Wat onderhandelingebetref,is dit duidethe end I had to go to a friend in another
Drie mans betaal vir die verlies.
·Iik dat die regering niks daadwerklik sal
residence who went out to buy petrol as
doen nie. Ons is moeg vir "fruitful discusthis proved to be the only way to remove
Een man onderskryf geweid.
sions" en "a step in the right direction".
the paint and tar from my body. I have a
Vier mans moet dit ontgeld,
Dit is polities naYef om te beweer dat die
photograph to illustrate this and a certifiANC eers geweld moet afsweer voordat
,cate that stated I was now a "volwaardige
Een man sekondeer die skoot.
daar onderhandel kan word. Dis soos 'n
lid" of Huis Taaibos.
Vyf mans sneuweI, vyf Ie dood,
stout kind wat se: "Ek praat nie weer met
I still find this degradation of people
jou nie, wantjy maak my seer." Dieredevir
totally unacceptable and symptomatic of
Een man breek huise af.
die geweld, naarnlikapartheid,moet afgeskaf
this country where people are socialised
Ses mans Ie in 'n massagraf.
word.
to assert their authority through violent
AIle eer aan sportlui, politicien sakemense
actions.
.
Een man het oor niks berou.
wat pogings aanwend om 'n revolusie in SA
I am prepared to give you a detailed acSewe mans sal dit altyd onthou.
te probeer verhoed. As die NP nog langer ,
count of what happened to me.
aan
bly, sal'n bloedbadmetontsaglike
Een man gaan terug op sy woord.
verhes aan menselewens en hulpbronne
Agt mans is skuldig aan moord.
onafwendbaar wees.
Dit is duidelik dat Suid-Afrika 'n nuwe
Een man finansier sy drome.
regering nodig het. Die Demokratiese Party
Nege sterf, nege jong fantome.
R de ViUiersvan Observatory skryf:
het die visie, beleid en mense om 'n nuwe
Om die liedjie op sy kop te draai: "Van
Suid-Afrika te kan bou. Die verkwistende
Tien teen een hou die onreg aan.
bo in die Noorde tot in Kaaplandruis dawapartheidswette sal afgeskaf word wat 'n
Een man teen tien, en steeds hou dit aan.
erend en Iuid die akkoorde."
ekonomiese opbloei tot gevolg sal he. InGeluk met jul suksesvolle hofaansoek
temasionale isolasie sal beeindig word. 'n
Vervolg op bladsy 22

Taaibos en teer

Steeds hou dit aan...
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Harry die
Strandloper bet
drie maal in sy
graf omgedraai...

Nee, net 'n klomp landsburgers
van die omgewing wat wilkom swem.
En die wat toe Blouberg toe is en
dit tot op die spierwit sand gemaak
het, word met knuppels opgeneuk.
... Die ironie van ironiee is dat 337
jaar gelede hierdie einste strande
behoort het aan 'n Khoi-leier wat die
Hollanders Harry die Strandloper
genoem het, En baie van die mense
met die bruin velle wat toegang
geweier is en dik geslaan is, is juis
afstammelinge van Harry!

Innocent victims
nogal

S6 slen Newsweek ons nuwe waarnemende staatspresldent.
Broll6ks kan maar net se: Amen.
Kilometers pragtige, oop strande
DAAR was nog min gebeure watdie
ware karakter en paranoia van ons
word afgekamp. Net duskant die
regeerders so mooi uitgebeeld het as - lokkende blou branders loop swaar
verlede naweek se absurditeite by . gewapende palisiemanne metkwaai
die Strand en Bloubergstrand.
bonde rand 'n Polisie-helikoptervlieg
En lank lass het een man in s6 'n , soos 'n besige naaldekoker heen en
weer. Oral in die strate voor die
kort tyd s6 goed daarin geslaag om 'n
hele land se naarn s6 gat te maak soos
strand is daar hordes palisiemanne
Adriaan Vlok.
.
met raserige radio's en flitsende blou
Dink net s6 daaraan: i y sit in New
ligte.
York of Frankfurt of Jerusalem of
'n Aanslag van 'n bose vyand van
Timboektoe en jy sien die volgende
die see se kant afl 'n Amfibiese
'
toneel op TV:
invalsmag wat op pad is?

Tweede prys vir naarngatrnaak gaan
vandeesweek aan Frankie le Roux,
hoofsweep van die KP wat die Taiwanese gesin uit sy huis wou skop,
Maar eintlik kon 'n mens dit van
die KP verwag. Ons weetmos almal
Le Roux en al sy kollegas is opperste
rassiste.
Wat 'n mens 'n siek gevoel op die
maag gegee het, was die Nasionaliste en die SAUK se hoogheilige
. geskreeudaaroor.SAUK-TVhetdie
arme Chinese in 'n nuusbulletin tot
"innocent victims" genoem.
... Innocent victims waarvan? Wie
het die wette gemaak wat Nare Frank
toepas? Err wie hou dit nog op die
wetboeke?

Wie is Seabrooke?
Baie motoriste het DOnderdagoggend
die vraag gevra toe hulle die geheirnsinnige plakkaat in JohannesburgWes opmerk. Wie is Seabrooke? '
Die plakkaat het-nie 'n naarn en
adres onder-aan gehad nie, toe mos
Brolloks maar self speurder speel.
Seabrooke, blyk dit, is Christopher Seabrooke, voorsitter van SA
, Bias Holdings. Dit blyk oak dat hy

WHO
'n Naam vir Vaalseun

IS

SEABRDOKE?
vir adjunk-minister Roelfie Meyer
'n hele paar sent vir sy verkiesingsveldtog gegee het,
Maar hoekom die plakkaat? Wat

gaan aan?
... Wat van 'n paar antwoorde,
Roelfie?
'

Stuur waarheen?
Oorspronklikste plakkaat van die week
aan die DP in Hillbrow: Send your
candidate to parliament - not to jail.

Dit rol in die .rande Weet me eintlik wat elders aangaan
nie, maar hier in Egoliis die Nattes
besig om grQ6tgeld in die verkiesing
te blaas,
'
... Voar'in die koor staanSlim
Glennie' Babble wat glo by die
f-.h.~niljQ@ het om Wynand Malan
in Randburg te probeer lig. Tussen
hom en Pik Botha in Westdene en
Roelfie In Johannesburg-Wes trek
.. die begroting glo oar die miljoen
Rand!

Brolloks se kompetisie vir 'n naarn
vir FW de Klerk loop mooi. Hier is
van die inskrywings saver.
David Coetzee van Bereapark in
Pretoriastel voor Hotnotsgot "omdat
hy goed by sy omgewing inskakel,
doodstil kan sit en wag en tog blitsvinnig kan toeslaan as die geleentheid hom voordoen." David se ander
voorstelle is Likkewaan en Aasvoel.
Rod Stewart van Durban se Pinokkio is dalk gepas - "ek wil graag
sy neus oar 'n jaar of wat sien." Sy
ander voorstelle is Jellievis, Great
Pretender en Janus ("genoem na die
hond metdie twee koppe in dieGriekse
mitologie.")
JH Kroeze van Potehefstroom wil
he FW moet bekend staan as die
Kansgans (saos in "Gee FW 'n kans") .
Hyseditrymselfs lekker: "Kansgans
raak hans, of.Kansgans se eierdans,
ofkansgans se lewesaans."
Chris du Preez van Vereeniging
laat weet kort en bondig: "In die lig
van die man se glibberigheid, hoe
klink Paling de Klerlc of Vis de Klerk?"
Hy se 'n mens sou ook kon se "FW"
staan vir "For Worse".
JohnGroblervan Westdene, eintlik 'n Namibiaan, se hy dink aan FW
as 'n Geronkie. "Dit is watons in
Suidwes ken as 'n halwe giraffe,
halwe donkie - long on promises,
short on delivery."
.
... Laat hoor maar nog. Daar is 'n
hele paar rand op die spel. Die adres
is Brolloks, Posbus 42637, Fordsburg
..,.
2033.

Sy Selfvoldaanheid gaan die gety nie keer
VRINDE, so moet 'n bek praat! .
Madam deKlerksemanbeoog'n
Suid-Afrika waar aImal eersteklasburgers is, en wat wil jy nou
'meer,
'
Dit is natuurlik 'n veelseggende
sentiment, want daarin Ie die verskuilde erkenning dat daar tweedeklasburgers in onse geweste is, iets wat
die apartheid-merchants veertig jaar
lank met murg en bloed (ander se
bloed meestal) ontken.
Maar wat doen 'n mens nou om so
'11 pragtige ideaal te verwesenlik?,
Dit lyk vii Egbertus of.daar in die
prominente kop van ons nuutste en
dalk kortstondigste heerser da1k 'n
resep is vir die brou van eersteklasburgerskap.
Eerstens moet jy die strande wit
hou, dis immers Godgegewe en kan
nie sominer so aan eersteklas-burgers afgestaan word nie. Want sien,
daar's eersteklas-burgers graad een
en eersteklas-burgers graad twee, so
'n bietjie Nat-speak en jy stel almal
tevrede, Maar hoe gaan 'n verkrampte
soos FW wat in 'n image van verligtheid geklee, te werk om die strande
wit te hou?
Subtiel, natuurlik:, sodat almal kan
sien hoe die soort ding met deemis
uitgevoer word, soos met die
groepsgebiede-besigheid ook. Egbertus skets vir julle die toneel by die
Strand, 'n Afrikaner-paradys vir die
wat wil aftree en hul identiteit wil
behou. Ditwit se, 'n o~rd vir wit
Afrikaners.
Die Strand se strand is ontsettend
wit, jy het eintlik 'n donkerbril nodig
wanneer die son helder skyn, anders
, word jy verblind: elke paar tree loop

jy in 'n bordjie vas wat jou daaraan
heririner dat die strand net vir die
uitverkore, . eersteklas-graad-eenburgers, die gee FW 'n kans-burgers
bedoel is. Just in case.
'nMens weetnooitofjydalkso in
die loop te bruin gebrand het nie. As
jy het, moet jy seker maar die aftog
blaas, anders word jy oorval deur 'n
hele verskeidenheid rampe, op
voorskrif van Staatmaker VIole,met
volle ondersteuning natuurlik van
die heerser.
So lyk 'n Saterdagmiddag op die
strand: elke 100 meter van die 4
kilometer lange strand staan twee
soldate met gewere op die sand.
Onnodig om by te voeg dat die soldate
wit is, ons kari tog nie die weermag
se veelgeroemde oop beleid op God
se eie wit strande gaan toepas nie, of
hoe?
Redelike mense, ons, en Godvresend boonop. Die strand wemel van
polisiehonde wat kamtig opgelei word
Die pad bo die strand' word deur
polisievoertuie gepatrolleer, en die
lug daarbo deur 'n helikopter, net
ingeval 'n swart wese vanuit die ruimte
daar sou neerstryk.
Padblokkades word opgerig. Sou
dit wees om diewe en moordenaars
en dwelmskurke vas te trap? Of sluipmoordenaars wat op nabygelee
Stellenbosch hul beroep beoefen?
A nee a, geliefdes, ons manne in
blou het tog dringender prioriteite as
dit. Ons apartheidswette is immers
daar om beskerm te word. Mens kan
tog nie sulke misdade oogluikend
toe laat nie, die wereld se oe is op ons
gevestig, en ons moet standaarde
handhaaf. Is apartheid nie histeries
snaaks nie? In die verte staan 'n

Egbert~~1aaagvoort'
koddige.eierkop-figuurtjie, soos 'n
groot grondboon, rondepuntskoene
in die vlak watertjies.
Onder die een arm klou dit krampagtig aan
Bybel vas, Christelik
mos, en die. ander hand wuif die
brandertjies terug soos King Canute
van ouds. Die nuweheerser,sy bewind
nog maar bewend.so nuut is hy, en
die spook van 'n heerskappy nog
korteras die van Pous PI is alomteen_ \
woordig.
Daar staan dit: selftevrede met
die nuwe resep vir die triomf van die
groepsgedagte. Hy sal dalk nog die
branders kan terugdraai, in ons land
het selfs 'n waamemende president
mos hierdie mag onder die grondwet, maar Egbertus meen Sy
Selfvoldaanheid het hier te doen met
'n ander soort gety wat nie vir hom
gaan luister.nie,
Nou ontstaan daar mos twee vrae:
sou honde meer geredelik op strande
toegelaat word as rninder wit eersteklas-burgers? Soos destyds in die

'n

poskantoor toe geleerde honde hul
wit meesters se pos deur die blanke
ingang kon kom aflewer, terwyl
geleerde swartmense hul wit meesters
se pas by die agterdeur moes in:
bring.
Ons is terug by daardie dae, lyk
dit my. Die gebasuin oor Boksburg
en Chinese puzzles ten spyt, die Party
is verstrik in die apartheidsgedagte.
Soos Madam se man se, ons praat al
twintigjaar lank nie meervan "apartheid" nie; maar what's in a name?
Ons het nog nooit 'n tekort aan name
gehad vir hierdie veragtelike beleid
nie, solank ons maar die wereld kon
bedrieg.

Nou's dit die groepsidee.
Foei tog.
Iedergeval, die ander ding waaroor
mens wonder, is hoe enige regdenkendenogin die Kaapsesee wilswem.
Onlangseonthullings noop Egbertus
tot die slotsom dat dit meer verkwiklik
is om in jou toiletbak te swem.
, Askies, Moeder se sy't my nie so
grootgemaak nie, toiletgrappies is
vir predikante en ander vromes, soos
ministers.
Soos ekhierskryf, vrinde, lees ek
dat die finishing touches vir die nuwe
grootresep aangebring is: twee mense
is in hegtenis geneern en gaan met
die volle geweld van die kriminele
proses vervolg word omdat hulle by
die Strand geswem het. Gee FW 'n
kans, toe?
Regvaardiges, Miesies Klaagvoort
sit hand in die hare met die Chinese
kwessie in die koeksistergitde. Kyk,
dis mos 'n volksvreemde gedoente,
culture shock en also Al ooit 'n Chinese koeksister gesien?

Nou ja.. uitsetting v,9ll die -oosterse invloed lyk aangewese, maar
wat as dit die intemasionale koeksisterverdrag oortree?
Nou se die Ministers van Buitelandse Gekonkel boonop dat dit onse ,
land vreeslike skade kan berokken in
die buiteland, en ons weetrnos almal
hoe danig is ons met Taiwan, is dit
dan nie' -hulle wat al ons
plastiekmedaljesmaak wat so mildelik uitgedeel word nie? '. '
Maarditkantogsekerniewerklik
skadelik wees nie, meen moeder,
.want dan sou die minister mos dieselfde beswaar uitgegil het oor ver' volging van swartmense wat op wit
strandeswem; en van off-whites wat
in hul eie kiesafdeling wil woon; hy
sou sekerlik ook ewe luid beswaar
gemaak het oor die derduisende
anderskleuriges as hy wat uit hul
woonplekke gesit word en al die
gesinne wat die massa verskuiwinge
ontwortel word.
Daar moet tog iewers 'n logika
indien nie 'n einde nie, aan die huigelary kom? Kom tyd, kom raad, dis
no g iets wat Miesies Klaagvoort by
die NP geleer het. Die probleem is
net dat die koeksisterprobleem so
drukkend is, dat daar nie tyd vir raad
is nie. Was dit maar iets so triviaal
soos grondwetlike krisis, mompel
sy.
'n Sappigheidjie wat die nuwe
heerser oor TV laat val het, is dat
"differensiasie waardeur die een nie
swakker daaraan toe is as die ander
nie, is nie apartheid nie." Haai, is dit
dan nie die gediskrediteerde ou separate but equal doctrine nie? Old style
apartheid, se Meeder, en sy sal weet,
want sy was mos maar altyd daar.
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Vrae oor die KP se beleid van partisie
.blanke parlemente, ook deurvele andervolkere en rassegroepebewoon word wat egter nie
oor volwaardige rnense- en nasionale regte
beskik nie - dws 'n soort bywonerskap wat aan
hierdie volkere/rassegroepe toegestaan is?
4. Word die huidige grondregstelsel in die
RSA as onbevredigend of selfs as amateuragtig beskou wat dringend meer ordelike konstituering vereis wat onder andere die volgende kan behels:
- Dat die grense van al die bestaande wit,
bruin, AsH!r en swart munisipaliteite/dorpe/
distrikte fmaal gedefinieerwordenasbasisvir
die heffing van 'n nuwe soort grondbelasting
gebruik word synde 'n huurgeld wat deur die
okkuperende groep aan die sentrale (blanke)
regering betaalbaar is in ruil vir die bewoningsvoorreg?
- Dat die sentrale regering oor die soewereine reg beskik om, waar nodig geag,
okkupasievoorwaardes, bv rakende toelaatbare gebouekomplekse, ekonomiese bedrywighede, maksimum toelaatbare bevolkingsdigthede ens aan elk van die munisipaliteite/dorpe/distriktewat onder sy jurisdiksie
val, gesamentlikof individueel voor te sk:ryf7

JH Labuschagne van Posbus 50701,
Wierdaparkskryf:
Hoewel dit moeilik is om altyd die volle
detailen implikasies vanbeleid uit te spel, is
dit in die. stadium van die verkiesingstryd
noodsaaklik dat sekere kritiese afleidings en'
implikasies van die Konserwatiewe Party se
beleidvanPartisieIBlanke Tuislandnou geverifieer word. Daar worddus onomwonde aan
dieKP gevraof sy beleidin die verbandonder
andere die volgende impliseer:
1. Resorteer alle bestaande RSA-grond,
dwsuitsluitende die vandie onafhankliketuislande, maar insluitende alle grond wat tans
deur anderskleuriges (Kleurlinge, Asiers en
Swartes) bewoonword, tans onderdie soewereinejurisdiksie van dieb1anke kamervan die
huidige driekamerparlernent (of toekornstige
(KP) parlement)?
2; Worddie b1anke kamer van die huidige
parlement tans as dieenigste wettige oorhoofsekaart-en-transporthouer van alle RSAgrondbeskou?
3. WorddieRSA-grondgebied in sy geheel
tans as die Blanke Tuislandbeskou wat, met
die toestemming van diehuidige asookvorige

