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ONDANKS 'n nuwe vlaag van ver-regse ge
weld in die naarn van die Wit Wo lwe, wat
vandeesweek nog drie wi t terreur-aanslae en
verskeie doodsdreigemente ingesluit het, hou
die polisie vol: geen greintjie getuienis Vir die
bestaan van 56 'n organisasie kon tot dusver
gevind word Die: Aile pamflette endreigoproepe
is ondersoek.

Maar in versetlcringe word geglo dat die
Wolwe bestaan uit regse polisiemanne in
verskeie dele van die land wat nie-arnptelik
optree. Die moontlikheid van sarnewerking

Pol itieke waarnemers glo die praktiese
onderstreping van die "Gee FW 'n kans"
wekroep kan die groot twyfelstem in talle
sleutelkiesafdelings terug na die NP laat
swaai .

Dit het voor die naweek begin lyk asof
die DP nie veel van 'n kans staan om meer
as 30 setels te wen nie, terwyl die KP
waarskynlik met hoogstens 45 tevrede sal
moet wees.D ie DP het tans 19setels en die
KP22.
(Berig deur Max du Preez, Breestraat 153,
Johannesburg.)

waarskynlik aile hoop op 'n rnagsba lan s in
die parlement die nek ingeslaan.

Vyfdae voor die verkiesing het politieke
ontleders dit as onwaarskynlik beskou dat
die NPminder as 90 van die 166 setels in die
Volksraad sal inpalm. '

Woensdaghet Vrye Weekblad van 'nhoe
bron vemeem dat die regering die klimaat
van wit vrees verder gaan aanstig met be
weringe van 'n nuwe ANC-aanslag op die
verkiesing en die toesluit van talle buite
parlementere leiers. Afrikaanse koerante is
gevra - en die SAUK aangese- om te help
om die atmosfeer voor te berei,

Donderdagmiddag het die nuus begin
inkom: FW de Klerk se die polisie het 'n
"terreumetwerk" oopgevlek van terroriste
wat die land ingesypel het om die verkie
sing te ontwrig; die polisie kondig aan dat
alle stembusse Woensdag afgebakenen mense
deursoek gaan rd om aanvalle te voorkom;
tientalle aktivi ste is aangehou ; en klopjagte
is by die kantore van 'nwye reeks versetgroepe
en vakbonde uitgevoer. .

"'MDM' is eenvoudig die jongste Weer
gawe van die 'swart gevaar' -kreet," het die
mede-leier van die Demokratiese Party, dr
Zach de Beer, gister gese,

Die NP se propagandamasjien - wat die
SAUK. die Afrikaanse koerante en die Citi
zen insluit - het die bree demokraties e
beweging en sy veldtog van 1ydsame verset
baie suksesvol gedemoniseer in die oe van
twyfeIendewit kiesers en dit toe ewe suksesvol
aan die DP verbind.

Maar,soos met yorige verkiesings, gaan
die NP na 6 September weer Pik Botha he
om te bedank. In 'n kort tydj ie het hy nie
minder nie as vier Afrika-staatshoofde uit
die hoed getrek om met De Klerk te
beraadslaag en sodoende sy beeld as staats
man gevestig: Joaquim Chis sano van Mo
sambiek, Mobutu Sese Seko van Zaire,
Kenneth Kaunda van Zambie en Mets ing
Lckhanya van Lesotho.

I

FW, en ANC-spook,
kan NP se bas red

ax du Preez

DIT werk weer: dieNasionale Party
gaan sy bas Woensdag red met die

hulp van 'n groteske drogbeeld van
'n "gewelddadige aanslag op wit kie

sers" teen stemdag en 'n landwye too;!aan
op aktiviste.

Die optowervandie ANCIMDM-spook,
saam mel die slagkreet "Gee FW' 'n

kans", het die NP in die laaste
pylvak van die verkie

singsveldtog waar
skynlik van 'n ern

stige afsldlfering
van steun na links
ennaregsgered.

DieNPhet sy
twee troeflcaarte

die laaste twee
w e ke

meesterlik
gespee l

e n

Gerwel van UWK,die opvoedkundige Frank
lin'Sonn, UDF-leier Murphy Morobe, Cyril
Ramaphosa van die NUM en Sidney Mafumadi
van Cosatn.

Die afgevaardigdes nadie beraad het gister
001 steun toegese aandie grootsteenkeleoptrede
van verset wat OIl 5 en 6 September 10m lei tot
grootskaalse wegbly-aksies deur werkers,
studenteen skoliere. In 'n uitsonderlikeoptrede
vaneenheXl skaarCosalu, NactlJ endieonafhank:
like vakbonde hul tans by die nasionale
versetveldtog wat deur die bree demokratiese
beweging aang evoer word. Volgens skool
hoofde in Jo hannesburg en Kaapstadhet hon
derde skoolkinders reeds met wegbly-aksies
begin.

Honderde mense regoor die land is die
week in heg tenis geneern terwyl hulle besig
was o m vreedsaarn te betoog of om
apartheidswette te ignoreer. Daarwas Die sprake
van geweld by enige van hierdie aksies nie.

Die optrede teen aktiviste is 'deur 'n poli
siewoordvoerder bevestig, Volgens hom tree
die polisie Die net OIl teen die brei! demokra
tiese be weging nie, maar teen diegene war die
verkiesing wi! ontwrig en wetlike beperking
op hulself omverwerp.
(8erig deur Elsabe Wesselsvan Breesuaat 153,
Johannesburg.)

ElsabeWessels

DIE kragdadige optrede van die regering teen
aktiviste binne die bree demokratiese bewe
ging stuur OIl die vooraand van die verkiesing"
OIl bittere konfrontasie af.

Die konfrontasie is grootliks dem die
Nasionale Partyse verkiesingstaktiek OIl die
spits gedryf en kan die nuwe FW de KIm
regering rui 6 September in 'n ernstige krisis
dompel.

Die polisie het sy landwye toeslaan op
buite-parlementeregroepe die Iaastepaar dae
verder verskerp. Honderde leiers en deelne
mers aan die veldtog van vreedsame protes
word reeds aangehou. Daarisook OIl diehuise
van vakbondleiers en die kantore van Cosatu
en Nactu toegeslaan.

Leiers van die bree demokratiese bewe
ging, vakbondleiers en kerlcleiers het die toe
name in konflik gister op 'n "spitsberaad" in
Bishopscourt, Kaapstad, veroordeeL

Deelnemers aan die beraad - wat deur
Aartsbiskop Desmond Tutu gelei is - he t hulle
verbind totdie huidigeveldtog van vreedsame
verseL Deelnemers is egter gemaan om dis
siplineaan diedag te leorn geweld tevoorkom.
Staatsgeweld is skerp veroordeel. Die beraad
is bygewoon deur onder andere prof Jakes

Konfrontasie
op die sits
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Amerika gee De
Klerk sesmaande

Verset breiuit
en so ook
polisie-optrede

-

Leah Tutu en Dorothy Boesak
was in die optog watdeurdie Federa
sie van Suid-Afrikaanse Vroue, die
Black Sash en die United Womens'
Congress gereel is. Die vroue wat
met hul plakkate in die straat gaan sit
het voordat hulle in polisievoertuie
weggery is, het Woensdagaand in
die hofverskyn voordat hulle vryge
laat is. Volgens 'n polisieverslag is
die vroue in hegtenis geneem omdat
hulle geweier het om hul betoging te
staak.

In verskeie swart en bruin
woonbuurte in die Kaap is konfron
tasie tussen jeugdigesen polisie besig
om groter afmetings aan te neem.
Daar word berig OOt die oprig van
verperrings en klipgooiery in talle
woonbuurte voorkom. Volgens
gemeenskapsleiers is die optredes
nie aan die versetveldtog gekoppel
nie, maar, eerder uit reaksie teen
polisie-teenwoordigheid in die town
ships.

Die DP-LP vir Groenpunt, Tiaan
van der Merwe,betdie week 'n beroep
op die minister van Wet en Orde,
Adriaan Vlok, gedoen om polisie
ciptrede in die Kaap te ondersoek.
, "Dit is vir my duidelik dat die
geweiddadige optrede van sekere
polisie-elemente teen protesoptogte
groot spanning in swart woonburte
veroorsaak en dit onmoontlik maak

, virswartpolitiekeIeiersomvredeen
dissipline tydens politieke aktiwiteite
te behou," sa Van der Merwe.

In Oos-Kaapland is die streeksekre
taris van Cosatu, DeniS Nebr, in
begtenis geneem en kort daama weer
vrygelaat. In Oos-Londen en King
Williams Town bet polisie toegeslaan
op skoleproteste teen afsonderlike
onderwys.

In Kimberley is agt mense mi 'n
, plakkaat-optog in hegtenis geneem.

Georganiseerde werkersgroepe
loods vandag 'n landwye aksie van
beswaarteen dieWetop Arbeidsver
houdingem deelvan die versetveldtog.

Van 16Septernbertot130ktober
loods die nuwe vakbond-front 'n

'nasionale protesaksie teen sake
ondememings in die sentrale sake
gebiede in stede en dorpe oor die

, hele land.Cosatu, Naduenonafhank
like vakbonde sal die aksies lei,

Op 12 September, die 12e her
denking van Steve Biko se dood,
gaan Nactu en sy b(:mdgenote in die
swartbewyssyns- en die Pan-Afri
kanistiese beweging vra vir 'n OOg
van nasionale protes teen die Wet op
Arbeidsverhoudinge. Aanduidings is
datCosatu en sy bondgenote daarby
sal aarisluiL Daar is weer eens 'n
beroep gedoen op deelnemers aan
die protesaksies om op 'n gedis
siplineerde~ vreedsame wyse op te
tree. '

* 'n Kerkdiens wat alle Suid
,Afrikaners -op die vooraand van die
verldesing oproep tot vrede" word
Saterdag in Soweto se Jabulani
amfiteater gehou, volgem die sekre
taris-genaaal van die SA Raad van
Kene, Frank Chikane. Met die ter
persegaan was dit nog onsekerofdie
regaing toestemming gegee het vir
die buitelug-vergadering. Die diens
sal deurChikane,dr Allan Boesaken
aartsbiskop Desmond Tutu toe-

r gespreet word.
Volgens Qrllcane is diediens deel

van die "Staan vir die Waarbeid-
veldtog watdeurkerkleiers Iandwyd
beginis in solidariteit metdie -~tem

lose massa".
(8e,rig detlr Elsab6 Wessels, Charles
leonard ,en Anton, Steenkamp van
8nI6slnIal153,Jchannesburg)

Afrika.
'In die lig van verskerpte optrede

teen vreedsameprotesteen:lezs in Suid
Afrika is WolpeenledevandieHuis
van Verteenwoordigers egter nie so
optimisties ocr De Klerk se bereid
willigheid om apartheid te beeindig
nie,

WoJpesa hy staanskeptics teenoor
De Klerk se vermoe om 'n funda
mentele nuwe rigting in te slaan en
verwysna polisie-optrededieafg~ 
drie weke.

'n Amptenaar in die Busb-admi
nistrasie se die huidige optrede word
niein'nernstigeligbeskounieomdat
dit vertOlk word m 'n poging om die
NP se posisieopsterndagte vmterlc.

Kongresleiers en ledevan dieBush
administrasie stern egter saam dat
daar van De KIerk verwag sal word
om die noodtoestand te beein.dig en
vreedsame verset toe te laaL

'Volgens ainptenare stem James
Baker. Bush se minister van buite
Iandse sake - wat as 'n De KIen
ondersteuner bestempel Word. saam
dat De Klen die sowat vyf tot ses
maanae gegun meet word.

Volgens Wolpe sal nuwe wetge
wing, wat 'n algehele handelsbojkot
teen Suid-Afrika afdwing. vroegvol
gende jaar goedgekeur word indien
DeKlerknieaan verwagtingevolOOen
nie.

Volgens Wolpe On nuwe cleo
nomiese druk ook toegepas wold
deur verpligte voorwaanIes te stel
voordat Suid-Afrikaanse Ieningskuld
len bedrae van biljoene nmdc vol
gende jaar berskeduleer word.

Hoewd BliSh self nie ten gunste
van uitgebreide sanksics teen Suid- ,
Afrika is nie,se Wolpe die B~
regering is nie ideologiesgdanttee;n
cleonomiese en diplomatiete druk
op Sui<i-Afrib'nic.

Trevor Manuel

derwys en Opleiding op die
Strandgebied stopgesit. Sapa berig
OOt die groep beswaar wou maak
teen die bantering vanswarl onderwys.

Die menseregte prokureur Willie
Hofmeyr, watverledeweekin Kaap
stad in aanhouding geneern is en
sedert verlede week op 'n eetstaking
is, is met interne bleeding in die
hospitaal opgeneern, se sy pa.

Sowat 100 vroue is Woensdag
tydens etensuur in die middestad van
Kaapstad ingevolge die Wet op
Binnelandse Veiligheid in hegtenis
geneem nadat sowat 250 vroue met
plakkate na die Britse ambassade op
pad was met 'n petisie waarin die
Britse premier Margaret Thatcher
versoek word om druk op die Suid
Afrikaanse regering te plaas om te-.
regstellings te staak.

Eisabe Wessels, Anton
5teenkamp en Charles

Leonard

SUID-AFRIKA se waamemende
staatshoofFW de KIm moet binne
ses maande Illidie veildesing bewys
kanlewer datapvth:idq>gehefword.
Faal De Klerlc sal Suid-Afrika
bemieude sanksies van Amerika in
die gesig staar.

Dit was Howard Wolpe, voorsit
tervandiesub-komiteeoorAfrikain
die ArnerikaanseHuis van Verteen

, woordigers, se waarsIruwing die week:
aan De Kim.

"Ek hoop De KIerk sal sy kans
benutomonderhandelingevir'nnie
rassige demokrasie te begin. maar
dieNP-regeringsalbaievinnigmoet i
beweeg m hy nie hemieude sanksies
teen Suid-Afrika wil sien nie," bet
Wolpein'nonderhoudrnetdienuus
agentskap AFP gese.

Hoewel die Amerikaanse presi
dent George Bush nie ten gunste van
sanksies teen Suid-Afuka is nie, se
amptenare in die Bush-administra
sie dat Amerika se veIbouding met
Suid-Afrikasal vertroebel indien De
KIerk nie vordering met onderhan:
delinge toon nie.

Suid-Afrika word in Januarie in
die Kongres bespreek. Indien daar
geen teken van hervorming is nie,
sal hemieude druk op Bush geplaas
word om teen Suid-Afrikaop te tree,
se 'n amptenaar.

Hoewel die Bush-administrasie
sy beleid ocr Suid-Afrika hersien
bet, is die uitslag nog nie bekend nie.
Bush bet egter tot nou toe nie die
Suid-A.frikaamekwessie aangespreek
nie. Daar word beweer dat hy De
Klerk 'n k:ans wilgun om self apart
heid te begin aftakeL

Verslreie senior81npte1l11IC sahulle
verwag "buitengewonc politieke
buigsaarnheid" oOOer 'n De Klerlc
regering en voorsien nuwc geleent
hede vir helVorming enonderbande
ling tussen wit en swart in Suid-

DIDSENDE skoolkinders het
gister in 'n onverwagte wegbly
aksiehulsteunaandievierweek
oue versetveldtog toegese, Meer
as 5 000 skoolkinders aan die
Witwatersrand hetgisteruitprotes
teenWoensdag severkiesing van
die skoolaf weggebly.

Die week is gekenmerk deur
verskerpte polisie-optrede teen verset
aksies landwyd,

InJohannesburg is 11 mense gister
in 'nbeioging buiteCosatu se hoofkan
toor in hegtenis geneem. Hulle het
protes aangeteken teen die polisie
klopjag op die huis van Cosatu se
hoofsekretaris, Jay Naidoo: Die polisie
het daama op die hoofkantoor van
Cosatu toegeslaan.

Wits-kampus is gister deur poli
sie beset om 'n vergadering te stop
waar 'n gemuilbande organisasie, die
Black Students Society, sou optree.
Die vergadering is volgens die
noodregulasies verbied. Traanrook
is afgevuur om 'n groep singende
studente te verwilder.

In Durban is vier leiers van die
bree demokratiese beweging, onder
andereUDF-Ieier Trevor Bonhomme
en die streeksekretaris van Cosatu,
Sipho Cele, in aanhouding genee~.

Daar is ook op vakbondkantore in

die stad toegeslaan.
In Kaapstad is verskeie leidende

aktiviste, onder andereTrevor Man
, uel vandie UDF, dieweek in klopjagte

in aanhouding geneem.
'n Protesoptog van tussen 200 en

300onderwysers, almallede van die
Demokratiese Onderwyssersunie, is '
gister deur die polisie buite die kan
tore van die Departement van On-

Mark Behr

tussen di~ groepe word ook nou genoem. . . .
Nie 'n enkele aanvaller of pamfletskrywer lS sover in hegtenis

geneem nie. Die slagoffer van een van die aanslae, die Pretoriase
aktivis Louis Bredenkamp, het bevestig OOt hy 'n registrasienommer
van die motor - waarindie twee witmans w:u wat Dinsdagnag sko~e
voor sy huis afgevuur het - bekom het. Die motor is op Swartklip
naby Rustenburg geregistreer.

Intussen verneem Vrye Weekblad dat die gesin Schoon van
Pretoria, wie se motor die afgelope naweek aan die brand gesteek
is deur twee polisiemanne opgepas word. Die voorval hou verband
met Alette Schoon,'n lid van Studente vir 'n Demokratiese Samele
wing(SOS),een vandieorganisasieswatdeelneem1m die versetveldtog

teen busapartheid. '.
Bredenlcamp sa hy wil nie polisiebeskerming he nie. "Ek sal.me

veiligvoelnie," sehy.Skoteisooknadiehuis vaneerwIvor Jenkins,
organiseerder van die busverset, gevuur.

Bredenlcamp, Jenkins en die gesin Schoon. het saammet .an~r
organiseerders van die versetveldtog doods?reig.emente van d!e Wit
Wolwe ontvang. In die meeste gevalle het die Wit Wolwe gese ~ulle

weet waar die mense en hul gesinslede werk en wat hul bewegmgs

~ If
Die Wit Wolwe beskik oor gesofistikeerde wapens en se s

plofstof en betbaie goeie inligting oor die aktiviste teen wie hulle
terreurdade beplan. ,

Sedert die hofsaak van die massamoordenaar Barend Strydom
waarin hy homself as 'n leier van 'n Wit Wolf-~I bes~f het, het
sluipmoordaanvalleopindividue,~valle~p ~ti-apartheids~ep~
en die verspreiding van doodsdreigemente m die naamvan die Wit
Wolwe toegeneern.

Tienata1le regse terreurdade landwyd waarv~die Wit Wolwe
verantwoordelikheid aanvaar bet, het sedert die Strydom-moorde
voorgekom. Dit sluitin die moord q> David Webster, bomontploffings
by die huis van die NP-kandidaat Boy Geidenhuys, moorde op
Swapo-Iede in Namibie, varlckoppe by moskees en die sluipmoordpo-
ging vroeer vandeesmaand op Mark Bebr. ,

EIke dreigbrief wat tot dusver aan aktiviste of koerante gestu~r

is, eindig metdie woorde-Lank leef Barend Stryd~m!Lank leefdie
Wit Wolwe!" Nie een van die Wit Wolf-voorvalle lS tot dusver deur
die polisie opgelos nie. ,

Kol Vic Haynes van die polisie se direktoraat van openbare
betrekkinge het aan Vrye Weekblad gese: "Geen greintjie inligting
vir die bestaan van 'n WitWolwe-organisasie ken tot dusver gevind
wordnie,hoewelalle gevallevanpamfletverspreiding,dreigoproepe
en so meecon~ word."
- Op'n vraagoar hoekom polisic-ondersoeke na regse terreur neg

nibopge1ewerheten niemandin hegtenis geneem is nie, hetHaynes
gesCsommige~~,~~pgelos_waargeen1eidJade~

--n mneer gevin([W01U me.
,"In baie g6ane was daar'n duide1ike gebrek aimsamewet1dng

vanuit sekereoorde. Die ondelsoekbeampres doen hul bes, maar
sonder inligting is dit 'n baic moeilikc taak. Die ondelSoeke gaan
nietemin voem: bet Haynes gese. ,

Hy se die polisie bet nog geen leidrade gekry dat enige poli
siemanne by die regse terreur belrokke is nie. Hulle het ook: geen
idee waner mense daarvoor verantwoordelik is en of dit enigsins
verband boo met ver-regse organisasies soos dieAWB of BBB nie.

, Die sekretaris-generaal van die SARI\. eerw Frank Chikane, bet
vandeesweekdieregeringveroordeel omdathulle in gebreke bly om
verregse terreur te veroordeel. Dit skep '0 klimaat vir verdere '
gewe1d, bethy gese.

, AlgemeneSekretaris

Aansoeke van gekwalifiseerde persone word vir bogenoemde
aanstelling ingewag.

U 'aalesal weesom te verselcerda' wetli1ce vereIs'es'nagekom
word, en u moe' ultvoerende komitee-vergaderlngs reel,

bywoon en die nolUie neem. U sal optree as dIe organisasIe
se openbBrebeampte, met top-bestuur skakel en lede by

, , dlsslpiinereondersoeke verteenwoordig.

'Die salarls Is onderhandelbaar.
'n Matrleksertlflkaat en tweetallgheld Is 'n voorverelste.

Uitstekende byvoordele.

Aansoeke, verldeslik op dieamptelikeaansoekvorm, tesame met
'n volloo199 CV, moetdie

Unlesekantora, Posbus60045,Langlaagte,2102 21.die sa Vleer,
York House hJvKerk- en Rissikstraat, Johannesburg 2001

-lo6r16hOOop 15 Septemberbereik.

V1rverdere Inllgtlng en 'n amptellke aansoekvorm skakel (011)
836-9679 01 (011) 838-1363
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townships uit te kom. Dit terwyl daar
volgens berekenings 43 skole in
Johannesburg is wat die gevaar loop
om gesluit te word.

Pretorius het aanvanklik ingestem
tot 'n onderhoud, maardit laterafgestel
omdat die TOD hom nie toelaat om
enige onderhoude te voer nie. Hy het
wei gese:"Moet net asseblief nie my
kinders seermaak nie. Op die ou end
werk ek maar net in belang van die
gemeenskap.

"Terwyl die grootmense onder
mekaar baklei, is dit die kinders wat
seerkry. Ek kon al lankal van hierdie
skool af weggegaan het, maar ek het
'n visie wat ek wil volbring., Ek sal
nie ophou voor ek dit bereik het nie.
Op ons stil manier doen on~ reuse
werk hier."

Dr Bredenkamp het gese daar is
geen "anderskleurige" kinders in IH
Harris nie. Nadat Vrye Weekblad
dieTODdaaropgewyshetdatditnie
waar is nie, het hulle gese hulle stel
verdere ondersoek in.Dit is onmoont
lik dat die TOD onbewus van die'
swart leerlinge is, omdat inspeksies
gereeld by skole uitgevoer word.

DrBrederikamp wou nie die vraag
beantwoord as sou daar swart kin
ders by IH 'Harris toegelaat word,
hoekom nie ook in ander skole nie?

Gerrit Viljoen en Stoffel van del
Merwe, se dat die vier die afgelope
tydlanken gereelden sonder welslae
met Mandela onderhandel het.

."Tog beskuldig hulle dieDP OOt
ons met die ANC praat. Ons dink dit
is vals en uiters skynheilig," lui die
advertensie."Ons het geen idee
hoekom dit geweier is nie. Ons het
gehoordit is te negatief. Dk is natuurlik
belaglik, want wat van al die nega
tiewe advertensies wat die NP oor
ons geplaas het. Dink maar aan die
een oor die drie blinde muise," se
Hennie Bester, die DP-kandidaat op
Stellenbosch.

* Kobie Coetzee, minister van
Justisie, hetvandeesweek in 'n'0I1
derhoud met Beeld gese Mandela is
'n man van begrip en integriteit wat
as gematig beskryf kan word.

Coetzee het gese die vrylating
van Mandelasal "ongetwyfeld" mi 6

.September die aandag van die waar
nemende staatspresident, FW de
Klerk, geniet.

(Berig deur Je Pauw van Brel!straat 153,
Johannesburg) ,

Jacques Pauw

Maxdu Preez

by die NP-LP vir Jeppe, Hennie
Bekker, gehoor het, het Pretorius
genader om 'n artikel 'oor die ge
mengde skool te skryf.

Die vraag onstaan oor die dub
bele standaarde wat die TOD hier
lOepas: hoekom word dit by IHHarris
toegelaat, maarnie elders nie? Is dit
weens die feit dat die skoal uit die
openbare oog is en hoofsaaklik vir
~~lligekindersvoomeningmaak?

Daar is duisende swart kinders in
Joubertpark en Hillbrow wat elke
dag ver moet reis om by skole in die

Die:Burger wefer.
. .

'negatiewe' DP~
advertensie

DIE Burger het vandeesweek 'n
advertensie van die Demokratiese
Party - waarin die Nasionale Party
van valsheid en skynheiligheid
beskuldig word omdat die party al
lankal met die ANC onderhandel -
geweier. .

Die advertensie, opgestel en
.uitgegee deur die organiseerder van
die DP op Stellenbosch, Jan Bester,
beskuldig die NP daarvan dat hy al
lank en intensiefmet die belangrikste
ANC-leier, Nelson Mandela, onder
handel.