- Dat die okkuperende groepvan enige van
die gemelde munisipaliteite/dorpe/distrikte,
wat deel van die RSA (dws die Blanke Staat)
uitmaak, op enige stadium by die sentrale
regeringaansoek kan doenom onafhanklikheid
waartydens daar oor 'n koopsom vir die betrokke grondgebied ooreengekom kan word
sou die sentrale regering so 'n aansoekgunstig
oorweeg? Dat 'n vetoreg in hierdie verband
egter aandieblanke nasiegegunworddeur die
kwessie aim 'n blanke referendum te onderwerp indien dit blyk dat 'n aansienlikeprotes

Besorgde Duitser
Herman Haack,
Parlementslid,skryf:

Hiermee 'n afskrif van 'n brief wat ek aan
mnr FW de Klerk gestuur het:
I'm very concerned about the arrest of rev
ZC Nevhautalu on the 15thof August 1989. I .
would be very grateful if you could tell me
. where he is being held and what is the legal
basis for his detention.
Pleasetake care that Mr Nevhautalu is not
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Die Takhare virVrede se:
Frank IeRoux, diewereld
kyk na jou met skrefies-

Huis te huur
Groot semi, 2 slaapkamers, tuintjie met avokadoboom in De Waterkant, Kaapstad. Onmiddellik te huur teen R720
per maand. Skakel mej
Van Bilion (021)25-4850
bylyn 2282 bedags

oe

Internasionale penvriende: Ons klub het nou
160000ledein153lande
en ons verskaf 'n penvrienddiens aan 'n ieder
en 'n elk. Om nadere besonderhede skryf aan
Johan van der ,Schyff,
Posbus 128, Welverdiend2700
Sterkte, fabulous Flippie.
We shall overcome en
onthou netaltyd hoewonderlik ditisombymekaar
tewees
Die Bleskoppe teen
Apartheid S6 KK moet
Lifebuoy gebruik as hy
volgende weekdiewaarnemende bleskop se kop
was
Ons hoop jy is met jou
volgende verjaarsdag
met ons, Kathy. Van 'n
paarkamerade

Ons lasersisingelig. Hulle
lees Vrye Weekblad. Om
meer uitte vind hoeomin
ons spesiale bylaes of by
fokus-artikels te adverteer, bel Gwyn'ne
Bramley-Wray, advertensiebestuurder, by (011)
836-2151

Diensplig Adviesdiens.
Vir gratisen onafhanklike
advies op enige navrae
oordiensplig. SkakelDurban(031) 301 5663 Richard (w), Pietermaritzburg
(0331) 944079. Mark (h),
Kaapstad (021) 689 1194
(5.30 nm tot 7.30 nm),
Grahamstad
(0461)
Kitaarlesse deur Deon
26067Rudi (h), Oos-Lon.Maree - skrywer van die
den (0431) 27713, Port
gewilde boekKITAAR:
Elizabeth (041) 56 1483,
leer self speel. Tel 648
Pretoria (012) 320 2230
8032
- Alice (w), Johannesburg
Drawing Lessons: Learn
(011) 6148106Neil (h) of
gaan na die Methodiste
to draw through an exci. ting drawing program with
Kerk, Pritchardstraat 79
regular small classes;
op Dinsdae van 4.30 nm
tot7.00nm
personal tuition and reasonable rates. Tel Alan
(01 V837-4830
POWA(People Opposing
Women Abuse) is 'n onMeditasie. Nie verbonde
dersteuning- en in,. aan 'n spesifieke geloof Iigtingsdiens vir mishannie. Agt lesingsen begedeldeenverkragtevroue.
Ons bied ook werksleide meditasie. Skakel
Thomas (012) 788-5211
winkels en opleidingsproofMadi (012) 73-3578 (h)
gramme aan oor geweld
teenvroue. Onsbegin met
'n opleidingskursus vir
Afrapix. Ons dupliseer
nuwe lede vanaf20 Sepkleurskyfies en beskik oor
tember 1989. Ons beno'n swarVwit-donkerkamer.

Melville: pragtige reggemaakte drieslaapkamerhuis te koop. R125 000
ona. P Kruger (w)716
5654(h)487 1239
Pretoria: soek persoon
om huis te deel op goed
gelee plot. Vanaf1 Oktober.Huur R290. Bel Patsy
(011) 862637

DIENSTE
Oud-Maties
As jy neg as 'n kieser in
Stellenbosch geregistreer
is, kontak die Demokratiese Party vir 'n pos- of
spesialestem.Tel(02231)
72105
.

HELP OM VERLORE
ENERGIE TERUG TE PLAAS
DEUR DIE VOEDINGSVITAMINES WAT VIR
NORMALE LlGGAAMLIKE
FUNKSIES VEREIS WORD TE
·VERVANG
'

Stuur R20 (AVB ingesluit)vir30 kapsules saam
metdie koepon hieronder, aan: EMCOR, '
Posbus 582, Milnorton 7435. Tel(021) 551-4360
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Die gerieweteen redelike
tariewe. Skakel(011) 643
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OOK VE,RKRYGBAAR BY JOU NAASTE APTEEK

being subjected to torture or ill-treatment
while he is in custody either of the South
African Police or of the Venda Security Police.
In the name of the humanity he should be
grantedimmediate access to legalcounseland
to visits from his family. You are required to
release Mr Nevhautalu immediately and unconditionally if he is not brought to trial
promp.tly and if he is not fairly charged on
recognizable criminal charges.

Om 'n adverlensie In hierdle kolomme te plaas,
bel vir Gwynne of Karlen (011) 836·2151, fax (011)
838-5901, of skryf aan Posbus 42637, Fordsburg
2033. Die spertyd vir klelnadvertensies is 5 nm
op die Dlnsdag voor publlkasle.

Tarief: R10 vir25 woorde
of 'n gedeelte daarvan

KLEINADVERTENSIES

Wes-Duitse

teen sodanige onafhanklikheidstoekenning bestaan?
- Dat volkorne onafhanklike stadstate (bv
die Vatikaan) asook meer onafhanklike tuislande (bv die Ciskei) tov Kleurling-, Asier-,
swart- sowel as blankegrondgebiede,hulbeslag
in Suider-Afrikaas volwaardige buurstate van
die RSA kan kry?
- Dat 'n werkbare vorrn van grensbeheer
(paspoorte,visas ens) tussen die blankestaat en
sy anderskleurige huurgebiede sowel asonafhank:like buurstate ingestel sal word?

dig veral vroue wat Afrikaans en/of enige ander
Afrika-taal kan praat. Bel
POWA voor 11 September vir verdere inligting
(011)6424345

Ouditorium, 3e vloerAfrican Life-gebou, Commis. sionerstraat 111, Jhb te
bring vir rnlddaquurvideo
oor: Dance Black America

Soek vertaalwerk. Engels
na Afrikaans. Redelike
tariewe. Bel Annemarie by
tel (011)8362151 (w) of
7262285 (h)

Concerned Social Workers se algemene jaarvergadering. Onderwerp:
Ora maatskaplike werketiek by tot 'n .demokratiese
Suid-Afrika?
Woensdag, 30 Augustus
om5.30 nm, Senaathuis
5, Wits. Navrae (011)
716-3398

Spesiale
Aanbod:
Stoomskoonmaak van
Tapyte en Stoffeersel.
Laat jou drie slaapkarners, sitkamer, eetkameren gangofses stuk
sitkamerstel professioneel diep stoomskoongemaak word vir net R55.
Plus gratis vlekverwyderaar en reukverweerder, Skakel: (011)
724.0784

Step Teen: Systematic
Training of Effective Parenting of TEENS sal
vanaf 2 Oktober tot 27
November aangebied
word. Die kursus sal
weekliks aangebiedword
en9wekeduur, op Maan- .
dae van 9 vm tot 11.30
vm. SkakelCheryl Lyons
ofJoan Rubinstein (011)
648-1120

GEBEURE

Die John Miles-kJub vergader Donderdag of
Woensdag om Flippie se
toelating tot die Springbokspan te vier. Eie
toebroodjies.

Woensdag 30 Augustus.
U word uitgenooi om u
wegneemete na dieUSIS-

AKUUT
Prosa &Pees Ie

Hambldge vs Roodt
Hambidge vs De Jong .
Hambidge vs Olivier
Hambidge vs L1ebenberg
HambldgevsMalan
Hambidge vs Letolt
Hambldge vs Hambldge
jaargang 3. nr 1
Bestel teen R4,OO vanaf
Posbus 547, Cradock
5880
Die Jongste Uitgawe van
AKUUT

Handgeweefde
dhurrles (geslreepte
katoensakke) en
silwer
juwellersware van
. Nepal, Indie en
Thailand te koop.
Winkel 68, The Firs,
Rosebank. Tel:
(011) 880 3566

Moenie jou gewilde
strokieskarakters misloop nie!
Drakensberge
Herberg vir die wat jonk
van gees is. Ook staptoerevan2-10dae. Redelike tariewe. Ed SaloJNKOSANA
mons,
LODGE, Posbus60,Winterton3340.Tel03682 vra
vir3520

Vir R60 (AVB ingesluit) m
kry jyVrye Weekblad 12
maande lank, en vir R30 (AVB
ingeluit) 6maande lank. Stuur
aan Posbus 42637 Fordsburg
2033.
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Verdere oudisies vir
sangeresse virdieTRUKaanbieding van JOSEPH
AND THE AMAZING
T.ECHNICOLOR
DREAM COAT wordop 7
September om 19hOO by
die Alexander Teater gehou. Sangeresse vir die
koor word benodig.
SkakelSuzette(012) 3221665 x 266 virverdereinligting
Vrye Weekblad,2S Augustus 1989

Swendelaarsword ryk
nit gelowiges
gelowiges: vals profete van
David Millikin
die beleggingswereld", waarsku teen "n onrusbarende
WASHINGTON - Swendetoename in die aantal beleglaars wat beweer hulle is met
gingskemas wat aan godsdie gees vervul en mense van
'n finansiele apokalips kan red,
dienstige mense verkoop
het Amerikaanse gelowiges
word". Die slagoffers is meesoor die laaste vyf jaar meer as
tal Christen-fundamentaliste,
'n half biljoen dollar uit die
maar lede van swart kerke,
sak gejaag, het beleggingsmoOrtodokse Grieke en Spaanse
nitors hier bekend gemaak,
Rooms-Katolieke is ook al
Vol gens 'n verslag van die
geraak.
North American Securities
"Die probleem is nie
Administrators Associations
godsdiens nie, maar die toe(Nasaa) het meer as 15 000
nernende getalswendelaars wat
mense geld in swendelsake
godsdienstige mense uitbuit
verloor. In sommige state is
en niksvermoedende gemeengodsdiensgeorienteerde swen- • . teledevan hul inkomste melk,"
delsake vir meer as 50 persent
se James Mcilhenny, presivan die bedrogsake verdent van die Council of Better
antwoordelik.
Business Bureaus, wat die
"Godsdiensgeorienteerde
verslag in samewerking met
swendelsake is vandag een van
Nasaa uitgegee het.
die algemeenste maniere
Volgens Nasaa, wat meer
waarop swendelaars mense
as 50 sekuriteitsagentskappe
kul," se John Baldwin, Nasaa
verteenwoordig, word die
se president.
swendelsake gereeld op
Die verslag, "Uitbuitingvan
voorspellings van dreigende
CHARLOTTE, Suid-Carolina
- Die televisie-evangelis Jim
Bakker, wat sy gemeente in 'n
multi-miljoen dollar ondememing omskep het, het in
die hof verskyn op aanklagte
dat hy 4 miljoen dollar van
die gemeentegeld gebruik het
om sy weelderige lewenstyl
te handhaaf.
Bakker, wat twee jaar geede uit die nou ontbinde Praise
The
rd (PTL)-televisiegemeente ontslaan is, staar 'n
vonnis van altesame 120 jaar
tronkstraf en 5 miljoen dollar
in boetes in die gesig as hy
skuldig bevind word aan die
meer as 20 aanklagte teen hom.
Die aanklagte sluit pas- en
telegrambedrog in.
Hy het geweier om met
verslaggewers te praat, en net
. gese: "Ons geloof is in God."
Bakker was een van die
bekendste TV -evangeliste in
1987 toe een van sy sekretaresses, Jessica Hahn, op die
lappe gebring het dat hy haar

in 1980 betaal het om stil te
bly oor 'n passievolle aand
wat die tweetjies saam deurgebring het,
Die onthullings het Hahn
intemasionaal beroemd gemaak.
Dit het die einde van Bakker
beteken. Hy moes uit PTL
bedanken eerw Jerry Falwel.l

finansiele of sosiale chaos
gegrond. Die swendelaars.
maak . van die uitgebreide
godsdienstige radio- en televisienetwerke gebruik en
maak staat op die ondersteuning van godsdienstige
leiers, se Nasaa.
Die volgende bewerings
word in die verslag genoem:
* Christen-beleggersis deur
promotors van brandstofmaatskappye 'aangeraai' om in olieen gasboorprojekte in Israel,
wat glo in die Ou Testament
voorspel word, te bele,
* 'n Tesourier van 'n groot
kerk in Alabama het 193 beleggers, . insluitend
'n

Senaatslid, van meer as 18
miljoen dollar beroof deur sy
beloftes van 30 persent wins
per maand op aandelehandel.
* 'n munthandelaar het
spoke van nog 'n "Swart
Maandag" - soos die in Oktober 1987 • opgejaag, en uit
Johannes voorgelees om beleggers te oortuig om
muntstukke te versamel ter
voorbereiding op die "laaste
dae", Die Nasaa-verslagbevat
godsdiensgeorienteerde swendelsake waarin 450 .miljoen
dollar betrokke is. Volgens
Baldwin is dit net sake waarin
beleggers meer as 500 000
dollar verloor het. - AFP

Bakker-nagenoeg 4 miljoen
dollar van PTL se geld gebruik het om vir hom en sy
vrou se weelderige lewenstyl
te betaal. Hulle hetonderandere
drie Cadillac-limousines, 'n
woonstel in Florida se bc-kende
Palm Beach en 'n lugverkoelde
hondehuis besit.
Bakker staan tereg weens
8 aanklagte van posbedrog,
15 weens telegrambedrog en
aanklagte van sameswering om
pos- en telegrambedrog te
pleeg. Die evangelis hou vol
dat hy onskuldig is en se "ek
was 'n pastooren nie 'n sakeman
nie",
Twee van sy voormalige
assistente, broeders James en
het oorgeneem. Drie maande
David Taggart, is skuldig
later het Falwell, nadat hy
bevind op aanklagte van beprobleme in PTL se geldsake
lastingontduiking ten bedrae
ontdek het, bankrotskap in die
van 525 000 dollar.
gesig gestaar. Volgens PTL
Bakker en sy vrou probeer
se predikante beteken PTL
terugkeer tot die TV -evangeli"Praise the Lord", maar
sasie en verskeie TV -stasies
ontnugterde volgelinge het dit
het reeds die programme'
"Pass the loot" begin noem,
gebeeldsaai.
Die owerhede beweer dat
Die egpaar het 'n beroep
op volgelinge gedoen om tot
die verdedigingsfonds van die
hofsaak by te dra. Volgens 'n
woordvoerder stroom bydraes
'n paar weke gelede ontdek is
in, maar hy wou nie bedrae
en sedertdien weer verdwyn . bekend maak nie.
het.
Mev Bakker is nie aanNog 'n raaiselagtige
gekla nie en woon in Florida
ontdekking is Neptunus se
om die programme aan te bied.
donker kol - soortgelyk aan
SYhet 'n episode van die"Jim
die reuse rooi stormgebied in
and Tammy Show" met trane
die middel van Jupiter - wat
in haar Degeopen en 'n beroep
teen 'nhoe spoed om die
op kykers gedoen om vir haar
planeet beweeg.
man te bid.
Daar is nog 'n paar kleiner
"Ons het sovee! probleme
stormgebiede wat met . in Charlotte," het sy gese, en
wolkformasies gepaard gaan,
'nsoennadiekamerasgeblaas
wat daarop wys dat daar 'n
met die woorde: "Ek is liefvir
bron van hitte is. Dit is egter
jou, my skat. Moenie tou
onduidelik waar dit vandaan
opgooi nie." - AFP
kom. -AFP

Voyager 2 nader aan Neptunus
PASADENA, Kalifornie Voyager 2 is op koers na
Neptunus en het reeds afbeeldings van Triton, die planeet
se maan, teruggestuur. Volgens Nasa vertoon Tnton helderder, koeler en kleiner as wat
sterrekundiges gedink het
Voyager 2 sal binne 'n
afstand van 5 000 kilometer
van Neptunus se oppervlak
en binne 'n afstand van 38 000
kilometer van Triton verby
beweeg.
Dit is die naaste wat 'n
ruimteskip nog aan Jupiter,
Satumus, Uranus en Neptunus
verby beweeg het.
As die Voyager 2 verby
Neptunus beweeg, sal dit "die
laaste keer wees wat ons die
planeet vir die eerste keersien",
het Edward, Stone, Voyager
se sendingleier, gese, Die klein
. ruimteskippie sal daarna in
die groot swart gat van die

. ruimte verdwyn.
Die inligting wat deur die
Voyager 2 se verouderde rekenaar, wat in 1972 gebou is, na
die aarde terug gestuur het,
het nuwe lig gewerp op die
sarnestelling en aard van
Neptunus. Die Voyager het .
ook twee nuwe mane ontdek,
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wat die aantal mane van die
buitenste planeet op ses te
staan bring.
.
Volgens die inligting is
Triton net 1 400 kilometer in
deursnee - dit is een derde
van ons maan s'n.
Daar is ook donker kolle
naby Triton se ekwator en
die hele maan is oortrek met·
'n pienk skynsel wat toegeskryf kan wordaan
natuurlike of metaangasse.
Wetenskaplikes hoop om
nog inligting te kry oor
Neptunus se twee geheirn. sinnige gedeeltelike ringe wat

Wonderwerke alledaagsin Kairo
KAYRO - Blinde mense wat van hul donkerbrille ontslae raak en vlugvoetig tussen die skare
verdwyn, verlamde mense wat hul krukke weggooi en in die straat afhardloop ~ wonderwerke
'. :
.
is deesdae alledaags in Egipte se hoofstad.
. .
Maar die polisie is van plan om 'n stokkie daarvoor te steek. Kai'ro, wat al hoe meer deur ryk
toeriste van die Persiese Golf besoek word, het 'n plaag van bedelaars wat maak asof hulle
gebreklik is en op toeriste se goedhartigheid staatmaak. .
.
'.'
.' Die polisie het 82 professionele bedelaars, waarvandie meeste jeugdiges is, oar die afgelope
paar dae in hegtenis geneem.·
. . .
.
.
. Een van die bedelaars is 'n 30-jarige dwerg wat homself as 'n kind vermom het. Die man, wat
naby die Meridian-hotel bedel, het aan die polisie vertel dat hy all7 jaar lank bedel en gemiddeld
28 dollar per dagverdien. Volgens die polisie kan professionele bedelaars tussen 20 en 32 dollar
'n dag maak, en vergeleke met die salarls van 'n gewone staatsdiensamptenaar van 160 dollar
per.maand, is dit 'nlonende beroep. - AFP
.

Suid-Afrika
Swartmense wat op NP-beheerde "blanke" strande in
die Kaap wou gaan swem, word met geweld uitmekaargejaag deur die polisie.
'n Afvaardiging van die bree demokratiese beweging
woon die Organisasie vir Eenheid in Afrika se beraad
in Harare by.
Die hoofsweep van die KP, Frank Ie Roux, trek sy
dreigement terug om 'n Taiwanese gesin uit 'n huis in
Waterkloof - wat hulle van hom huur - te gooi. Die
medeleier van die DP, Wynand Malan, VIa met verwysing
na Npckritiek op die voorval hoe die NP Le Roux kan
veroordeel terwyl talle bruin- en swartrnense daagliks
uit hul huise gesit word weens die Groepsgebiedewet.
Vrae oor die moontlikheid dat Krygkor en die SAW 'n
gevaarlike, onverklaarde vrag aan boord van die Helderberg-rampvlug kon gehad het, word in die Raad van
Ondersoek na die oorsaak van die ongeluk gevra Kapt
Dennis Cronje, 'n afgetrede SAL-vlieenier, getuig dat
"kwasi- of semi-geheirne operasies" in die verlede
plaasgevind het, en dat die bevelvoerderskap van
vlugkapteins geminag word. Kapt Cronje kon egter nie
. bewyse aanvoer vir sy agterdog oor die vrag nie.
'n SAW-patrollie word op die Zirnbabwiese grens
naby Messina met vuurpyle aangeval.
'n Rassistiese pamflet, Die Kaffer se Psalm, word deur
die Publikasieraad
ongewens verklaar. .
Elf lede van die End Conscription Campaign word na
'n vreedsame betoging in Durban in hegtenis geneem.
Dr Willem van Heerden, 86, 'n voormalige direkteur .
van Perskor en Rapport, sterf op Alberton.
.
Die hoof van die Skiereilandse Moord- en Roofafdeling, luit-kol Steve Brits, en luit Peter Lister word
vervolg op aanklagte van ontvoering en roof.
Die NP·kandidaat vir Witbank, Paul Broodryk, erken
dat swartmense nie toegelaat sal word op 'n verkiesingsveigadering wat op 30 Augustus deur FW de
Klerk in Witbank se stadsaal toegespreek sal word nie.
Die Transvaalse Onderwysdepartement weier dat die
oorvol swart St Francis-privaatskool op Benoni die
klaskamers van Rynsoord Laerskool, wat leeg staan,
gebruik.
Mynregulasies wat potensieel diskriminerend teenoor
swart werkers is, word deur die Hooggeregshof on:
geldig verklaar,
Ike van der Watt, veteraan-vakbondleier en voorsitter
van die SA Ketelmakersvakbond, sterf in 'n motoron-.
geluk. Van der Watt was vise-president van die Trade
Union Council of SA voordat dit ontbind het.
Kerk- en gemeenskapsleiers word buite St Mary'skerk in Guguletu deur polisie met traanrook bestook O1i
'n vergadering waar hulle met leerlinge wat na die po'
lisiekantoor wou marsjeer, onderhandel het. .

as

Wereld
Die Organisasie vir Eenheid in Afrika (OEA) aanvaar
'n dokument van die ANC wat 'n skikplan vir SuidAfrika voorspel. Die VSA verwelkom die ANC se.
bereidwilligheid om te praat nadat die ANC en ander
politieke organisasies ontban is, die leiers vrygelaat,
die noodtoestand opgehef en soldate uit die townships .
onttrek is. .
.
.
.
.
Dr Kenneth Kaunda, president- van Zambie, ontken
dat hy die ANC gevra het om sy hoofkwartier uit
Zambie na Tanzanie te verskuif,
.'
George Adamson, wereldberoemde leeukenner en
natuurbewaarde, word in 'n afgelee kamp in Kenia
vermoor, vermoedelik deur 'n Somaliese wilddief.
Agt Afrika-staatshoofde probeer Unita oorreed om 'n
sespunt-vredesplan vir Angola te aanvaar.
Die Raad van Kerke in Namibia begin met ekstra
klasse vir terugkerende skoolkinders. Uit die geraamde
41 000 Namibiese bannelinge het 38 500 reeds teruggekeer, '
. .
Meer as 370 mense word in Praag in hegtenis geneem
tydensdie viering van die 21e herdenking van die
"Praagse Lente".
. .
Turkye pas streng visumvereistes toe op Turkse vlugtelinge wat die land uit Bulgarye probeer binnekorn.
Israeliese soldate skiet ses Palestyne dood, waaronder "
twee vroue, en wond dertig ander in die besette gebied.·
Senegal verbreek diplomatieke bande met sy buurstaat,
Mauritanie, na konflik op die grens tussen die twee
lande.
Zimbabwe se minister van.Opvoeding, Dzingai Mutumbuka, bedank uit die parlement nadat hy deur die
Sandura-kornmissie skuldig bevind is aan onwettige .
motorhandel.
.'n Plesierboot, die Marchioness, sink op die Teemsrivier
toe 'n baggerboot, die Bowbelle, daarteen bots, Sowat
57 van die 120 passasiers aan boord van die Marchioness verdrink.
'

I,,'
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SPORT
Charles Leonard
DIE South African Non-racial O lym pic Com mittee (Sanroc) word dcur
baie wit Suid-Afrikaners as die beliggaming van die bose bcskou orndat
hulle dikwcls mel groot wclsiacgcsorg
her da t Suid-Afrika op die sportvcld
gciso leer is.
Sanroc is ook die organisasie wat
oorsee probeer hct om die intcrnasio nale rugbytoer vir die Suid-Afrikaanse Rugbyraad se ecufccsvicrings te poo tjic, Hullc doen nou alles
in hul v errn oc om die voorgenom e
kr iekcttoer oor ses maande na SuidA frika vir 'n ses te slaan. In die
verl ede hct hulle al groo t sukses
behaal om intcrnasionalc sportmcnse
van o ns bane en velde af te hou .

SACOS
lntussen hct die plaaslike ant iapar thc idspo rtliggaam, die South
African Co uncil on Sport (Sacos) ,
hul bande mel Sanroc verbreekorndat
die organisasic "die afgelop e ses
maande stellings gemaak het sonder
konsultasie mel die mense in Suid Afrika". Sacos en Sanrocse vriendskap
is op die rOLSe na jare se sarncwcr king om die sportboikot leen SuidAfrika toe tc pas.
Die laa ste voorval hel my heel ternal deurmekaar gehad. Dit was
maklik om Sanroc te katego riseer as
heftig e teenstander van wit sport in
Suid -Afrika, maar nou weet ek nie.
Dit is hoekom ek toe vir Sanroc se
baas . Sam Ramsamy, in Landen bel
om te hoor wie hulle nou eintlik is.
Aan die ander kant was dit nou
nie j uis 'n stern wat k1ink asof dil uit
die he l kom nie. Ek kon al my vrae
oor die sportb oikot vra en het rcde like antwoorde gekry . En dit nogal
by d ie nommer een vyand van baie
vrccdsame mense.
Maar voor ek hom aa n die woor d
stel, ee rs 'n bietjie ag tergrond, Wat
doe n d ie sportboikot e n hoekorn is
daar so iets ?
Die sportboikot is. in gestel a m
Suid-A frikancrs te slaan daar waar
dit die seerste maak . na ure, as hy of
sy klaar gewerk het, naweek hou en
aan sport wil deelneem, of wil kyk
hoe ons bcstes teen die besles in d ie
wereld·op die sportve!d vaar . As jy
die mense dfulr tref, gaan dit hulle
laal nadi nk oor die hoekom daaragLCr, is geredenccr.Mense gaan begin
wonder wat ons verkeerd gedoe n hel
om so 'n straf Ie moel verduur.
En wal van arme Naa~ BOlha en
Clive Rice wal arnper nooit hul talenle
leen oorsese sporlmense kon meel
nie. is gevra.

.,

.

Sam Ramsamy:engel
van die bose of vegter
- vry hel-d?'
. . . vir
..
'."-: ..

veel is om op te noem.
Intu ssen het ons sport gemeng
gcraak - swart rugbysp eler Errol
T obias hct se lfs in die Springboktrui
uitgcdraf, swart sportrnense spee l
skouer aa n skouer mel wit Suid A frikaners, nou die dag hel 'n swartman. Samuel T shab ala, d ie wen nersmedalje in die Comrades o m sy nck
kon han g.
Wat wil hu lle meer van ons he.
wonder die mcnse wie se Ius al uilhang
vir internasional e mcdedinging.
Hockom is daar nog 'n spo rtbo ikot?

HOEKOM ?
Terug by Sam Ra msamy Hockom?
"Ek kry my ' cues' by die bree
massa in Suid -Afrika. Ek weerspieel
bloot wat die nie-rassige sportbeweging voe l," se hy.
"Die sportboikot is no d ig omdat
apart heid nog bepaal wie waar mag
woon, wie mag stem en uit eindelik 'n
se het in d ie beleid van die land . Dit
s luit die sportbcleid oo k in .
"Tog word die sportbo ikot nou in
heroorweging genee m. Dit het egter
niks te doen mel 'hervormings' wat
de ur die reg ering gemaak word nie.
Die doel daarvan is om apartheidsport
te isoleer," se Ramsamy.
"Dit is nie beginsels wat op gegee
word as daar van 'n verligting van die
sportboikot gepr aal word nie. Dit
gaan oor 'n stra tegie wat gaa n help
om apar theid op sy kniee te dwing.
"Ons doen dit in samewer king

,;.
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mel die Anti-aparthcidsbewegings,
die bcvrydingsbewegings, veral
Afrika-lando en natuurlik die rnagte
binne Said-Afrika.
"As internasionale mededinging
vir sekere Suid-Afrikaanse sportmense
toegelaat word. en dit betcken dat
apartheidvinnigcr uitgewis gaan word,
kan ons geen fout daar mee vind nie."
Hoewel Ramsam y hom nie s6
eksplisiet daaroor wou uitlaat nie,
sien sommige waarn emers dat
wcrklike nie-rassige sportliggame baie
goucr as wat verwag word internasionaal sal deelneem . Dit is deel van
'n nuwe pragmatisme wat ook sportmen se yoo rberei op 'n po stapartheidsamelewing.
Ramsamy sien 'n helangrike rol
vir witrnense in die nie-rassige spo rtbeweging .
"Ons beskou onsself as nie-rassig
en daarom moet almal dee lnee m wi1- en swartrnense. Ek glo daar
moet werk van gemaak word om
meer witrnense dee l van ons geledere te kry ."
Op Sacos se beskuldigings dat
Sanroc nie geraadpleeg het met die
mense in Suid-Afrika nie, wou
Ramsam y niekommentaar lewer nie.
Oor Colin Clarke, die sekretaris van
Sacos, se aant yging dat hy sy eie
slan dpunte oor die spor tboikot
afdwing, het hy net gelag.
Sacos word deur onte vrede nes
daarva n beskuldig dat hul heleid van

politieke "neutraliteit" 'n versko-ning
is om plek te maak vir vooraan-

staande lede van die swart bewussyn
Unit y Movement in sy geledere.
Dit is om die rede dat die nierassige National Sports Congress
(NSC) gestig is. Hulle skaar hulself
openlik by die bree dernokratiese
beweging.
Van die nuwe bewcging se
Ramsamy: "Hulle is bereid om met
ons saam te werk . Daarom doen ons
dieselfde met hulle."
Sanroc het hard probeer om die
internasionale rugbytoer na SuidAfrika Ie verongel uk.

~

"Ons glo tog dat ons - Sanroc - en
die Brits e An ti-apartheidsbeweging
- sukses bchaal het. Die Suid -Afrikaanse Rugbyraad het nie die IOpspelers gekry wat hulle wou he nie.
Hulle hett weederangse spelers gekry
e n ons behoort die krediet daa rvoor
te kry .
"Omdat daar baie geld betaal is
om die spelers daar te kry. Ons sal

Bewys
hulle
verkeerd,
Flippie!
Francois Krige

-

Die vraag was, hoekom ons dan
seermaa k op die manier. Ons kry
genoeg see r op die spo nveld, maar
dit is 'n ander soorl seer .
En hier sleep hulle loe weer poli - liekby alles in en se die foltering wat
ons moel deurstaan is apartheid se
skuld .
Geed en wei. daar was Verwoerd
se berugLC Loskopdam.toespraak wal
sport-rassisme welsprekend verdedig
het. En ook die Maori's wal nie hier
mag 'g espce l het nie en Basil D'OIiviera wat riie in sy vaderland mag'
wilgerlat kom swaai hel nie. En talle
ander voorvalle van rassisme wat te
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Flippi e v'an der Merwe mbet more sy plek volstaan op
Nuweland.
(Skets· Charles'Leonard)
meer as ne t 'n ligte geskarrel in
die kringe van die w yse manne:
w aar kry ons 'n spesialis -vask op
van int em asional e kaliber?
Hulle het daaraan ged in k om
kragman Fran s Erasm us - w at 'n
tw ee wekelange opgeskort e
skor sing moet uitdien vir 'n styweann oortreding - van los- na vaskop
te skuif, maar moes saamste m
dat dit n ie sou werk nie.

SAN ROC
"Elke naweek hou ons betogin gs
by groo t velde waar van die spelers
wat aan die rehelletoer gaan dcclneem,
spee!. Heelwat stadsrade deur Engeland het ook hul gewig by Sanro c se
veldtog teen die toer ingegooi. Hulle
gaan nie hul velde beskikbaar stel vir
spanne wat rebe llein hul gele dere
het nie. Derby shire en Nottinghamshire is reeds twee sulke voorbcelde.
"Ind ivid ue probeer oak om die
rebelle te ontrnoedig - krieketspelers, stadsraadsJede en parlementariers
help ons ook."

SLAGOFFERS

RUG BY:

IS daar paniek in di e Springbok-ka m p ?
Dit is die vraag wat gevr a
is toe die Su id-Afrikaanse
keurders die wcek 'n pl aasvervanger v ir d ie beseerde stut
Jan Lock m oes k ies . Die tyd
sa l le e r, m aa r die reuse 130
kilogram-s waar Rip van der
Merwe gaan du idelik die druk
vocl as h y more vir die Springbokke tcen die bcsoekende
Internasio nal e vyftiental
uitdra f.
Die h el e keurpanee l het
Dinsdag die tw ce d e toerwedstryd tussen die be soekers en
die Suid-Afrikaanse Pr esidentsvyftiental, wat d ie
plaaslike manne m et 36-13
gewen het, fyn dopgehou.
Die dringende' operasie
Maandag aan Jan Lock - wat
op 24 die ''baba'' van die span
sou wees - het hulle duidelik
onkant betrap.
Daar was duidelik ook

nooit rcgkryorn twecdcrangsc spclers te SLOp as daar ecr tcrangse ge ld
be trokke is nie.
"Ons glo dit is 'n suksesv olle
veld tog, hoewel ons teleurgcsteld is
da t die Iocr log plaa svind. "
Mel die voor geno me rebe lle
kricke uoe r glo Rarn sam y sa l hulle
nog rneersukses beh aa !.
"Ons werk hard daaraan. Die tw ee
swart spe lers wat on ttrek he t, is 'n
voorbeeld daarvan. Hu lle het on ttrek
as gevolg van druk van ons ka nt af .
"Wa t ons verder doen is o m met
die graafskappc te onderhande l en
dat hulle oak druk op hul spe lers
moet uitoefen om nic na Suid-Afrika
te gaan nie .

H u ll e het gesien hoe B al ie
Swan sy hart teen Mark Hartill wat in al drie toetse vir Australie
teen die Britse Leeus gespecl het
- uitspeel, maar uiteindelik is
Swan geweeg en ook te lig bevind.
Nog 'n kandidaat was Gielie
Swiegers van Noord-Transvaal
wat inBlouBul-kringeassterker
as Jan L o c k beskou word.

Teen die einde van volgende maand
het Samac 'n verga de ring met die
Hoc Raad vir Sport in Afrika. en die
olimpiese komitees van die Frontlin ie-sta te, waar vol gende jaar se
Statebondspele in Auckland bespreek
gaan word. Die rnoontlikheid van 'n
boikot van die spc le sa l waarskynlik
dan bespreek word .
"Witrnense in Suid-Afrika wat
my as boos sien ver staan nie werklik
wat ons doen nieen is ongelukkig die
slagoffers van verd raai de med iaberi gte," se Rarnsamy.
"Ek het al heelwa t wit sportrnense
uit die establishment-kam p ontmoe t
en da n sc hulle ewe ver baas dat ek
nie die duiwel is wat hulle verwa g
het nie," se hy me t 'n laggie. "As
hull e begrip kry vir wat ons doen
groet hull e gewo onlik met 'n "sterkte
met die go eie werk'."
Maar hy he t n o g n et in
vi er wedstryde vir die se nior span gespeel - e n 18 j aar
he t a l v e rl oop sedert Dawie
Sn yman as losskakel vir die .
Bok ke g ekies is voordat hy
no g vir die Westelike Provinsie gespeel het.
•
D ie keurders het toe
besluit dat di e 32-jarige
Groo t Rip d ie antwoord is.
Hy hel. vyf toetse agter sy
naam en sy laaste intemasio nale wedstryde was die
ee r ste twee toetse in 1986
tee n die Nieu-Seelandse
Kavaliers, vQ9rdat hy deur
Pie t Kruger geli g i~.
O m te se dat Van der
Merwe se inslu iti n g 'n ,verrass ing is , ' is een van di e
"understatements" v an die
jaar.Hy is n ie eens na die
Springbokproewe v,roeer
vanj aar genooi nie. Hy is
oo k nie v ir die B-bondespan
ge kies wat teen die trofeespanne g espeel het nie. Met
sy 13 0 kilogram Iyf is hy
een van die grootste mense
wat nog vir die Springbokke
gespeel het. Daar is twyfel
oor sy fiksheid. Hy sal
gelukkig meer as sy plek
kan volstaan in die skrums.
'n Mens is bang dat duisende WP-oe more na die
wedstryd op Nuweland
verwytend vir die keurders
gaan kyk en se: sien julie,
julie moes ons speier gekies

heL

'

'n Mens hoop Rippie
bewys hulle verkeerd. - Sapa

Vrye Weekblad,25 Augustus t989

Corbin Berensen van LA Lawfa am, Tom Berenger en
Charlie Sheen vertolk die rolle
van drle kansvatters wat hulle
ewe skielik in die
Amerlkaanse eerte bofbal-liga
bevlnd, in Major League wat
vandag begin wys.
Ole prent is geskryf en
geregisseer deur David Ward,
wat ook verantwoordelik was
vir die Oscar-wenner, The
Sting.