Die advertensie, onder die opskrif
"Kyk net wie praat almal met die
ANC", is deur Die Burger geweier
omdat dit te "negatief" sou wees. Dit
is glo die eerste advertensie in die
huidige verkiesingstryd wat geweier
word.

Dieselfde advertensie het egter
pas in die Stellenbosse koerant Eike
stadnuus verskyn. Die koerant is soos
Die Burger 'n Nasionale Pers-pub- .
likasie.

Die advertensie, met foto's van
" ministers Kobie Coetzee, Pik Botha,

Eschel oor die
lang messe .in
diekabinet .

Jacques Pauw

'My skooI is
oop vir die
gemeenskap'

vir 529 kinders. In 1985 was daar
nog 378, maarvanjaar is daarnet 190
leerlinge oor.

IHHarris is'n armskool, vasgedruk
en weggesteek teen die spoorlyn langs
die Doornfontein-stasie. Die
skoolgronde is met hoe doringdraad
omhein en veiligheidswagte patrol
leer die terrein. Speeltye is daar
verskeie swart en bruin kinders wat
saam met hul wit rnaatjies op die
speelgronde speel.

Vrye Weekblad, wat aanvanklik
van die swart leerlinge in IH Harris

"

DIE spookvan die Inligtingskandaal het. Hy vertel byvoorbeeld hoe: * Pik Botha die hele 'episode om'
van tien jaar geledesal nie gaan Ie *PW Botha drie keervir Connie die Rubicon-toespraak gebruik .het
solank Eschel Rhoodie, sekretaris Mulder 'n senior kabinetspos om PW Botha te diskrediteer en hoe '

'_. van Inligting tydens die stortnegtige ~. -aangebied het nadat hy.na.die.Kon__._dit.~e...begin..van...die..eiIlde~v.ir....diec_~~_
periode, nog lewe en 'n tikmasjien en serwatiewe Party oorgeloop het; president was; en
'n hart vol bitterheid het nie. * Botha sy getrouste vriend in die *Rozanne Botha gesweer het sy

In sy jongste boek, PW Botha, kabinet, Louwrens Muller, sal nooit.weer.Nasionaal s~m nadat
The Last Betrayal, gaan Rhoodie aangemoedig het om te staan vir die party haarpa so verraai het .n~.
verder as tevore metbewysedatPW president en hom toe 'n doodsteekin Die boek word deur SA Politics
Botha en sy kabinet van destyds ten die rug gegee het; uitgegee.
volle bewus was van die meeste van
die geheime projekte van die depar-
tement. .

Hy lewer inderdaad oortuigende
bewys datdie hele skandaal deur PW
en Pik Botha gemanipuleer is om
vandiedestydse premier,John Vors
ter, die NP-kroonprins, Connie
Mulder, en die magtige hoofvan die
Buro vir Staatsveiligheid, generaal
Lang Hendrik van den Bergh, ontslae

, te raak en self die politieke mag in te
palm.

Hierin, vertelhyinbesonderhede,
is die Bothas aktief bygestaan deur
die koerante van die Nasionale Pers,
vera! Die Burger en Beeld.

Rhoodie bewys ook dokumenter
dat die waamemende staatspresident,
FW de Klerk, self in 1977 volledig
deur Mulder ingelig is oor 'n wye
reeks geheime en onderduimse pro
jekte van die Inligtingsdepartement.
Mulder het onder meer inligtinggegee
oor hoe die departement verskeie
kerkorganisasies in Suid-Afrika,
Amerika, Brittanje en Duitsland
gemfiltreer het; hoeveel frontorga
nisasies oral oar die wereld gestig is;
en hoeveel internasionale uitgewers,
nuusagentskappe en filmmaatskap
pye op die departement se betaalstaat
was.

Mulder het dit benadruk dat nie
een van die projekte in die jaarver
slag van die departement genoem is
nie. '

Daar is sappige brakkies oor die
onverkwiklike binnegevegte en rug
stekery in die kabinet waaraan veral
PW Botha en Pik Botha (teen John
Vorster) en FW de Klerk en Pik
Botha (teen PW Botha) deelgeneem

Die TOO ontken dit, maar die skoolhoof se:

ontken dardaar enige "anderskleurlge"
kinders in IH Harris is.

IH Harris is 'n TOD-laerskool in
die oostelike gedeeltes van Johan
nesburg-sentraal. Amptelik is dit 'n
witskool, maar nie-amptelik is daar
verskeie swart kinders wat daar

, skoolgaan.
Die skool is een van verskeie

waarvan die voortbestaan bedreig
word deur die afgelope jare se wit
ontvolking van die sentrale gedeel

,tes van Johannesburg. Daar is plek

dis ontoelaatbaar en ons aangese om
af te klim. Daama het hulle my en
Peter in hegtenis geneem en na Pre
toriaSentraal geneem. Ditwas omtrent
eenuur. Nege-uur die aand is' ons
vrygelaat en aangese om die vol
gendeoggendin die hofteverskyn." ,

Die ander agt mense is op ander
plekke indie stad in hegtenis geneem.

Sowat 50 wit en swart studente,
meestal van Unisa, wat Woensdag
probeer het om 'n bus naby Unisa te
haal, is deur die polisie beveel om
binne drie minute uiteen te gaan
"omdat hulle besig was met 'n on
wettige vergadering",

Die Anglikaanse biskop van Pre
toria en een van die organiseerders
van die "Staan vir die Waarheid"
veldtog, Richard Kraft, se dis ironies
dat Piet Koornhof in 1979 reeds in
Washington gese het apartheid is

'dood, en dat FW de Klerk nou se
apartheid is nie NP-beleid nie, maar
swartmense word nog steeds deur
die polisie verhoed om op "blanke"
busse en strande te kom.
, Die mense wat gister in die hof
verskyn het, is: Godfrey Legong,
Benjamin Chiloane, Helena Saay
man, Leonard Kgatle, Nomvula
Mahlangu, Patricia Hall, Phillip
Mapanya, Peter Maluleka, Kedibone
Mokgale en Jonas Mohlala.,

'n Swart leerling van die Laerskool IH Harris in Doornfontein
verlaat die skoolgronde. (Foto: Gavin SinclaIr)

DIE swart dogtertjie in haar
skooljurkie het by' die klaskamer
uitgestap, haar Sjinese en wit maatjies
vriendelik gegroet en die skoolgronde
van die staatskool IH Harris verlaat. ;

'n Paar minute later het die skool
hoof, MJ Pretorius, aan Vrye
Weekblad se fotograaf, Gavin Sin
clair gese: "My skool is oop vir die
gemeenskap,"

'n Dag later hetdie direkteur van
die Transvaalse Onderwysdeparte
mrnt (TOD), dr Pieter Bredenkamp,

Pearly Joubert
DIE mede-leier van Idasa, dr Van Zyl Slabbert, het vandeesweek gevra
dat kiesers vir die party, wat eerlik oor onderhandeling in Suid-Afrika is,
moet stem. Daardie party is die Demokratiese Party, wat erken dat dit
moeilik gaan wees, maar bereid is om te onderhandel met diegene wat nie
saamstem nie.

"Dit is tog waaroor onderhandeling gaan, " het Slabbert Woensdagaand '
op Stellenbosch gese, Slabbert en die oud-Springbokrugbykaptein Morne
du Plessis het terondersteuning van die DP-kandidaat op Stellenbosch,
Hermie Bester, gepraat. .

Slabbert se Suid-Afrika het aan die einde gekom van tien jaar van PW
hervorming wat visieloos was en gelei het tot die stigting van die
Konserwatiewe Party en buite-palementere groepe.

Slabbert het die vaagheid van die NP-idees random onderhandelings
beklemtoon. Die NP vra vir 'n mandaat om te onderhandel, maar se nie
waaroor of met wie nie.

"Sedert 1985 is 4 500 Suid-Afrikaners in onrussituasies dood en
50000 aangehou. Dit was doodgewone mense wat moeg was vir onder
drukking en nie Moskou-agente nie," se hy.

OOf die moontlikhede van onderhandeling se Slabbert daaris konsen
sus binne en buite die parlement dat dit moet plaasvind, maar dat alle
organisasies eers ontban en politieke gevangenes vrygelaat moet word.

. (Berigdeur Pearly Joubert vanBreestraat t53, Johannesburg)

Tien in hot oar
bus-apartheid

TIEN mense het gister in die hof
verskyn op aanklagte van"sameswe
ring" en die verbreking van die Wet
op Afsonderlike Geriewe weens hul
vreedsame prates teen bus-apartheid
in Pretoria.

Nog drie mense, eerw Gideon
Makhanya, Sandy Lebese van die
Pretoriase Raad van Kerke en David
Setsepa het Dinsdag in die hof ver
skyn. Hulle is ingevolge artikel 18
van die Wet op Binnelandse Vei
ligheid aangekla. Hulle is nie gevra
om te pleit nie. Landdros M de Kock
het die saak uitgestel tot 3 Oktober
en hulle op borgtog van RlOO elk
vrygelaat.

Ben van die mense wat gister in
diehofverskyn het, Trish Hall, vertel
wat Woensdag gebeur het: "Ek en
twee van my vriende, Vusi en Peter
Maluleka, het by die kondukteur van
'n 'blanke'bus in Kerkstraat kaartjies
gekoop en opgeklim. Ons het gaan
sit, maar die bus het nie vertrek nie,
Peter het na 'n tydjie aan die ken
dukteur gevra of ons enige ongerief
veroorsaak, maar sy het gese niks is
verkeerd nie. '

"Vusi het afgeklim, en 'n paar
minutelaterhetdiepolisieopgedaag.
Hulle het gevra wat ons doen, en ek
het verduidelik dat my vriende graag
saammet my wil ry. Hulle het gese

Anton Steenkamp

NUUS
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Omtrent 200 werkers is aan~ekla omdathulleop die trein gesing het.
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AKSTEGROEP TEEN SENSUUR

Tel:(H) (W): _

Posaan: Anti-Censorship Action Group, Posbus260425,Excom 2023•

Ac

Naam: --'- _

Posadres: _

_________-'- Kode: _

A

teen Sensuur (Anti-Censorship Action Group) gestig.
Die doel van ACAG is 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 veg saam met ons. Word 'n lid van ACAG. Die
lidmaatskapfooi is RIO perpersoon en R20 per groep. Vul
hierdie koepon in en posdit vandag nog. Ons maandelikse
nuusbrief, Update, hou lede ten volle ingelig oor aIle
sensuuraksies.

. 'n Biblioteek van persknipsels oor sensuur is ook
beskikb~arvir n~v~rs~rsen lede van diepubli~k. . 00

VIr meer inligting, bel (011) 331-3517. .

r - - - - - - - - - -D J A, ek wilsaam vegteen sensuurwant ek het die regom die
waarheid te weet. Ek sluit hierbymytjek/posorder vir RIO in,I gekruisen uitgernaakaan die Anti-CensorshipAction Group. (Drukskrif

asseblief.)

I
I
I

Strawwe maatreels
Die sensuurwette van Suid-Afrika tas elke aspek van ons

lewens aan - van die verbod op die geskrewe woord tot die
stilmaak van mense, Daar is 477mense 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.

Sensuur steek die waarheid weg, maak opposisiestemme
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 en impotent

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-dieAksiegroep

Web van stilte
. Met die uitroep van die Noodtoestand in 1985het die

regering sensuur verskerp en daardeurdie 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 virdie 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.

4 . VryeWeekblad, 1 September 1989
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Geheimsinnige moordejaag Venda ophol

Die Kaap is aan die brandt
ID Mkize Sekonder in Guguletu
probeer byleher, het die polisie met
minagting traangas onder die groep
ingeskiet.

Tutu het verklaar dat die groep in
die proses was om vreedsaam te
verdaag toe die polisie traangas begin
skiet het.

Slegs 'n uur na die Guguletu
debakel, het die polisie 'n vreedsame
protesoptog van dosente en student
van UWK wat binne die kampus
beweeg het, met traangas verwilder.

Selfs die rektor van die UWK, '
prof Jakes Gerwel, moes saam met
die Direkteur van die Skiereilandse
Technikon, Franklin Sonn, skuiling
soek om die traangas te ontsnap.

, Hierdie polisie-optrede het ook
gepaard gegaanmet 'n grootskaalse
aanhouding van studente en akti
visie.

In die afgelope ses weke is reeds .;
50 studente, akademici en aktiviste 
onder andereTrevor Manuel (UDF),
Graeme Bloch (WCEF), Gareth Ros
siter (ldasa) en Eugene Paramoer
(WECSCO) - deur die veiligheidspo
Iisie aangehou.

Die protes in die Wes-Kaap gaan .
in wese cor die teenkanting Vandie
demokratiese gemeenskap teen die
apartheidsverkiesing van 6 Septem
ber.

Die protes is voorts deel van die
landwye Defiance Campaign wat sy
hoogtepunt in die eerste ses dae van
September behoort te bereik,

Die eerste georganiseerde De
fiance Campaign is op 6 April 1952
teen die apartheidswette geloods.

Die feitdat37 jaar van verdrukking
en viktimisering nie die vlam van
verset kon uitdoof nie, bewys dat die '
strewe na bevryding op die lange
duur die magte van verdrukking sal
oorwin. '

studente is nie bereid om na die
beleerde kampus terug te keer .
nie.

"Ons het Johannesburg toe
gekom om steun van die bree
demokratiese beweging vir ons
stryd teen die tuislandregering te
kry.

Vanweeons geografiese posi
sie is ons buite die kollig en pro
gressiewe mense en organi-sasies
vergeet van ons," het een van die
studente gese.

'n Rooms-Katolieke priester,
wat ook nie sy naam bekend wi!
maak nie, het uit Venda gebel en
aan Vrye Weekblad gese dat die
aanhoudings en aanrandings'
voortduur. Veral kerkmense is nou
die slagoffers van die aanslag, se.
hy.

._.
Op23 Augustus het polisie-optrede

egter 'n nuwe laagtepunt bereik.
Terwyl Aartsbiskop Tutu en ander
gemeenskapleiers 'n skoolkrisis by

skuil in Suid-Afrika,
Vier van die studente - wat uit

vrees vir aanhouding nie hul name
bekend gemaak wil he nie - het die
week aan Vrye Weekblad vertel dat '
hulle reeds 'n struktuur in Suid-Afri
ka op die been gebring het om die
onafhanklikheidsvierings tee te staan
en te sorg dat die boikot- en wegbly
aksies slaag. HuIle tree op onder die

. vaandel van die South African Youth
Congress.

Beneweris die skole en kolleges
is die Universiteit van Venda ook
byna verlate. Veiligheidsmagte van
die tuisland beset die kampus en

.. ... ...

hulle met swepe afgeransel het, en
selfs onderwysers wat leerlinge wou
beskerm, is me deur die polisie ont
sicn nie.

soortgelyke vreemde omstandighede.
Na massavergaderings op 17 en

25Julie slaan die Venda-polisie en
weermag toe, neem nog teenstan
ders van die regering in hegtenis en
beset die meeste dorpies en town
ships van die tuisland. Die )TIense
word aangehou onder artikel28 van
Venda se Wet op Binnelandse Vei
ligheid en word geen besoeke van
regsverteenwoordigers toegelaat nie.

Die Venda-regering kondig op 1
Augustus 'n noodtoestand af.

Sommige priesters, jeugdiges en
studente wat aanhouding en marte
lingvrees, verlaat die tuisland en

verminktelyk van Richard Netshutun
gulwane gevind; die meeste van sy
liggaamsdele is vermis. Sy dood
word in geheirnsinnigheid gehul. Die
polisie beweer hy was in 'n mo
torongeluk betrokke.

Op 10 Julie tref 'n skoleboikot
die hele Venda mi aanhoudings en
aanrandings van studente wat die
geheimsinnige dood in 1988 van 'n
onderwyser, Mukhosi Mavhina,
herdenk het. Venda-inwoners se sy
dood was 'n rituele moord. Sy
moordenaar is nog op vrye voet.
Vier dae later verdwyn nog 'n per
soon, Victor Matheiwane, onder

gramme.
'n Nuwe dimensie van die pro

tesveldtog was dat geestelikes, on
derwysers, akademici en ouers op 'n
ongeewenaarde skaal hulself by die
protes van die studente geskaar het.
Onderwysers het saam met hul leer- .......
tinge in plakkaat-demonstrasies begin
deelneem en in Bishop Lavis en
Elsiesrivier onderskeidelik het on
derwysers in vreedsame opmarste
na polisiekantore die vrylating van
aangehoude studente gaan eis.

Op 8 Augustus het onderwysers
· en leerlinge cor die hele Skiereiland
. hul skole om twaalfuur gesluit en
saam "rallies" op verskeie punte
gehou.

Daar het egter ook 'n plaaslike
· verskuiwing in die intensiteit van'

die protes in die Wes-Kaap plaasge
vind.

Waar die brandpunt van die protes
in 198~ in plekke soos Athlone,
Soutrivier, Kaapstad en Wynberg
gesetel was, woed die konflik die
afgelope paar weke die felste in
Mitchells Plain en in die Noordelike
voorstede soos Elsiesrivier, Valhalla
Park, Ravensmead, Belville-Suiden
Belhar.

Dit is ook duidelikdat die skole in
die platteland nou ten volle polities
bewus is, want intensiewe protes- t
aksies deur leerlinge het in Ceres
(Fred Gaum Sekonder), Paarl (Si
mon Hebe Sekonder), Worcester
(Esselen Park Sekonder), Touwsrivier .
(De Kuilen Sekonder), Stellenbosch,
Vredenburg en Genadendal voor
gekom.

Soos ouder gewoonte het die polisie
genadeloos met traangas, rub
berkoeels, knuppels en karwatseonder
die protesterendes ingeklim.

By Kasselsvlei Sekondere Skool
· in Bellville-Suid is leerlinge em
stige letsels toegedien toe die polisie

Charles Leonard

VENDA is ophol, Opdievooraand
van die tiende herdenking van
hul "onafhanklikheid" is meer as
200 mense - studente skat dit op
sovee! as 400 - in aanhouding,
die meeste skole en kolleges staan
leeg na 'n boikot, rituele moorde
is na'n jaar steeds onopgelos en
nog meer vind steeds plaas, en

, die land gaan volgens verwag
ting tussen 6 en 12 September
larngele word deur 'n wegbly
aksie wat saamval met die
"onafhanklikheidsvierings" .

Op 2 Julie vanjaar is die erg

DIEWe')·Kaap isruin diebrand!
Leuerlikis dit aan die brand.

wantkorflik; gewe/den anargie
is aan die ordevan die dag.

Figuurlik is die Kaap aan die
brand, want die vasberadenheid
van die demokratiese gemeenskap
om 'n verder sprong in die rigting
van politieke bevryding te maak,'
ken geen perke nie.

"Deflence" is die wagwoord op
elke aktivis se Iippe.

Die helde-verering wat die
gestorwe aktiviste, Robert Water
witch en Coline Williams, tydens
hul massa-begrafnis te beurt geval
het op Saterdag 5 Augustus, was 'n
duidelike manifestasie van die in
spirasie watdie "strydende" jeug put
uit 'n frontaanslag op die apartheids- '
regime.

Juis die feit dat Robert en Coline
die slagoffers van 'n bomontploffing
was, het hul heldemoed bo alle twyfel
bewys vir hul portuurgroep.

Hoewel die Defiance Campaign
dus amptelik eers op Sondag 6
Augustus in die Kaap geloods is, het
die helde-begrafnis van Robert en
Coline 'n toon van intense woede en.
vasberadenheid vir die veldtog geves
tig.

Toe die onderskeie ingeperkte
aktiviste in die Kaap - onder andere
Trevor Manuel, Hilda Ndude, Amy
Thornton, ZolliMalindi en Mswonke
Jacobs - een vir een hul inperk
maatreels die Sondagaand in die AME
kerk in Hazendal verbreek, het hulle
inderdaadrigting gegee aandiebran
dende begeerte by die bree demokra
tiese gemeenskap om op 'n direkte
en dramatiese wyse die
apartheidstelsel te konfronteer.

Die wekroep van verset is soos
ouder gewoonte vera! deur die studen
tekorps (die Young Lions) onder
steun. Ondanks die die verbodop die
studente-vereniging Wecsco, is
aksieprogramme in skole in Wes
Kaap1and geloods. Skoollesse het '
plek gemaak vir "mass rallies",
plakkaatbetogings en bewustheidspro-

.,
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Koep voer 3 September en u staan 'n kans om 'n
EPSON LX 800 of STAR LC 10 te wen!

Protea Pick n Pay Sentrum
Highstraat
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Kom sien ons in ons nuwe winkel en gesels met Boet of Johan

* 10 MHZ XT
'R2695,00
101Sleutelbord
640kRAM
360k Siapskyf
12" Dubbelfrekwensie
Skerm CGA &
Hercules
20 MB Seagate
Hardeskyf
1 Parallelpoort
8 Uitbreiding

PC 2000
*12MHZAT
R3800,00
101SIeuteibord
640kRAM'
1,2 MEG Siapskyf

. Multi 1/0 Kaart
'14" r

Dubbelfrekwensie
MONITOR
20 MB Seagate
Hardeskyf
Intydse Horlosie
Seriepoort
Parallelpoort
8 Uitbreidings

Epson LX 800 en STAR LC 10 vir slegs R765,00 e.lk

Die heme/.
neipKoos
Prins/Do

DIE bekende
Afrikaanse skrywer

Koos Prinsloo is pas
aangestel as

boekeredakteur van
Vrye Weekblad.

Prinsloo, wat verlede
jaar die omstrede

Rapport·prys gewen ,
maar nooit ontvang
het nle, sal voortaan

Vrye Weekblad se
boekeblad behartig en
op VryDag se redaksie

dien. Prinsloo was
voorheen by Beeld en

Rapport.

Foto: Andrea Vinassa
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ry Freedom, en Gilfillan bedank uitAppelraad

Lynda GiHillan

Anton Steenkamp

DR LYNDA GILFILLAN bet
vadeesweek nit die AppeJraad vir
Publikasiesbedankomdatsy haar
nie meer met die Raad se toene
mende besorgdheid met "staatsvei
ligbeid" •watdaartoe gelei het dat
rJlmssoosA World Apart en video's
soos The Dakar Conference ver
bied is - kan vereenselwig nie.

"Die IDeeS doeltreffende bydrae
wat 'n mens miskien vandag in
Suid-Mrikatan maak, word gebied
deur die brei alliansie van de
mokratiese sirukture," se Gilm
lan, wat Engels doseer aan die.
Universiteit van Pretoria.·

Toe 51 in 1985 gevra is om op
die Appelraad te dien, bet sy dit

duidelik gemaak dat sy nie in
sensuur glo nie, behalwe waar
kinders byvoorbeeld beskenn moet
word. "Ek dink nie enigiemand
bet die reg om met 'n volwassene
se vrye keuse in te meng nie," se
sy,

Sy bet egter onderneem om die
Wet op Publikasies op so 'n ma
nler te probeer toepas dat sy sever
moontlik geregtigbeid kon bevor
derenruimtekonskepvirvryheid
en demokrasie,

"Vandat die polisie op Cry
Freedom beslag gele het, het ek
egter al hoe meer begin twyt'el aan
my rol op die Raad," se Gilfillan.

"Plaaslike films en films met
plaaslikebelangisoordieafgelope
jaar at hoe strenger gehanteer.

Belangrike dokumentere video's
soos Tbe Dakar Conference en
Destructive Engagement is nie vir
die brei! publiek beskikbaar nie,

"Die Raad het geweier dat A
World Apart op 'n filmfees in
Kaapstad gewys word, en dit bet
berus op wat vir my na deur
sigtige argumente gelyk het,

"Filmssoos TheStick van Dar
ryl Roodt en Mapantsula is erg
gesny.

"Ek bet tot die besefgekomdat
'n werklik doeltreffende bydrae
nie moontlik is binne 'n
apartheidstruktuur Die. Die stelsel .
sal Die enigiets duld wat elitbedreig
nie,

. "Daar is dus min twyfei in my
gemoed dat die enigste uitwer-

king wat my voortgesette teen
woordigheid op die Appelraad
bet, is om daaraan legitimiteit'
en geloofwaardigheid te gee wat.
dit nie verdien nie, veral nie op
die oomblik nie,"

Gilfillan se haarbesoek saam·
met 'n binnelandse afvaardi-.
ging aan 'n afvaardiging van
die ANC by die Vicwria-wa-,
terval vroeer vanjaar, bet nie
haar besluit beinvloed nie, .

"Ek is deurgaans met re
spek en bonikheid behandel,
nieteenstaande my verbintenis
met 'n struktuur so problema
ties SODS die Appelraad - ek is
beslis nie voorgeskryf wat my
lidmaatskap van die Raad be- .
tref Die."

Die boere-aktivismet·die
werkershande en safaripak

Louis Bredenkamp is On
groot, sterk man met on

stewige dosis
vryheidstryd in sy are.
Die afgelope maande is
hy die teiken van regse
doodsdreigemente en

beledigende
telefoonoproepe. Tot die
skote .Maandagaand het

hy hom nie juis aan
hulle gesteur nie.

Vandag vrees hy vir sy
en sy gesin se lewens,
JACQUES PAUW het
met hom in Pretoria

gaan gesels•.

7

daar is ons ereburgers! Nou't ek niks
meer probleme met die polisie daar
ni~" .

As daar ·ren .mens is wat ere
.burgerskap onder die nuwe bewind

'verdien het, is dit Bredenkamp. Sy
eskapades in KwaNdebele is legio:

. soos die keer toe hy 'n vriend met 'n
botteltjie maagwerkmiddel ses
maandeuit die tronk gehou bet en '0

artder keer toe hy 'n aktivis onderdie
polisie se ~ uitgesmokkel het om
PFP-parlements1ede in 'n dran\twirlkel
te ontmoet! .