Die teaterbestuur van die Black Sun het die gesogte regte bekom vir
Manuel Puig se aangrypende Kiss of the Spiderwoman bekom. Dit word in
September op die planke gebring
ANDREAVINASSA
DIE Black Sun he t gesorg vir
een van d ie bcste oorspronklike
inheemse teaterstukke van die
afgelope paar jaar, Curl Up and
Dye. Nou trakteer die teaterbestuur g ehore op Manuel Puig
se Ki ss of the Spi der woman ,
waarvan die rolprent-weergawe
vir William Hurt 'n Oscar 00sorg het.
Kiss speel af in die Villa Devoto-gevangenis in Buenos
Aires. Die verhouding tussen 'n
aktivis en 'n "queen" - aangekla
van kindennolestering - wat saam
in 'n sel beland, is die voertuig
vir Puig sc fassinerende ontleding
van seksualiteit en die verhou. ding tuss e n seksualiteit en die
politiek.
Dit speel tyd en s die Per on bewind af, toe die gue rilla vegters reeds aktief was, maar
voor die tydperk van terreur toe
derduisende mense verdwyn het,
se Laurens Seliye, die regisseur.
"Na die tydperk waarin die
stuk afspcel was die tronk propvol
aangehoudenes."
Dawid Minnaar speel Molina , die rol wat William Hurt
in die rolprent vertolk het en
Kev in Smi th speel Valentin, die
ge har d e aktivis. Nadya Cohen,
die wenner van vanjaar se Vitaprys vir beste teaterontwerp, het

die dekorstel ontwerp vi r Ki s s,
wat op 8 September begin.
"Dit isnie 'n politiekeof'n gay
toneelstuk in 'n eng sin nie. Puig
necm twee uiteenlopende karakters, sit hulle saarn in 'n tronksel
en stroop die karakters om by hul
wese uit te kom," se Seliye.
Puig het Kiss of the Spiderwoman in Brasilie as 'n roman
geskryf nadat hy uit Argentinie
gevlug het. Daama het hy dit in 'n
tonee lstuk verwerk.
"Puig is een van die tweedegen era sie 'magiese' skrywers na
Borges en Marquez. Ek is
geluk ki g nie deur die rolprent
beinvloed nie, want ek het dit nie
gesien nie. Ek het baie uit- die
roman gewerk," se Seliye.
Met Kiss will Puig se dat
Valen tin en Molina deur illusies
geteister word en op 'n ontroerende wyse vertel hoe albei se
siening van die lewe verander
nadat hulle met rnekaar in aanra king k om en verlief raak op
mekaar.
Valentin wil 'n masjien word
en wil deur middel van rasionele
denke d ie wereld verander. Molina wil sy omstandighede verander d eu r te ontvlug in 'n fantasie-wereld en 'n vrou te word, se

Argentynse tronkstuk op pia ke

Seliye.
lewers tussenin Ie die antwoord,

se Puig.

Laurens Seliye (links), Kevin Smith en Dawid Min naar (regs), werk saam aan Manuel Puig se
tone elstu k, Kiss of the Spiderwoman, wat in 'n Argentynse tronk afspeel.

Nuwe uitweg vir Kaapse musikante

Basil Coetzee, ook nou by Sea

CHRIS DU PLESSIS
PADDY LEE T HORPE van Mountain Records het 'n nuwe plate-banier
geskep waarby bekende en onbekende aspirant-musikante kan baat.
En hoewel Paddy ook plate onder die
nuwebanier, Sea Records, gaan vrystel, is die deure oop vir ander platevervaardigers om daarvan gebruik
te maak.
Die nuwe Robbie Jansen langspeler, Vastrap Island, (sien bl 3) sal
volgende maand deur Sea Records
vrygestel word. 'n LAngspeler van
Basil Coetzee word ook tans

opgeneern,

'n Langspelervan NickyDaly word
ook binnekort onder die banier
vrygestel.
Daly is seker mcerbekend as skilder
en hoof van die afdeling grafiese
kuns van die Universiteit van Stellenbosch se kunsskool vir die afgelope
vyf jaar. In die jare sewentig was hy
egter musikant en onder kontrak van
CBS in Londen.
Hy het nou weer sy kwaste vir 'n
wyle weggepak om die kortspeler,
Your Number, by SeaRecords vir die
langspeler te maak.
Dit is Daly se tweede langspcler.

Sy destydse tong- in-die-kies -treffer oor die pre tensieuse kunswereld,
"Is it an -ism or is it art" druis nog in
baie se koppe en sy aanhangers kan
al die blues-agtige satiriese poeie en
skreiende Suid-Afrikaa nse sinisme
van die ou Nicky "Nothing is sacred"
Daly verwag.
Jerry Fourie ('n soort Afrikaanse
Kenny Rogers) word ook binneko rt
deur Sea opgeneem.
Intussen stuwe Mountain Rec ords vasberade voort sonder David
Kramer en Robin Auld.
Amampondo se tweede poging
is so pas uitgereik. Die langver-

Spook dit by
Windybrow?
CHRIS DU PLESSIS
TOE die akteur Jeremy Crutchley in 'n onlangse vertoning van Shakespeare
se As You Like Itin Pretoria 'n rib breek, het almal dit maar afgelagas 'n geva l
van sinkronisiteit (betekenisvolle toeval lighede). Want daar word juis in Die
Digter se teks verwys na rib-beserings. Die karakter To uchstone se: "It is the
first time that ever I heard breaking of ribs was sport for ladies."Daar was net
cen probleem hiermee. Crutchley is nie 'n "lady" nie .
Crutchley se medespeler, Fiona Ramsay, doen toe moeite om die woorde
waar te maak. Sy rol saam met sy plaasv ervanger, die bonkige Jamie Bartlett,
teen 'n sku ins te af en... beseer self 'n ribbetjie in die opcningsaand by die
Alexander-teater,
Nou wonder sommige mense of die akteurs nie miskien net hulle "rolle"
te ernstig opncem nie,of dat dit miskien spook by die stuk nie. Ander kyk weer
skuins in die rigting van die choreograaf.
* Met al die beserings is twee Saterdag-opvoerings gekan solleer: op 26
Augustus is daar net 'n vyf-uur-vertoning, en op 2 September net 'n nege-uurvertoning.

Hier kon Adam vir Eva nle help nie :
Jeremy Crutchley en Fiona Ramsay
probeer ribbes rull

wagte nuwe langspeler van Edi
Niederlanderis so te se in die winkels
en Paddy het onlangs uit Griekeland
teruggekeer waar hy Coenie de ViI. liers (wat nou in Cyprus woon) se
nuutste, Ampcr Aileen, opgeneem
het.
Mountain sal ook 'n hcrvrystelling
behartig van Jonathan Butler, The
_Early Days .
Tot en met die stigting van Sea
Records was Mountain die enigste
ui tweg vir musikante in die Kaap.
Aspirant-musikante en vervaardigers kan gerus met Sea Recordsin
Kaapstad in verbinding tree .

Vita vir McCann
CHARLESLEONARD
Plate word op 'n skaal va
tot 10 beoordeel

World in Motion- Jackson Br
(9)

Jackson
Browne
laat jou
wereld·
beweeg

Ekhet 'n bekentenis om te
Toe ek World in Motion die rste
maalop die draaitafel gesit het, was
ek effens bevooroordeeld. N g 'n
vervelige middeljarige Arne' aner
met slaappillein die groewev sy
plaat, het ek gedink.
Maar Jackson Browne he my
wereld in beweging gekry m t sy
jongste. Sedertsy vorige lang eler
Lives in the Balance het Br wne
ontwikkel in een van die mee onderskatte protessangers.
. Hy sing oor armoede,· geregtigheid,missiele, apart eid,
Amerikaanse buitelandse belei en
honger. Die Kalifornieer voel erig
skuldig oor wat sy imperi . iese
te skiet"-plate nie. ,
regering besig is am in die w reId
How Long? is 'n smeekroep dat
as
aan te vang en hopelik kan
ons planeet gered moet word van
gewetedien.
hebsug. Sy eenvoudige lirieke spreek
Die titelsnit, met Bonnie
hard aan: "When you think about
wathom bystaan, gaanoordie
themoney spent!Ondefencebyour
en diehave nots en diegu1sige mo ter,
government! And the weapons of
kapitalisme. Dit is 'n besonder terk
destruction we've built! We're so
liedjie met lirieke wat tref w dit
surethat we need!And thinkof the
seermaak.
millions that moneycouldfeed ...".
Die hoogtepunt op die pI
Luister na die treffende beeld in
Browne se huldeblyk aan ons
How Long?: "If you saw it from a
Nelson Mandela, When The
satellite!With its greenand itsblue
Begins To Tum, wathy veri
and white! The beautyof the curve
vir diegrootMandela-konsert g
of the Earth! And theoceansbelow!
het.Dieinkomste uitdie liedjie aan
You might think it wasparadise! If
na .die Afrika-fonds. Browne leer
you didn't know." .
ander kunstenaars meer as ee les
Oor The Word Justice, met sy
. met diesnit. Eerstens die gen
de
Iran-contra-debakel lema sa Browne
opbrengs wat nie .na sy 0 IVoi
in'nonlangseRollingStone:"Meer
bankrekeninggaannie,maarna aar
spesifiekgaan ditoorhoedie mense
.
." .
. . daaroor dink en hul misplaaste sin
dit hoort.
Tweedens is dii liedjie, m t sy ~ vir geregtigheid. Dit is eintlik oor
reggae-rige ritme engaskunste
verband
tussen
die
die
uit Afrika en Jamaika, opre en
dwelmprobleem in ons land en ons
gestroop vanpatemalisme. Diti nie
oorloe." .
nogeenvan daardie "kom ons
Die ander treffende snit op die
gelduitapartheid deur daarop' • kat
plaat is My personalrevenge .,''n
- - - - - - - - - + - - - - - - - .---. vertaalde liedjie
oor Suid-Amerikaanse burgerregte, Die liedjie
is ongemaklik
toepaslik op ons
land
waar •...
vreedsame verset
deur 'n rnagtige
masjien vermorsel
wil word.
Met World In
Motion
neem
Jackson Browne sy
plek in die leerige
galery van goeie
protessangers in.'n
. Menshoopdatdie
plaat net so
suksesvol soos
Midnight Oil se
BedsAre Burning
gaanwees. World
in Motion het die
potensiaalomook
mense aandiedink
te sit.

'n UITSTALLING van die fotograaf Mike McCann, wat verlede jaar
oorlede is, het die Vita Kunstockenning vir die tweede kwartaal van
vanjaar ingepalm, Die eerste kwartaal se prys het gegaan aan Gideon
Mendel vir sy uitstalling Beloofde Land, wat deur Vrye Weekblad
geborg is.
.
Die foto's van McCann wat uitgestal is, was meestal werk wat
. McCann vir sy eie plesier gedoen het- hoewel heelwat van McCann se
koerant- en tydskriffoto's met die beste ter wereld kan vergelyk. Sy
werk word gekenmerk deur 'n aanvoeling vir komposisie en 'n fyn sin
vir humor.
McCann het wereldwye roem verwerf toe 'n foto van hom, van
Generaal Spinoza, wat die rebellie geld het wat die Portugcse regering
in 1974 omvergewerp het, tegelyk op die voorblaaie van Time en
Newsweek verskyn het. McCann het nie 'n sent uit die foto verdien nie,

Wyle Mike McCann

Bill Flynn In 'n ernstlge oomblik
Victor Munnlk

HOEKOM het die veelbelowende
kombinasie van Henry Miller, Bill
Flynnen MarioSchiess'(endie gees
vanJung) in die Colossus ofBrooklyn,
'nsoortvan huldeblyk aandie Amerikaanseskrywer,my metso 'n slegte
smaak in die mond gelaat?
Miskien Iemy probleem by Henry
Miller self. Want wat hy te se het,
vind ek irrelevant en irriterend.
. Dit kon in die jare vyftig opwindend gewees het om die wondere
van'n Franse pissoirte besing, moffies
en ou vrouens met plat borste af te.
rip en plegtige ontledings oor die
aardvan die heelal en die mensdom
•
te laat val..

Ek kan insien dat die Noorderlinge na hul groot oorlogMillerse
lewenslustige selfversekerdheid
geniet het - maar in Johannesburg
van die tagtigs val dit vreemd op
die oor,
Die omiesvan voorsestig moet
eerder musiek maak as praat.
Miller se seksisme is so onselfbewus - en kragtig - dat dit 'n
mensverbaas dat dit so totaa1 sonder ironie op die verhoog kon beland het.
Miskien was die probleemook
die manier waarop die rnateriaal
verwerkis: diebeginvandieeerste
helftewas nogalsuk:kelenden vervelig. Eers toe Bill Flynnhomkon
inleefin langvertellingskon hy dit

laat vlot, En regkry wat vann eenmensvertoning verwag word • om
die gehoor met 'n monoloogmee te
sleur. Daardie meesleurende energie is inherent in Millerse
selfversekerdeprosaen Flynnhetdit
baie vaardig opgetel,
Dieprobleem Ie nie by Flynnnie.
Omdie waarheidte sa, sy oortuigende
vertolking (ten spytevan sy snaakse
aksent) is die ligpuntvan die verton- .
ing.
En net terloops, 'n ander groot
jamrnertewas 'n VIOll - g10 deel van I
dieproduksie - watdie heeltydagter
.in die saal staan en gesels het.'
In 'n eenmensvertoning met 'n
.
klein gehoor is dit onvergeeflik,

Don Johnson van
Miami Vice In DeadBang, waar hy die rol
speel van 'n•••
pollsieman. Ole keer
Is hy speurder In die
moellikheld. Hy Is
besig am - ten
duurste - te skel, sy
amper ex-vrou wi!
nle dat hy die
klnders sien nie, sy
woonstel is langs-dle
lughawe, sy etes Is
blikkies sop en dan
kos Wodka nog so
duur oak. Ole lewe
word eers weer
Interessant wanneer
hy op die spoor van

"n
polislemanmoordenaar
gestuur word ...

Vicki se sirkus blues
SIRKUSDIERE watsleg behandel worddeur 'n sirkusbaas en syvrou is die
temavan 'nkindennusiekblyspel, The BigTopTussle, watin die Desemberskoolvakansie aangebied worddeurPiedPiperPromotions, in samewerking met Truk,
."
.
Dis geskryfdeur Vicki Bawcombe, met musiek deur Rodney-Mark
Venner, en die tweebehartig ook die regie.
Akteurs wat goed lean sing en beweeg word gesoek vir al die rolle.
Oudisies vind vanmiddag (Vrydag) om 2-uurplaas by die Windybrowteater.
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Taraboemdery deur Chris
Barnard, onder spelleiding
van lise van Hemert, by die
Staatsteater
Guy Willoughby

KAMGAS is een van daardie
Godverlate klein dorpies wat
mense net per ongeluk besoek:
"ofjyhetverdwaal,ofjyverkoop
in so 'n jarnmerlik
iets."
geisoleerde gemeenskap vlamdie
mens se hartstogtehoer - enmeer

Maar

, opsigtelik - as elders,soos Chris
Barnard wys in sy sterk stuk,
Taraboemdery.
TRUK se huidige opvoering
vanhierdie tragikomedie uit len?
spreek van goeietydsbereke-ning
omdatdit bewys watin Barnard
se skryfwerk steek: die droe,
plofbaredrama van begeerte en
woede in die Narnib is steeds
vars en boeiend. Barnard het 'n
, suiwerinstinkvir die lewensbelangrikebetekenisse wat mense
nievir mekaar in woordesit nie,

sowel as 'n gevoeligeoor vir die
snaakse boorlingidioom van hierdie dele. Gevolglik flikker die
ingehoue energie tussen karakters
oor die verhoog - vera! in die
pynIike,gedraespanning vandie
tweede helfte.
Die plot is bedrieglik in sy
eenvoud: in die stil, sanderige
suidweste kom daar eendag 'n
vreemdeling, ene Koot (gespeel
deur 'n Gys de Villiers vol onheiI), kompleet met bakkie, kitaar
en broek vol begeerte. Soosso

dikwels in die plaaslike
letterkunde die geval is, lei die
koms van die vreemdelingtot 'n
krisis in die inwonersselewens 'n krisiswat allank aandie sweer
is.
'n Groot deel van die eerste
helfte word gewy aan 'n uitbeeldingvandie snaakse gemeenskappie van Kamgas, waarin elkeen
op sy eie manier op Koot se
aankoms reageer. Hier is Barnard - en die regisseur VanHemet
- op hul komiese'beste, met ka-

Isabelle Adjani en Philippe
Paimblanc in die prent
Camille Claude!. Adjani speel
die rol van 'n jong
beeldhoudster wat nie net die
beeldhoukuns nie, maar ook
die kuns van die Iiefde leer
by die meester Rodin
(gespeel deur Gerard
Depardieu). Die verhouding
vorder van passie na
paranoia, die leerling raak - in
hierdie drie uur-Ianqe prent •
naderhand heeltemal van
haar verstand, en sterf dertig
jaar later eensaam en vergete
in 'n inrigting vir
geestesversteurdes. Regie
deur Bruno Nuyeten

Fokus op musiek by Mail se filmfees

RobbIe Jansen se nuwe solo-Iangspeler wat ons al
, 'n jaar lank voor wag Is nou flnaal klaar opgeneem.
Vastrap Island, wat deur Tully McCUllagh gemeng
Is, sal blnnekort op die rakke wees. Robbie se
elesoortlge Crossover-klank meng hoofstroomjazz, mbaqanga en klopse/Malelse muslek en het
hom oor die afgelope twee [aar groot sukses
besorg. Hy Is tans In die finale rondte van die
Carling Circle of Jazz. Hoewel Robbie al baie
materlaal vir ander muslkante geskryf het
(Genuines, Spirits ReJoice), Is dlt sy eerste solo-.
prodiJk. Oit sal onder die nuwe Sea Records-banler
vrygestel word.

MUSIEK - envera! Suid-Afrikaanse
musiek- sal heelwataandaggeniet
'by die Weekly Mail se filmfees
wat op 11 September, in Johannesburg,en 'n week later in Kaapstad begin.
'n Vollengte dokurnenter van
Jimmi Matthews - I'd Love to Feel
FreeIn MyLand- sal sy debuutby
die fees beleef.
, Die kollig sal ook val op die
African Jazz Pioneers, die Soul
Brothers, Peto en Robbie Jansen
and Heartthrob.
'n Nuweprent deurKevin Harris metmusiek deur Sakhile, Lakutshon nanga ("As musiek die,
genesende krag is") ondersoek
vandag se stryd deur.swart SuidAfrikanersdeur poesie,musieken
dokumenterefilmsnitte. Dievideo
van 58 minute is geinspireer deur
die toneelstukvan Mothobi Mutloatse met dieselfde titel.
Die titelkom van die klassieke
jazz-nommerwat gekomponeer is
deur die saksofoonspeler, wyle
McKay Davashe.
Van Kaapstad kom Doxa Pro-,
duksies seJoelle Chesselet en Craig
Matthewmetvier vanhill eiesoortige, kortmusiekvideo's, Dis Pieter van derLugt se.Voelvry waarin
biljartballe en die manne agterhulle
deur 'nkarneragevolgwordterwyl
'n Rooikappie (war al mooi groot
is) deur 'n wolf in Nuweland se
woudlastiggeval word,TheGenuines se The Strugglewaar buffels,
casspirs, 'n sersant met 'n masker
en die brandende Kaapse Vlaktes
te sien is;AngelFishwaarJennifer
Fergusonsoos 'n Botticelli uit die
golwe verskyn, en Nada deur Tananas wat Chapman's Peak in 'n
musieksaal verander.
Die jazz-trompetspeler Dizzy
Gillespie se eerste reis na Kuba -

rakterisering wat die gehoor baie
vermaaklik vind: die plaaslike
oujongnooi wat te diep in die
bottelkyk, watmet skril geesdrif
gespeel word deur Alida Theron
- 'n 500rt OliveOyl in visnetkouse
- en haar onnosel broer Ewert
(Andie Odendaal) wie se bek
heeltydoophang, en beter met sy
hoenders kommunikeer as, met '
sy suster.
Hierdie snaakse karakters is
eintlik daaromkomieseverligting
te bied van die spannirige wat
ontstaan tussen die eienaars van
garage/kafee - Buks,ongedurig
en goujaloers (Pieter Brand) en
sy vrou Fransien ('n treffende
debuut deur Henrietta Gryffenberg).Onder Koot se smeulende
toenaderings begin die vaal,
onderdruktevroumens te blom...
en danis die strydtussen Buks en
die dreigende nuweling in volle
swang,

Barnard wissel die atmosfeer
behendig,vandie sonnige komedie van die begintonele, die verdiependespanning- met kIugtige
trekke - van die skemer, en dan
teen die' einde die donker,
uitgerekte onsekerheid van die
nagendie vroeeoggend wanneer
die aksie onkeerbaar beweeg na
.,. 'n verrassendeslot.
lIse van Hemert houdie
•-spelleiding enduitin 'n sterk maar
,soepel hand, terwyl James'
'MacNamara severhoogstel "n
openbaringvan lig, ruimte en die'
beklemmende, droe fisieke de-.
tail is wat die dorpenaars se [e-.
wensuitmaak. (DieIewendige
hoenders is baie aantreklik.) ',' "
Alles in ag genome, is Taraboemdery besondere vermaak: .
'glad opgevoer, met kleur vertolk "
en geskryf met subtiliteit en"
humor. Dis maar min dat ons
,suIke -smaaklike plaaslikepro-,
dukte opgediskry.'
,,"

The Genuines verskyn by die
filmfees • hierdie keer op die
, silwerdoek'

om die vyfde intemasionale jazzfees te open - is verfilm in A Night
In Havana. Op Gillespie se per- ,
soonlike aandrang is die prentna '
die filmfees gestuur.
'. '
Amerikaanse rassisme in die, '
Suidevan Amerika, en Gillespiese •
obsessiewe soeke na die gedeelde
wortelsvan Afrikaanse, Karibbiese
en Amerikaanse musiekkom in die "
prent na vore.
Onderdie Suid-Afrikaanseprente
wat vertoon word, tel Darrel. Roodt
se filrn-weergawe van Achmat
Dangorse Jobman, asookRoodtse ,
The Stick. Daar word nog appel
aangetekenteen snitte aandie prent
wat handel oor 'n verbysterende
aanslag op "terroriste".' ' ,
Zonderwaterdeur SteveMoniis
'nrekonstruksievandie geskiedenis
van Italiaanse oorlogsgevangenes
in Said-Afrika.
The Great Pretender van Hans',
Webb,'n "amateurfilm",is gegrond.
op 'nwareverhaal- kunstenaar Helen .
Sibidise ervarings as huisbediende
. in 'n kornmune in Hillbrow.
. A Fire In Africa, onderregievan '. ~,
GerhardUys, vertel die verhaalvan'
'n Ovahimba-rnan wat 'n karateka
'word. '
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Koop 'n bottel Tickled Pink!
BJ Lankwarden skryf
,vandag oor sy
gunsteling-rose's en
witwyne
EK wi! eerstens 'n klein groepie
rose-wyne .uitsonder: Lancerac
Rose (so heerlik dat jy te veel
drink), Nederburg Rose, Nederburg Rose Sec en Bellingham
Almeida Rose.
Ek wil dit duidelik stel dat rosewynenie mydaagliksedoppieis nie.
As ditnievir Lanzerac Rose wasnie,
sou daar glad nie 'n lys van rosewyne gewees hetnie.
Ek beskou Lanzerac Rose as een
van die grootste roses wat ek ooit
gedrink het.
'n Roseis nie 'n emstige wyn nie.
Dit moet lig,smaaklik en amper ligsinnig wees. Lanzerac is dit en nog
meer.Ditis 'n wynwat 'n afskafferna .
drank kan dryf.

Groot droe witwyne:
Hamilton Russell Vineyards
Chardonnay, Backsberg Chardonnay, Backsberg John Martin, Simonsig Chardonnay, Nederburg
Chardonnay.
Al hierdie wyne is in eikehout
verouder en met die uitsondering
van Backsberg John Martin word
almal van die chardonnay-druif
gemaak, Die John Martin is 'n
formidabelehoutverouderde sauvignon blanc. Uitstekend.
Ander baie goeie droe wyne:
La Gratitude, La Provence, Bos·
chendal Grand YinBlanc, Eersterivier
Co-op Muscat D'Alexandrie, Zonnebloem Blanc de Blanc, alle Nederburg Private Bin Dvwyne, Fleur
du Cap Chardonnay, KleinConstantiaSauvignon Blanc,Villiera(Oper·
ette, Cru Monro, Rhine Riesling),
NuyCo-op Chant de Nuy.
Hierdie lys het 'n verduideliking
nodig aangesien baie lesers dit 'n
bietjie klein sal beskou.Ek hou nie

vanbaie suurwyne nie endie meeste
droe sauvignon blancs is suur. Ek
hou van die sweempie van soet vanielje wat van nuwe eikehout kom.
Soosbydiemeesteander voorkeurlystemoet mens nie vergeetdat die
eense dooddieander sebrood is nie.
Ek verkies wyn met smaak en nie
suurwyne nie wat jou nog steeds 'n
suurnasmaak gee twee uur nadat jy
gaanslaap het.
Wyn moetbe alles 'nplesierwees
om te drink.
Witwyne met smaak:
TJ Schanderl, Boschendal le
Bouquet, Lanzerac Muscat D'Alexandrie, Nederburg Elegance, Bellingham' Johannesberger, Boschendal Gewurtztraminer Jean Garde,
Lievland Weisser Riesling, en die
meeste van Nederburg se semisoetwyne.
Dit is net 'nkort lysievanwerklik
interessante wyne.
Daar kom dikwels 'n bietjie ressuiker in hierdie wyne voor. Maar

dan moet jy onthou dat 'n bietjie

suiker in die wyn nie halfpad so vet
maakas wyn met 'n hoer alkoholinhoud nie.
Daaris 'n paar kategoriee waaroor
ek nie 'n lys' van gunstelingwyne
saarngestel het nie, hoofsaaklik omdat
te min wyne in hierdie groepe die
moeite werd is.
Daar is egter geen volledige lys
sonder blanc de noir nie. Die beste
wyn is baie beter as die ander: Boschendal Blanc de Noir,
Vonkelwyne is vandag sterk in
die mode en hier moet mens .heel
eerste Villiera Tradition noem. Die
JC le Roux-reeks en die nuwe SimonsigKaapseVonkelverdien ook
'n aanbeveling.
,
En vir hullewat omeen of ander
onverklaarbare redetussen Oudthoorn
en Beaufort-Wes reis, het ek goeie
raad: hou stil en koop vir jou 'n
bottel Tickled Pink van Domein
Doomkraal. Lieflik. So ook die
BoschendalBrut Rose.

Hoewel die lys baie name bevat
. moetjy nooit ophou om nuwe name
vir die lys te probeer vind nie. Dit is
die plesier vanwynproe,
'n Laaste woord. Onthou asseblief dat hierdie wyne my persoonlikekeuse is en ek is bewus van groot
en goeie wyne wat uitgelaat is. My
apologie aan die wynmakers, maar
geen lys kan volledig wees in die
veranderende wereld van wyn nie. .

Dkgroenrewatweghardloop

CONFUCIUS het gese:wanneerdie
liefde verwelk, is daar vriende en
goeie kos oor. (ArmeConfucius:jy
kan enigiets aan hom toedig.)
Enrondomgoeie koswordgoeie
voeg die spinasie by met 'n knippie .
sout, varsgemaalde swartpeper, 'n vriendskappegesmee.
Iemandwateknognooitontmoet
bietjie fyn neutmuskaaten. 'n knippie
suiker as diespinasie bitter is.(Moenie het nie maar 'n goeie vriendvan my
Baie dankie vir die boek Santie.
spinasiekonfytkook nie!) Verhittotdat kan wordis Santie Mcintosh.Sy het
Ek ken Elizabeth David se ander
vir my Elizabeth David se English
die spinasie net warm is bedien.
kookboeke en die tannie ken haar
Bread and Yeast Cookery gestuur,
3.Gebniik bogenoernde resep, maar
koso
met die briefie by:
vervangdie botter met room,
Die boek wat jy vir my gestuur
Beste Koos,
4. En nou my vriend Riaan se
het is 'n geselsboek wat getuig van
Wat 'n aaklige ding om van jou
resep vir 'n groentepureemet spinadeeglike navorsing. Ek haat steriele
kosboekeen notaste verloor.Hieris
sie as die hoofbestanddeel. Die
kookboeke met resepte wat soos
bestanddeleis: 2 pakkies of bossies .vir jou 'n troosprys. Dis wel nie
mediese preskripsies lyk, en ElizaFranse kos nie, maar ek .hou van
spinasie, 2 mediumgrootaartappels,
beth David skryf nie so nie.
3 mediumgroot wortels, 2 ryp rnedi- .ElizabethDavid en kannou glad nie
JaneGrigson draookhaar deelby
meer winkelbrood verdra nie. Ek
umgroot tamaties,' 'n bietjie tamaom die swak kossmaakvan die arme
tiepuree, room na smaak.. sout en . hoop jy ken JaneGrigson se boeke.
Vera!haarJaneGrigson'sVegetable
Britte te verbeter.
varsgemaalde swart peperna smaak.
.Indien. ek ooit in julie kontrei
. . . ..
Was die spinasieblare deeglikaf Book is vol plesier.
Ekhoop diediefkry berou en gee .' komi maak ek 'n draai en ons gesels
en verwyder die nerwe. Skil die
oor kos en ek eet 'n stukkie saam met
alles terug.
tarnaties, aartappels en wortels. Sny
Groete,
julle, Ek dink jou man is bevoorreg
die aartappels en tarnaties in kwarte
Santie Mcintosh
om 'n vrou soos jy te he.
en sny die wortels in skywe.
Plaas die groente in 'n kastrol met
bittermin of geen waternie -spinasie .'
bevat 'n groot klomp vog. Plaas die
deksel'op enstoom die groente ten
v~r OUu,'
minste 'n driekwartier totdat alles
;oJ¥.!'
sag is. Moenie die groenteroer nie,
.•~
anders disintegreer die tarnaties en
loopsaam metdie vog weg wanneer
dit gedreineer word.
Dreineer nou die groente in 'n
kolander, en meet nogsteedsnie roer
nie.Los in die kolander totdat al die
'.
.
vog uitgedrup het.
Gooi nou in 'n kastrol en druk.
deeglik fyn met 'n aartappelfynmaker.
Gooi 'n bietjie tamatiepuree,
sout en peper, en room na smaak by.
IN The Magical Uses of Certain'
Verhit effens, en dien op.
Herbs (The Secrets of Albertus
Jy het geen ander groente nodig
Magnus) van 1552 word polei
Menta pulgium
wanneerjy hierdie pureevoorsit nie.
(Engels: pennyroyal)as een van die
Disheerlik enverdien jouvolleaandag.
sestien magiese plantegeklassifiseer:
"Takethishearb andmixe it with
shall be healed."
KOOS COETZEE
the stone, found in the nest of the
In die ou tyd is polei in afval en
bird called a Lapwing or Black Plover,
"blackpudding" gebruik omdat die
andrubbe the beliy ofany beast and
krui die spysvertering van ryk kosse
aanhelp.
itshal be withbirth,andhaveayong
one, very blacke in the own kind.
Polei is ook gebruikin diebehandelingvan tuberkulose,brongitisen
And if it be put to theirnostrils, they
ongereeldeen onderdrukte menstrua- .
shal fall to the ground anone as
sie. Die blare en stingelsis egterryk
dead, but a little space after they
aan,'n toksiese olie en
die inwendige gebruik
vandieoliekan dieniere
beskadig. Die outydse
gebruik is vandag nie
meer so gewild nie.
Polei
is
'n
uitstekende insekweerder (Pulgium verwys na
JANET TELIAN
'pulex' - Latyns vir
JACQUI CRAIG
vlooi).Vryfjou lyfmet
die gekneusdeblareen
muskiete (envlooie) sal
By die Mark·teater
jou vermy.
Breestraat, Newtown
Vliee hou ook nie
Tel: 838-6960
van polei nie.
RYKHATTINGH

Polei: een
van die
•
magrese
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Genlet lullekker doe In die
asemrowende natuurskoon van die
nuwe Helshoogtepas

Ons verskaf heerlike oggend- en
.
middagtee met skons,
brandewyntert en room
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Ons bled ook 'n

ultgebreldea la C8rte-spyskaart
op die terras.
Oop Dlnsdaetot Sondae
Mlddag- en aandete .
Dis raadsaam am te bespreek
Toe op Maandae
Gelisensieer .
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DIS snaaks hoe jou eerste indrukke
gewoonlik bly staanlanknadathulle
nie meer geld nie. Kyk nou na Nick
Nolte. Ek dink nog aan hom as die
opstandige broer in Rich Man,Poor
Man, as bloot 'n televisie-akteur.
Maar dan vergeet 'n mens van sy
werkas volwaardigeakteurinprente
soos Under Fire en 48 Hrs.
En jy moetdaremrespekhe vir 'n
Nick Nolte speel weer
man wat, wanneer hy die rol van'
'n karakter wat al sy
Supermanaangebied word, antwoord:
omtrent handelsmerk
"Eksal Superman speel asekhom 'n
skisofreen kan maak."
geword het • 'n
Nolte erken dat hy rnaniessagmoedige
lomperd,
depressief is en toneelspel gebruik
'n
sosiale
om die duiwels uit sy psige te laat
uitgeworpene met 'n
woed. Sy vriende dink hy is selfverwoestend, Hy was'n professionele
gewete, 'n slag offer
voetbalspeler, is skuldig bevindaan
van
omstandighede
'n misdaad of twee,het al diep in die
wat nietemin sy
bottel gekyk en was getroud metn
Libanese danseres met die naam
integriteit behou • in
van Legs. Al wat hy dra is die groen
drie prente wat nou
klere wat snydokters dra wanneer
hier vertoon word,
hulle 'n mens se blindedermuithaal.
Tussen die wfu-eld se onkruid vind
skryf ANDREA
Nolte sy paradys... Cannery Row,
VINASSA
Who'llStop theRainen Down, Heart
Beat and Out in Beverly Hills.
Tronkvoels is sy spesialiteit en sy
rolprentvervaardigers hom - soos
die Engelse se - "type cast" nie,
waansin is sy grootste bate op die
silwerdoek.Hierdieonstabiliteit span
, In Farewell to the King, die ~r
ste prent wat nog in Maleisie verhy vemuftig in in drie prente wat
film is en waarin Marius Weyers
nou plaaslik gewys word.
Nolte is beslis nie rneer net 'n
net-net sy geloofwaardigheid behou, het die vervaardigers egter die
televisie-akteur nie. John Milius pot misgesit met Nolte. Nie dat 'n
praatvan waansin - OOt hom 3 miljoen
mens enigsins meegevoel het met
dollar betaal om in een van die beMilius nie: hy was die vervaardiger
laglikste prente van die jaar te speel,
van Red Dawn, 'n prent waarin die
Farewell to the King.
RusseAmerikainvalen deur 'n klomp
(Binnekort kom MartinScorsese
se New York StorieswaarinNolte'n " tieners verslaan word en Apocalypse Now, waarvoor Francis Ford
skilder speel. Dit is seker die eerste
Coppola so lekker geleen en gesteel
keer waarin hy 'n karakterspeel met
het by Joseph Conrad se. Heart of
'n IK van drie syfers!)
Darkness. '
,
-'
In al drie prente speel Nolte 'n
Farewellto the Kingis, soos Red
karakterwat hy al hoeveel keer uitgeDawn en Apocalypse Now, 'n blahaal het: lomp, maar sagmoedig, 'n
tante verheerliking van militarisme.
sosiale uitgeworpenemet 'n gewete,
'n slagoffer van omstandighedewat
Ons kan net dankbaarwees dar Milius
nieteminsy integriteit behou.'nMens
nie so 'n subtiele regisseur soos
kan seker nie vir Nolte blameer dar , Coppola is nie en dat niemand die