Hoewel Bredenkamp al vir jare
onderdie oe van die polisie is, be(sy
werklike probleme enkele rnaande
gelede begin toe twee onbekef!?e
blankes sy en ViIjoen se kantore
binnegegaan en deursoek heL Een
van hulle het hom as Viljoen se seun
voorged;)en.. .

Kort hierna het blanke mans,
vermom as poskantoorwerk:eis.· by
syhuisprobeetinkom.Korthiernais
sy drie waghonde vergiftig.. :

. Benewens sy en sy gesin se veil
.igheid wat bedreig word, moes Bre
.denkamp 'n groat prys vir sy poli
tietre standpunte betaal. Hy vertel:
"Mypabetmy VetWelp.My lmishulp
bet baar eietamer in ODS huis en ODS

laathaarskoolgaan in Mamelodiwaar
. sy verder leer. My pa ken dit oog
nooitvat nie en weier om in my buis
telrom. .

uitgenooi om Mamelodi as hul gas te
besoek om self te sien dat hulle nie
sO sleg is nie.

Die weermag' het ook Michelle se
pa,klaarblyklikonbewusvan wieby
is, saamgenooL "Man, het hulle nou
vir ODS 'n spread uitgesit! Maar ek
bet geweier om enige kos van die
weermag te eeL Ek woo met die
generaal praat ocr hulle sIegle rna
nierel·

Bredenkamp bet in 1985 saarn
met dr Abraham ViIjoen 'n aktiewe
rol in Idasa begin speel. Hy bet as
deeltydse koOrdineerder mense soos
parlementslede en ambassadeurs
Mamelodi toe geneem en·aan akti
viste voorgestel.

Baklei
"Twee maande gelede bet by by

my eenoom gelruier en ek bet hom
gaan sien. Die gesprek bet in 'n poli
tieke rigting geloop en onshet begin
baklei. Ek bet nog niks weer van
hom geboor nie. My jongste sussie
bel darem so af en toe. ;:.

"Die opofferings is groot, rna3!
die moeite weed Minstens is ek nou
met ware-en warm mensedemrnekaar

.' met wie ek baie kan deel. Hulle is
Veldtog ooens met 'n trots wat sa dis oris

Sy veldtOg· teen die onafhank- almal se land. So voel ek ook."
likwording van KwaNdebele en die Bredenkamp werk: steeds onVef-:-
tiranniese bewind van boofminister poosd YOOTt om swart en wit nadeT
Skosana bet hom oitIangserebmger~ : aan mebar te bring. "Ek:het nou die
skap van die tuisland besorg.. .dag 'nontmoetiog tussenaktivisteen .

"NegentienheesteBvinfie gek:ent~ ,. Iede van die Demolaatiese party
beid geslag! Ek en Abraham bet nie,.· gerei!J. "Dit was 'n teleurstelling. Jf
f!IOOi geweet wat gaan gebeur nie. ,.,' weer,omblankes bet soveelluister_;
Ons bet met sy stomu motortjie en .' '.wed: om te doen. Maar ODS wit~
oopnekhemde.daaropgedaageblangs':almal om eie ag~ in andet se'
die Mere's parkeer. Die hooIminis- . '.:keleafdn1k." '
letS vanLebowa en Kangwane.Ondanks al die dn:igemente en
wec:nnaggeneraals en hoge ample- . twee aanslae gaan die vasoe-
narc wasalmaI daar in huDestrepies-- ningswedc voort, se Bredenkamp•.
pakke. Die swartvriende en kamerade~

"Toe lees prins Cornelius (die almal na die stiefel)' daar om te korn
kroonprins van KwaNdebele) ons handskuden troos: "Toemaaroo broec,
name uit, bedankOns vir die bystand . ODS is bier en staan by jon. Die stryd
in die stryd teen onafbanklikheid en· kan nie nou ophou Die."

noem nie,' saBredenkamp.
Met die onluste van 1984/85het

byakliviste wat in aanhouding was,
gehelp om regshulp te kry. Hy bet
bulle vrouens en kinders getroos en
belp versorg.

"Ek hou '4llI1 aktiviste. Hulle is
'interessant en ek deel hulle politieke
sentimente. Ek bet hulle leer ken as
mense. Hulle het my nog nooit gevra
om vir hulle bomme te plant nie."

In hierdie dae is 'n besondere
vriendskapsband tussen Bredenkmnp
en Dorn;ie KhumaIo. sekretaris-gen
eraal van Cosatu in Noord-Transvaal,
gesmee. Hy MISjuisvan<Jeesweek in
die hof toe sygoeie mend aangelda .
is omdathy sy inPerkmaatreels ver-
breek beL . ..'~.

Bredenkalnp vertel graagvan die
keer toe by en Khumalo 'n vei
lighciispolisieman ~getreIc bet: 'Ek:
en my gesinhel een aand by Donsie
gekuier toe my vrou iemand by die

.vensle:r siaL Ek: en Donsie bet
nitgestorm en 'n: jong. wit knaap
gevang watetkenbet by is 'n lid van
die veiIigheidstalc. .

"Daai aand is die polisie stert
tussen die beneclaarwegl"

Kort Dll die vOOfYa1 - sowa1 drie .
. maande gelede - is die Bredenkamp
gesin se motOr in MameJodi na '0

besoek sandie Khumalo's deur die
wemnag omsingel en deursoet.

Sy dogtertjie Micbelle bet 'n brief
aandie Weermag geskIyf en gekIa .
ocr die' sIegte behandeling. Die
weennag bet haar onmiddellilt

that kaffir language."
Sy laaste skooljare het by in Pie

tersburg voltooi, waar hy Van Zyl
Slabberlleer ken bet. "Ons was nie
juisvrierxJe~Hy was smart, kaptein

. van die eerste mgbyspalJ en baie
slim.' .

BosoorlOl:
Na skool bet hy saam met sy pa

gaan boer en van 1%3 tot 1976 die
Rhodesiese bosoorIog beleef. "Dit
wasmoeilik, want van diegu~
wasmy yriende. Ekwaseendag in '0

konlJlk waar !domp kinders dood is.
Ek: bet besef: hier moet ek uitkom."

Bredenkamp onthou nog hoe die
verskriklike rassisme in die destydse .
Rhodesie hom gewalg bet Hyonthou
hoe sy pa hom eendag gedwing het
om 'n Malawiese immigrantte slaan
omdat hy groentabak gepluk het.

En. pa wat vir hom vertel het
hoekom buurman KoosErasmus, wat
'n goeiebober was, sulkegoeiediens
uit syswart wetkers lay: by dOnner
hulle!

TetUg in Suid-Afrika bet Bre
denkamp na 'n mislukte boerde:y
naby Pietersburg begin versekering
onder swartmense verlroop. Dit is
bier waarby verstrengel geraak bet
in dieproblerne en lief en leed van
swartrnense.

"Swartmense is my pene. Ek bet
nogaltyd goedmet huneoordieweg
gekom. Disomdatekalvan kleins Iff .
van die baas/kneg-bouding afgesien

. bet· My werkers·.mag my nie baas
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AS daar 'n ding soos 'n linkse
boere-aktivis is, is Louis Bre
denkamp een, Hy se self: "Ek het
nogal 'n geneigdheid om so dan
en wan in die moeilikheid te
beland. Vera! ek en die polisie
het me juis 'II broerse liefde vir
mekaar me."

Tog Iyk die sterk man met die
groot werkershande wai gratIg sa
faripalcdra na alles behalwe imulnd
wat die vryheidstryd. omarm het en
die versoening van wit en swart sy
lewenstaak. gemaak het.

Bredenkamp was nog nooit
afgeskrik deur 'n horde soldate met
gewere wat sy kar in Mamelodi
omsingel nie, sy drie waghonde wat
geheimsinnig vergiftig word of 'n
polisiekaptein wat 'n leer voor sy··
neus vryf en se: "Jy het gedinkjy's
bleddie slim ne, Kyk s6 'n leer:

Mindernog het Bredenkamp hom
gesteur aan die dreigoproepe wat hy
so gereeld lay: "Jou wit Kaffer. Ons
weetwaarjybly, waarjouvrouwerk
en jou kind skoolgaan. Ons gaan jou
kry!"

Vandagis Louis Bredenkamp, eens
'n Rhodesiese bosvegter en aktivis
wat 'n leeue-aandeel gehad het om te
keer dat KwaNdebele onafhanklik
word, 'n bang man. Sy voordeur is
pal gesluit en die gordyne toegetrek.

Vroeg Maanclagoggend betsyvrou
hom kom roep en gekla dat die plei
ster in die sitkamer plek-plek afval.
Oit was in werklikheid sewe pis
IooIkoee1s wat denTdie venster geskiet
is en in die mum vasgeslaan het. Die
kneels bet bo-oorsy senn getrek wat .
in die sitkamer Ie en slaap het.

Dinsdagnag is neg minstensvier
skote buite sy huis afgevum.Die
gesin bet gesien hoedieaanvallers in
'n motor wegjaag. .

Ja, hy en sy gesin is natuurlik
bang.Sy seun slaap niemeer agter in
die buitekamer nie en by gaan baal
self sy dogtertjieby die skool. Sy
weier om alleen te gaan siaap.

"Ek is vera! bang vir 'n petrolboril
deur em van die vensters. En tbg is
daar bitter min wat ek kan doen.
Hulle kan my skiet as ek by die deur
uitstap. Ek besit nie eens 'n pislool
nie," se Bredenkamp.

Aktiviste
Die ergste van aUes is dat hy nie .

weet hoekom hy juis 'n skyf is nie.
Ja, by is vriende met van Pretoriase
bekendste aktiviste, lid vanverskeie .
buite-parlemernere organisasies en
betrokke by die Pretoriase
versetveldtog teen wit busse.
. G'n wonder sy mende - en di~

polisie - noem hom 'n "professionele
sbit-stimr" Die!

Bn:dentamp. 46, bet 'n lang poo
~ seden by as jong seun saam
met sy out:IS Rbodesie toe verhuis

. i' bet om met tabak te gaan boer.
TaediejongBredenk.ampin stan

derd vyf was,.moes by nit dIe skool
gehaal word nada1 by geweier bet
om OIl te bon Afrikaanspraat. Die
hoofhethombeveel:"Stopspeaking
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FOKUS OP DIE VERKIESING

Verkiesingsuitlatings"Diegenewatbetrokkeisby
protesoptogte en dit reel, moot
besef dat daar ook op hulle 'n
verantwoordelikheid rus.
Aartsbiskop Tutuhetdit misas
hysedledoelvandleprotesop
togte is vreedsaam en dat die
polisie daarom die geweld
veroorsaak. Dit is onmoontlik
om mede-verantwoordelikheid
vir geweldpleging vryte spring
wanneer protesoptogte gereel

• word." - Wynand Malan. mede
leier van die Demokratiese
Party.

"Dieformule - wat volgens
dieNasionalePartydie landuit
sy sosiale, politiekeen ekono-.
miesekrisis gaan red - is die
selfdeeen wat oorspronklik a1
die probleme veroorsaakhet." .
- Kobus Jordaan, DP-kandidaat

op Umhlanga.
"Nie een enkele aanvaarde

swartleier hetsyondersteuning
aan die NP se vyfjaarplan toe
gese nie. Die feit is dat die NP
nie die geloofwaardigheid, die
emosionele diepteen die poli
tieke wil het om oplossings vir
Suid-Afrikaseproblemete vind
nie."- DenisWorrall, mede-Ieier
van die Demokratiese Party.

"Na 41 jaar moes die NP
toegee dat hulle beleid gefaal
het. Dieparty het inderdaad die
siek ou man van die Suid-Afri
kaanse politiek geword, en 'n
menskan ooknieeens se dat hy
met grasie oud geword het nie.

Die party bevindhomself in 'n
gevorderdestadiumvan seniti
teit" - Dr Anita Worrall, die
vrou van Denis.

"Orals waar'nmens kyle. beers
daar ekonomiese ellende." -Zach
de Beer,mede-Ieier vandie DP.

"Partisie en apartheid is nie
dieselfdenie." -KoosReyneke,
KP-kandidaat inRissik,

"Ons sal een blok op 'n slag
neem en hulle 30 dae kennis
gee. Hullemootterugkeerwaar
hullevandaan kom, Ashulle dit
nie doen nie, sal ons hulle
uitgooi." - TJ Ferreira, KP-kan
didaat in Hillbrow,

"Woordefaa! my dat die KP

hom met sulke goedkoop poli
tickophou - omnoumede-Suid
Afrikaners in die buiteland te
gaan beskinder." - Con Botha,
dieNP sedirekteur vaninligting.

"Jy moet ook met diegene
onderhandel wat met jou ver
skil, In ware onderhandelinge
kiesjynie met wiejy wilonder
handel nie. Die ANC en BDB
sal net eenvoudig deelmoetwees
van 'n toekomstige onderhan
delde skikking - tesame met 'n
helereeksanderpolitieke groepe
ringe in die land" - Wynand
Malan. mede-leier van die DP.

"FW de Klerk is die nuwe
hoofkok, maar die resep en die
bestanddele hetin wesedieselfde
gebly." -KenAndrew.Dl'-kan
didaat in Kaapstad-Tuine.

"Dit is nie 'n taai stryd nie.

Ons gaanons meerderheidaan
sienlikverhoog. Veraldie tele
visiedebatte help ons.' - Karel
Schoeman, KP-LP op Nigel.

"Die NP se probleemfase is
verby, Die optredeop televisie
onlangs van mnr FW de Klerk
het die NP die sentraleplek op
die politieke verhooggegee en
nuwe geesdrif gebring.Ek dink
die televisiedebattebegin indie
guns van die NP tel." - Piet
Coetzer, NP-kandidaat op
Springs.

"Die Boksburg-fiaskohet 'n
uitwerking bieropdiedenkende
mense. Onder die nie-denken
des nog nie behoorlik nie." 
Brig Kobus Bosman, NP-kan
didaat in Germiston-Distrik,

(Berig deur Ryk Hattingh van
Breestraat 153. Johannesburg)

Agler."",Jinks:
)annieMomJ",rg. aA;

DmisWorro/l.
B.A (Hans.). M.A. U-B. /'faD.;

Mamoo Rajah. a Com.. U-B
Pm.Cronjl. aSc. (Hons.I.I'R. Eng.

Jan .... Ed" B.A (Hom.); W,..."dMaIan. aA.U-a
. Voor. "",linkso KOOus}ordaan. B.Sc. (Hons.);

. EmJlMoomu{l. B.A (Hom I. M.ulL;
I'i<ttT Sdloonan. B.A (H"",.I BD.Theo. Drs:

CoImEg!m. B.SC.;D<ntS"""" B.A (Hons.l.

Maar~ onderhandeling kaneers
plaasvindwanneerdie inperking op
menseopgehef, rassewetgewing afgeskaf
en die noodtoestandopgehefword.
Ware onderhandelingvereisstabiliteit..
Onssaldussorgdat weten orde
gedurendehierdierydperk gehandhaaf
word.
. Daar isnet een manierwaarop Suid
Afrikanershul toekoms kan bepaal. .
En dissaam.Deurmet mensetepraat
en na hulle te luister, salons onsnuwe
nasiebou.

-

I
Beveiligu toekonJs. SfelfJDP

D
krat- Partyemo leSe

. ... Een Nasie. EenToekoms.

• 1

. Dienalatenskapvan die Nasionale
Partyis 'n diep verdeeldenasie, Om
blywende vredeen ekonomiesegroei te
verseker, het ons'n regering nodig metdie
geloofwaardigheid, die kundigheiden die
vertroue om metalmal te onderhandel
vandie ANC tot die AWB. Ons het 'n
Demokratiese Party-regering nodig.

"DieDP isreeds besigom die
onderhandelingsproses te bespoedig deur
konflikte ondont en 'n klimaat van
wedersydse verttoueen respek te skep.

"OnsbODelkedagbrUe,
smeenowebande

enbevei1igutoekoms!'

8 Vrye Wee1b1ad, 1 September 1989



I'

FOKUS OP DIE VERKIESING

9

S20351P117

Esther Lategan

Opleiding vir jou toekoms

Senior Lektor/
Mede-Professor

in die Afrikaanse Letterkunde
Kontrak/Permanente Aanstelling

Die Departement Afrikaans is verbind tot die beskrywing en be
vordering van die vee1talige erfenis van Namibia en wi} 'n kon
struktiewe bydrae lewer tot die proses van nasiebou. In die pos
bring dit verpligtmge mee soos:. skakeling met gemeenskapor-

. ganisasies • aanpassing van leerplanne • samesteUing van eie~
tydse Namibiese literatuur.

Verdere akademiese betrokkenheid behel,s 'n kennis en belanq
stelling in vergelykende literatuurstudie en omvattende navor
singswerk bykomend tot onderrig en ad hoc-projekte. Die pligte
van die departementele voorsitter sal ook op sylhaar skouers IUS.

Nie-akademiese eise waaraan die kandidaat moet voldoen, is aan
passing by snel veranderende ornstandiqhede, dinamiese denke
en 'n sin vir menseontwikkeling.

Die ideale kandidaat moet verkieslik beskik oor 'n doktorsgraad
en ondervinding verwant aan bogenoemde posbeskrywing. Erva
ring van skeppende skryfwerk sal 'n aanbeveling wees.

Die kontrak kan vir 'n tydperk van 3 jaar gesluit' word met die
moontlikheid van 'n pennanente aanstelling daama.

Datum van diensaanvaarding: 1Januarie 1990.

Sluitingsdatum: 8 September 1989.

Kontakpersone: Mej. 's Damon by (061)307-2146 of Mej. A. van
Rhyn by (061) 307-2002 .

Diensvoordele: Die Universiteit van Namibia bied mededingende .
salarisse en die volgende byvoordele: * pensioenskema*medie
se hulpskema * verpligtegroepversekeringskema *. diensbonus
* huiseienaarskema * ruim verlofvoordele * verhuisingskoste.. '.