Onkruid vergaan mas nie
'-

nuutsle Heart of Darkness-rip-off
ernstig gaan opneem nie. Af en toe
dra Nolte 'n goue kroontjie, maar
andersins is daar geen aanduiding
van sy koninklike status nie.
'n Veelbeter loopbaan-keuse was
die onderskatte Weeds. Amerikaanse
resensenle hetditle haastig afgeskryf.
Toegegee,dit is 'n redelik emstige,
didaktiesepleidooi vir die rehabilitasie van misdadigers. Nietemin is
dit'n vertoonkasvir Nolte se speeltalent.Niemandsoukon raai dat toentertydse televisie-akteurvir veertien jaar lank 'n Stanislafski-verhoogakteurwas nie. Dit is duidelik
datNolte tuis is opdieplankewanneer
sy karakter, 'n misdadigermet geen
hoop op vrylating nie, 'n toneelstuk
skryf wat buite die tronkmure
opgevoerword. Noltese vertolking
van Lee Umstetterisdiespilwaarom
die prent draai en vir die eerste keer
besefjydaar is "method"in Noltese
"madness",
Die skynbaar lighartige Three,
Fugitives is waarskynlik die beste
Nolte-prent wat noutesien is. Dis 'n
hartroerende komedie 'van
omgekeerde rolle oor 'n oud-rnisdadiger (Nolte) wat per ongeluk
.betrokke raak by 'n bankroof. Die
bankrower het 'n dogter wat stom
geraak het toe haar rna dood is. Sy
begin weer praat wanneer Nolte by
haar en haar pa aansluit en die gesinseenheidherstel word.
Nolte het sy verwoestende lewenstyl oorleef. Hy is nou 48 jaar
oud, Hy het van Legs'geskei en is
nou getroudmet 'n 'VIOU wiese pa 'n
chirurg is. Miskienkry hy daar ook
sy kleredrag vemiet.
Onkruidvergaanmo nie. '