Aansoekprosedure: Skriftelike (of voorlopige telegrafieselfaks-) ,
aansoeke moet vergesel wees van 'n curriculum vitae met volle
dige besonderhede van huidige salariskerf en -skaal, verhogings
datum, vroegste datum van diensaanvaarding asook die name van .
drie vakreferente, en moet gerig word aan: Die Personeeldeparte
ment, Universiteit van Namibia, Privaatsak 13301, Windhoek 9000 .
(ofteleks 56727offaks (061)307-2444).

~~~~~~~~:~~~:van Namibie

Departement Afrikaans
Fakulteit Lettere en Wysbegeerte

Windhoek
Die Universiteit van Namibia, gelea in Windhoek, is 'n jong instel
ling in die proses van ontwikkeling en bied 'n onvergelyklike aka
demiese milieu vir personeel en studente. Windhoek is die hoof
stad van 'n land op die drumpel van opwindende ontwikkelings
geleenthede vir almal. Ons wil graag die volgende aanstelling
maak:

staan, hei die DP die setel gevat. Ek
voorspel dat indien die verkiesing

~
" ehou word, di~et sowat

800 s emme sal wen,~Gagiano.
.s se sy veldtog toon 'nduide

like swaai terug na die NP.
Hy se die "emosionele golf' wat

veral dorpenaars in 1987 vir Lategan
laat stem het, is vanjaar afwesig.

(Berig deur Jacques Pauw van
Breestraal153, Johannesburg)

JacquesPauw

IN die hartland van Mrikaner-ln
telIektualisme, Stellenbosch, woed
'n woeste verkiesingstryd tussen 'n
jong knaap uit die Swartland en een
van die Nasionale Party se soge
naamde "New Nats".

Aanduidings dat jong Afrikaners
en studente die Nasionale Party in
groeiende getalle verlaat en hulsteun
aan die 26-jarige kandidaat van die
Demokratiese Party, Hennie Bester,
toese, kandaarvoor sorg dat Stellen
bosch op 6 September een van die
verrassendste verkiesingsuitslae
lewer.

Meningsopnames wat onlangs
deur Jannie Gagiano van die depar
tement van politieke wetenskappe
onder Stellenbosse studente gedoen
is, toon dat sowat sewe persent van

Verrassing in hartland
,

van Afrikanerdom?
, Die res is onseker of gaan nie

stem nie.
Marais verwerp die DP se aan

name en se sy opnames toon dat die
NP met 'n grater meerderheid kan
wen.
. .Hy se dorpenaars wat in 1987
vir Lategan gestemhet, keer terug
na die NP terwyl daar min verskil
onder studentesteun is.

Hy wou egter nie sy syfers be
kend maak nie.

Lategan, ondanks haar persoon
like aanhang op die dorp, se orga
nisasie in 1987 was swak. Sy het

, nie studente geregistreernie en min
werwingswerk onder hulle gedoen.

Daarteenoor is die DP met 'n
grootse poging op Stellenbosch
besig.

Nadie stigting van die kampus
tak in April is 800
studenteledebinne
ses weke ingeskryf ,
en sowat 2 000
studente het as
kiesers by die DP
stalletjies , gere
gistreer,

DieDPhetook
daarin geslaag om
66 persent van die
oud-Maties wat as
kiesers op Stellen
bosch geregistreer
is - maar nie meer
daar woon nie. 
op te spoor.

Bester trek tot
dusver heelwat
meer menseby sy
openbare vergade
rings as Marais.

Met sy eerste
openbare verga
dering in die
Stellenbosse
stadsaal was daar
1100 mense. Die
volgende week het
Barend du Plessis
net 600 mense
gelok.

Bester, die
Idasa-Ieier dr Van
Zyl Slabberten die
oud-Springbok-

HennleBester,26,DP·kandidaat ,rugbykaptein
op Stellenbosch Mornedu Plessis

die studente die NP verlaat het en vir, het gisteraand 'n openbare vergade-
die DP gaan stem. . ring op Stellenbosch toegespreek.

Daarby glo prof Hennie Kotze, ' ."Sedertdie begin van die veldtog
hoof van die departement politieke spreek Hennie daagliks meer as
wetenskappe, dat vroue vir Bester twee koshuisetydens die middag-.
gaan stem omdr ~ hy meer "sex ap- en aandetes toe. Hy kan ook nie
peal" het as sy NP-teenstander, Piet 'voorblyom.huisvergaderings toe
Marais!' te spreek nie," se Jan Bester.

Min politieke ontleders gee Bes- Honderd kampusleiers en sport-
ter enige kans om die belangrike manne het onlangs 'n dokument ter
'setel vir die DP in te palm.' In die ondersteuning van Bester on-
verkiesing van 1987 het Marais derteken. .
1781 stemme meer as sy onafhank- . 'n Groot groep van die studente
like teenstander, Esther Lategan, is primariusse van koshuise en rug-
verwerf. Lategan het die NP-meer- byspelers soos Guy Kebble, Hans
derheid egter met 75 persent ver-, en Ernst Scriba en die tennisspeler
minder. ' Renee Uys.

Gagiano se daar is geen twyfel nie Gagiano se vo ke-
dat daar 'nswaaina die DP op Stellen- nings steun sow t 35 persent v
bosch is'.Die DP het daarin geslaag die studente die noor 28
om linkse steun op die dorp te ver- persent in die vorige verkIe .
enig en meer Afrikanersteun te trek. Hy meen sowat tien persent Afri-

, Volgens die organiseerder van die kaanssprekendes steunnoudieDP.
DPop Stellenbosch, Jan Bester, toon "Die feit dat daar nie vanjaar 'n
sy syfers dat die DP nou 48 persent regse kandidaat staan nie, bevoor-
'van'die steun op Stellenbosch het en deel die NP.
die NP 40 persent. "Het daar 'n KP-kandidaat ge-·
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. FOKUS OP DIE VERKIESING

Kies 'n hanswors vir die sirkus
se nog net een van die kandidate op
Reigerpark het 'n enkele vergade
ring gehou wat deur 'n skamele 100
ondersteuners bygewoon is.

Hy se waar mense in 1983 nog
bang was om te se hulle is gekant
teen deelname, het 1 500 inwoners
van Reigerpark'n openbare dokument
teendieverkiesingonderteken.Waar
54 persent van die inwoners in 1983
gestem het, glo hy baie min gaanop
6 Septemeber deelneem.

Een van die organiseerders van
die versetveldtog, aktivis teen
deelname en leier van die Call of
Islam, Fareed Essack, se die gedagte
vat alhoe meer onder bruinmenseen
Indiers pos dat dit immoreel is om te •
stem.

"Ons propageer nie meer net 'n
boikot van die verkiesing nie. Die
versetveldtog, wat alle vorme van
apartheid teenstaan en uitdaag, sluit
ook die verkiesing in. Maar dit is in
teenstelling met 1983 'n positiewe
boodskap.

"Mensemoet hulle nie blindstaar
teen stempersentasies nie. Ons vind
talle mense wat al gestemhet sonder
dat hulle eintlik geweet het vir wie
en waarvoor. Hulle wordopgelaai en
met bussies aangery stemlokaletoe.

"AIhoe meer menscsehullegaan
nie stem nie. 'n Konserwatieweor
ganisasie soos die Raad van Mos
lems hou die naweek byvoorbeeld
vyf versetvergaderings waar mense
gevra gaan word om niete stem, nie,"
se Essack.

(Berig deur Jacques Pauw van Breestraat
. 153, Johannesburg)

In teenstelling met Rajbansi se
kaperjolle kan die Arbeidersparty
hom ten minste daarop roem dat hy
'naandeelgehadhet in dieafskaffing
vandieWetteopInstromingsbeheer,
Gemengde Huwelike, die Pas- en
Ontugwet.

DieLP virAddoen skakelbeampte
van die Arbeidersparty, Peter Hen
drickse, se: "Ons is gekantteen die
driekamerstelsel omdat dit etnisiteit
verskans. Ons neem deel om apart
heidaf te breek.Enek gloons rekord
die afgelope vyf jaar toon dat ons
gedeeltelik daarin geslaaghet.

"Skole, hospitale en woonbuurte
onder ons beheer is oop vir almal,
Met ons in die Parlement het pen
sioene verdubbel. Waar daar nog in
1980een onderwyservir 45 kinders
was, het dit nou verminder tot een
onderwyser vir25 kinders. Meerhuise
is ook gebou. Hoekom het dit nie
voorheen gebeur nie?" vra hy,

Hendrickse se baie meer bruin
mense is nou as kiesers geregistreer
en daarom gaan meer mense stem.
Hy se daar is op plekke geweldige
intimidasie wat die stempersentasie
laag kan hou.

Massavergaderings teendeelname
aandieverkiesingis tot aandie einde
van die naweek gereel. In Johan
nesburg,Kaapstaden Durbanis daar
daagliks groepe mense wat huisbe
soek doen en kiesers vra om nie te
stem nie. Plakkate teen die verkie
sing word ook beplan.

HenryJeffreys, die bestuurder van
gemeenskapsverhoudinge van die
Stedelike Stigting en gemeenskaps
leier op Reigerpark naby Boksburg,

gemeenskap nie.
'n LP van Amicand Rajbansi se

National People's Party (NPP), se:
"Indiers stel doodeenvoudig net nie
belang in verkiesings nie. Daarom

_.gaannie baie stem nie. 'n Laestem
persentasiebetekennie die meerder
heidisanti-deelnamenie.Mensewil
net nie betrokke raak nie."

Alan Hendrickse

skrale 20,3 persent. Na vyf jaar se
politiekekorrupsie en chaos word 'n

. nog laer stempersentasie vanjaar
verwag.

DieHuis van Afgevaardigdeshet
die afgelope vyf jaar geen bydrae
gelewer tot enige staatkundige her
vorming, afskaffing van
apartheidswette of opheffingvan sy

JacquesPauw

GAAN stem op 6September vir
'nhuisvan hansworse waar22uit
die45Parlementslede dieafgelope
vyfjaarvanpartyverander het!

Waar 'n leier van 'n party weens
bedrogaangeklais,'nLPgemoorhet
en waar omkoopgeld vinniger van
hande verwissel as aandele op die
Johannesburgse Effektebeurs.

Met die verkiesing vir die Huis
van Afgevaardigdes op6 September
kan Indier-kiesers 'noordeel vel oor
diedriekamerstelselwatin 1983deur
dieregering opdielewens van840 ()()()
Indiersin Suid-Afrika afgedwing is.

Terselfdertyd kry 1,8 miljoen bruin
kiesers die geleentheid om 80 lede
vir die Huisvan Verteenwoordigers
te kies,

In teenstelling met die amper
histerie en opgewondenheid onder
blanke kiesers, is daar maar min
geesdrif vir die verkiesing van die
twee huise van die parlement.

So min belangstelling is daarvir
die twee verkiesings, se aktiviste
wat hulleteendeelname beywer,dat
die boikot-aksie in Wes-Kaapland
so te se totstilstandgekomhetomdat
daar in elk geen belangsteIling vir
die verkiesing is nie.

Volgens verslae is daar in veral
stedelike gebiede min geesdrif vir
dieverkiesing: bykansgeenplakkate
word gesien nie, min vergaderings
word gehou en daar is bloedweinig
stemwerwerswat die rondte doen.

Ondanks die feit dat die Arbei
dersparty se daar is 'n lewendige
belangstelling in die verkiesing en
dat meer mense as ooit tevore die
party steun, meen anti-verkiesings
aktiviste dat stempersentasies aan
sienlik laer kan weesas in 1983.

In 1983 was die stempersentasie
in die Huis van Afgevaardigdes 'n

10
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. FOKUS OP DIE, VERKIESING

'Witmensemoet besefhulle
is deel van die meerderheid'

verkiesing is 'n voorbeeld daar
van. Die nuwe retoriek van D~

Klerk is ook DP-woordeskat.
Sodoende probeer die NP die
aandag van hul eie swak rekord
aflei.

As 'npartyspeelons dus '0 be
langrike rol om die politieke
program te bepaal. Wat ook al
die uitslag van die verkiesing,
die DP sal 'n belangrike rol speel

, omdieonderhandelingsproseste
laat plaasvind. Die DP sal aan
hou om 'n belangrike rol in die
proses te speel,

Ekdinkdit isdielaaste verkie
sing in die huidige vorm. Ek
voorsien 'n nuwe, verligte poli- ,
tieke alliansie. Daar is genoeg
Nasionaliste watbereid is om hul
basis te verskuif. Asdie DP goed
vaar-is 'nherverdelingvan steun
nie onmoontlik nie.

Wat is die OP se voorstelle vir
'n oorgang tot onderhandeling?
Worrall: Die belangrikste stappe
wateersgedoensalmoet word, is
die opheffing van die noodtoe- ,
stand, die bevryding van swart
politiek, die vrylating van Nel- .
son Mandela en ander politieke
gevangenes, die wettiging van
verbode politieke organisasiesen
die afskaffing van
apartheidswetgewing. ,

(Berg deur Bsabe Wf!J3Sfjs van
13rOOslrcEt153,~

Watter rol kan die verkiesing
, speel om die eise van die anti

apartheidsversetfront aan te
spreek? '
Worrall: Dit is belangrik. Die '
verkiesing kan nie geignoreer
word nie, Want om die verkie
singte ignoreer,isomdie rol van
witmense in Suid-Afrika te ig
noreer.Sowat90persent van die
blankes fokus hul aspirasies op
dieparlementere politiek. Ek dink
blankes het'n baiebelangrike rol
om te speel. Uit 'n negatiewe
oogpunt beskou, is dit die hou
ding van wit kiesers wat gaan
bepaalhoeveelgeweldons in die
land gaan sien. Uit 'n positiewe.
oogpunthetwit Suid-Afrikaners
n6u die geleentheid om die ge
weldte beeindig en 'n aandeel in'
die toekoms te he.

na binnelandse gebeure en inter
nasionale druk.

Alles dui daarop dat die NP op
6 September sy meerderheid
sal behou. Wat is die toekoms
van die OP?
Worrall: Ek voorsien datdie DP
goed gaan vaar. Ek voorsienook
dat die NP-meerderheid aansien
likgaan krimp. 'n Wipplank-par
lement is nie 'n onrealistiese
vooruitsig nie.

Maar wat ons nou sien, is dat
die NP sterk na 'n DP-posisie
beweeg. Die NP probeer die DP
se klere steel. Die DP is op die
oomblik die teiken van die NP.
FW de Klerk se besoeke aan
Afrika-Iande hier vlak voor die
~

'-'.

Dit Iyk egter ofdie DP momen
tum verloor het deur die hoe
profiel wat FW met sy Afrika-

Waarom dink jy staan die DP diplomasiegeniet.
'n beter kans in die verkiesing Worrall: Teoordeel aan diegroat
as die ou PFP? getal mense wat steeds by ons
Worrall: Ons het 'n nuwe beeld vergaderings opdaag.dinkek nie
en ook 'nbreer basis. Dieaanslag ons het momentum verloor nie.
is ook anders. Talle DP-onder- De Klerk het met sy kontakte
steuners is oud-Nasionaliste wat sterk media-dekking gekry, maar
uit 'n wen-tradisie kom. Hulle ek dink diekiesers besef dat die
dink nie in opposisie-terme nie. antwoordvir Suid-Afrika ' se
Hulle dinkpositief, Hulle glo nie '; probleme hier en nie elders Ie
daarinomdieNatte swartte smeer : nie. GesprekkemetAfrika-leiers

. nie. Hulle beskou die DP as die kan nie vergoed virdie gesprekke
party van die toekoms - as 'n wat nie luis mel erkende leiers
toekomstige regering. Ons is 'n gevoer word nie.Terwyl De Klerk
party van hoop. Ons is nie on- by Mobutusit enpraat, word die
realisteis nie. ' mensemetwie hy tuis veronder-

Die NP se redding is daarin stel is om mee te praat verder
gelee datdiekiesers onsekeris of vervreem.Terwylhy 'n hand van
die NP na 41 jaar verslaan kan welwillendheid na Afrika-leiers
word. Daarom g10 ons dit is be- uitsteek, gebruikhy 'n ystervuis
langrik om met die verkiesing"n teen die leiers met wie daar. in
wipplank-parlement af te dwing Suid-Afrika gepraat moet word,
en sodoendete bewys dat die NP
weI verslaan kan word. Ons beskou
dit as die eerste stap na 'n nuwe
regering. ' '

Waarom dink jy beweeg ACri- '
kaners vir die eerste keer in
groot getalle weg van die Na
sionale Party?
Worrall: Daar is 'n duidelike
gevoel dat die NP te lank regeer
het. Die NP het vir homself 'n
swak rekord gebou. Nege jaar
lank het min Chris Heunis die
onderhandelingsproses aan die
gang probeer kry, maar sonder
welslae. Nou gebruik De Klerk
dieselfde retoriek vir dieselfde
lee beloftes.Al hoe meerkiesers
sien die kontradiksie tussen ge
dwonge apartheid op strandeen
indiewoonbuurte terwyl diereger
ingdieeindevanapartheid verkon
dig. 'n.Duidelikebesef datons 'n
keerpunt bereik het, is besigom
pos te vat - veral as 'n menskyk

soos ons' dit onder hul regering,
ervaar nie. Boksburg is 'n
voorbeeld vandieNasionale Party
wataanspraak wilmaakopmora
liteit ten koste van die Konser
watiewe Party, terwyl hulleweier
om die Wet op Afsonderlike
Geriewe te skrap.

Waar die NP sy ontstaan ge
had het om Afrikaner-ideale te
bewaarheid, het die party egter
onderdie valsevoorwendselvan
Afrikaner-ideale homself
vasgevangirrkleur,ras en afson
derlikheid. Die NP is nie meer
diepartyvandieAfrikanernieen
ook nie meer die party van
oorspronklikeapartheidnie. Dit
is 'n party wat in hoofsaaklik
rassistiese terme met die kiesers
praat deur blankes die verseke
ring te gee dat hulle die enigste .
party is wat wit belange kan be
'skerm, Die NP dwing 'n konflik
tussen wit en swart af.

'ons se wit Suid-Afrikaners moet nie na
hulle velkleur kykiJie, want sodoende
maak hulle van hulself 'n minderheid.
Hulle moet eerder kyk na wat hulle vir

hulself wil he en protieer vasstel hoeveel
miljoen swartmense daardie waardes met

nutte deel.'

Dr Denis Worrall (Foto: Guy Tillim - Afrapix) ,

In 1987 het dr Denis Worrall
homself losgema.ak van die
Naslonale Party toe hy as

ambassadeur in Londen bedank
het. In 1987 het hy as ,'n

onafhanklike gestaan en in 1988
die Onafhanklike Party gestig. Met
die stigting van die Demokratiese

Party is hy as 'n mede-Ieier
aangewys. ELSABe WESSELS het
hom oor sy politieke standpunte

uitgevra.

regering. Soos in 1948 is daar
ook 'n gevoel van dringendheid
om rasseverhoudinge aan 'te
spreek. Wit kiesers aanvaar mi
skiennognie heeltemal die kon
sepvannie-rassigheidnie - hulIe
is nog 'n bietjie onseker - maar
daar is 'n duidelike gevoel dat
apartheid nie langer geduld kan
word nie.

Hoe belangrik is die verkiesing
vir jou? .
Worrall: Ditkan 'n waterskeidng
in wit denke wees. Vir ons is 6
September 'n referendum. 'nRefe
rendumtussendie verlede en die
toekoms. Dit gaan aan wit kie
sers die geleentheid bied om 'n
baie eenvoudige boodskap aan
swart Suid-Afrikaners en dieinter
nasionale gemeenskap uit te dra.
Hullemoet besluit of hulle klaar
is met apartheid of nie.

Wat is die belangrikste
strydpunte in die verkiesing? '
Worrall: Die ekonomie, veilig
heid en die staatkundige pad
vorentoe.Soos wyle dr Gerhard
de Koekgese het: die ekonomie
sal nie regkom voordat die poli
tiek nie reggekom het nie.

Wat is jou gevoel oor die Na-
. sionale Party?
Worrall: Die NP is in 'n morele,
intellektuele en: politieke krisis.
Dit is duidelik te bespeur in die
sinisme van hul verkiesings
manifes. Hulle praat van ger
egtigheidterwylhulle toelaatdat
ongeregtigheid seevier. Hulle
praatvandie einde van apartheid
terwyl apartheid daagliks afge
dwing word. NP-retoriek stem
netnieooreen metdie werklikheid

Dinkjy witkiesers is gereedom
heeltemal weg te beweeg van
kleurvooroordele?
Worrall: Ek vind dat 'n toene
mende getal wit kiesers metnuwe
begrip na die land kyk. In twee
belangrike opsigte sien ons 'n
herhaling van 1948. Eerstens is
daar 'n diepliggende sosiale en
politieke ontevredenheid. Die
Kiesersoek na die oorsprongvan
die probleem en vind dit in die

HET jou politieke denke ver
ander sedertjy as ambassadeur
van London afteruggekeer het?
Worrall: Ja,vera!oordietoekom
stige Suid-Afrika wat ek geskep
wilsienenook wat strategie betref.
Ek het 'n meer volwasse uitkyk
oor hoeek wit Suid-Afrikabinne
die konsep van 'n Suid-Afrikaanse
nasie sien inpas. My vertroue
hierin gee my die oortuigingom
die nuwe konsep aan wit kiesers
uit te dra.

Wat beskou jy as die belan
grikste deurbraak wat jy ge
maakhet?
Worrall: Om nie aan wit Suid
Afrikaners as 'n minderheid te
dinknie.Die belangriksteverskil
tussen dieNasionale Partyen die ,
DP is die NP se obsessie met
getalle. Onsse dat witSuid-Afri
kaners hulle belange van vooraf
moet bepaal, Hulle moet hulle '
nie vaskyk teen getalle en dink
hoe daardiegetalle in 'n regering
verteenwoordig gaan word nie.
Hullemoet'n bestekopnarne doen
van die waardes en belange wat
hul vir hulself eis en kyk hoe dit
in 'n. nuwe regering en nuwe
grondwet ingebou kan word.

Dit isdiekritiekeverskil tussen
die DP en die NP. Omdat die NP
besef elke stap na 'n nie-rassige
apartheidlose SA is 'n stap weg
van NP-baasskap, grondhullehul
argument op getalle in 'n poging
om blankesbymekaarte hou.Die ,
NP fokusdus op die kwessievan
'n wit minderheid en 'n swart
meerderheid om sy mag te be
hou,wantsyhele beleidisdaarop
geskoei om wit kiesers in 'n een
heidsfront teen swart te hou.

Ons se dit is vol gebreke en
gevaarlik en 'n resep vir 'n ramp.
Dit verbindwittes tot die rol van
'n politieke minderheid en waar
borg so te se swart meerder
heidsregering op die hakke.van
geweld.

Wat isdieboodskap wat die DP
aan kiesers uitdra ten opsigte
van 'n wit minderheid?
Worrall: Ons se wit Suid-Afri
kaners moetnie nahulle velkleur
kyk nie, want sodoende maak
hulle van hulself 'n minderheid.
Hulle moet eerder kyk na wat
hullevirhulself wilheenprobeer
vasstel hoeveel miljoen swart
mensedaardiewaardesmethulle
deel, Swartmense wil ook die
sekuriteit van hul eiendom he,
hulle wil openbare dienste he,
hulle wilgeloofsvryheid he, hulle
wil skole vir hulle kinders he,
hulle wil vryelik aan die eko- '
nomie kan deelneem, hulle wil
aan die politiek kan deelneem,
hulle wilkanreis en trotsweesop
hul land. Miljoene swartmense
ondersteun 'nvryemarkstelsel. Nie
een van die eise het iets met
velkleur te make nie. Dit is alge
mene waardeswat deurmiljoene
Suid-Afrikaners, ongeag van
kleur, gedeel word. As blankes
dit besef,salhulle besefdathulle

, deel van die meerderheid is en
nie deel van die minderheidnie. '

Vrye Weekblad, 1 September 1989' 11



'.'

blouboordjie-werkers, kan die NP se
Sampie Golden en die KP se Koos
Bothametreg hieropaanspraak maak
in Wonderboom.
Die HNP het ook 'n kandidaat gestel,
maar beide die ander kahdidate glo
dat die HNP se Willie Bienadell sy
:Jeposito gaan verloor. '

Golden glo <tat- ondanks die NP-
, JOrwinning van slegs 599 in die 1987

verkiesing - syparty nie hul glans
gilan verloor nie en Wonderboom
Nat gaan hou. -

,"Ons onderskatniedie uitslae van
die verkiesing en verlede 'jaar ,se
munisipale verkiesing nie, maar ons
is baie bemoedig met ons werwing
tot sover," se hy.,

Botha stem duidelik: nie met hom
saam nie. '~Ons gaan 60 persent van
diesteun kry. Selfsonderdie gegoede
dele van ons kiesafdeling is daar
besonder sterk steun vir die KP." Die
voormalige volkekunde-dosent aan
Tukkies geniet ook baie steun onder'
staatsamptenare.

Dit lyk nie asof veel bespiegel
, moet word oor agter wie se naarn

Wonderboom gaan staan nie. Dit lyk
, na Botha en basta.

18el9 de\.< Challes Loonanl van B1eistaall53, N",,"wn~

meer geflous word nie. So se Robin Carlisle; die DP
kandidaat in Wynberg. Volgens hom is die NP se veldtog
om die DP as "sag op sekuriteit" uit te beeld nie suksesvol
nie, In Wynberg het Carlisle in 1987 met 'n skrale 97
stemme teen David Graaff (NP) verloor. Vanjaar spook
hulle weer dinge uit, '

, Die DP-span skryf die NP-oorwinning in)987 toe aan
swak organisasievan die DP se kant af en 'n groot wegbly
stem van linkse studente wat in die kiesafdeling woon.
Vanjaar is 'n ander saak, meen hulle: Die organisasie is
uitstekend en daar is geen berekende wegbly-aksie onder
blanke studente nie. '

In Wynberg kry julie alle soorte kiesers, "van skuldbult
tot onder die treinspoor," se Graaff. Volgens hom is die
mense almal bekommerd oor sekuriteit, en was die NP se
veldtog om die DP as "sag op sekuriteit" uit te beeld, in 'n
mate suksesvol.

Charles Leonard

ingooi na, die FW-PW-qebakel, se
Keet.

"As hy dit aan PW kon doen',
, meen die mense, wat kan hy nie aan
die gewone man doen nie."

Ook die DP het 'n kandidaat gestel.
Chris du Preez, 33, se datdie DP selfs
steun onder blouboordjie-werkers
getrek het. "Onder die jongmense in
Vereeniging doen ons ook goed. Die
NP suig aan die agterspeen as dit by
jongmense kom."

De Klerk het die vorige verkie
sing met 'n meerderheid van 1 524
gewen. Gunning glo dat hulle nie
dieselfde meerderheid'sal kry nie as
gevolg van die deelname van die DP, '
maar hy beskou die setel steeds liS
veilig vir die NP. '

Wonderboom
BAlE kandidate beskou hulkiesafde
ling as 'n weerspieeling van wit Suid
Afrika. Met sy 30 000 kiesers en hul
profiele wat wissel tussen die van ny
weraars, akademici, staatsamptenare,
senior .burgers en 'n groot groep

Wynberg
Pogings om die DP aan die bree demokratiese beweging te
verbind, en dan 'n lyndeurte trek na die ANC se gewapende
stryd, is deursigtige politiekery waarmee die kiesers nie

Anton Steenkamp

IN Wes-Kaapland word 'n verbete stryd tussen die Nasio
nale Party en die Demokratiese Party in verskeie kiesafde
lings verwag.Veral in Helderberg, Wynberg en Simonstad
het die NP in 1987 baie klein meerderhede oor die destydse
PFP behaal, en die DP hoop om Woensdag die setels in te
pllim. .

stmonstad
Sedert hy in 1987 van die NP weggebreek het, staan die
bekende Jan "Bek" Momberg die eerste keer self vir die
Parlement. Hy kom as DP-kandidaat te staan teen Harry
Dilley van die NP, wat in 1987 vir John Scott van die PFP
met 268 stemme uitgestof het.

Die sittende LP in 1987, John Wiley.shet 'n dag voor
norninasiedag selfmoord gepleeg en Dilleyhet in sy plek
gestaan. Albei kandidate gee to~t Simonstad se kiesers
tradisioneel vir 'n persoonlikheid eerder as 'nparty gestem
het. Helderberg

Momberg se Dilley staan nie 'n kans om weer te wen nie. Min. mense kan die dramatiese 1987-verkiesing in Helder-
'''Die Wiley-stem is weg, en mense stem nou vir 'n party. Ek bergvergeet, toe 'n tranerige Chris Heunis op die trappe van
gaan hom vat." Volgens Momberg 10k hy deurentyd groter Somerset-Wesse stadsaal moes hoor OOt hy met 'n skrale 39,
gehore as Dilley en kan vera! die jonger Afrikaanse kiesers stemme verkies is teenoordr Denis Worrall, Vanjaarprobeer
methom identifiseer. Van die Engelssprekende kiesers, ,Francois Jacobs die N,P-setelbehou teen DavidGantvan die
wat 80 persent van die kieserskorps uitmaak, het sowat 80 . DP.Jacobs, oorspronklikvan Klerksdorp en watnou nou in
persent vantevore vir Wiley gestem, maar Bishop's Court woon, word as 'n buitestaander beskou, Dit

Momberg is oortuig daarvan dat die meeste van hulle kan 'n groot invloed he op Helderberg se kiesers, wat
nou DP gaan stem. meestal gevestigde inwoners is met 'n berugte Kaapse

"Die MDM-bangmaakstories het nie gehelp nie. Die gesindheid. ' c

kiesers blameer nou die NP vir die onrus in die land, wat 'n Gant, daarenteen, woon allank in die kiesafdeling. Die
regstreekse uitvloeisel van apartheid is. Verder is die kiesers, waar onder heelwat akademici en professionele
hagliketoestandvandieekonomie'nfaktorwatbaiekiesers mense, is taarnlik:verlig, soos geblyk het uitdie 1987-
laat swaai." verkiesing toe Heunis, ondanks die feit dat Worrall nie 'n

party-struktuur agter hom gehad het nie, byna uitgeval het.
Anders as-in 1987, gaan diestryd in Helderberg egter

vanjaar in 'n groter mate om partybeleid eerder as persone,
en die DP is oortuig dat hulle die setel gaan oorneem.
(Barig deur AnIon Sleenkamp van BreeslraaI153. Johannesburg)

Dr Ferdie Hartzenberg op Carletonville.
(Foto: Steve Hilton-Sarber· Afraplx)

Woeste winde waai in Wes-Kaapland...

met oortuiging gese dat hulle rede tot
optimisme het. Die NP het dalk net 'n
bietjie meer rede.

Vereeniging
HET FW weggehardloop of het hy
nie? Dit is die vraag waaroor die
politieke diere op Vereerrlging stry.
Die aangewesepresident,FW de Klerk,
was vir langer as tien jaar die sittende
LP in die industriele dorp, maar het
besluit om nie te staan nie. Die man ,
wat sy plek vir die NP moet volstaan,
Tom Gunning, se dit is so omdat die
Grondwet bepaal dat die president
nie 'n LP kan wees nie; en daarom
staan FW nie.

"Dit is in die kiesers se belang dat
, hy nie slaan nie, want na 90 dae sou

hy moes bedank en hul geld sou
gemors wees in 'n verdere tussen

,verkiesing," se Gunning.
Die 28-jarige KP-kandidaat, Ba

rend Keet, se dat hy met 'n oorwin
ning op Vereeniging graag wil bewys
dat hy vir FW sou pakgee. ,

Die FW-faktor is baie klein. "Hy
laat nie juis 'n vreeslike merk agter
nie," se Keet. Baie oud-Nasionaliste
het egter hul gewig by sy party kom,

.Namakwaland
NAMAKWALAND is terselfder
tyd een van die grootste en een van
die kleinste kiesafdelings in die land.
Die NP-verkiesingsagent, Christo
de Wit van Springbok, se: "Ons
kiesafdeling is amper so groot soos
die Vrystaat."

Die aantal kiesers maak dit een
van die kleinste kiesafdelings in die
land. Net meer as 10 000 Nama
kwalanders is geregistreer oin hul
kruisies Woensdag te gaan trek. 'n
Swaai van 21 persent kan die setel
in KP-hande plaas.

Sommige kenners meen dat die
KP die sittende LP en kabinetsmi
nister, Eli Louw, setelloos kan laat
na 6 September. Die KP-kandidaat,
Nick Burnett, gun homself'n "fight
ing" kans.

"Die kwessie van Suidwes speel
in sommige dele van ons kiesafde
ling 'n rol."

Namakwalandgrens in die noorde
aan Namibia

Louw het die 1987-verkiesing
met 'n meerderheidvan 1 849 stemme
gewen. Sy teenstander was toe ook
Burnett gewees. Beide partye het

verdere Afrika-besoeke in die
vooruitsig gestel word. Daarmee '
saam is die twecde suksesvolle
slagspreuk geskep: "nuwe leier,
nuwe visie,nuwe aksie," As aange
wese staatshoofword daar van FW
verwag om die land deur die drifte
trek. Vergete is die donkerdae van
die Groot Krokodil.

Op vernuftige wyse gee DeKlerk
nou nuwe lewe aan In glanslose
manifesen sy gemaklike, innemend
dog ferme aanslag, maak volgens
waarnemers veral 'n goeie indruk
op Engelssprekende kiesers - 'n
groep wat belangrik is om DP
oorwinnings te beklink,

Die FW-beeld is met slinkse
bemarking (en 'n bietjie hulp van
sy vriende, S005Pik Botha) geskep,
Twee dae nadat hy sy kragmeting
teen Botha gewen het, verseker De
Klerk kiesers van sy gesteldheid op
veiligheid en gee hy die verseke
ring dat die regering nie met ge
weldenaars en terroriste sal onder
handel nie, Ter ondersteuning jaag
Magnus Malan en Adriaan Vlok
die swart gevaar-spook van vorige
verkiesings op.

Die aksies van vreedsame verset
van die bree demokratiese bewe
ging word sonder enige gronde aan
geweld gekoppel en in dieselfde asem

. as die DP genoem. '
"Asditnodig is,sal die NPnuwe

strategiee en middele ontwerp om
die onderhandelingsproses aan die
gang te kry," se De Klerk, '

Met trompetgeskal word 'n nuwe
vyfpunt-aksieplan op 24 Augustus
op Klerksdorp van stapel gestuur: .
oorbrug die afgrond van wantroue
en vrees tussen Suid-Afrikaners;
loods die Groot Indaba;open die
deure na vooruitgang en ekonorniese
groei; skep In staatkundige klimaat
waarinalmal kan deelneem sonder
dat een groep oorheers,

AI die fanfare ondanks die feit
dat die Groot Indaba reeds deur
swart leiers, insluitend "gema
tigdes" soos Mangosuthu Buthe
lezi, verwerp is.

De Klerk hanteer sy opposisie
met minagting. KP-beleid sal Suid
Afrika in 'n burgeroorlog dompel
en die DP berei die pad vir swart
oorheersing, se De Klerk,

In minder as twee weke is die
FW-beeld gebou. Elke kans is benut
om FW as die nuwe hervormer uit
te beeld,

(Berig deur Bsabe Wessels van Breeslraal
153, Johannesburg)

...en elders is dit ook nie juis mooiweer nie

die NP se verkiesingsrnanifes.
Oproepe soos "nuwe aksie" en
"vyfjaarplan vir In nuwe Suid
Afrika" het In lou ontvangs gehad,
Die twis tussen PW Botha en FW
de Klerk oor 'n besoek aan die
Zambiese president het die moreel
van die party verder ondermyn.

Maar teen 14 Augustus het FW
de Klerkas oorwinnaar uit die bin
negeveg getree, Binne enkele dae
het hy, met die volle steun van sy
party endie hulp van die media, die
kollig na die NP teruggedwing met
sowelliberale retoriek oor onder
handeling en staatkundige planne
as goed beplande ontmoetings met
Afrika-leiers soos Zambie se Ken
neth Kaunda en Zaire se Mobutu
Sese Seko -sleutelfigure in die vre
desproses in Suidelike Afrika.

De Klerk lyk nie meer na die
groentjie in die PW se skaduwee
nie, Op sy kerfstok is besoeke aan
Londen, Bonn en Lissabon terwyl

DP, 'n grootskaalse NP-aanslag er-
vaar. >

In 1987 het Malan as 'n onafhank
like 'n meerderheid van 2 646 teenoor
die NP behaal. Volgens waarnemers
is die NP gretig om Malan uit te
skakel en is dit die rede waarom
Glenn Babb met 'n reuse-verkiesing
span in die kiesafdeling ingestoot is.

Malan is self onseker van die loja
liteit van sy kiesers. In 1987 het die
kiesers vir homaspersoon gestem en
nou word daar van hulle verwag om
vir 'n nuwe party te stem. Malan is
baie gewild onder jong Afrikaners en
sy vertoning in Randburg kan 'n
aanduiding wees van hoe suksesvol
die DP onder Afrikaanse kiesers kan
wees.

(Bang deurElsabe Wessels van Breeslraal153,
Johannesburg)

FOKUS OP DIE VERKIESING

ekonomiese gronde aangegee het,
'n gevoelige slag toegedien: "Gee
FW'nKans".

Waarnemers is daarvan oortuig
dat die FW-sindroom 'n
deurslaggewende rol gaan spec I om
besluitlose kiesers terug na die NP
kamp te 10k. Verwagtinge dat die
NP se bestaande 123 setels na die'
lae tagtigs gesnoei kan word, ver
skraal by die dag. Die kanse lyk
goed dat die party met 'n geinak
like meerderheid van om en by In
100 setels uit die stryd gaan tree.

Die DP is afhanklik van 'n goeie
oes onder die groot gros besluitlose
kiesers wat in die meeste grens
setels die deurslag moet gee.

Volgens waarnemers dryf die
nuwe FW-beeld die twyfelstem terug
na die NP-kamp, ondanks dapper
pogings van die kant van die DPom
die"wareFW" aandiekaak testel.

Aan die begin van die politieke
veldtog was daar min geesdrif vif

kiesers plaas die DP se kandidaat,
Louis de Waal, ook sy hoop op die
yuppies. In 1987 kon die NP slegs 'n
meerderheid van 1 200 oor die PFP
behaal in 'n drie-party stryd.

Die DP se sterkstekans Ie egter in
Waterkloof - 'n kiesafdeling waar
voor die PFP jare lanksy lippe afgelek
het.Adjunk-ministerOrgMarais, wat
in 1987'nNP-meerderheidvan2650
behaal het, kan hier duur betaal vir sy
uitlatings dat Suid-Afrikaners nie die
knypvan 'n verswakteekonomievoel
nie. Oud-Nasionalis en huidige DP~

kandidaat Martin Brink vestig hier
ook sy hoop op DP-steun uit Afril '
kaner-geledere. j

Nerens is die Nasionaliste egtet
s6 gretig om hul Afrikanersteun terug
te wen soos in Randburg nie, waar
Wynand Malan, mede1eier van di~

, 'n BUnde ondersteuner van die KPspeel Die Stem ter afsluitlng
,", van die vergadering op Carletonville. :
. . (Foto: Steve Hllton·Barber • Afraplx) ,

FW-troefkaart vir die pylvak
Elsabe Wessels,

TOl.' enkele dae gelede het dit ge
lyk ofdie NP sy strafste verkiesing
sedert 1948, en dit sonder 'n
troelkaart, gaan aandurf.

Met 'n 'onnoemenswaardige
grondwetlike geskiedenis, 'n ver
swakte ekonomie, stygende binne
landse verset en toenemende buite
landse druk was die NP minder as
'n maand gelcde in In verkies
ingsmoeras.
• Die party was in In hoek gedryf
met aanklagte van korrupsie,
stygende lewenskostes, inflasie en
werkloosheid.

Die eerste keer in die land se
verkiesingsgeskiedenis het dit ge
lyk of pow ere ekonomiese toestande
wit kiesers teen die NP sal laat
draai.

Maar met In enkele slagspreuk
het die NP veral die Demokratiese
Party, wat weke lank die pas op

Boere-yuppieskan die; stem swaai
Elsabe Wessels

JONG Afrikaners kan Woensdag in
verskeie kiesafdelings die deurslag
gee.

Anders as die ouer garde wat 'n
sentirnentele en nostalgiese band met
die Nasionale Party koester, word die
invloed van 'n nuwe geslag Afrika
ners in verskeiekiesafdelings ervaar.

Die nuwe Afrikanersteun wat nou
deur die DP gemonster word, is
waarskynlikdie enkele faktor wat
die verkiesingsuitslag in 'n hele paar
kiesafdelingsingrypend kan be'invloed.
Die onvermoe van die PFP om te '
groei is juis daaraan toegeskryf dat
hulle nooit Afrikanersteun kon wen
nie.

Veral in Pretoria kan die DP op
vorige PFP-vertonings verbeter in
dien jong Afrikaners in Waterkloof,
Pretoria-Oosen Rissik hul steun aan
die DP toese.

In Durbanville in die Kaap en
Randburg en Noord-Rand in Johan
nesburg wedywer nie net die Nasion
aliste en die Demokratiese Party om
die hand van die boere-yuppies nie.
Ook die KP hoop om sy hand te
versterk onder polities uitgesproke
jong Afrikaners.

Die populere aanname is dat die
onder-vyf-en-veertigs hul steun aan
die DP gaan toese. Indien dit die
geval is, kan die DP veral in Durban
ville, Waterkloof en Noord-Rand die
NP se meerderhede knou. In al die
kiesafdelings is daar 'n twyfelstem
van tussen twintig en dertig persent

'n Kenmerk van bykans al die
kiesafdelings is OOt hulle in nuut
ontwikkelde stedelike gebiede Ie en
dat hul kieserslading buitengewoon
ho<?g is. Sowat sestig persent van hul
kiesers is jong Afrikaners.

, "As ek die steun van die jong
Afrikaners kry, maak ek geskiedenis,"
se Pieter Schoeman, DP-kandidaat in

,DurbanviIle. Sowat60 persent van sy
kiesers is Afrikaners, waarvan die
meeste onder veertig jaar is.

Volgens Schoeman toon 'nopname
dat NP-steun in die kiesafdeling van
87 persent na 30 persent gedaal het.
Hy se die swewende stem van 20
persent sal die uitslag bepaal.

Dieselfde geld Martie Meiring in
Pretoria-Dos, waar adjunk minister
Theo Alant in 1987 die NP met sy
grootste meerderheid besorg het. Die
setel met sy amper 30000 kiesers kan
in DP-hande beland indien opnames
van 'n sterk swaai na links onder jong
Afrikaners in stemme materialiseer.
Die KP se Thomas Pringle g10 egter
dat hy met die konserwatiewe steun
in die kiesafdeling albei partye links

, , van hom kan klop:
In Noord-Rand met sy 44 000;'

Ben van die DP se "persoonlikheids-
'kandidate", Carole Charlewood, wil
graag die setel by Piet Matthee van
die NP afneern,terwyl die KP vir die
eerstemaal verteenwoordig word deur
Carl Werth. .

Soos in soveel ander gevalle,
beweer die kandidate in Umbilo dat
hulle daar met 'n "Suid-Afrika in die
kleine" te doen het. '

W~gestelde beroepsrnense,'n groot
middelklas en 'n sterk groep
blouboordjie-werkers woon hier. 'n
Sub-ekonorniesebehuisingskemavir
blankes, blanke ouetehuise en die
"grys gebied" van Albert Park val
ook binne die grense van die ki-'
esafdeling. -

Charlewood se sy het 'n besondere
belang by die lot van die bejaardes,
waarvan sy in die loopvan haar tele
visiewerk a! hoe meer bewus geword
het. ,

Die ander groot steungroep waarop
die DP konsentreer, is die jonger
geslag tussen 18 en 24 jaar. "Hulle
besef dat hulle 'n nuwe toekorns vir
die land moet bou," se Charlewood.

In die middelgroep waaruit die
NP die meeste steun kry, is daar
skynbaar 'n redelike groot twyfel
stem, veral in die geledere van ou
NRP-kiesers. Dit, tesame met die
verdelende faktor van die KP-stem,
kan dalk die oorwig in die guns van
die DP laat swaai.

(Berig deur AnIon Sleenkamp.
Breeslraal153,Johannesburgj

om by die DP aan te sluit, en hy se
daar is baie kiesers wat net soos hy
voel. )

"Die gees van die DP en die mix
van Engelse en Afrikaanse mense in
die party vind die kiesers aantrek
lik," se hy.

Volgens Jordaan is daar 'n groot
twyfelstem - so veel as 30 persent - en
hy hoop hierdie stemme sal in die DP
se guns tel. Sy kiesers het hom nog
nie juis oor die versetveldtog van die
bree demokratiese beweging uitgevra

,nie. Volgens hom het die NP-kabinet
se behandeling van PW Botha Na
sionaliste, wat morele probleme
daarmee het, vervreem.

Schoeman gee toe datdaar 'n groot
twyfelstem is, maar skryf dit toe aan
die DP se "vaagheid", Die ou NRP
kiesers het volgens Schoeman reeds

,in 1987 "hul Rubicons oorgesteek"
, ,na links of na regs.

'nNuwefaktorin Umhlangais die,
KP-teenwoordigheid wat die NP-stem
kan verdeel en sodoende in die DP se
guns kan tel. Schoeman gee ook toe
dat daar 'n groot liegstem na regs is 
"omdat dit nie heeltemal ordentlik is
om te se jy stem KP nie, se party
mense hulle is NP en gaan stem dan
KP". .

,Umbilo, nog 'n NRP~setel wat in
die vorige verkiesing in NP-hande
beland het met 'n meerderheid van
mirider as 500 stemme, bevind hom
oak in 'n driehoekstryd.

, 'I'

".

Sakkie Blanche, NP-kandidaat op Boksburg, dink na oor die verklesing.
(Foto: Steve Hilton-Sarber -,Afraplx)

.... , .. ,. \

Dr, Andries Treurnlcht, die leier van die Konserwatlewe Party, ontvang die Vryheid van Boksburg by
, , die burgemeester van die dorpi Beyers de Klerk.. (Foto: Steve Hilton-Barber. Afr{lplx) ,

Anton Steenkamp

'N BELANGRIKE faktorinsommige
Natal-setels is die ou NRP-stem.Sedert
die party ontbi;d het, het baie kiesers
rondgeval tussen die NP en die PFP.
Afhangende na watter kant toe hulle
Woensdag gaan val, kandit in kies
afdelings soos Umhlanga en Umbilo:
in die NP of die DP se guns tel., '

'n Driehoekstrydwoed virdie eerste
maal in Umhlanga tussen Kobus Jor
daan(DP), Renier Schoeman (NP) en
Gunther Gatthmann (KP).

Die kiesafdeling, wat die ryk
woonbuurte van UmhlangeRocks en
La Lucia, die akademiese personeel
van die Universiteit van Zoeloeland '
enblouboordjie-werkers vandie suiker
enpapiermeulens insluit, was'n NRP
setel tot in 1987, toe die NP die PFP ,
met 557 stemme verslaan het. .

KobusJordaanhet uit dieNPbedank
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.. "MENSE

Christene breek apartheid se grense af

Vrye Weekblad, 1 September1989

ring se apartheidstelsel nie, Ons
sal net deur 'n gelyke on
derwysstelsel en gelyke geleenthede
'n oplossing kan vind,"

Sondagmiddag in die gesament
like diens het Tome in 'n volgepakte
diens sy getuienis gelewer:

"Dit het een naweek in At·
teridgeville gekos om my van 'n
konserwatiewe Afrikaner in 'n
Afrikaan te verander, Ek hetjulle
idees, kos en selfs 'n bed gedeel.

"Van hier afsal ek teruggaan
en met my vriende, my famllie en
politieke kandidate praat oor wat
ek ondervind het, Hopeliksal ons

. eendag gelukkig as Suid-Afrika
ners kan saamleef.

"Dis 'n voorregom 'ncomrade
te wees. Nkos! Sikelel'iAfrika."

so vriendelik te ontvang," het
Ernest Cox Sondag opgernerk.
"Dis vir my onverklaarbaar dat
hulle nie lankal tot geweld oor
gegaan het om van apartheid
ontslae te raak na soveel jare s
vreedsame pogingsnie."

Toenuwe vriende Sondagmid-
. dag na die erediens van mekaar
afskeid neem,hetdiegroephulself
uit Christelike oortuiging verbind
tot verdereoptredeom die grense
van apartheid op 'n vreedsame
manier te oorbrug.

(Bo) Dis nooit te laat om mekaar te leer ken ni~...
(Foto: Anton Steenkamp) .

Talle van die problemeron 
om die infrastruktuur en 0 

voldoende gerieweis die gevol
daarvan dat die swart stadsra d
as 'n regeringstruktuur so er
legitimiteit beskou word.

Altematiewe strukture at
gestig is om die townshipsko
te maak en anderdienste te ver
rig, is verbiedomdathulleond
dievaandel vandieUDF gew
het. .

"Ek is verbaas dat die mense
nog bereid is om ons as blankes

Toffie Bleeker staan en gesels met Emelda Damane enCarole
Pretorius butte die AMEKerk in Atteridgevllle .

(Foto: Anton Steenkamp)
"Toe Reeves vanoggend by die

. huis met vier Sondagkoerante
opdaag, het ek Vlok se woorde met
ander oe gelees, Mense neem deel
aan 'n vreedsame optog of gaan
strand toe, en dan gebruik diepolisie
geweld om hulle uitmekaar tewiks!"

Toffie het skoolgegaanop Bronk
horstspruit, "sommer so 'n pia.
asskooltjie," en later op Afrikaanse
Hoer Seunskool•

"In kadette het ons geleer die
ANC is die Antichris. Ek het nooit
besef daar is soveel Christene wat
hulle idees ondersteun nie." '

Wat hy in Atteridgeville geleer
het, wit Tome graag in die koshuis
- "die hele gang bo my stem KP" •
en in die kerk gaan oordra,

"Ek was nooit bewus dat mense
so mishandel word onder die rege-

(Links) Eerw Frank Chikane
(Foto: Richard Olivier - Select)

aantref, maarekhetnetgasvryheid
en warmtegevind."

Tog het die lewensomstan
dighede in Atteridgeville geskok,
David Dasari, 'n wetenskapon
derwyser van Laudium, kon nie
glo dardie wetenskapklaskamer

.van dieskool wathy besoekhet,
nieeens oor 'n laboratorium beskik
nie.

Selfs agter die drie- en vier
kamerhuise staan opslaan-sink
huisies wat onderverhuur word
vir om en by R50'n maand.

Van Afrikaner tot Afrikaan oor 'n
naweek
CHRISTOFFEL BLEEKER, on
der sy vriende bekend as Toffie, se
ouers stem vir die Konserwatiewe
Party. Hulle hetniegeweethygaan
die naweek Atteridgeville toe nie,

"Vanaand gaanons baklei," gee
Toffie Sondagmiddag toe. "Ek sal
net eers moet kyk of my KP·broer
die naweek my kar reggemaak het!"

Maar politieke verskille sal nooit
hul hegte gesinsbaade verbreek nie,

As 'n mediese student in s)!
tweede jaar aan die Universiteit
van Pretoria is dit Toffie se eerste
besoek aan 'n swart township. ("Ek

.,haat die woord lokasie.")
"Ek stem lankal nie meer saam

met my ouers nie,maar ek wou seIf
kom kyk wat aangaan," vertel hy.

Hy het van Koinonia, wat die .
naweekbesoek gereel het, deur sy
betrokkenheid in die Gerefor
meerde Kerk se jeugbeweging ge
hoor,

"Voor hierdie naweek het ek
nog nooit 'n Christen-swartmens
ontmoet nie. Die mense het my
verbaas • hulle is so geleerd en
intelligent, en hulle weet baie meer

. van die politieke situasie in die
land as die meeste van my blanke
vriende."

Toffie het die naweek Reeves
Mabitsi, nasionale koordineerder
van Regslui vir Menseregte, se bed
gedeel,

"Ek was verbaas om te hoor
Reeves en die ander comrades wi!
die koek deel, hulle wil nie die
blankes in die see in jaag nie.

'n Groep van sowat
100 blankes het

verlede naweek in
Atteridgeville

deurgebring. Hoewel
die township net 10

kilometer buite
Pretoria gelee is, was

die reis wat hulle
afgele het veei groter.

-ANTON STEENKAMP
was saam

Saterdagmiddag het sommige
ChristenewatindieCalvinistiese
tradisie grootgeword het, effens
ongemaklik laatvoel.

S6 is hulle nog nooit gekon- .
fronteermetdielydingvan swart
Christene onder die
apartheidstelsel, enmetdievraag
wat hulle as blanke Christene
daaromtrentbehoortte doennie.

"Die jongmense in die town
ship neem my kwalik omdat ek
nog 'n vreedsame oplossing
bepleit," het Chikane gese, "Maar
die Evangelievraversoening en
geregtigheid. Ons saldie onregver
dige apartheidstelsel vreedsaam
beveg,selfswanneer ons leiersin
die tronk gegooi word."

Chikane hetdiebesoekers gevra
. om hul Christenskap in die kon

teksvandiesamelewing te beoefen
en hulle te verbind tot ge
regtigheid..

Diekerkdienste oordienaweek,
wat deur verskeie predikers van
verskillende denominasies gelei
is, is afgewissel met gesange in
Afrikaans,Engels en Sotho.

"Diegemeenskap wat onshier
ondervind het, was wonderlik,"
se Jean Jeannot. "Ek was half
skrikkerig oor wat ek hier sou

"HEITA!" het die groetery teen
Sondag op township-manier
weerklink nadat blanke besoe-kers
verlede Vrydagmiddag skamerig
formeel hul swart gashere en 