'n Voorbeeld uit Nick Nolte se versameling tronkvoiHkarakters:
Neal Cassidy (Jack Kerouac se tronkvoet-tjcrnrnle) In Heart
Beat. Die misdadlger met 'n hart is Nolte se speslaliteit op die
silwerdoek.

~~~

Vriende·· wat
verdwyn het
,

'

'

... "

AL het een van ons ministersso gese,is
'dit waar dat die TV-skerm 'n klomp
vriende bring wat in jou sitkamer kom
kuier, Of in jou slaapkamer.
Ons kykTV omdatons te luiis omte
gaan kuier - en omdat 'n mens nie openlik vir jou vriende mag lag nie. Al se
hulle ook wat, veral oor hulle self.
Die dat ons baie hartseer was om
twee stelle vriendete sienverdwyn -die
kroegvliee van Cheers en die common
Afrikaners VanOrkney Snork Nie.
Cheers het afgespeel in die soort
kroeg wat ons glad nie in Suid-Afrika
het nie, nie eers in Yeoville nie, en die
basiese filosofiewas baiegerusstellend.
Dithet gegaanoor mensewat mekaar
so goed ken dat hulle maarvir hulleself
en oor hulleself kan lieg- sonder dat dit
enigiemand verwar.
Die bekendeNightCourtwatCheers
kom vervang, het 'n ewe ontspannende
basiese boodskap:burgerskapis 'ngrap.
Dit behoort veral iry Suid-Afrikasnaaks
te wees.

-

'n Mens taak naderhand die eensingrap-tegniek gewoond. Omdat 'n mens
enigiets gewoond kan raak, omdat die
spelers geleer het om die grappies deel
te maak van oortuigende karakter-situasies (of miskien omdat 'n mens jou kan
verbeel datAmerikaners regtigsopraat.)
So werkdieeensingrappe byvoorbeeld
in Family Ties (die komedie waarin
konserwatiewejong Amerika voorgestel
word as 'ewe snaaks as die hippie-era.
Interessantdatdiereaksionere kleinsnip
van 'n ouboet se romanse met die kunstenaartjie nie juis vorder nie, dit het ek
verwag.)
Maar in Oos/Wes, die gesinskornedie wat Orkney Snork Nie vervang het,
werk dit glad nie.
Die spelers se eensingrappe is so onnatuurlik dat ek by elke grappie net die
draaiboekskrywerselfvoldaan siengrinnik.
Nie dat die draaiboek so sleg is nie.

Sonde

Oos-Wes se grootste sonde is dat dit
Grappe
Orkney Snork Nie vervang het.
Een dingvan hierdiekomedies:hulle
Orkney was'n treffer in onssemi. Dit
werk op die eensingrap-tegniek. Die
was my nie-Afrikaanse lewensmaat se
tegniek is 'n gevaarlikeding. As dit nie
venster op die Afrikaner. Ek het haar
goed gedoen word nie, raak die "ka- '.:; deurentyd verseker dat dit 'n getroue
rakters" so deursigtig dat 'n mens nadbeeld van die Afrikaner gee, en ek staan
erhand net die grinnikende, slim
nog daarby.
,
draaibookskrywer agter sy tikmasjien
Die bewoners van 'n voorstedelike
raaksien. (En die gaste hulle geloofklinkerhuis wat soos 'n seepbel deur
waardigheiden sjarmeverloor. Alhoewel
Afrika dryf.'Asof die wereld daarbuite
<lit natuurlik moeilik is omdat hulle
net uit karwasserye, kroee en meuaanmekaar tussenpolitici, ekonomeen
belwinkels bestaan.
nuuslesers verskyn.)
-, En die gesin byeengehou deur 'n
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gemoedelikheidwat nie oortrefkan word
nie.
Die les wat die 'oupa deurentyd vir
almal om hom geleer het, is dat die lewe
een groot plesier is.
Daarbywas die taallos en maklik om .
te verstaan.
"
Wat gaan nou gebeur in die program
wat hom vervang: Oos/Wes? .
Nie net is mans omtrent heeltemal
afwesignie, die tweetjies wat daar is - die,
kamp seun en die ongelooflik naiewe
verliefde dokter buurman - onderstreep
net die dood van die vader.
En as matriarg 'it anargis. Soos ek se,
.die draaiboek is vol belofte.

. Trane
Tweeander 500rtkomedie-programme
uit Amerika - Tracy Ullman en LA Law -'
is ook gereelde gaste by ons, Altwee is
besig om bate pynlik te word.
Tracy Ullman kan 'n mens dit nog
vergewe, omdat sy die donker, dapper
kant vandie lewemet soveel styI aanbied,
MaarLA Law is besig om te verdrink
in die hartseer.
Miskien het'nmarknavorsergese meer
. human interest (meer snot en trane) en
rninder hofsake is nodig.
Want elke Saterdagaand moot die
kinderlose twee prokureurs hulle derms
voor ons uitryg. Die derms worddan met
, traneafgewas,en geseen met 'nsentimentele wysheid uit die mond van die kort
Joodjie. Die oorgewig sekretaresse wat
van haar bleskopman wil skei, gaan deur
diep waters.So ook die staatsaanklaer en
haar kerel. Is daar nog trane?
'

VICTORMUNNIK
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mmJIBI~-_----:"'_---------------Jameson's Bar, Commissionerstraat: Ben van die
laaste,buiteposte van "live
'n local" musiek. Wye verskeidenheid van mbaqanga
tot rock. Jazz saam met
Saterdagmiddagete; geen
toegangsgeld. Pongola is
vanaand, Saterdag- en
Sondagaand te sien. Volgende week tot Donderdag
is dit Mzwakhe. (Toe
Maandae).
Koala Blu, Melville: Jazz
word elke Sondag in die
binnehof aangebied deur
die Transvaalse Jazzldub.
Roxy Rhythm Bar, Mainstraar, Melville: Vanaand:

Die' fonnidabele African
Jazz Pioneers. Saterdag:
Jack's Band. Maandag:
'Wendy Oldfield. Dinsdag:
Little Sister. Woensdag:
Rush Hour. Donderdag:
The Jive.

pleks, Randburg: Vanaand:
(bo) Rudi and Friends,
(onder) Delia Layton.

Panama Reds, hv Hendrik
Verwoerd en Jan Smuts,
Crossroads winkelkom-

Swak bediening. Nice ou en
nuwe musiek. Beste laatnag
rondleplek in die dorp.

Klppies, Markteater, New.
town: Township-jazz se
voorstedelike tuiste, (Toe
op Maandae, die res van die
week oop van sewe-uur - en
naweke van vyf-uur • tot
laat.) Tot 3 September is dit
Friends First

The Junction, hJv Bree-en

Claimstraat: "Ouer" rock en
new wave met 'n aparte vertrek vir "live" groepe, 'n
daktuin en video en poolkarner. Welkome afIeiding
van die disko-twak op an00 plekke, Chris Prior en

Harbour Cafe: Rockeystraat, Uh...RELAX met
ander leep-oog pseudo-intellektueles, Goeie koso

Malcolm Purkey en die
Junction Theatre se besondere werkswinkelproduksie Tooth and Nail
word in die Mark se
Laagerteater opgevoer tot
9 September. Weeksdae
om 8.3Onmen Saterdae om
6.15 en 9.15nm.

.CYBORG

Pieter Toerien bied aan:
We and Them - die verhaal
van die hertogin van WindJean Claude Van Oamme. Deborah Rlchler (2-18)
sor, gespeel deur Lena
DAILY' 945, 1215.2.30. 5.15,7.45,10,00
Don Johnson, Penelope Ann Miller (2·19) j.-::=~=======::'-II
DAilY: 945, 12.15,230,515.745,10,00
.Farugia, by die Leonard
Rayne-tearer tot 9 SeptemDale M,dk,ff,Oe",seCrosby (2-18)
ber. Dinsdag tot Vrydag
Dale MIdkiff, Denise Crosby (2-18)
DAilY' 945 1215 230 515 745 1000
om 8J5nm en Saterdae om
DAILY945 12152.305.15745.'000
6.00 and 9.00nm. Ook met
TedDanson,IsebelleRossellini (2-14)
Chris Wcare. Blithe Spirit
Nick Nolte, Manus Weyers
(A)
DAILY.945.1215,2.30.5.15,7.45, 10,00
met Sandra Duncan, Va·
DAllY; 9 45. 12.15,230,515,7.45. 10,00
nessa Cooke en Paddy
John Cusack, Robert loggia
(A)
Canavan by die AlhambraDAilY: 945 1215230 515 7,45 1000
Ted Danson. Isabella Posselnm (2-14) 1->'==""-"""""-"'''-''-"''-''''''-''''''''-..
1
teater tot 9 September.
DAILY:945. 12.15.230,5.15,7.45, 10,00
: Dinsdag tot Vrydag. om
Nick Nolle, Martm Short
. (A)
8.00nm en Saterdae, om
DAilY' 9.45. 1215, 2.30. 515, 7,45,10.00
atncla Charbonneau,StephenMcHattle(2-18) t--==:"':::;======":::::~-II
6.00 en 9.00nm.
DAilY: 9.45. 12.15, 2.30, 5.15,7.45, 10,00
JeanClaucle VanDamme, Deborah Rlchler (2-18)
DAllY:9,45, 1215,230,515,7.45, 10.00

DeadBani
Aclion Thriller
(2-19)
Don Johnson, Penelope Ann Miller

DAILY: 9.45. 1215,230,515, 745, 10.00

A Touch Of
Infidelity
.

Comedy

CYBORG

PET SEMATARY

PET SEMATARY
ATOUCH OF INFIDELITY

ATOUCH OF INFIDELITY

HOT PURSUIT

CALL ME'

THREE FUGITIVES

HOT PURSUIT· FAREWELL TO THE KING

(2-14}

Ted Danson, Isabella Rossellini
DAilY: 9.45, 1215,2.30, 5.15,7.45. 10.00

John Cusack, Robert loggia
(A)
DAllY'945 12.152.305157451000

PET
SEMATARY
Stephen King Thrl;ler' - (2-18)
Dale MIdkIff, Denise Crost?Y __ .' •
DAILY: 9.45, 12.15,2.30,5.15,7.45, '~8()<'"
NOTE: 25/8 - 9 45 am.SOLD OUTI

J.--"==========--"I

DEADBANG·

FAREWELL TO THE KING

NIck Nolte, Manus Weyers
(A)
DAILY:945, 12.15,2.30.515,7.45,10,00

WHEM \~All \N lOVE

DEAD BANG

Timothy Hutton, Denms Ouald (2-16)
DAllY: 9.30, 1200,230,515,7.45, 10,15

:.DEAD'BANG'

ATOUCH OFINFIDELITY

PET SEMATARY

INDIANA
JONES "
AND THE lAST CRUSADE

Dorf Johnson. Penefope Ann Miller (2-19)
DAilY: 9.45. 12.15. 2.30, 5.15.745.10,00

Dale MidkIff, Denise Crosby (2-18)
DAilY 945, 1215, 230, 515, 745,10,00

CYBORG

• '<

:-,~, ',.:."

My Children! My Africa!
die omstrede nuwe Fugard-stuk, Gekritiseer as
polities ruiief en te lank,
maar die tweede helfte is

ber.
Inyanga Women of Africa
by die Markteater se Warehouse. Vier vroue - Jennifer
Ferguson, Gcina MhIope,
Sophie Mgcina en Thembi
Mtshali - harmoniseer oor
ons kontinent se' vrouekwessies, Goeie stemme,
goeie komposisies, goeie
musikante maar iets is fout.
Tot 3 September.
Black Sun: (Louis Bothalaan - Orange Grove).
'n Musikale kabaret, WarSongs, met Antoinette Butler en. Clare Loveday op
k1avier: Woensdag, Vrydag
en Sondag om 10.3Omn.
_Susan Pam se Curl Up and
Dye - is steeds te sien! Met
,Val Donald-Bell, Lilian
. Dube, Nandi Myembe,Sue
Pam en Debra Watson..

CYBORG

DeadBani

'1 ::

• :

.DEAD BANG

FAREWELL TO THE KING

Action Thriller.
(2-19)
Don Johnson, Penelope Ann Miller
DAilY: 9.45, 12.15,2.30, 5.15,7.45, 10,00

. Nick Nolte, Manus Weyers
(A)
DAILY.9.45, 1215,230, 515, 745, 10.00

"I:'

,I

Don Johnson. Penelope Ann Miller (2-19)
DAilY: 9 45, 12.15.230.515,7.45, 10,00

Romantic Comedy

ATOUCH OF INFIDEUTY
:

•

I

"

(A)

Tom Selleck, James Farentino
DAILY: 9.45, 1215, 230, 5.15,7.45,10,00

Ted Danson, Isabella Rossellini (2-14)
DAilY' 9.45. 1215.2.30,5.15,7.45, 10,00

I

PET
SEMATARY

'I

DEAD BANG

Don Johnson, Penelope Ann Miller (2-19)
DAilY: 9.45, 1215,2.30.515,7.45. 10.00

Her Alibi
Rom_ntlcComedy
(A)
Tom Selleck, JameS Farentino
DAILY: 9.45, 12.15, 2.30, 5.15,7.45,10,00

ATOUCH OF INFIDEUTY
Ted Danson, Isabella Rossellini (2-14)
DAilY. 945, 12.15,230,515,7.45. 10,00

:1

II"

I:

DeadBani

' I'

ATOUCH OF INFIDEUTY
JeanClaude~!m~2!!Q"hter
gossemm
Ted Danson, Isabella
(2-14)
DAILY;945,12.15,2.30,515,745.10.00

ActIon Thriller

(2-191

PET
SEMATARY
Ste""en King Thriller

(2-18}

Dale MIdkiff, Denise CroSby

DAILY:9.45, 12.15,2.30, 515, 7.45, 10,00

Infidelity

Comedy
.: (2:"1
TedDanson, Isabella Rossellini
DAILY: 9 45, 12.15,2.30,5.15,7.45,10,00

Rom.ntlc Comedy

(A)

Tom Selleck, James Farenllno
DAilY: 9 45, 12.15,230, 5,15,745, 10,00

:1 ' "

'II

CYBORG
Stephen KIng Thriller
(2-181
Dale Midkiff, Denise Crosby

Winifred Nicholson insluit,
Tot 2 September.
Markteater, Newtown:
Groepsuitstalling deur lede
van die Katlehong-kunssentrum. Tot 9 September. Fotografiese uitstalling van David
Goldblatt tot 9 September.

. Action Adventure

(A)

Harrison Ford, Sean Connery
MaN-SAT.6.00, 8 30

.

THREE FUGITIVES
Nick Nolte, Marlin ShOrt

I-I

Slop/\en King Thriller

Three
Comedy

Nick Nolte, Martin Short

MaN-SAT:8 00. 8.30

:11

B6

I :1

II

..,' (A}

lAST RITES

DAll~9 ::.r~~p:.r2~tF.~~,~~n~~;'h~o~8)
1
NOWSHOWING: Don Amec~e

I

fiJrever
trlelftls
Ol1lm8

1

.u

f2df~~2'1QP5~i5, 7,45, 1&~(68)

:

THINGS CHANGE Comed IOrem. (AI

I

l

DeadBa'!1

BEVERLY HILLS COP I
DAILY 9.45,

tl,:

.

Actlon Thriller

(2-19}

Don Johnson, Penelope Ann Miller .

DAILY: 94512.15230515745 '000

:,

lA)

Bene Midler

KAAPSTAD
Gallery 709, Adderleystraat: Robin Mann, Pieter
'van derWesthuizen, Naama
Nothmann, Ann Linsell-Stewart, Lukas van Vuuren en
andere. Beeldhouwerke deur
Eduardo Villa en David
Brown.
'

Natalie Knlght-galery,
Hyde Park: Etswerke genaamd Homage to Rodin,
tekeninge deur Marie Grotepass en brans torso's van
mans deur Desmond Greig.
Tot 30 Augustus.

Cape Gallery, Kerkstraat
. 60: Galeryversameling van'
onder andere Ruth Squibb,
Nico Verboom en Douglas
.Treasure.

Things-galery, Markteater
kompleks: Jane Gainsford se
drake tot 2 September.

PWS

t"!~~I.

(2-181

Dale Midkiff, Denise Crosby
DAILY:9.45. 12.15,2.30, 5.15. 745, 10,00

Zona. Nai'ewe Afrika-kuns
en -appliek; inheemse handwerk en kuns. Grantlaan 64,
Norwood, Johannesburg.
Kaapstad

Kunskamer, Bergsttaat 14:

It'll··

. PET
'SEMATARY

(A)

MaN-SAT 800.830

'I

Fugiti~~s.

Nico Malan, Strandgebied:
Die Teater: Die Oude
Meester Kamermusiekkompetlsie vind hier plaas,
van Maandag 28 Augustus
tot Saterdag, 2 September.
Tye: 8.15nm. Arena:
Voorskou van opvoering
Road to Mecca, Woensdag
30 en Donderdag 31 Augustus om 7.00nrn. Open Vrydag 1 September. Tot 16
September.

Gallery on the Markel,
Newtown: Broederstroom
Press, afdrukke en plakkate
gedruk deur Bruce en Mark
Attwood; begen 27 Augustus
en duur tot 13 September.

DAilY' 945, 12.15,230, 515, 745, 10.00

1
.1

Room with a Review is
verleng tot 9 September.
Maandag tot Vrydag om
8.30. en Saterdag om 6.00
en 9.00. In die Studio (tot 26
Augustus) is dit Crossing
the Lln« met Belinda Koning, Michele Maxwell, Ingrid Emsley, David Haynes
en
Gaynor
Young .
Maandag tot Donderdag:
8.15nm en Vrydag en
Saterdag twee vertonings:
6.15 en 9.15nm. 'n Opvoering deur Jeremy Taylor
volg. Open 28 Augustus.
Tot 16 September. Elke
aand om 8.15 (Sondae
uitgesluit).

Herero eli Mbukushu.
Arternatives-galery, The
Mall, Rosebank: one.
verfwerke deurIris Vermont - Galery 21: A1gemene gao
lery-uitstalling.
en keramiekwerke deur
Donna Bazelon Miller,
getiteld: Earth and Sky. Tot 9 ·African Magic: Inheernse
handwerk .en kunsartikels,
September.
Ongewooa en outentiek.
Rockeystraat 20, Bellevue,
Everard
Read-gaIery:
Johannesburg, en MilkUitstalling genaamd New
Acquisitions met kunste- · woodsentrum 9a, Plettenbergbaai.
naars soos John Piper en

. Don Johnson, Penelope Ann Miller
DAilY: 9.45,12.15,2.30,515,7.45,10,00

(2,181

DAILY:9 45,1215,2.30,515,745,10,00

A TOuch -Of
", I I

Late Nile Duke's, Melville:
Laatnag-a1tematief vir middel-stedelinge,

om

Harrison Ford, Sean Connery
(A)
DAilY: 9.30 1200 2.30 515 7.45 1015

JeanClaude Van Oamme, Deborah Richter '(2-18)
DAilY: 945,12.15,2.30, 5.15,7,45,10,00

Jean-Claude VanDamme,Deborah Blchter
DAilY: 9.45, 12.15, 2.30, 5.15.7.45, 10,00

DeadSanl

, By die Market se Upstairs
kan Othello ~ The Movie
met John Kani, Joanna
Weinberg, Richard Haines
en Dorothy-Ann Gould
gesien word. Maandag tot
Donderdag: 8.15nm, Vrydag en Saterdag 5.30 en .
9.00nm. Middagverto. niogs Dinsdag, Woensdag
en . Donderdag
om
2.3Onm.Kaapstad

Rumours, Rockeystraat: 'n
Tipiese Rockeystraatse laataand-"joint" vir mense wat
sorns werk en van jazz hou.

Dale Midkiff, Denrse Crosby (2-18)
DAilY' 945 1215 230 5.15 7.45 1000

.

(2-18)

I "1'

Two and Two make Sex
met Tim Plewman, Diane
Carol-Ann
Appleby,
Kelleher, Saul Bamberger,
Melody O'Brian en Michael Thompson open 24
Augustus by die Andre
Huguenet teater. Regie
deur Rex Gamer.

The Thunderdome, h/v
Claim- en Noordstraat:
"Mega't-disko, kroea en
groepe. Baie spleels en hot!
hakke, Cop van Dinsdae tot
Saterdae.

PET SEMATARY-

INDIANA
JONES
AND THE lAST CRUSADE

.

Daagliks om 8.15 en
Saterdag en Sondag om
5.30en 8.30. The Colossus
ofBrooklyn (Face to Face
with Henry Miller) met
Bill Flynn kan nog net vanaand, Saterdag
en
Sondagaand 9.00, in die
Upstairs-teater gesien
word. Regisseur: Mario
Schiess:

Neil Johnson is soms op
Saterdagaande die platejoggies. Aanbeveel vir denkende jollers.

Theatre' on the Bay,
Baxter-tearer, Mainstraat:
Kampsbaai: Who: Goes
-: Bare met Errol Hart, Eleni
Hoofteater: Stimela speel
"elke
aand
(Sondae- . · Cousins en Malcolm Terrey
uitgesluit)
8.00. Tot i
duur tot 9 September. Vertonings: 8.00mn weeksdae
September. Stagedoor: A
· en 6.00 en 9.00 Saterdae.

Ted Danson, isabella Rossellini (2-14)
'DAilY 9.45,12.15,230,5.15.7.45,10,00

Harrison Ford, Sean Connery
(A)
DAILY' 930, 12.00,230.5.15,745,10,15

Action Thriller

•

vinniger en roerender.
Hoofteater, Markteater,
Newtown, Met John' Kani,
Kathy Jo Ross en Rapulana
Seiphemo. Maandag tot
Vrydag om 8.0Onm. Saterdae 9.00nrn. Tot 23 Septem-

Don Johnson, Penelope Ann Miller (2-19)
DAllY: 945, 12.15.230.5.15.7.45. 10,00

"

Saterdagaand: (bo) Fat
City, (onder) Delia Layton.
Sondag: (00) Jack's Band,
(onder) Pierre van Staden.
Dinsdag: (onder) Colin
Shamley. Woensdag: (bo)
Neil Solomon and the Passengers, (onder) Ian
McCormick. Donderdag:
(00) Fat City. (onder) Annie.

(2·'9)

Oon Johnson, Penelope Ann Miller

MON-FRt 9.30,2.00,7.30. SAT: 11.00,330, 8.00

Rage ofHonour
K.rat. ActIon

.'

Sho Kosugl

PUIS

(2-12)

..

SKIN DEEP
Jo~'

La Chine Des Ts'ing, Rosebank: Uitstalling van matte
uit Tibet van die A1tfield galery in Hong Kong. Tot 2
September. Tel: 788-1307.

_.
_(2-t 9)
MON-FFI:930, 200.730 SA11100,:130,800

KIm Sacks-galery,' Ca-:
. vendishstraat, . Bellevue:
klere, krale- en handwerk uit
Botswana. Kunsvan die San,

Suid-Afrikaanse

kunste-

naars soos Piemeef, Maud
Sumner, Maggie Laubser,
Irma Stem, Preller, Well,
KibeI,
Caldecott
en
Boonzaaier.
Gallery International, St
Georges-sentrum:
Algemene uitstalling.
Artscene, St Andrews straat,
Seepunt: Torso-uitstalling
deur Hannes. Tot September.
VryDag! 25 Augustus 1989

·"Sterk aanbeveel
··Sien gerus
·Verrny as jy nugteris
Prente sonder sterretjies is
nog nie beoordeel nie

···I·BAGDAD CAFE- 'n
Verfrissende, fabelagtige
moderne mite met genoeg
straatmeriete en komiese
oomblikke om die mees
rebelse punk 'n traan te laat
wegpink. Met Jack Palance
en Marianne Sligebrechl
···GINGER AND FRED Met Giulietta Masina en
Marcello Mastroianni, en
gegrondop die verhaaI van
een van die w&'eld se bekendste danspare Fred Astaire en Ginger Rogers.
Regisseur: FedericoFellini.
···WEEDS - Die verhaal
van 'n tronkvoel Lee Urnstetter (gespeel deur Nick
Nolte) wat 'n toneelstuk in
die tronk opvoer. Maar die
moeilikheid kom wanneer
hy die teatergeselskap (sy
ou selmaats) probeer
bymekaarhou wanneer almal op vrye voet is.
···Stars and Bars - Kultusprentin dieselfdekategorie as Desperately Seeking
Susan en Bagdad Cafe.
Daniel Day Lewis moet 'n
skildery in die eksentrieke
Amerikaanse Suide gaan
koop, Ook met Harry Dean
Stanton,
···HANUSSEN - 'n Heldersiende verhoogkunstenaar word vasgevangin die
opkomsvan Hitler se Derde
Reich. Met Klaus Maria
Brandauer.
···THREE FUGmVES Diestorie van 'n bankrower
op parool wat deur 'n ander
(patetiese)
bankrower
aangehou word. Die polisie
wilhom nie glo dat hy hierdie keer die onskuldige is
nie. Met Nick Nolte,Martin
Short en Sarah Rowland
Doroff as die ses-jarige introvertemeisietjie wathulle
avonture meernaak.

···1%9 - Die Vietnamoorlogis alweer 'n terna in
hierdie soetsappige weergawe (met dieselfde regissew as On Golden Pond)
van hoe die Hippie-era 'n
klein Amerikaanse dorpie
tref. Dit draai die keer om
twee
kollege-vriende
(Kiefer Sutherland en
Robert Downey Jr),
···INDIANA JONES
AND THE LAST CRUSADE- HarrisonFordis vir.
die derde keer terug met sy
Pa (Sean Connery) en die
pragtigeAllisonDoodyas'n
kunshistorikus, Die prent
begin met Indiana as jong
seun (gespeel deur River
Phoenix) en eindig met '11
geestelike ontwaking tydens 'n soektog na niks
minderas die HeiligeGraal
nie.
··SAY ANYTIDNG - Nog
'n tienerfliek: oor 'n jong
rebel se Iiefdesverhouding
met'n biochemiestudent, en
haar verhouding met haar
pa,MetJohn Cusacken lone
Skye.

.*THE DECEIVERS- Die
wareverhaal van 'n geheime
kultus in India wie se lede
deur hulle godin, Kali, toestemming gegee is om te
moor. Gebaseer op 'n John
Masters-novelle wat die
ervaringe van ene William
Sleeman verhaa!. Met
Peirce Brosnan,
.*THE GOOD MOTHERGegrond op die blitsverkoperboekoor 'n rna wat moet
vegvir die beholidvan haar
dogterjie nadat sy 'n verhouding met 'n kunstenaar

aangeknoop het. MetDiane
Keaton in die hoofrol.

Falk, Robin Wright en
Britse komediante Peter
Cooken Mel Smith.

••WHEN I FALL IN
LOVE- MetJessicaLange,
Timothy Huttonen Dennis
Quaid. 'n Liefdesdriehoek.

.*TEQUILA SUNRISE- 'n
Polisieman, 'n dwelmhandelaar en 'n pragtige vrou
raak met mekaar gemoeid
en die vonke begin spat as
emosiesen plig teenmekaar.
gestel word. Met Michelle
Pfeiffer,MelGibsonenKurt
Russel.

•• LICENCE TO KILL James Bond word "gefire"
enhy is volwraakgedagtes.
Ongelooflike
waagtoertjies. Met Timothy Dalton.

.·MY STEPMOTHER IS
AN ALilll-f • Kim Basinger
is 'n wese uit die buitenste
ruim en Dan Aykroyd 'n
ruimtenavorser - watuiteindelik met haar trou.

.*THEPRINCESS BRIDE
• AIdie klassieke elementeswaardgevegte, wonderwerkeenwareliefde- word
gesatiriseer en gemodemiseer in die prent, Met Peter

··DEAD RINGERS •
Briljante wenner van 10
Kanadese Genie-toekennings waarin Jeremy Irons
albei lede van 'n tweeting
vertolk. 'n Regte Cronenberg-rlller. Ook met
Genevieve Bujold.
·CYBORG - 'n F1iek wat
iewers in die toekoms
afspeel en waar die bose
magte die goeie oorweldig
in die stryd om die aarde te
red. Jean-Claude van
Damme Is Cyborg. die eerste held van die 21ste eeu
en... hy speel nie.

Arnold Vosloo In Circles In a Forest

Vmolg op bladsy 8

Die Afrikaanse weergawe van die filmgidse kom ongelukkig te laat om te plaas

Kaapstad

·KII\£I<OR
U-:ltAUOUST
ADVAIlCllOOIUNGS AT COMPUTlCKBT
ENQUIRIESC(11) 331-n81-ALL WELCOME

NOW SHOWING 2::~~~:~,ro~~~~::.

MOVIES
EAST

IVIC»VIES
Dally: lUI, 12.15. 1.31, 5.•• US, 1•.• 'Ill DaHy: 11.01, 12.15. 1.31,1.31. US, " .• 'Ill

MAJORWGUE
K·9

CIRCLES INAFOREST

(2-14) MAJORWGUE
1PG2-11
IA)

Dally:ll.•,1Z.'5.UI,U•• I.•

CITY, TEl. 25·2720

MAIN ROAD, TEL.761·0131
DAILY: 9 ~'lWE~ ~E1G~Af~ 10ISpm

DAILY: US. 12DO. 2.30.5.30.8.00.ID.15pm
TOM 8ERENGER • COR81N 8ERNSEN
- CHARLIE SHEEN-

MAJOR LEAGUE

AMAJOR COMEDY 2·14
DAILY. 945. I 00.230.530.8 DO. 10.15 pm
• JAMES BELUSHI •

K-9

DETECTIVE COMEDY (P.O. 2·8)
DAILY: 9 45.12.00. 2.30. 5 30.800.10 IS,m
• TOM SELLECK.
-InDETECTIVECDMEOY P.O. 2·8

PRETORIA

O.IIr: l' II, 1Z.15. UI,I 3I,U5. 1."'111 0lit1l._,12.15.l.3U_,1.45.II.• ,.
MAJOR LfAGUf
12-141
12·14) AIdAJORCOMEOYSTAARINGCOR81H
BERNSEN,CHARlIESHUN &TOM BERENGERI IIRNSEN,CHARL1ESHfENlTONBERENGERI

~~o~'1o\MfslfflIRING GORBIN

~..t'1Jlj CONroy STARAlNGJAMES Ml~~·8) ~-~nOfj Co.EOY STARRING JAMES Ml~~-II
,'I.'5'1II~~~~~~~~~~~~~~'!!!!!!lli~~~~~~~~~~jll

THE GOO.'EI

(A)

IAI
(AI

SKIN DEEP
1!du"'''~112-191
THREEFUGITIVES
IA)
Dilly:1.45, 11.15, UUIO,I._, II.lI ,_

INDIANA JONES & THE
LAST CRUSADE
IA)
L1CENCETO KILL
(2-101

COMING ATTR&CTIONa

1~.t~:H~~C:~~:IE

SKIN DEEP
(1d''''''~1I2·1I1
THREE FUGI11VES
SAY ANYTHING

HER ALIBI

SAY ANYTHING

WEST

SKIN OEEP
I!duRI"~)(2-19)
.
SKIN DEEP
11d''''''~1I2-11) HER ALIBI
i<N~CTlON COMEDY STARRING ~E:I Sal26
Aug 10,00,12.15pm
SAY ANYTHING
(AI BELU$HII
lllETOY .
(I) ~~:UTtf£~~I~h~N15 pm
CO_NO A
CTIOtt
WEEOS
(2-19) Dolly: 11._, 12.15,2.11,1.31,7.45,11._ ,_ SAY ANYTHING
(A)
• S.pt-THEBEAR
(AI
HER ALIBI
(A) CIRCLES INAFOREST
HER ALIBI
(A)
HER ALIBI
IAI
THREE FUGITIVES
IA)
Sal26Sept' 10 00, 12.15pm

K-9

SUPER COMEOI- THRILLER (Alii
DAILY: 9 45.1200.2 30.5 30.800.10.15 pm
• JOHNCUSACK.
-In-

(2-14)

AMAJOR COMEDY STARRING CORBIN
BERNSEN, CHARLIE SHEEN & TOM
BERENGERI

COMINGATTltACTIONI
1 S.pt- WHO'S HARRY CRU.B
1 Ilpl-lllE8W
-I,'

:,. Monte Carlo .

DoJly:lI._,12.15,1.30,UI,7.45,1I._""

~~~~9.lsNAl~ll.t'~111l00Yttls')

IRRESISTA8lE - I GEM OfI CDMEOI (ALII
OIILl: 9.45.12.00. 2.30. 530.100. 10ISpm
.0 JOHNRIHER 0

DfSTINYtWlTHARHOlDVOSlQOl

-1,.-

OIlIy:lI.M,ll.IS,2.lUII,I.45,lI.lI""

BLAKEEDWARDS' ADULT HIT

f~~~~l~?DV STARRING J.~

CUSACK & lONE SKYE!

~IM!'=RINGCIII18I. (.2.14It-=:::=;:7.::~~:::'-_--"
BAGDAD CAFE
(2·11)

SKIN DEEP

IIfRNSEN, CHARLIE SHEEN &TOM BEREHGERt

BIGFOOT AND THE HENDERSONS

~·~COII!OYSTARIlNG.w.IS8EL~"1

THE CO!'.m.!.~LG!Q!.S IN THE 0!!l!.1l·191
* SATURDAY aI9.45.m •

.
MAIN ROAD, EL.61·7979
DAILY: 9.45,12.00. 2.30. 5.30.1.00, 10.15 pm
TOM BtRENGER 0 COR81N IERNSEN
\ - CHARlIE SHEEN -

MA~OR

PRETORIA
. COMPUTICKET
ENQUIRIES (012) 322·7460

-

..

an'

11'"- CUll"S HWT

HER AUBI
CYBORG

(2-11)

SKIN DEEP

_ooIy)(.2-111

(II

~~2:~i~.:licltl~~8

SEAPOINT, TEL.4H941
FRII m I 30 I3DpmONLY
MON.]HURS· 2 30In' 130 pmONLY
• JOHIIRI1 TERinILAKEEDWIRDS· ADUUHIT

co-a
ATTlU.C11OMI
1 .... _ CHIlICU ARE

IA)

co-e

ATTMCTlOIt
1Sept- WHO'S HARRY CRUMB

LEAGUE SKIN DEEP

AMAJOR COMEDY 2-14
THECOMEOYlHAT GLOWS IN IHE DARK HI
DAILY· 9 45,12.00.1.30. 5 3D. 8 00.10.15 pm DAILY: "S 30 pmONLY
• TOM_S~L~ECK •
• NICKNOLTE.