vroue in Atteridgeville met 'n
"Goodafternoon, pleased tomeet
you"gegroet het.

Virdiemeestebesoekers, deel
van'ngroep vansowat 100bJankes
watopuitnodiging vandie Chris
telike organisasie Koinonia die
naweek in die swart township
deurgebring het, was die afstand
wathulleafgelehetveelgroteras
die stuk of 10 kilometer tussen
"blanke" Pretoria en Atteridge
ville.

Baievan hulle,van klein kin
dertjies tot au omies en tannies,
wasnognooit in hullewens in 'n
township nie - wat nog te se 'n
naweek daardeurgebring.

Maar Saterdagaand in die
sjebeen in Koedoestraat het dit
gelyk asof almal heel tuis is, of
hulle nou van Waterkloof, At
teridgeville, Nieu-Seeland ofdie
YSAafkom.

Godsdiens, politiek, feminisme
- allesonderdie sonis tot laatnag
bespreek. Virsommige blanke be
soekers, wat gespeen is op NP
propaganda oordiebree demokra
tiesebeweging ensyvoorgangers
se gewelddadige oogrnerke, was
dit 'n openbaring toe hulle besef
dat Titus Mafolo - een van die
gashere saam metwiehullegebly
het, op die kerkbanke en in die
sjebeen gesit het - een van die
leiers in die bree demokratiese
beweging is. Hullewas ook ver
baasomtehoordathypas vandie
YSA teruggekeer het, waar hy
onder andere met pres George
Bushsamesprekings gevoerhet.

Eerw Frank Chikane, sekre
taris-generaal van die Suid-Afri
kaanseRaadvanKerke, se preek
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person is a person because of other
people... even in a big city ..: people
still respected the customs".

Maar binne hierdie tradisie is die
vrou ook uitgelewer aan haar man
wat haar uit die huis kan verdryf
wanneer hy groener weivelde gev"
ind het;"I have actually seen women
go crazy because of the shock of
being driven out by husbands they
never knew could look at another
woman".

Die vrou word nietemin nie as 'n -'
v leklose wese voorgestel wat onver
diende lyding ondergaan nie. In die .
verhaal "Go in peace, Tobias son of
Opperman" is dit juis die Iiggaamlik
gestremde Jessie se selfbejamme
ring en selfsug wat die leser se sim
patie vir haar laatverskuif na die on
gelukkige Tobias watselfs vir sy
dooddeur haarverwyt word. So blyk
dit byvoorbeeld ook uit 'n verhaal
soos "Devil at a Dead End" dat die
vrou aandadig kan wees aan haar eie
seksuele misbruik.Maar die verhaai
bied nietemin 'n bevredigende ba
laos soos dit duidelik word dat sy tot
.hierdie seksuele blootstelling gedryf
word deur die verwerping waaraan
sy elders uitgelewer word.

Tlali slaag met hierdie verhale
daarin om die beeld, die tekstuur en
die gees van 'n droewe maar moe- L

dige wereld op so 'n wyse oor te dra
dat die leser meer as 'n toeskouer
word, dat dit uiteindelik meer as 'n
welkome opening in die skeidsmuur
word: dit word 'n reis waarin die
leser deelgenoot van daardie wereld
word.

.Die nuwe Staffrider
van Ravan Press

Miriam Tlali

Staffrider; volume 8, nommer 2·
beskikbaar by goeie boekwinkels
of regstreeks van:

Ravan Press, Posbus 311"34, Braamfontein, 2017
Slegs R$,95 plus 51 c AVB

"lnsurgentSouth African: Poefry"
Jeremy Cronin
·"The Art of Lallitha Jawahirilal" 
Andries Oliphant
"Going Home" - In onderhoud met
Paul Weinberg en Santu Mofokeng
Kortverhale, poesie, resensies en briewe

Staffrider, wat R3.95 per uitgawe
kos, word uitgegee deur Ravan on
der redakteurskap van Andries Oli
phant.

lessness, my boy!" Die hele gesin
bly sonder 'n inkomste, en hullemoet
hul woning verlaat.

S6 is dit indirek ook die owerheid
wat meebring dat S'bongile haar eie
pad moet vind, met Mojalefe se kind
op haarrug, wanneersyhaarin "The
Point of no Return" agterlaat met die
woorde: "Tomorrow, when dawn
breaks, we shall march... Our men
will advance from differant parts of
the Republic of South Africa. They
will leave their pass-books behind
and not feel the heavy weight in their
pockets as they proceed towards the
gates of the prisons of this land and
of our forefathers!"

Die tradisionele norme bied be
skerming aandie vrou, maar tege
lykertyd binddithaar ook, en laatdit
haar dikwels weerloos. In "The Point
of no Return" kan S'bongile haar op
Mojalefe se vader beroep; en die
agtergeblewe vrou in "Dimornona"
word deur die ander mense inhaar
buurt aan die lewe gehou, want "a

Footprints in the Quag deur
Miriam Tlall, uitgegee deur

David Philip teen R19,95plus
AVB. Resensie deur

JEANETTE FERREIRA

Tlali belig problematiek van swart vrou

AS Es'kia Mphalele skryf oor die
gebrekkige kennis wat swart- en
witmense inSuid-Afrikavanmekaar

. het, stel hy dit soos volg: "...there is
a formidable wall between black and
white, and thereis hardlyany oppor
tunity to get to know one another
intimately. We seem to be looking at
each other through a small opening
in the walls' between us."

Miriam TIaIi se kortverhaalbun
del Footprints in the Quag kan beskou
word as een van die openinge in
daardie muur wat rnense apart hou.
Die verhale bied 'n blik op die town
shiplewe van Soweto waarvan die
gemiddelde wit Suid-Afrikaner min
weet of begryp. Die bundel belig in
die besonder die komplekse sosiale
problematiek van die swart vrou. Sy
staan in 'n afhankIikheidsverhouding
tot verskeie magte in haar lewe: die
van wit owerheid, die vandie man in
haar lewe, en die van tradisionele
norme. Die vrouekarakters beleef
hulle rare moinente van vreugde en
oorwinning, maar dit is oorwegend
'n wereld, van droefheid en
teleursteIling, onmag en verwerping,
en verbete pogings om te midde
hiervan 'n sinryke lewe te skep.

Juis die veelkantigheid van hier
die vrou se probleme belig haarnie
net as die swart vrou in 'n Suid
Afrikaanse township nie, maar ook
as vrou in die universele sin van
vrou-wees orider hierdie ornstan
dighede. Sy vind verskillende uit
wee vir onhoudbaresituasies, maar
dit lei seIde tot perrnanenteoplossings
of beter lewensomstandighede.

In "Mm's-Lithoto" verlaat die
verwerpte Paballo dapper haar man
se huis, maar sy vind geen heenkome
nie en moet noodgedwongeterugkeer,
net om n6g 'n kind in die lewe ie
bring, "...yet another of Paballo's
bundlesof joy..." Dieontroueeggenoot
in "Masechaba's Erring .Child" se
vrou vind 'n ander uitweg: sy ver
duur sy ontrouheid soos sy die
stoutigheidvan 'nkind verduur, maar
haar twee vriendinne wys haar op die
misleiding van so 'n houding.

Die vrou ontkom nietemin nie
aan haar problerne, selfs in 'n
Iiefdevolle en troue verhouding nie.
Die wit owerheid en sy wette rig die
man se lewensgang, en daarom ook
hare. In "Dimomona" bly die
hoogswanger vrou aIleen agter wan
neer haar toegewyde eggenoot onder
die paswet in hegtenis geneem word.
Gedurende sy gevangeskap skenk sy
geboorte aan 'n tweeling. Wanneer
hy terugkeer is sy liggaam egter so
afgetakel van die ontberings en slae
waaraan hy in die gevangenis bloot
gestel was, dat hy sy werk verloor:
"You have paid dearly for you care-

'N NUWE en baie interessante
Stafffrider - vol 8 no 2 . is nou op die
winkelrakke.

Jeremy Cronin- bekroondedigter
wat nou in Lusaka woon en werk 
skryf 'n meelewende, insiggewende
ontleding van strydpoesie, Sy op
stel, waarin die werk van Mzwakhe
Mbuli die meeste voorbeelde lewer,
vertel meer van die toyi-toyi, poesie
optredes by vakbond- en ander polio
tieke saamtrekke, en verwys ook na
verdere bronne oor 'n onderwerp wat
al meer aandag geniet • en dit ook
verdien.

Twee fotograwe - Paul Weinberg
'enSantuMofokeng,watmekaarvanuit
-verskiIlende kante van die
, donkerkamer leer ken het - praat oor
'ngesamentIike tentoonstellingwaarin
hullealtwee na hul agtergronde gaan
kyk het. .

Michael Shackleton sorg vir 'n
verrassende, humoristiese kortver
haa!waarin die stryd tussen Katoliek
en Protestant op 'n klein Afrikaanse
dorpie beskryf word.

Kaizer Nyatsumba ondersoek die
dilemmavan 'n geleerde wiese familie
allerhande goed van hom verwag.

Twee digbundels - Basil du Toit
se Home Truths en Douglas Reid

Mandela's Earth, deur Wole Soyinka, uitgegee deur Andre
Deutsch in Londen. Resensie deur STANLEY FRIELICK

Anguish deur Lallitha
Jawahlrilal.ln 'n boelende

onderhoud In die nuwe
Staffrlder vertel die

kunstenaar-in-ballingskap
hoe apartheid (by name die

Groepsgebiedewet) haar
kinderdae van relatiewe

welvaart na armoede
verander het, en watter

invloed dit op haar en haar
kuns gehad het.

Lekkerlees Staffrider op die rak
Victor Munnik ' .

Skinner se The Unspoken - wordoor kraal wees...
een kam geskeer deur Dirk Klopper Daaris klaar 'n tension daar,
in 'n resensie wat nie net die vaar- Jykenmoes'ndarkieis'ndarkie ...
dighede van die kunstenaarsbespreek Hulle wil my ditchmfowethu...
nie, maar ook die inteIlektuele en Hullevat my soos'n naarnine...
ideologiese keuses van die digters en 'nVoii/tjie het virmy gefluister en
hul uitgewer, Carrefour Press. se

In twee briewe word die irn- Hulle se ek is 'n papilon
plikasies van die kultuurboikot mooi Ahajy ken moes...
uitgespel vir 'n akademikus wat nie Die tough mekokotlo wat
die kanale lekker gevolg het nie. gepluister...

En dan is daar, soos gewoonlik, Maar it has been droog in die'
'n oorvloed van gedigte. In Door is Kalahari Baba...
Cold War laat Martin Mashele sy Die bo ellisbrown creamer het
Afrikaans saam met ander Afrika- hullenaar gemaak:'
tale praat:

"Dieshotvanys ishardmybroer!
U za uzwau ngathiu ya chat .
Ek: sal die chakachaka bel...
Daar sal 'n oniplcffing by die

WOLE SOYINKA was aan die begin van sy loopbaan baie nou betrokke by
sy land Nigerie. Hoever sy visie sedert die jare sestig verbreed het, spreek uit
hierdie werk.

Soyinka se eerste gepubliseerde werk sedert hy die Nobelprys in 1986
gewen het, begin met 'n reeks gedigte wat lofsange is aan Nelson Mandela.
Maar dis geen gewone lofsange nie. Mandela se aarde word die planeetAarde,
soos die aanvangsgedigte 'n kosmiese-mitologiese konteks om die leier in
gevangeskap weef:

"Your logic frigthens me, Mandela/ your logic frightens me... The call, the
tempo primed! to burst in supernovae round a 'brave new world'!"

Dit is digte, komplekse poesie, ryk aan verwysings - in tipiese Soyinka
sty!. Dit weerspieel sy kragtige beheer oor Engels in kombinasie met 'n
tradisionele Afrika-bewussyn. Maar Soyinka glynooit van die tou tussen die
private en die politieke nie, en soos altyd is dit die ironiese stem wat die balans
gee: "Notfor you the olive branch that sproutsgun muzzles, barbed-wire
garlands, tangled thorns! To wreath the browsof black,unwilling Christs...
Tell me Mandelai thatguard, is he yourprisoner?"

In 'n diep ironiese, satiriese stuk, word Mandela vergelyk met Rudolf Hess
- in 'n gedig wat ge'inspireer is deur 'n opmerking van Pik Botha dat die ~C
leier aangehou word om dieselfde redes as wat die GeaIlieerdes Hess
aangehou het. Maar uit die satire kom 'n ontsteIIende vergelyking van die
Suid-Afrikaanse staat met Nazi-Duitsland.Nog 'n gedig word ingegee deur
die inhegtenisname van Winne Mandela se deken: "Itwore, rememberJ the
colours of the ANC" • en die daaropvolgende afbrand van haar huis.

"Iknowtheytook herspreadaway,Mandela.l Andnowthey burnthe roof
aboveher head.!How couldthey know, these living deadt the flames their
hands have fanned! Inscribe the very colors they proscribe! Across our
darkest nights."

Soyinka se besorgdheid oor Suid-Afrika is nie nuut nie. In 1976 het hy
Ogun Abibirnan geskryf- 'n epiese gedig opgedra aan die wat in Soweto geval
het. Hy stel hornself voortdurend teen aIle vorme van onderdrukking, fas- .
cisme en korrupsie. Tog het hy nooit toegelaat dat die vakmanskap van sy
skryfwerk deur ideologiese of politieke spreukmakery verswak word nie. Die
Mandela-gedigte eindig met hierdie enigrnatiese reels:

"An oldman of sixty-five ekesouthis life!inprisonslops.ThepoetlStrings
you these lines. Mandelal To stayfrom stringing lead." "

Hier roer Soyinka emstige vrae oor betrokkenheid en die politieke rol van
die digter aan. .

Hy het baie kritici, en Is dikwels al beskuldig van irrelevansie, elitisme en
'n obskure styl. In seker die kragtigste gedig van die bundel beweeg hy weg
van Suid-Afrika om sy kritici te antwoord met: "My tongue does not marry
slogans". Op die ou einde is dit 'n verdediging van poesie wat verder strek as
Sidney of Shelley, en weer eens se dat dit die skrywer se plig is om goed te
skryf, en al die moontlikhede van die taal te ondersoek:

"But ifphrasemongers haveindeedusurped theworldl and dreams come
packaged. handy /ikeasausage roll,! thepoetchooses DANGER-DREAMS
AT WORK.! Now markmysloganwell."

Soyinka se drome en visioene omvat die hele wereld, Die dekadensie van
Amerika word sinies ontmasker in New York, USA, die stryd teen neo
kolonialisme word voortgesit in Appolodorus on the Niger.

Apokaliptiese beelde loop deur die versameling, maar word altyd versag
deur die digter se sterk gevoel vir die mensdom in die algemeen.

Soyinka se poesie is moeilik, en soms is dit onmoontlik om al die kodes
te ontrafe!' Maar vir die wat met aandag lees, bied dit 'n groot beloning. Nie
net vir mense wat in Afrika-letterkunde belang stel nie, maar vir enigiemand
wat lief is vir die digkuns.
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GOUDSTORMLOOP7
KRY'N SORGSERTIFIKAATNOU!

(NetR10)·

. ,

en (indien u wil) neem deel in die GOUDSTORML,OOP
, .

'n Miljoen wag om qewen te word en nog baie meer
1ste PRYS R1 000 000 ·2de PRYS R100 000· 3de PRYS R50 000

4~ePRYS R10 000· 12 PRYSE R5 000· 100 PRYSE R1 000· 100 PRYSE R500 '
I<,':w;. .. Belangrik 30% van totale kaartjieverkope indien die mikpunt nie bereik word nie

• Reels ve.rskyn op die keersy van elke sorgsertifikaat
INSKRYWINGS VERVAL: 21 ste OKTOBER 1989

OPENBARE TREKKING VIR 16FINALISTE: 21 ste NOVEMBER 1989
FINALISTE KOMPETISIE:25th NOVEMBER 1989 (EERSTE NASIONALE BANK 300 000 PERDEWEDREN TE TURFFONTEIN)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -'- - - - - - - - - - - - --
STUUR ASSEBLIEF UDONASIE NA OPERASIE HONGER, POSBUS 31547, BRAAMFONTEIN 2017.

STUUR ASSEBLIEF NET GEKRUISDE TJEKS EN POSORDERS OF VUL DIE KREDIETKAART GEDEELTE OP HIERDIE VORM IN.

I10

FISH

BARRYBOB~__II II .JIMMY

OMDEEL TE NEEM INGOUD STORMLOOP 7
ANTWOORD ASSEBlIEF HIERONDER.
MERK DIE KORREKTE ANTWOORD MET 'N"X"

3, WAT IS DIE NAAM VAN EERSTE NASIONALE BANK SE OUTOMATIESE
TELLERS?

I 1000 II 100 II
2. WAlTER RIVIER SKEI SUID·AFRIKAAND ZIMBABWE?

'I VAAL II ' LIMPOPO II

,1. HOE OU SAL OPERASIE HONGER IN1990 WEES?

DEBITEER ASSEBLIEF MY VISA/MASTERCHARGE/D1NERS/AMERICAN EXPRESS

KREDlETKAART MET DIE WAARDE VAN R .
KREDI(TKAART NR. .

BOEKE VAN 10 SORGSERTIFIKATE TEEN R90 PER BOEK

ADRES

VAN'

VOORLEnER

POSKODE,

TELNR,

TEL KODE

MERK ASSEBLIEF MET 'N (XI INDIE VAKKIE r-;-;H;:;~

OF UWIL DEELNEEM AAN GOUDSTORMLOOP 7, ~~

STUUR ASSEBlIEF SERTIFIKATE TEEN Rl0,OO ElK OF R90 VIR 10

STUUR ASSEBlIEF

\,::'i~'

vw HANDTEKENING : VERVAL DATUM .
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Geroepe plaasklong
ewe tuis tussen KP
boere en aktiviste

,'., I

'..,/

boer. Hy is verkies tot voorsitter van
Elandsrivier se Boerevereniging en
van Pretoriase Distriks-landbou-unie.

Hier; op syplaasby RDst-do-Wmta,
het hy gesien wat onder die
noodmaatreels verswyg is' nadat
KwaNdebe1e in 1986 selfregerende
status geJay bet,

Toe by saarnmetdie boerevandie 
distriJc. wat KP-gesind was, vir pres

.•PWBotha 'n brief geskryf bet oordie
. toestande in KwaNdebele, is hulle

aangese om die Kommissaris-Gene
raal, Gerrie van der Merwe, te gaan
spreelc. Toe sesvan hullevir Van der.
Merwekonfronteer ocr die SAW se
beweerde samewerking met die
Mbogoto-vigilantes, wat volgens die
inwoners ses mense in Tweefontein
doodgemaak her. het Vander Merwe
net gese "die mense wat betrokke
was. is nie meer met ons nie".

SyenigmatieseliefdevirKP-boere
het in ~e tyd ontstaan. "Toe hulle
bewus word van die optrede van ons
veillgheidsmagte en sien hoe die
regering toelaat dat die tuislandbeleid
afgedwing word, het die boere my
gevra om op te tree."

Dakar '
In 1987 is Viljoen gevra ~m in\ .

Waterkloof vir die PFP te staan. Hy
bet nli 23 jaar by Unisa bedank en \
daarmee saam al sy voordele prys
gegee, onder meer sy pensioen - hy
het net syeiebydraemet twee persent
rente teruggekry.

"Die boere in die distrik, wat
waarskynlik nog steeds KP gestem
her. het met hulle bakkies gekom en

. my. gehelp om verkiesingsplakkate
op te sit" Maar hy het die verkiesing
verloor en moes weer gaan Doer.

Intussen het hy by Idasa betrokke
geraaken dieselfdejaar nog'n ritylpaal
in ~y lewe bereik:. Die besoek aan die
ANC in Dakar.

"Hier het ek die eerste maal die
bannelinge ontmoet van wie ek'in die
vyftigerjare deur NP-propaganda in .
die versetveldtog gehoor her, en hune
praat Afrikaans met my en se hulle
wil huis toe kom."

NadieDakar-besoekhetdieNatte
besluit Viljoen moenie weer verkies
baar vir die voorsitterskap van die
Landbou-unie wees nie.Maardie KP's,
al was hulle kwaad vir hom, het gese
sy politiek bringnie sy werk in die
Unie in die gedrang nie, en hnlfe het
hom weer verkies,

"Ek verag die Nasionale Party wat
alles waarvoor hulselfverantwoorde
lik is, op die KP se rekening probeer
sit,"

UNIVERSITEIT VAN KAAPSTAD

Voorgraadse.
Toelating: 1990

mandjie toe."
Daama is Viljoen sewe rnaande

Nederland toe, Met sy terugkeerna
Suid-Afrika wou hy sy doktorale
proefskrif skryf oor kerklike een
heid. Groenewald het gese te veel
tyd het verloop sedertsyvoorlopige
eksamen en 'n nuwe leeslys aan
hom gegee metdie woorde: "Jyhet
jou sekerlik niemet die dinge watjy
geskryf het.gewild gemaak by die
NO Kerk nie,"

Na sy doktorale eksamen het hy
besluit hy kan nie in die bediening
van die NO Kerk staan nie weens
diekerksecndersteuningvanapert
heid.

Gelukkig hethy in 1963,diejaar
waarin hy getroud is, 'n pos as Iek

. tor in dieSendingwetenskap by Unisa
aanvaar. Die NG Kerk het geweier
om hom te legitimeer.

Die Algemene Sinode van die
NOKerkhet intussendie Cottesloe
kerkleiers se standpunt teen apart
heid verwerp. In dieselfde jaar het
Viljoen, Beyers Naude en ander
kerkleiers die Christelike Instituut
(CI) gestigen~ldehkestandpunt
teen apartheid geformuleer.

In 1968 het die sinodes van die
NO Kerk besluit NG lidmate moer
uit dieCI bedank.Viljoenhet geweier,
en die ring van sy Kameeldrift
Noord-gemeentehetbesluitlidmate
wat deelneemaan die bedrywighede
van die CI is besig om "sektes en
muiteryinkerldikeen wereldse rege
ring" aan te moedig.."Dit het 'n
krisis in my kerklike lewe veroor
saak. Ek het baie diesefde krisis as
Petrus gehad: Wie gehoorsaam jy,
die sinode of die Slaif?"

Die Crase wat die ring gebruik
het, het uit die Nagmaalformulier
gekom as een van die "ergerlike
sondes". Van toeafhetViljoennog
nooitweerNagmaalindieNGKerk
gebruik nie.

Intussen het hy steeds klasse by
Unisa aangebied en deeltyds ge-

Aonsoeke wordIngewog vir voorgraadse studle aon UK InB90.

Die sfuftlngsdofum vlrvoorgroodse aonsoekeIs30 September1989.
loat oansoekevirdie Fakultelf Geneeskunde kanbydiebetallng von'n bykomende
heffing tot 31 Oktober 1989Ingedlen word, en tot15 Januorle 1990viraileonder
Fakultelte. .. '
Aile appllkante wordegter aangeraolam voor 30 September B89 aonsoekte doen.
Aonsoekgefde Is:

Tot 30 September R30
Tot 31 Oktober R60
Tot 15 JonuarleRnO

Sluilingsdalums vir aansoeke

Sludenlebehuising

Aansoekers Waf nledievolle koste verbonde aan studleaon die UK kan dm nle, word
sterkaangeraalom bysoveel bronneosmoontUk oonsoekte doenom f1nons/ille $feun.
Meer Inllgtlng Isop oonvraag besklkboor.
Ole sfulflngsdatuni viroonsoeke am UK-sttJdlebeurse. beurseen lenlngsvirvoorgroadse
studle Is 31 Okfober 1989. lootoonsoekeomf1nonsliile steunkonnl~ oorweeg wordnle.
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Prof Abraham Viljoen
(Fot~:Eric Miller· Afrapix)

In 1959 het Viljoen vir 'n
doktorsgraad in die Sending
wetenskap onder prof EP Groene
wald ingeskryf, waarhyop Hoeken
dijk se geskrifte afgekom het, Uit,
Hoekendijk se perspektief op Na
zismeas 'nverdwaalde leer, is Viljoen
se perspektiewe op die onderbou
van apartheid as 'n valse teologie,
gevorm.

Op 26Augustus 1960sou hyper
boot na Nederland vertrek om sy
doktorsgraad voort te sit.

"Toekom Sharpevilleen Langa,
eneksitin 'nkrisis.Omdatek'njaar
in die Militere Gimnasium was, is
ek opgeroep as reserwe-offisier.

"Ek het die dekaan, EP Groene
wald, gaan spreek en vir hom gese
ek kan nie nou mili- ,------------:.-----------------
tere diens doen nie.
Toe se hy vir my: 'Ek
dink dis nou tyd dat
jyjJUvolk: 'nslag dien',
en ek moes my stu
diereis afstel,"

Uiteindelik is hy
in September 1960,
toe die Kaapse en
Transvaalse NG
Kerke nog lid vandie
Wereldraad vanKerke
was, Amerika toeom
reisende werk vir 'n
Christelike, jeugor
gani-sasie te doen.

Terwyl die Cot
tesloe-beraadinSuid
Afrika plliasgevind
hel, het Vi/joen vir
Robert BiiIheirner,'n
sekretaris van die
WRK en 'n organi
Seerder vanCottesloe,
in die VSA ontmoet.

Dr AP Treurnicht
het as redalcteur 'n
skerp aanval in Die
Kerkbode op Bill
beirner geloods, en
Vi/joen het uit die
VSA daarop gerea
geer.

Treurnicht se
aritwoord was: "Jywi!
tog nie he ek moet

.hierdie dinge in Die
Kerkbode publiseer

. nie.Ditgaansnipper-

Prof Abraham
Viljoen is teoloog,
boer en potttlkus.
Hy kom goed oor

die weg met
aktiviste in die

bree demokratiese
beweging· en

boere in die KP,
maar haat die NP.

Hy lsook
Constand Viljoen,
gewese hoof van
die weermag, se
tweelingbroer.

ANTON
STEENKAMP het
met hom gesels

Nasionale Party, het my oupa op sy
sterfbed gele, Ons het almal na 'n
kerkdiens op die radio, wat aan die
motorbattery gekoppel was, geluis
1<?r. Die betrokke Sondaghet ds GIl
Boshoff vanLindengepreek en teen
die Sappe uitgevaar.Hy het iewers
uit die Ou Testament 'n teks gehaal
en van die Sappe gepraat as die wit
Tobiasse met die swart harte.

"Hoewel die hele famille Sappe
was, het nie eendit durf waag om op
te staan en dieradio af te skakel nie.
Hullehet daaihele diens deurgelnis
ter. My oom het na die tyd vir my
gekyken gese;'Ekklopjou vuurwann
as jy so maakl'"

. Niimatriekin 1952 (Viljoen was'
hoofseun), is hy en Constand Mili
tere Girnnasium toe vir 'n jaar. In
1953het Viljoenby die Universiteit
van Pretoria ingeskryf vir 'n BA
militere graad, en Constand vir 'n
BSc Mil.

"Dieeindevan daardiejaar hetek
opgeskopomTeologie tegaan swot,
enersyds uit 'n innerlike gevoel van
roeping en andersyds omdat ek my
nie met die onbuigbare militere dis
sipline kon vereenselwignie." Con
stand het sy militere loopbaan

. voortgesit.
"Die ou sogenaamde Sap-rektor

van Tukkies is toe pas uitgeskop en
metdie Broederbond-genomineerde
CH Rautenbach vervang."

Insy BA-jare hetGrieksen wysbe
geerte by hom 'n kritiese ingesteld
heid help vonn. In sy teologie-jare,
toehysendelingin dieNG Kerk wou
word, was sy klasmaats almal Na-,
sionaliste.

Hy het die verdere liberalisering
van sy denke te danke aan die twee
bekende teoloe, Ben Marais en Al
bert Geyser, wat in die laat vyftiger
jaredie Bybelsefunderingvan lipart
heid verwerp het.

"Dr Geyserhet 'n opdrag van die
Hervormde Kerk gehad om die
Bybelse fundering van apartheid te
ondersoek. en gevind dat dit on
moontlik was."

Viljoen se belangrikste invloed
het gekom van 'n Nederlandse teo
loog, IC Hoekendijk. wat uit sy
Christelike oortuiging die· onder
grondse verset teen die Nazi's in
Nederland help organiseer bet.

DIT was nie moeilik om prof
Abraham Viljoen uit te ken toe
ek by ons afgesprokerendezvous,
'n kofficplekkie in Pretoria. in
stap nie, Dit kon net sowel die
militaris Constand se Degewees
het wat so reguit deur jou kyk.

Vir die eerste paar minute nadat
hy my 'n stewige handdruk gegee
het, kon ek my oe nie van sy hande
afhou nie. Dis'n boer se hande- grof,
bruingebrand, vol eelte en snye.

'n Reguit man. wat met sy sagte,
fermmaniervirjou laatverstaan: Hy
bedoel elke woord wat hy re.

Braam Viljoen het opspraak ver
wek toe hy in 1978, na 23 jaar, uit sy
pos as professor in die Sending
wetenskap by Unisa bedank het om
as kandidaat vir die PFP in Waterk
loof te staan. Hy het die setel ver
loor, en daarmee saam sy· pensi
oenvoordele, medieseskerna en
salaris. Sedertdien was hy nou be':.
trokke by Idasa se projekte om
werkswinkels en seminare in alle
sektore van die gemeenskap te reel, :
en spits hy hom toe op sy boerdery.

"Ek's in 1933gebore," vertel hy:
"Die jaar van die groot droogte en
die depressie." .

Sy pa was 'n boer, en sy rna 'n
onderwyseres. "My pa wou na die
Anglo-Boereoorloggraag gaanleer,
maar het nooit die kans gehad nie.

"Hy is in 1947 oorlede, toe ek
veertien jaar oud was. Ek was op
laerskool op Perdekop, eintlik maar
'n plaasskooltjie op 'n klein plekkie
duskant Standerton, waar ek nog
kaalvoet 'n span osse deur die strate
gejaag het,"

HyenConstandiselkedagmet'n
eenperd-karretjie skool toe. "Ek
onthou die indoktrinasie op skoal
baie goed. Ons het 'n geskiedenis
onderwyser gehad, sy van wasJooste.
In daaihele tyd voor die 48-verkie
sing het hy netpolitiek geleer en ons
gewaarskuteenbloedvermenging en
verswarting."

Genl Louis Botha het op hul
buurplaas, Rusthof, gebly. Viljoen
se pa, 'n Sap, hetop die komitee van
die Louis Botha-gedenkdag gedien.
"Ek het waarslcynlik baie van my
sogenaamde radikalisme by hom
gem, as die dinge oorerflik is, ek
weet nie,"

Sy pa was tengunste van genlJan
Smuts se versoenende houding mi
die Anglo-Boereoorlog, dat Boer en
Brit saam 'n nuweSuid-Afrika moes
bou. "Ek is eending aan hom en aan
my rna verskuldig, en dit is dat ek
geleerhet omniedie NasionaleParty
propagandasommer net so intesluk
nie," . .

Dingaansfees
Viljoen vertelvan die Dingaans- .

feeste van sy kinderdae, "dae van
hoogpolitieke spanning waar melo
dramatiese toneelopvoerings die
lyding van die Mrikaner s6 op die
spits gedryf het, dat 'n mens se sim
patie naderhand opraak".

Die swart vraagstuk was in daar
die dae op die agtergrond teenoordie
Boer-Brit-vraagsmk, maar hy onthou
hoes6 'n fees op een 16 Desemberin
wanorde ontaard het toe 'n berig
deurgekom het: "Die Kaffers het
ingeval!"

Die hele program is opgeskort,al
die boere is metkarre en perde terug
nahulplase toe, en alles was doodrus
tig!

"In daardie dae was die posisie
van die NG Kerk kardinaal in die
opkornsvan Afrlkaner-Nasionalisme
en die apartheidspolitiek. Ek sal die
politieke preke van· my kinderdae
nooit vergeet nie.

"Hoewel 'n stoere Sap, was my
oupa baie kerkvas en het hy geen
kritiek teen 'n predikant geduld nie, .

.want dis tog die Gesalfde van die
Here. .

."Ekhet toe reeds die roepinggehail
omTeologie te gaan studeer, en my
oupa was natuurlik baie ingenome
daarmee.

"In 1953, netyoor die verkiesing
en die tweede oorwinning van die
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"Waar is by non?W wou die Ierse
akademi.kus weel

Hy was vecbaas om te hoor dat
Mohangi die laaste vyf jaar as Nar
anta.klumunaindieSuid-Afrikaanse
parlement gedien bet.

Hy wou weet of ele Die daaroor
gaan skrJt nie. .

Ekbet verduidelik datdaarnadie
eeme d.rielcamcx-veckiesing groot
ontevredenheid·in Ierland geheers
bet oar lumuna se vertiesing.
. OmdatIumunasy misdaad oorsee
gepleeg, en by tConk:strafdaar uitge
dien bet. betslaatspresident PWBorha
gemeen dit diskwaIifiseer hom Die
omindiedriekametparlementtedien
Die.

Ek betdie Ier oak daarop gewys
datdaarander IPs met twyfelagtige

_verledes in die Huisvan Mgevaar-
. .

.bumorsin bewys en gepraat van die
wswart ler Sean Mahoneyw.

Die koerante bet geloop met die
Mohangi-storie. Dit was vera! die
seksueleaspek van die storie wat die
openbare mening gaande gclJad het.
maardan was ditook'nraremoord in
die rustige, gasvrye stad.

Die doodslIaf was terselfdertyd
'n onderweq> war aan beide kante
vandie lerseSeedrok bespreekis, en
daar .is bespiegel of Mohangi die
boogstelD1 gaan betaaL

. Maar,hetdiekroegfi1osowegere-
denec:r, Mobangi Wl!S 'n bui1eIander,
en nogswart boonop, en sy rereg
stdlingSOllnetonnodigaandagop'n
reeds ongewilde land vestig.

Mohangi is Die gehang nie.Hy is
'n paarjaar tronk toe en bet na Suid
.Afrika ternggekeer.

dieys geplaas en dan word daar
tussen die laaste twee gestem, Hier
die wenner word nou gestel teen die
vorige en die oorwinnaar van die
stryd dan weer teen die Sjimp. Tel
net 'n bietjie boeveel keerword daar
nou gestem!

Is laasgenoemde stemtegniek
onfeilbaar? Die antwoord is nee. Om
die gebreke uit te buit s31jy egter jou
stemvee baie goed moet verstaan:
Kom ODS neem-aan jy is 'n onder
steuner van die Sjimp, Na die eerste

Elewoooer of hierdie stelling reg is. rondte bet jy voorlopig nie veel erg
Eerstens bet minstens dertig diere aan die stemmery nie en leanjy jon
vir hom komsedat hullesyleandida- . stem misbruik: om die leandidate wat
tour onderstenn bet (ongelukkig bet ' moontlik die Sjimp lean bedreig te

probeer uitskakeJ.. 5eJOU' tweede keusedie amptelike stemtellers netsewen-
tien briefies in sy guns getel), maar naas die Sjimp is die Pikkewyn (jy
tweedens, en belangriker, sy potea- pikselfgraag en bou van wyn), maar
siele stean is tot 'n groat mate ver- jy besef dat die ander diere miskien
deel <leur die Arend en die Hewer _ ookso voeL Daarenteen is jy oortuig
beide vuurvliegaanhangas soosdie· datdie Bewernie 'n hoop betteen die
Pikkewyn. ' Sjimp Die.(Net om 'n argument uit te

Wat sou byvoorbeeld gebeur bet ~dink: vir hierdie bipotetiese geval
asbulleniedeelgeneemhetDie?Ons neem ons aan dat bitter min van die
keer weerlater hierna terng. diere die Bewerse abstrakte kuns

Volgensdiereelsvandieverkie- waardeer.) Wat doen jy nou? Iy
sing val die Pikkewyn nou uit en ondemeun al die paddie Hewer getrou
word daar gekyk wie van die drie totdat hy uiteindelik te staan .kom
oorblywendekandidate'nvolstrekte teen die Sjimp en dan swaai jou
meerderheid sou hv. HanIe Iyne! lojaliteit na die Sjimp. Darem vuit.

~7 ne?
Nogmaals nie 'n volstIekte meerder-
beid nie, maardie Bewecval hierdie Is daar wei 'n onfeilbare tegniek? ,
keeruiten weereenskanjysoortge- Die antwoordis 'n t3amlik gekwali-
lyke kritiek uitspreek. fiseerde ja. Omlrent 200 jaar gelede '

Met die laaste stemmery tossen bet 'n wyseuil in Frankryk, die Mar-
die Sjimpansee en die Arend gaan Ides van Condorret, voorgestel dat
sommige van die stemme wat die jy in so 'ngeval at die moontlikkom-
vorige Ieeernadie Bewer gegaan bet binasies van pare teen mekaar steL
nou na die Sjimpansee en hy is die As ,die Sjimp konsekwent wen teen
wenner oor drie rondtes. (a) die Arend (b) die Bewer.en (c) die

War is 005 beswaar? Gestel OIlS Pikkewyn, meen almal seker dat die
sou die Sjimp teen die Pikkewyn aI- primaat regtig die wenner is. Die
leen stet Is dit Diemoontlik dat die probleem is dat jy so baie keer moet
Pikkewyn in die geval meerstemme stem en dat die uitslag steeds on-
sou lay as wat die Arend gehad het seker.kan wees; Die Sjimp wen teen

•. nie? Onthon; hoewel beide die die Arendmaar Die teen die Pikkewyn
Pikkewyn endie Arend geglo bet in Die. Die Pikkewyn verloor teen die
die lig van die VUUIVlieg, die Arend Wie is nou bo?
Pikkewyn apostel van die Duif en Ook omtrent 200 jaMgelede in
dieAfend 'n slaafvan die Valk was. Frankryk (beter om dcmokratiese
Baie van die diere bet begin glodat oplossing te vindas met Madame du
die tydrypW3S vir die koms van die Guillotine) bet nog 'n wyse uil. Ie
Duif, endit is net moontlik dat die Bordavoorgesteldatjy'nstembriefie
Arend 'segelroesterde valkbewon- druk: met die name van al vier die
deririgteenChOm getel bel Was dit kandidate daarop. In l'laas van '0

nie dalk die rede hoekom sommige kruisie trek agter die leandidaat van
van die BewerondcrsteunelS (ontbou sy (enigste) kense. gee elk van die

. die Bewer was ten gunste van die stemvee 3 punte vir syfha;rr eerste
VUUIVlieg en die Duif) Diekansge- keuse (met 4 kandidate), 2 punte vir
sien bet vir die Arend nie? sy tweede kense en I punt vir die

Soortgelyksou jyjluselfbn afvra derde keuse. Daar is net een maal 'n
watsougebeurhetasdiekeuseslegs gestemmeryendanwordaldiepunte
tossen die Bewer en die Sjimp was? vir elke leandidaaat opgetel met die
WlC sou dan wen? ooglopende wenner - die (vr)ou met

'nTegniekwatsomsgebruikwo.id die meeste punte.
om dieproblerne teprobeer oplos, is Kindcis, dink julle Diedie groot-
om die voorlopige wenner opdie ys - me:nse moet in die driehoekige en
te sit en eers seker te maakdat die vedhoekige sllyde van hierdie vakie-
verloorder heboorlik geidentifiseer sing liewec die Borda-metode ge-
word. In hierdie legendesoudan die . bruik:Die?In plaas daaIvan dat hulle
Sjimp nadie eerste rondte in die danhulletydroonopargumenledat
koelkas k:om en danl\Uddamgestem die DP en die NP se steun so gaan
tossen die oorblywende drie. Indien venJeel dat die KP inkom. leanhulle
die wennerhiervan'nvolstrektemeel"- dan liewerargumenteeroordiedinge
derbeidsou try, kDmby te staan teen wat werldik saalonaak: Stem vir die
S·· ie. Indien nie. word ooleby DP of stem Rie!

doel van die ingewikkelde strukture
verstaan nie en bet gelate aanvaar
dat dit geendirekte vecband met die,
werklikheid bet Die. maar dat dit
beskou moet word as 'n abstrakte
knnswak van 'n Picasso of ons eie
Eduardo Villa: Almal stem saamdit
vereisbaietalenten eIkeen leesdaarin
wat by wiL

Nodeloos om te sa. die rneeste
van die diere bet die Bewer se buis
met sy baie kamas as 'n lang en
treurige tragedie beskou. Die Hewer
hetook'nandeteie05k:ap gehad wat
sy aanhangers besig gehou bet: dit
was duidelik dat, van at die Kroko
dil seaanhangers (en by was een van
die intiemste vertrouelinge) hy ver
reweg die meeste vastmd gehad

hel Sinici sal opmerk:dar dit nie 'n
besonderse prestasievirhieWiegroep
was Die. maar dit was ,vir almal
duidelik dat sy brein oortyd gewecle'
hetendathy'n belangrike boodskap '.'
had. As ons tog maar netkonuitviI1lF::
wat die boodskap was! Die probteem' .
Was dat die koppelvlak tossen die
brein en die stemsintetiseerder de
fek was. Elke kea as ,die Bewec
gespreek: bet. bet al die dekodeer
ders aan die "'elk gespring om sy
kode te probeer ontsyfer. Tot OP'
hedewasdaar seideeenstemmigheid
oor sy uitspraIre.

Diestenunery hetdiedagas volg
verloop: Met die eerste rondte bet
dieS~ die meeste stemme
'gekry, maardit was Rie 'n volstrekte
meerdaheid Die. Die Arend bet
tweede gekom, die Bewer derde en
die Pikkewyn laaste. Die Pikkewyn
se swakvel1Dning is vetduidelikdeur
te sedat. hoewelbybaie gewild is by
die volk se gepiktes en die landse

. wynas, by Dieveel steun had onder
die diere wat die dag moes stem nie.

ele bet Riegeweet waarvaiJ·by praat
nie. . . .

Later die dag hetek 'n mend van
, dievoorvalvetteL Wlyhernievandag

se koerant gelees. ne?W bet hy gevra.
'. 'WDit handeloor 'n au genaamd

ShanMohangi. Hybet'nvrou000dge
maak. maar bulle kan me haar Ieop
opspoor Die.;,

Hyvertel toeveroadat Mohangi.
'n Suid-Afrikaner van". Indiese
oorsprong. se Wrede,en bisaIremis
daad diehandjievolSuid-Afrikaanse
studente in die vcrleentheid gestel

. bet en dai bulle vergelding VICeS.

. Die vrces was ongegrond. Die
.. lere in leriand - soos die SWlIItIDellse

in Suid-Afrika - is mense wat goo
vergewe. buiImnatu11tfikdie Enge1se.

Die wyses inDublin seberoemde
pubs het goo, bul· ewe.~

Wat kan ons leer nit
dielegendes oor die
Groot Krokodil?

van die gevaar begryp die besluite
vir die diere:ryk neem. Die regering
is DOgsteedsgehou.want die vrouens
van die ministers moes elke jaar
wanneer die partement·open. lei
ding gee aan die insekte eo Iaerldas
diere wat die modegiere virdie jaar
salwees.

Die Arend was die enigste van
die vier kandidate wat 'n Valk:aan
hanga was.Die Sjimpansee bethom
net verwonder aan al hierdie dinge
en. indienhyeDigiets gedink het, dit
nooitlaatblyknie. Daar wasgerugte
dat die Bewer at in kontak: was met
die~ wathom vanselfspreJrend
sou diskwalifiseer as 'n Valkman.
SoOrtgelykwas die Pikkewyn. na al
sy geselsies met buitelandse
boesenmiende van die SssIanc.
duidelik eenJer 'n Duifman.Ter
loops, hoewel die Groot Krokodil

:vanselfsprekendindie Valksekamp
,was. 1IIIOU by bitttrgmagbdcend staan
as die groot vUUIVtieg en daarom
was dit duidelik dat die enigste van
die via k:andidate wat hy gemeen
bet symagtige steJ1kon volswaai
die Arend was! ~." '

Benewensbiefdie ' kollektiewe
.. klassifikasiesheteIkeenvandie kan

didate natuurlik ook syeie eienaar
digbCid gdtad: So byvoorbeeld waS
diebewondeIaarsvandie Pikkewyn
veralbeTndrok:metsyvennoeomso

. kranig te pik en so .Iekker te wyn.
_ ' alhoewel die meer vromes gevoel

bet dat die gedrag nie by sy non
negewaadpas me. Metal sypikkery

.• ,enwyrrr.y bet b;ydikwels Dieopgelet
wa1 hy sa Die en bom soms die

, gr.unskap van die. Groot Krokodil
oP die hals gehaal-soosdie dag wat
by ditgewaag hetom tevoorspeldat
dieSwartLuipmlmoonilik die swaai
van die'KroIrodil se stat salerr.

Die -ander di.ere was stom van
bewondering vir die asemrowende
argitektoniese wonders (wat alle
sw-aartekragswetle uitdaag) wat die
BewerindieGrootKrokodilsedam
gclJou bel Niemand het die out en

AMEEN AKHALWAYA, die
redakteurvan The Indicator,
het van sy gelukkigste jare '
in lerland deurgebring~ 9n
Voorval by "n bushalte in

Dublin hethom sy helelewe
bygebly. Hy vertelverder

LAAT OIlS diekindcrsvandieIaaste
dacVIm die hcmt:appy Van die Quot

Krokodil vcrtd: Op 'n slegte dag
laal by wecl dat die tyd aangebrcek
bel om 'n opvolger halfpadaan te
wys.Fluislcringe wou dit he dat by
cintlik hcdtemal wou uinree, maar
dat die gdiefde Seekoeitjie gevoel
hetdathysolanksyvinga(wanneer 
dit nie in die lug is nie) OIl die pols
van sy ryk moes bou.

Die gesldedcnis sou bewys dat
hic:rdie halfpad.lopcy' 'n katastro
fiese besluit was, en in die woorde
vandie Profmin die Kaap. die Man
wat Wed. wasdit spoedig duidelik:
wH.K.G.K.w, maar dis Die waaroit
ons ODS lessie haal nie. Nee., OIlS

gaan kyk watop die veel bewoedag
gebeur bei en moondik andelsleon

· gebeur bet asdiediere meer k:orrelc
opgetn:e bel

EwmVod,IDC Ibningvoeltjiemet
bewende knicljies die brieOO in sy
bet aan die ve:rgaderingvocdees,
bel niemand die gewigtigheid van
die oomblik onderskat nie, _Vier

; bndidatc WOld voorgestel: Eiwee
die Sjiinpansee.. Barend die Arend..
Chris die Bewer en. sooste wagle.
die Pikkewyn. Die uiteindelike
stemmery bel teen die volgende
agtergrond ver!OOp: ." .

Iare tenJg betdie ouboet van die
Sjimpansee die diereryle gekatego-

· riseer (vandag nog word almal in
groepe geplaas) asdie watagtel die
groot lig van die worvlieg aanloop
en die wat dissipels is van die blin.
demolle. Dit was nie altyd maklik .
omdie versldlle tussen die groepe te ....
sien nie. wantdikwels, wanneerdie

·vuorvlieg se lig vir 'n tyd nitgegaan
·het.het sy volgelinge in die donker
rondgetas (die mees onlangse was
toe die wurvliegie hulle oor die

.Rubkon wou belp). Dit was alge
meenbehrtidatdieArem.dieBewa' '
.en vend die Pikkewyn WlJIVliegaan- ,
hangers was. Die Sjimpansee was
.taamtik koddig en die meeste bet
gedink hy is'n blindemot (siendedat
sy Vlennuisie nog' in die donker
grotte van die ocnyd rondgevladder
bet om toesig Ie hon oor dieIndiese
poue en die Maleise tapirs).

. Daar was -oak 'n;ander Hassi_
6kasie: Difre is gepIaas votgensbulle
liefde vir of die Valk. of die Duif. ,
Hoewel die Duif toe nog net 'n mi
tiese figour was, was die valko
Magnus. reeds lank op die tons:eL
Die GrootKrokodil bet as inspirasie
vir die Valk gedien. Diere.. SODS

Adderjan die Bnmdwagbobhejaan.
wat bulle aan die k:ant van die Valk
geskaar het. was baie good geor
ganisecr. Die orgasmisasie het 'n
volledige hiemgie van Meerbtge
neraals wat die Gemeenskaplike
lkslumsmasjien ge-01ie he!. inges!uil
Hulle gemeenskap1itre vyand is

,vergestalt deur NeJssson. die lis
stige Ssslanc:.Omdat al die diere
bewus was van hierdie grootgevaar,
bet die Krokodil. die Valle en bul
makkas alrnalOOItUig <!at dit beter
isasalleen tailte watdie volleomvang

DIElewemaaksomssna8ksedraaie.
Twee weke gelede bet 'n laSe
akademikusvtrbondeaan'n Amed
kaanse uclvmiteit 'n ondcrboodmet. .

• my in Lenasia kom voer. '"
Dieakadem~ (by is iii DUblin....

gebore)isbesigmet'nvergely1cende •. '
studie van NoorcI-Ierlanden Suid- .. hoeweleenvoomdmybygeblyhel
Afiib.Hywasvc:rbengomtchoor . Ditwasin 1964en,myeemedag
dar et in me middd sestige.rjllre in mDublin. Ek bet by die busbalte vir
ledandgestudeel',bet.endatmydrie die bus gestaanen wag.'n Motor vol
jaar in Dublin vanmy geluWgstc jongmense bet stadig verllygery en

. jarewas. een van die insi~ het by die
Ekhet homverteldat lerland die . venstcr uitgeskree: wWhere's the

enigs~ land is waarin ek xeen per- . bealrr
~rassismetci!gekomhetnic; .. Ekbetmyskouefsapgetrek, want

1
t

:. ,
~
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EK het die laaste week tot 'n verskriklike ontdekking gekom: na
sestien jaar as 'n politieke joemalis is daar nog 'n goeie skoot
politieke naYwiteit in my.

Die eerste ding wat my hieraan iaat dink het, was Eschel
Rhoodie se nuwe boek waaroor ons in hierdie uitgawe berig.
Daarinvertel hy in besonderhedehoe PWen PikBotha en van hul
meelopersdie hele Inligtingskandaal gemanipuleerhet om self die
politieke mag te bekom, en hoe hulle in die proses van hul beste
vriende in die rug gesteek het.

Natuurlik is ek as landsburgerbly die gekonkeldeur Connie en
Eschelen Lang Hendrikhetop 'neindegekom.Maarom tedink die
skandaalsou dalk nooitop die lappegekomhetas PW en Pik en die
marmedit nie laat uitlek het net om vir Connie en'Kie te lem nie!

Nog meer geskok was ek toe ek lees watter rol die Afrikaanse
koeranteBeeld en Die Burgerindieskandaalgespeelhet,Enek was
in daardie jare 'n redaksielid van Beeld!

~
Ek onthou nog soos gister toe ek vars uit universiteit by Die

urger gaan werk het en die man wat pas as die koerant se nuwe
redakteuraangestel is,E~e, as jong nuusredakteur ons
nuwelinge toegespreek het oor joemalistieke etiek, Een van sy
belangrikste lesse was, in sy eie woorde: "Whateveryou do, never'
trust a politician!" ./

Ek begin al meer agterkom Ebbewasreg - allyk dit nieof Ebbe
ooit in sy eie woorde geglo het nie.

Dieander ding wat myoor my naiwiteit laatwonderhet, was die
ontdekking dat ek my stem ontneem is.

So 'n maand of wat gelede het ek met groot opregtheid in 'n
meningsartikelop die blaaie vertel dat ek nog nooit gestemhet nie
omdat 'n stem vir my 'n baie belangrike ding is en ek my stem
"skoon" wou hou totdat my landgenotekansaamstem. Maar,het ek

bygevoeg,die keer gaan ek dalk stem want tye enstrategieeis aan
die verander en die Demokratiese Party kom nogal na-aan wat ek
self ,810 in ons land behoort te gebeur. ,

aar die staat het my dilemma opgelos. Ek- mag nie op 6
Septembergaan stem nie. Ek en 'n handvolwitteswat kranksinning
verklaarof weens hoogverraad skuldigbevind is.

Want sien, as redakteur van Vrye Weekblad is ek onlangs
ingevolge die Wet op Binnelandse Veiligheid (die ou Terroris
mewet) daaraan skuldig bevinddatdie koerant 'n"gelyste"persoon
sou aangehaal het. Ek is tronkstraf van ses maande opgele, wat
gelukkig vir vyf jaar opgeskort is.

Maar in die tyd mag ek nie stem nie. Omdatek as joernalis my
werk behoorlik gedoen het. Omdat ek Suid-Afrikaners ingelig het
oor wat 'n belangrike mede-Suid-Afrikaner dink. Die staat beskou
dit as 'n oortreding van dieselfde aard as hoogverraad.

Dft is hoeveel ons regering vir die demokrasievoel.
Ek het nou, ondanks my bleek velkleur,deel van die stemlose

massa in Suid-Afrika geword.
Maar waar ek verplig wasom terugtesit en weerte dinkoor die

aard van die politiek in Suid-Afrika,is toeek my ou vriend Ameen
Akhalwayase artikel op die bladsye lees. Hy vertelvan 'n studen
tekennis wat saam in Ierland gestudeeren toe sy meisie doodge-
maak en opgekap het. .

Die man het nie net vandag die reg om te stem nie, hy is
inderdaad 'n sittende lid van ons Parlement en 'n kandidaatvir die
Huis van Afgevaardigdes op 6 September.

Ek hetnog nooiteens perongeluk 'nhonddoodgerynie, en was
sedert my kinderjare nooit in 'n geveg of enige ander vorm van
geweldbetrokke nie. Enek wasnognetindie hofvirenigietsanders. :Il~
as 'n verkeersoortreding nie. Tot met die Binnelandse Veiligheid- M~f
saak, . ltIi

Maarek moes geweet het goed werk nie so hier in Suid-Afrika \ IM~
nie. Ek het~wee v~ende wat ook van ,?Y. tUisd":!,, ~onstad, af @t~
korn.Hulle IS van die besteen meespatnotieseSuid-Afrikaners wat td
ek ken, al stem ek oor baie dinge nie met hulle saarnnie, ttl:

Die een is Patrick Lekota,wat weens"hoogverraad" indietronk iil
sit. Die ander een is Pallo Jordan, wat uit die land moes vlug en :t~
van~g ~e ANC se sekretaris van inllgting..is; . . @[ij

Die wiel sal darem maar ver moet draai In hierdie land voor :~~::4

dinge gaanregkom. En intussen sal ek baie meer sinies moet begi ;M~J
word in die belang van my.eie saligheid. l#i

tige Suid-Afrika.
In daardie Suid-Afrika salons

mag he omdat ons is wat ons is.Ons
sal magheomdatonsdie waardesen
ideale deel van diegene met wieons
die land deel.

Ons sal mag he omdat ens die
vaardighedeen die selfvertrouehet,
omdat hierdie plek ons plek is.

Die Demokrate is nie links of
regs van die regering nie, hy is hom
voor.

Ons patriotisme is om ons land
met sypragen syrykdomtedeelmet