HER ALIBI

WEEDS

..

SUPERCOMEOY -THRillER AI
FEEl WHIT irS LIKE fROM THE INSIDE(2-191
OAILY: 9.45.12.00.130. 5 30.1.00. 10.15 pm
SAIURDAY MORNING" TO.30 1m•
• JOHN CUSACK.
3 MEN ANO A BABY
-In -

*

SAY ANYTHING

IRRESISIAILE - AGEMOf ACOMEOIIAII)

~·.tllJNClJlEllYST_ _ 8EL~")

• SATURDAY ONlhll0.00lm •

TEENWOLF2

hlIy:lI._,1l.15.E.lI,I.lI,T.45,!I._"

~,~I:M~~lfflIRINGC0R8~ (2-14)

1IEllNSEN, CHARtI SHEfN 111lM _AI

'

~R~I~STARRlllG1IIISEllfOO(A)

MAIN ROAD, TEL.686·6649
OIILY 9 45,1200.230,5.30.1.00.IO.1Spm
MARIANNESAGEBRECHT. CCH POUNDER
- JICKPALANCE-

K-9

IN Percy Adlons

BAGDAD CAFE

DETECTIVE CDMEiiYAii"
ACOMEOHIILE - HIGHLY ICCLIIMEO' (2·161
SAT;
i.ob. 4.15 6.3£~.45pm
4
DAILY: 10DO ,m,2.00. 530.9 DO pm
MON· TH oR~ilrJ'~EIl(EHO"45
pm
EMURRAY A8RAHAM 0 TOM HULCE
-In-

AMADEUS

1tOt

(A)
(A'

(_I

HER ALIBI

(ldllli

WINNER OF IACAOEMYAWAROS IAIII
SUPER COMEOI- THRILlER All
OAILY:9.4U2.00,2.30,5.30.800.1D.15pm fRI:2 00.4 3D. 6.45. 9 00 pm
AWACHWILO SPIRITED COMEDY

STARS

(!duR)

~~ 9 DO
AND BARS ~AJ~~T~~~S3U04U002
Robert DowneyJr • KieferSulheriand

OINIELOIHEWIS 0 H!RRYOEINSTANTONIZ·IIJ

1969
* SATURDAY 01 10.30 om ONLY *

~~~~~l;'. The ~ar' 9~nerallOn wenl se,rchinqIorAm~rltJ(2'16)

O

TOPGUN

TygerValleyCenlre,
Bellville Tel. 97·6710
DAILY. 9.45.1200.1.30.530.100.10
15pm ~1~~~~~Ei7:m
TOM 8ERENGER • COR81N BERNSEN
- CHARLIE SHEEN TEl. (024)2·5581
fRI·2.00.4.45. 7 00. 9 15pm
SAT: 1030.200.4 45.1 00.9 15pm
MDN.]HURS 300 500.8 30pm
DAILI:! 45.1200.230,5 30.·100, 10.15pm
o JOHN CUSACK 0
• JAMESBELUSHI •

rt'~~~E~ ~~AGUE

I--=':;:':;::':'::':'::':':_"':::':':~;:';';;;:';:";:;;'~~~:"':;";;':+:'======-;"':;:.a

SAY ANYTHING

K-9

AMAlDRGOMEOYWITHTOMBERfNGER,
GORBINIlERNSENICHARLESHElNI
MAJOR LEAGUE
(.2-14)
DIRTY ROmNSCOUNDRELS
(A)
I hit IWIlR WGUMlIE HARD •
"

IRRESISllBlE - IGEMOFICOMEDI All

I'

'-'I

OON JOHNSON IN THE ACTIONTHRILI£R!

DETECTIVE C~MEDY (P.O.H)
DAIll: 9.45.12.00, I 30.5 3D.! 00.10ISpm
• TOM SELLECK.

DEAD BANG

NICO

(2·11)

12·18)

I ""PETC!II1BIY_IOf_

- In-

HER ALIBI

SUPER CDMEOY - THRILlER (All)
SATURDAY ot9.4S om ONLY

*

DEFENCE PLAY

I:

*

DAILY: 9.45,II 00.2.30.530.8 00.1015pm
• JOHN RITTER 0
.
-INBLAKEEDWARDS' ADULT HIT

SKIN DEEP

THECOMEDYTHATGLOWSINIHEO'RI (I·TII

MAJOR LEAGUE
WORKING GIRL'

'e'n8rfl"~' CNftl~'nl'n (t.4·",Shm C:~tf,f21f)

SlInlam Centr., Parow Iet. 92-5128

MDN·THURS: 1030.130.5 30.1 3D pm
FRIDII: 10.30.230,530,800,10.15 pm
S!I:9.45.12.00.230.5.30. BDO 10.15pm
• DONJOHNSON 0
-In -

MelanllSrllhlh. HarrisonFord (2·16)

DEAD BANG

ADUlt SUSPENSE-THRillER (219)
MON·1HURS: 1030.2 30 530.130 pm
fRIDAY to 30.2 30,5 30.a 00 1015 pm

11T~T~~~~~N5;0:M~~~iNoSLOO

FOREVER FRIENDS

Bene Mldltt hrblr. Helshey

• I

,

CIRCLES IN AFOREST THREE FUGITIVES
81SEDONTHE8ESTSELLlNGNOVEl (Alii NocNN,II1 M"linSMrl- C,m"YIAlI!
- * SATURDAY 0' 10 om ONLY * GORILLAS IN THE MIST
WHO FRAMED ROGER RABBIT

Si9""Y WnVII. Dllm, (ALII
SJl'lRICTIININO!OIiNTUREIlOl8lfFEAIIlI'
12-11)

~.",lAl UCEICE TO Kill
"
MIRACLE ON ITH IYREn

WHo'S.HARRY CRUMB?

lAl

T""I_I

.. 4DO"APHICS ..

B7
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DIE WEEK SE TV
"THE BURBS . 'n Voorstedeling se vakansie luis
word ontwrig wanneer
nuwe intrekkers allerhande
donker vrese in hom wakker
rnaak. :'l el Tom Hanks en
Carrie Fisher.
. "K-9- 'n Storie oor 'n spcurder en sy vennoot, 'n Alsatian, genaamd Jerry Lee. 'n
Pragtige meisie val vir Jerry
Lee(dis die hond onthou) en
betree so saam die aksiebelaaide lewe van die twee.
Met Kames Belushi en Mel
Harris.
"CIRLES IN A FOREST ·
Dalene Matthee se boek/
toneelproduksie, nou 'n
fliek oor 'n seun wat van
olifante hou, en olifante van
hom. Met Arnold Volsoo,
Ian Barmen en Joe Stewardson.
"Kll.L SLADE- 'n Fliek wat
beslis nie misgeloop moet
word nie. 'n Finale bewys
van die belaglike drek wat
die Amerikaners opgedis
het met behulp van die belastingvoo rdele 01' rolprente.
""A TOUCHOF INFIDELITY - 'n Paartjie met baiein
gcmecn: sy vrou slaap met
haar man. Met Ted Danson
(van Cheers) en Isabella
Rossellini.
"HER ALIBI· Twee vandie
wereld se sogcnaamde aantr eklik ste rnense, Tom
Selleck
en
Paulina
Porizkova (Iaas gesicn in
Anna en 01' die voorblaaie
van 300 tydskrifte in die
afgelopc ses jaar as model)
raak vcrlief.
· SKIN DEEP - John Ritter
(van Hoopcrrnanen Three's
Company-faam) is 'n verleentheid in 'n fliek met 'n
naam wat die produk goed
omskryf. Baie meisies in
baaikostuums. En so aan:

VRVDAG25

Steve McQueen jag vir oulaas

TVI
7.00 Goeicmore SA
3.30 Take a Break
4.00 Santa Barbara
4.25 Fast Forward
4.55 Arty Facts
5.05 RockbotlOm and Company
5.25 Lion Series Bible Stories
5.30 Topspo rt
6.00 News
6.15 Sundowner
7.00 Airwolf IV
8.00 Netwe rk
8.45 Police File
9.00 Simon en Simon
10.00 Laataandsessie
10.20 Die Ver vl a k ste
Tweeling • 'n Drama oor 'n
akt eur Toni, wat sy oom
mislei om sy klo ue 01' sy
geld te kry. Met Marius
Weyers en Jana Cilliers.
11.35 Oordenking

aan 'n Egiptoloog (J ff

Bridges). Hulle uouplaan
vorder goed totdat haar
eerste man (lames Caan)
besluh om haar te probeer
terugwen. Kiss me 000dbye wys Saterdagaand 01'
M·Net.

armende oorJog in die
Suide. Sy sti fseun help
hom. marna 'n ruk wOrd
die twee vyande en die
poppe begin te dans. Ooc
met Montgomery eM en
Joanne Dru, 'nLekker
skop-s kier-en-dofiderfliek.
.

vir een van kant maak om
hulle geld teel. Toe een
slim probcer wees, werk
dil... amper. MetRuth Qordon en Mildred Dunnoek,

away on Business
2.30 Telygames
3.00 The Paper Chase
4.50 Earthfile
5.00 The Incredible Hulk
5.30 The Smurfs
OopTyd
6.00 Loving
6.30 Perfect Strangers
Intekenare
7.00 Elvis and Me (deel 1)kyk onder hoogtepunte
9.00 Dog Day Sflemoon
10.50 Newsnight
11.00The Mirror Crack'd

TV4
6.03 Top sport
9.04 Whatever Happened
to Aunt Alice? - kyk onder
hoogtepunte

10.53 MASH
11.20 Ken Mullan

M-NET
10.30 The Mirror Crack'd
12.10 Newsnight
2.30 Te lygames
3.00 Return to Oz
4.45 West 57th
5.00 Hot Hits
OopTyd
6.00 Loving
6.30 Amen
Intekenare
7.00 Tough Enough
8.4560 Minutes
9.00 Big Trouble in Little
Ch ina
kyk onder

DINSDAG 29
TVl
6.00 Goeiernore SA
3.00 Te leskool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Dagse Dokter
5.00 Rompelstompelstories
5.10 Wielie Walie
5.30 Skoo ldae
5.57 Kompas
6.00 Die Nuus
6.15 Potpourri
7.05 Die Onfeilbare .Ven-

.hoogtepunte

10.35 Newsnight
I 1.00 Quartet
12.35 Perdespring

SATERDAG 26

nootskap

8.00 Network
9.00 Dallas
10.00 Topspo rt
11.00 Open University
11.55 Evening Prayer

TVI
• AN AFRICAN DREAM 'n Koloniale verlenging van
die Britse rolprentbedryf
waarin die Britte probeer
vergoed vir hulle misdrywe
in die kolonies. Met John
Kani en Kitty Aldridge.
· POLlCE ACADEMY 6 - .
Dieselfde klornp is terug in
'n fliek waar mense in die
waterval en pistole vlaggies
met "BANG" 01' uitski et,

ONAFHANKLIKE
BIOSKOPE
KAAPSTAD
LABIA- Oranjestraat 68
Vanaand : 6.00 Withnail
and I: 8.00 The Rocky Horror PictureShow. 10.00The
Pet Shop Boys.
Saterdag: 6.00 Babette's
Feast. 8.00 The Legend of
Suram Fortress. 9.45 Paris
Texas.
Maandag: 6.00 Dead Ringers. 8.15 Babette's Feast.
10.00 Withnailand I.
Dinsdag: 6.00 The Legend
of Suram Fortress. 8.00The
Pet Shop Boys. 9.45 Pink
Floyd The Wall.
Wocnsdag: 6.00 Young
Guns. 8.00 Withnail and I.
10.00 Babette's Feast.
Donderdag : 6.00 Pink
Floyd the Wall. 8.00 Dead
Ringers. 10.1 5 The Pet
Shop Boys.

JOHANNESBURG
MINI CINE- Prctoriastraat
49, Hillbrow.
Vanaand en Saterdagaand
is dit Tough Guys Don't
Dance en volgende week
die ongelooflikeprent Hair.

5.57 'Oggendboodskap
6.00 Opvoedkundige TV
6.30 Agriforum '88
7.00 Goeiemore SA
9.00 Opvoedkundige TV
I 1.00 Beyond 2000
12.40 Tegnologie
1.00 Sakkie en Thomas
1.05 Amigo en Vriende
1.10 Spesiale Agent TR
Sloane
2.00 Topsport
6.00 Nuus
6.15 Teletreffers
7.05 Sp ioen-Spioen
8.00 News
8.35 LA Law III
9.30The Hunter- kyk onder
hoogtepunte
11.45 Late Night Live
I 1.50 Epilogue

T V4
6.03 Redd Foxx
6.30 Mr Belvedere
9.03 Benson
9.29 Hoopcrrnan
9.56 Hotel
10.46 The Tracy Ullman
Show
11.13 TJ Hooker

M-NET
11.30 Revue Plus
12.30 Rendezvous
1.30 Motorsport
2.00 Stoei
4.00 Sokker
OopTyd
6.00 Houston Nights
Intekenare

7.00 Kiss me Goodbye kyk onder hoogtcpunte
8.35 West 57th
9.00 The World Music
Awards
11.00 Commando

SONDAG 27
TVl

«

Bangmaakp rent

10.42 The Hit Squad
11.0 5 Gunsmoke
11.59 S:W.A.T.

M-NET

TV4
6.03 Kupid
9.04 Masada
10.01 227
10.28Sing Country
10.54Topsport

M-NET
7.30 Indiese diens begin

10.30 Portugese diens begin
Intekenare
1.30 The .Adventures of
Teddy Ruxpin
2.00 Storybreak
2.30 A Waltz through the
Hills
3.00 Max Dugan Returns
4.35 60 Minutes
4.50 Panorama
5.30 Runaway with the rich
and famous
Oop Tyd
6.00 Falcon Crest
Intekenare
7.00 Carte Blanche
8.00 Wildlife on One
8.30 The Best of Europe
9.00 Police Academy III
10.20 Newsnight
11.00 Witness in a War Zone
12.35 Perdespring

MAANDAG 28
TV1
6.00 Goeiemore SA
3.00 Teleschool

3.30 OpvoedkundigeTV
4.00 Santa Barbara
4.25 Webster
5.00 Filemon the Cat
5.10 Pumpkin Patch
5.25 Lion Series Bible Stories
5.35 Lassie
6.00 News
6.I5 Graffiti
7.05 The A-Team
8.00 Netwerk
9.00 Elmien Adler
10.00 Topsport
11.00Verhale vandie Klondike
11.50 Oordenking

TV4
6.03 Small Wonder
6.30 Topsport
9.03 Family Ties
9.32 Dynasty
10.24 A Man Called Hawk
11.14The Beam

M-NET
10.30 When Father was

TV4
6.03 Easy Street
6.30 Topsport
9.04 The Colbys
9.58 Die Ongehude Vader
II.219t05

M-NET
6.30 Tennis
10.30Return to Oz
12.I5 60 Minutes
2.30 Telygames
3.00 Bye Bye Braveman
4.30 West 57th
5.00 The Diplodos
5.30 The Adventures of the
Galaxy Rangers
OopTyd
6.00 Loving
6.30 Dear John
Intekenare
7.00 The Mirror Crack'd
8.40 West 57th
9.00 The Last Hard Men kyk onder hoogtepunte
10.35 Money Programme
11.00 When Father was
away on Business

TVl

6.00 Fame
9.04 Into the Darkness 'n

1.30 Pinocchio
1.55ZEf!
2.05 Once Upon a Time...
Life
2.30 The World of
Audubon
3.30 Th e Prodi gious
Hickey
4.30 Collage
5.20 Time Flyer
6.1050/50
6.50 Kruis en Kronick
8.00 Network
9.00 TVI Chamber Music
Festival
10.00 Corelli Concerti
10.30 National Gallery
11.00 Insight

I 1.30 Die Storie agter die
Storie
11.55 Oordenking

DONDERDAG 31

T V4

Night Court is terug met Harry Anderson, Richa rd Mo ll, Marsha
Warfield en Markie Post

ELVISA 'DMEdeel I en
2 wys Ma ndag en
Dinsdagaand op M-net en
gaan oor die lewe van
Frank Sin Ira en sy.vrou.
Ek sweer.

6.30 Tennis
10.30 Witness in a War
Zone
12.10 Rendezvous
2.30 Telygames
3.00 Mannequin
4.30 Teddy Ruxpin
5.00 Wildfire
5.30 Starcom
OopTyd
6.00 Loving
6.30 Valerie
Intekenare
. 7.00 Elvis and Me (deeI2)
9.00 Sokk er
10.00 Carte Blanche
11.00 Highlander

WOENSDAG30
TVl .
6.00 Goeiernore SA
3.00 Teleschool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Silhouette
4.55 Filemon
5.IOZAPMAG
5.25 Lion Series Bible Stories
5.30 River Horse Lake
6.00 News
6.15 No Jacket Required
7.00 Telly Fun Quiz
7.30 Louis Motors
8.00 Netwerk
9.0500s·Wes
9.35 Diagonal Street
10.00 TopSport
I 1.00 Die Ma-Plotters

6.00 GoeiemoreSA
3.00 Teleskool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Dagse Dokter
5.00 Nildaas
5.25 Tekkies
5.57 Kompas
6.00 Nuus
6.15 Uit en Tuis .
7.00 Nagspel
8.00 Network
9.00 War and Remembrance
10·.00 Topsport
11.00 Red River- kyk onder
hoogtepunte
1.05 Face to Face

TV4
6.03 TV4Top 20
6.30 Muzik A La Carte
9.0421 Jump Street
9.58 Night Court
10.25 Misdaad in Miami
11.16 Ripley's Believe It or
Not

M-NET
6.30 Tennis
10.30 Dog Day Afternoon
12.20 West 57th
2.30 Telygames
3.00 Max Dugan Returns
4.35 60 Minutes
5.00 The Berenstain Bears
5.30 The Real Ghostbusters
OopTyd
6.00 Loving
6.30 The Wonder Years
Intekenare
7.00 Revue Plus
8.00 Tennis - 'n Dokurnenter
9.00 Big Trouble in Little
China
10.35 Newsnight
11.00 Mannequin

Keep 'n bettel Tickled Pink · 4
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