al sy inwoners.

Jy kannooitvryweesas joumede
landsburger virjou 'nbedreiging inhou
nie.

Jykan nie 'npatriotweesas jynie
kan deel nie. En om te deel beteken
nie jy moet oorgee of jouself aan
ander onderwerp nie.

Dit betekenjy moet uit 'n posisie
van krag en gesag bereid wees om
aan anderete gee watjy jouselfgun.

Die DP se reguitvir blanke Suid
Afrikanersdat diedagkom wanneer

die meerderheid
van die politieke
magin hierdie land
nie in die blanke
sehande gaan wees
nie.

Teen die draai
van die eeu gaan
blankes slegs 8
persent van die
bevolking uitmaak
en teen2020,wan
neer die meerder
heidkiesers inhier
die kiesafdeling
hoop om in die
fleur van hul
loopbaan te wees,
slegs 5 persent.

Dit skrei teen
alle opvattinge van geregtigheiden
realisme in dat die blanke aileen
Suid-Afrika onder hierdie omstan
dighede kan bestuur. Maar die DP
wil Suid-Afrika nie alleen bestuur
nie. Gewapenmet die beginselsvan
universele stemreg, proporsionele
verteenwoordiging in 'n gesament
like federale regering, rnenseregte.
en 'n onafhanklike regbank is ons
haastig om met die verteenwoor
digers van ons mede-Suid-Afrika
ners te begin gesels.

Voordat ons nie met hulle tot 'n
vergelyk kom nie, sal ons nie hier
rykdom en voorspoed vir ons almal
kan verseker nie.

kollegas het ooit iemand dood- of
seergemaak nie. Tog kan iemand
met bloedaan sy handein die parle
ment sit.Wat se sieksamelewinghet
apartheid nie tot stand gebring nie!

Miskien sal FW de Klerk die
rekords van sy LP's deurkyk en met
'n nuwewet vorendag kom wat sal
versekerdat net die skoonstevandie
skones in die parlementdien.

Maar miskienis dit teveel gevra.
Veral ,as 'n mens in ag neem die
rekords van diegene wat deur die
minderheid totopenbare verteenwoor
digers verkies is.

En daardie rekord neem toe,
ondanks Botha se versekering - toe
hy rui die Inligtingskandaalaseerste
ministeroorgeneemhet -dat hyhom
tot "skoon en oop administrasie"
verbind.

vandie afgelope
40 jaar verbrok
kel, en die
buitewereld in
afwagting
toekyk, het ons
hierdie eenkans
om die inisiatief
teneem,ommet
die bal te
hardloop.

Endieplek isStellenbosch,sim
bolies waarskynlikdie belangrikste
kiesafdeling in die land. Nie net is
dit watouderdombetref,die jongste
kiesafdeling indie land nie, maardit
bly diebakermatvanAfrikanerdenke,
diedorp watdieleiers vandieafgelope
eeu gelewer het.

Suid-Afrikaen die wereld neem
kennisvanwat hiergese word,want
dit is die bestebarometervan wat in
die toekomsgedoen gaan word.

En dieboodskap wat ons hierdie
verkiesinghier gaan uitstuur is die
demokratiese een, 'n stem vol
selfvertroue, moed en geesdrif.

Hierdie is
nie 'n geiso
leerdeentoesi
asmenie.Hier
die is nie net 'n
klein groepie
wat 'n byltjie
metdiehuidige
bewindhebbers
teslyp hetnie.

Ditis 'nnie
rassigeopposi
sie wat uit
gewonemense
bestaan. Sedert
ons stigting in
April vanjaar
het ons steun
metongekende
spronge toe
geneem.

Dit het tyd geword om deel van
die meerderheid te word, om nie
soosdie witRhodesiers ons self vir
altydas 'nminderheidsgroepteklas
sifiseer nie.

Om ens lot in te werp met die
oorgrotemeerderheid Suid-Afrikan
ers wat 'n nie-rassige regering oor
hul gestel wil he. Eendrag maak
mag.

Dr Dawiede Villiersbeweer dat
ons, die DP, praat oor die oordrag
van mag. Nee, dr De Villiers, ons
praat in die DP nie oor die oordrag
van mag nie, ons praat oor die
versekering van magin die toekorns-

hawingvan die kaste-stelsel, en die
menseverantwoordelik daarvoorsal
'uiteraard vir 'n seksionalistiese par
lement stem.

Die grootste ironie egter is die
feit dat Mohangi/Jumuna toegelaat
word om besluite te neem wat ons
lewens be"invloed, terwyl onswerklike
leiers,watniemanddoodgemaakhet
nie, die 'Iaaste 26 jaar in die tronk
rnoes deurbring.

Verlede Maandag, 26 Augustus,
hetAhmed Kathrada60 geword. Dit
wassy sewe-en-twintigste agtereen
volgende verjaardag in die tronk.
Kathy, soos hy algemeen bekend
staan, is saam met Nelson Mandela,
GovanMbeki, Walter Sisulu enandere
in die Rivonia-verhoor van 1964
lewenslank tronk toe gestuur.

Nie hy of enige van sy Rivonia-

en .in die Indier-huis

HENNIE BESTER, die DP
kandldaat op Stellenbosch,
weier om te aanvaar dat sy

mense 'n immorele verskynsel
is wat vandag nog hier, maar

more versonke gaan wees. Hier
is uittreksels uit 'n toespraak
wat hy onlangs gemaak het

EK kom uit die Swartland. Daar
waar die wingerde van die Boland
in die graanheuwelsvan die Swart
land inloop.Die stukkie aarde van
brood en wyn. Die wereld van
Hertzog, Malan en Smuts. En ek
staan vanaand hier omdat ek nie
anders kan nie.

Ek staanhier omdat my hart vir
my se: Jy durf nie weier nie, want
dieoomblikhet gekom omte se:Ek
is 'n Afrikaner, ek is 'n Suid-Afri- ~

kaner, ek is 'n wereldburger, en ek
is nie skaam daaroor nie. Ek het
vertroue in myself, my saak is reg.

Ek weierom te aanvaar dat my
mense net 'n immorele verskynsel
is wat vandagnog hier, maar more
versonke gaan wees.

Ek weier dat mense hul oor 30
I jaar saam met die Nazi's liasseeras

dieverloordersvan diegeskiedenis.
My lewe in hierdie land is 'n on
vervreembarereg en niemandgaan
dit van my wegneem nie.

Ek het altyd gevoel dat ens die
vervloekte geslag is. Apartheid is
die weg, se hulle in 1948, 1950,
1960,1970. Voighom en diewereld
sal homrondom julie ordenen geluk
sal julle deel wees. "Apartheid is
dood," se onsleiers in 1980.Julie is
in 'n doodloopstraat. Soek vir julle
'n ander weg,en hullos ons op die
kruispad sonder 'n kaart.

Daar is niks waarmee jy jou
jongmense so breek 5005 om hul
visie weg te vat nie,

Van die beste van hulle is nie
vandag meersaarn met ens in hier
die land nie.Daarorn se oilshier en
nou vir SUid-Afrika en die wereld:
Ons het ons kaart gekry.

Ons staanopdie vooraandvan 'n
nuwe era, hy is demokraties.enons
gaan hom loop met trots en
selfvertroue. Die toekoms behoort
aan ons, en ons is die hele Suid
Afrika.

In later jare sal ons na hierdie
verkiesing in 1989 terugkykas die
keerpunt.. .

Soos die politieke verbintenisse

,ee

Vrye Weekblad,1 September 1989

digdes dien, en dat dit een van die
redes is hoekom die Huis so min
geloofwaardigheid geniet.

Maar ondanks die gevoel jeens
die Huis van Afgevaardigdes, meen
ek die stempersentasiegaan vanjaar
tog hoerwees.

Daar is verskeie redes daarvoor.
Die belangriksteeen is dat 'n stem
persentasie van 25 - 30 persent vir
dieHuisvanAfgevaanligdes 'nduide
like aanduiding sal wees van die
steun wat mense, wat as "Indier"
geklassifiseer is, aan apartheid gee.

Daar is hierdie klein minderheid
war glo dat hul redding in apartheid
Ie, in wit oorheersing, en dat hulle

. hul godsdiensen 'kultuur' aan apart
heid te danke het.

Terselfdertyd is daar godsdiens
tige onderstrominge en die hand-

(
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'j' "Ek gaan op ooorsese reise, ek knoop verhoudings aan,
ek verbreek verhoudings - pyn is die beste raad teen

. skrywersblokl - alles net sodat ek gedigte kan skryf." -
Joan Hambidge. " ' ,

Black Sash se nee

Mary Burton, National President of
the Black Sash, writes:

All over the country organisations are
coming together in a campaign to defy
apartheid legislation and the regulations of
the state of emergency. It has been made
clear that this campaign is devised as .a
series of orderly, disciplined, non-violent
actions.

The campaign developed in response to
events earlier this year when the courage
and determination of the hunger-striking
detainees led to their release, only to be
followed by severerestrictions being placed
on them.

Restricted people have announcedtheir

Toe Mynhart daar kom, was die bordjies intention to "unrestrict" themselves; the
verhang. Nou het daar gestaan: HONDE- members andrepresentatives ofrestricted
OPLEIDINGSTERREIN. organisations have declared their organ-

En uniforms met honde het die lang strand isations to be in action once again. At the
(dis 'n mooi strand) gepatrolleer. same time, organisations and individuals

Vir stap op daardie strand met ons hond have decided not to be boundby the rules
Mamba kuis aan 'n leiband, vier maande oud, which maintain racial segregation in our
is ons twee jaar gelede 'n boete van R30 public amenities.
opgele. Want soos nie-Blankes is honde For over 30 years we in the Black Sash
gewoonlik daar taboe. have campaigned vigorously for the abo-

Mynhart haal sy kamera uit en neem 'n foto lition of the GroupAreas Act and the
van die Nuwe Kennisgewing. Vir die familie- Separate Amenities Act.
foto-album. (Hy werk nie vir die Pers nie.) We are firmly committed to working

Toe begin twee mans in siviele drag met , for an open, non-racial society, with all
hom gesels. Wat hulle gese het, mag by our public facilities freely open to all our
monde van die noodtoestand waarna hulle people. We shall be proud to take our
verwys het, nie herhaal word nie. Mynhart is place with the organisations that repre-
versoek om die terrein te verlaat. Minus sy sent the mass democratic movement in
naam en registrasienommer. this renewed attempt to achieve our aims.

Op Skelmbos teen twee-uur het 'n helikop- Our task is to seek ways which are
ter gevaarlik na aan die grond oorgevlieg. appropriate for our organisation to sup-
Miskien wou die bemanning soene blaas vir port the defiance campaign. We have
fuifendes in hoe takke. En wat is 'n openbare said "No" to unjust laws all the years of
skouspelin die land sonder helikopters? Hetsy our existance and we shall continue to do
regatta, politieke begrafnis of toemooi. He- so.
likopters is soos naaldekokers - vlugdinamies We can do this by monitoring and re-
met groot oe, Verstommende mobiliteit. porting on the progress of the campaign '

Daar's nou net weer een oor. Soos diekraai <J!Id exposing the truth about the State's
vlieg, kan hy dit in ses minute strand toe response, not considering whether we
maak. contravene the State"of Emergency regu-

lations by doing so.
, Furthermore, we call on all the news

papers in the country to "unrestrict" them
selves, and to abide only by the norms of
responsible journalism in reporting events.
In so doing. they would strike a blow
against the restrictions placed on the free
dom of the press, and at the same time
strengthen the defiance campaign. The
government would find it very difficult
to close down all the country's newspa
pers.

We in the Black Sash have spoken
often about the Universal Declaration of
Human Rights. We must have the cour
age to uphold its clauses and lift the yoke
of the,State of Emergency and apartheid
rule off the shoulders of all South Afri
cans. We look to the country's press to
fulfill its role. :

Vervolg op bladsy22

As metafoor nie veel werd nie

---------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 In
skuilnaam gebruik word. Die redakteur behou die

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

Fordsburg 2033.

HJ Schutte van Stellenbosc;h
skryf:

e a die resensie Antjie
Krog se bundel La deur Andre
Brink(Vrye Weekblad 18 Augustus 1989),
lyk dit of die invloed van Pretoria se
opvoedkundige fenornenoloe reeds tot in
Grahamstad strek. Ek haal aan: "Want dit
gaan nie net om diemanier waarop verse
oor en weer op mekaar inspeel en een
verwikkelde diskoers tot stand bring nie,
maar om 'n narratiewe diskoers waarin
strategiee soos karakterisering en gebeure
binne die dimensies van tyd en ruimte
fungeer, voortgebring vanuit 'n duidelike
vertelsituasie".

Metdie perspektief op die vertelsitua
sie wat die plaaslikekoordinate ten op
sigte van die dimensies van tyd en ruimte
my bied*, kan ek slegs maar Antjie Krog
aanhaal: "as metafooris dit COkol werd".

* dit wil sc nou vanuit Stellenboseh

Vars.voetbal enverset

Dirk Scriba van Stellenbosch
'skryf:

Laas Saterdag was Intervarsityop mooi
Skelmbos. Wie nie daar was nie, het 'n
moerse jol gemis.

Guitige gille het douvoordag begin op
styg terwyl mense in wit japonne op
balkonne die elmboog met meedoenlose
reelmaat begin lig het. '
\ Al prettiger was die fees teen eenuur
toe die toue lank gestaan het by die bottel
store met vrolik volgepakte woonsteldakke
random.

Die gejuig het teen drie-uur 'n cres
cendo geslat met die geur van vars voetbal
in die, lug - horingrige manstemine het
dawerend gebulk. Daar was ekstatiese gille,
floutes, '

Mooigeboude jongmans het in die straat
op mekaar se voete gepie.

Daar was biltong, nartjies en die be
lofte van.'n soepel, soel jong lente.

Selfs die bosgod Pan het nou en dan sy ,
slag gewys in die vaste los of gedribbel
oor 'n paar bedeelde dye.
.: (Op TV en die arena te Coetzenburg
het die Held oor 'n see van bultende dye na
die warm gras van sy Heimat agter die

, doellyn geduik),
Skuins oor twintig kilos verder, in die

Strand, teen twaalfuur hetMynhart gegaan
om die bree demokratiese beweging se
beplandc versetpiekniek aldaar gade te
slaan.: '

Daar was padblokkades en die ganse
strandgebied was afgekamp. Dis nou die
stuk met die bordjies was se SEE EN
STRAND SLEGS BLANKES. Daar staan
een vlak duskant die slipway .waar bruin
vissers met die reelmaat van getye self te
water gaan.

"Wet en Orde" is 'n Crase wat seker meer as enige
ander deur politici van die regerende Nasionale
Party gebruik word.

Die hele veiligheidskwessie is 'n baie sensitiewe
een, want geen burger van die land wilbedreig word,
deur geweld en misdaad nie. Om veilig te voel is een
van die mees basiese behoeftes van enige mens ter
wereld.

Maar wit Suid-Afrikaners se oe moet begin
oopgaan vir die wyse waarop ons regeerders die
hele konsep van wet en orde en veiligheid roekeloos
misbruik.

Dit het weer eens tydens die verkiesingsveldtog
gebeur dat die regering willens en wetens mense
onveilig laat voel met opgeblase stories en leuens
oor die "aanslag" en die "ware motiewe" agter die
vreedsame protesveldtog deur die bree demokra
tiese beweging,

Dit word enersyds gedoen am die Demokratiese '
Party, wat kontak met buite-parlementere groepe
voorstaan, ,te, diskrediteer en, die afskilferirig na
links stop te sit, en andersyds am 'n verskoning te
kry am hardhandig teen aktiviste en buite-parle
mentere leiers op te tree am die afskilfering na regs
te probeer keer.

Dit het die laaste weke ook duidelik geword dat
die regering en die polisiemag nie weet wat am te
doen met mense wat hulle vreedsaam konfronteer
met die feit dat hulle tweedeklas-burgers is en nie
stemreg het nie. Die vreedsame prates word dan

, met geweld begroet sodat dit geweld ontlok, want
die polisie weet hoe om geweld te hanteer.

Dis soos 'n dokter wat nie weet hoe om 'n
verkoue tebehandel nie en dit in longontsteking laat
ontwikkel want hy weet hoe am dit te behandel.

Die kragdadige toeslaan-en-opsluit van 'n groot
aantal aktiviste die laaste paar dae is uiters onver- ,
antwoordelike en gevaarlike taktiek. Dit is al tevore
probeer, en het altyd net tot groter konflik en
bitterheid en meer geweld gelei.
, Die gebeure van die laaste tyd het, 'n ander
knaende vraag weer na vore laat kom: as die staat
dan so sterk is op wet en orde, hoe gebeur dit dat
daar nou byna daagliks aanvalle is op leiersfigure in
die bree demokratiese beweging en ander buite
parlementere leiers en 'n mens' sien nooit een van

, die sake in die hof uitkom nie?
Daar is deesdae meer aanvalle op die soort leiers '

as op leiers binne die stelsel, maar die tronke word
volgestop met mense uitmeestal die swart' ge
meenskap wat nooit aangekla word nie. '

Wanneer gaan ons die aanvallers van die Matie
leier Mark Behr, die Tukkie-leier Alet Schoon en .
die gewilde Pretoriase persoonlikheid Louis Bre
denkarnp in die hof sien? Enwaaris die moordenaar(s)
van David Webster en die baie vermoordes voor
hom?
, . Hoe is dit dat die polisie- aanhou se die Wit
Wolwe is bloot 'n mite, maar aanvalle en dreige
mente onder die naam kom nou weekliks voar? Is
die polisie dalk bang hulle vang van hulle eie
rnense?

Gee FW 'n kans, lui die slagkreet. Is die punt nie
juis dat FW nou 'n kans het nie, maar dat hy daarmee
maak net wat sy voorgangers gemaak het: onder
druk die opposisie met geweld ensluit al wat leier
is toe; en regeer danvoort met 'n ystervuis?

Hoe kan 'n patriotiese landsburger vir sulke
mense stem wat ons land se toekoms so beduiwel?

Wet en orde?

"Die Bybel gee enorme belangrike beginsels, soos reg
en geregtigheid, versoening, vrede, en menswaardigheid,
waaraan die partypolitiek sy beleid moet toets." - Prof
ohan Heyns, moderator van die NG Kerk,

Vrye"ee)iblad

"Ek vind dit in die lig van verklarings van rege
ringsleiers dat apartheid dood is, onverstaanbaar dat
Christene wat vreedsaam optree, in hegtenis geneein
word of hul huise aangeval word." - Biskop Richard
Kraft, Anglikaansebiskop van Pretoria,oordie vreedsame
poging~ van swartmense, om op "blanke" busse te ry.

"Hierdie keer tas hulle jou en my heilige stad aan en
bevuil ons heilige grond...hulle misbruik hierdie keer
ens Hemelse God." - Die Wit Wolwe oor die versetteen
bus-apartheid.

, "
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DIT was 'n duur les vir diegene wat
die Nasionale Party aan die begin
van die verkiesingsveldtog onder
skat het. Hier in die laaste week of
wat kom die Naue toe met 'n eind
poging wat stories van 'n "hung"
parlement na 'n sprokiesverhaallaat
Iyk.

Die mense moes beter geweet
het.DieNPhet daremdie ekskIusiewe
reg op 'n paar instrumente:nasionale
radio en televisie; al die groot Afri
kaansekoeranteen dieCitizen; beheer
oor die veiligheidsmagte wat maak
dat hulle enige spook kan opjaag en
hom kan laat 166p;en Pik Botha en
sy.amptenarewat 'n ritsAfrika-Ieiers
in die laaste twee weke uit die hoed
getrek het.

Uiteindelik was dit die "Gee FW
'n kans"-foefie wat die ding gedoen
het. Soveelvan goedgelowigheidhet
Brolloks lank laas gesien.

Skielik is die man se hele rekord
van dekades lank vergete. Die
Hoofprofeet van die Groepsideehet
skielik die Groot Hervormer en
Onderhandelaar geword.

Maar eintlik is dit tragies. Want
die skielike hoop wat so baie mense
op De Klerk vestig, weerspieel eint
lik hoe siek en sat die land vir PW
Botha was.

* Brolloks se: Gee FW eerder 'n
krans. 'n Politieke kransomvan af te
spring voor hy ons a1mal dieafgrond
in trek.Of'n blommekrans wat hyop
die graf kan sit van al sy mooi be
loftes wat nooit waar gewordhetnie.

Die Groot Volstruis?
Die inskrywings vir die Gee FW 'n
naam-kompetisie stroom nou in. Hier
is 'n paar voorstelle:

CJ Adonis vanBelharstelKopbeen
de Klerk voor. FW se kop Iyk klaar
na 'nskedel,seghy/sy, enboonop sit
sy oediep en gevoelloos. "Hyhet 'n
permanente glirnlag, presies soos 'n
kopbeen sonder mond en lippe. Jy
salniemaklik tot hom kandeurdring
nie, want 'nkopbeen het mos nie sin
vir rede of verstand nie." Sjoe,

At Wyngaard van Firgrove .glo
FW is 'n regte Planneman, maar sal
graag wil he hy moet as Jakkalas
bekend staan. Die De Vriese van
Steinkopf stelweervoor DieLiegfab
riek (volgens vroulief Marike was
hyglogek na die boek metdie naam
deur Etienne van Heerden), of an
ders Ietermagog.

Amanda Barnard van Vishoek
praatvan'dieVolksvolstruis,of selfs
die Vervelige Voistruis. Sy se dit
wasmetdie lang hale van 'n volstruis
wat hyby sy huidige stoel uitgekom
het. "Voorts het volstruise die ge-,
woonte om hulsnawels vreeslik vinnig
en vreeslik baie oop en toe te maak
sonder dat daar enige sinryke gelu
ide uit korn."

Maar, se Amanda, "eintlik is dit

volstruise se rare gewoonte om hul
koppe onder die grond in te druk"
wat haar aan die naam laat dink het. '

Daar's nog heelwat ander. Ly
nette Herholdt,ook van Belhar,stel
dieGrootWitHaaivoor,vera!omdat
die spesieso geruisloos beweeg en
mense so maklik bang maak.

Plotz van Florida noem FWdie
Skim - "jy sien hom maarjy kry nie
vat aan hom nie." Anders hoort hy
Die Kansvatter genoem te word 
a1mal wil hom mos 'n kans gee!

Leon Linz van Seepunt hou van
The Great Pretender - hy is nie wat
hy Iyk hy is nie.

NeelsJackson van Verwoerdburg
noem FW die Komkommer. "Kyk
net hoe koel en glad Iyk hy. En ons
a1mal weet sy looks maak niks nie 
hy bly maar 'npampoen." Hy seook
syouma het altydgese'n mensmoet
'n komkommer met 'n knippie sout
neem.

Stuur inskrywings aan Brolloks, '
Posbus 42637, Fordsburg 2033.Daar
is nog net 'n week of twee oor.

Wat die oog nie sien
nie...
'nKollega vanBrolloks wasMaandag
vroegoggend in Pretoria om die

versetveldtog teen aparte busdien
ste in die Hoofstad gade te slaan.

Interessant, natuurlik, dat aparte
bussevir wit- en swartmense nogby
die Uniegeboue verbyry, daar waar
FW vir sy buitelandse besoekersen

.sy kiesers vertel apartheid is nie die
NP se beleid nie, dis die KP s'n.

Ewenwel, toe die meestevan die
aksie verby is en die polisie nou al
mooi gesorg het dat die lee busse
a1mal verbyry, ingeval 'n swart voet
dit op die wit bus wil waag, gaan
soek die kollega en 'n .fotograaf 'n
koppieBoeretroos in Polliese Kafee
in Silverton.

Uitasem kom 'n sekretaressemet
'n Polyfilla-gesiggiedaar ingestorm:
"Maak julie 'n movie?"

Nee, verduidelik die kollega, dis
televisiespanne wat die verset teen
aparte busse afgeneem het.

"Gaan ons dit vanaand op TV
sien?" (Opgewonde).

Nee, verduidelikdie kollegaweer,
die SAUK was nie daar nie, net
buitelandse nuusdienste, en die klas

/van dingsien jy nie op SAUK-nuus
nie.

'n Oomblik se stilte. Dan:
'''Jy meen hulle sien goed oorsee

wat ons nooit self sien nie? Haai, 'n
mens leer ook elke dag iets nuuts..."

* Ja-nee. As die res van die Yolk
maar geweet het wat a1les verswyg
word. Teen Woensdagaand,
-byvoorbeeld, was Natwerknogsalig
onbewus van die versetveldtog in
Snorstad, ondanks die pogings van

'nbekommerdevriend wat die nuus
redakteur opgebel en volle beson
derhedevir hom gegee het.

Net nie nog nie!
SIeglenuus vandie week is datJoan
Hambidge, volgens 'n onderhoud met
'n dagkoerant, 'n handleiding
raadpleeg om haar "skrywersblok"
te oorkorn.

* Disdalk die enigste hoek wat
Brolloks glo eerder verbrand moos
word. Maar miskien moet Joan nou
maar die handleiding aan Marlene
van Niekerk leen.HaMskrywersblok
raak darem regtig nou 'n pyn.

Hetjy onlangs...
Gehoor van Vander Merwe wat by
sy Ford-handelaaringestap en gevra
het of hy 'n Ford Lately kan
toetsbestuur?

*Ampersoergsoos sy disleksiese
neef watbesluit het hy is nou rnoeg
vir witpolitiek en by die CNA aange
sluit het.

Oswald neem nie
deel aan so'n
kakistokrasie nie

Vrinde, as daar een man is wat sy ,
uitspraakoor demokrasie kan lewer,
is dit togseker Magnus PI? '

Hy praat natuurlik vanuit 'n posi
sie van mag: hy is 'n kragdadige
onderdeelvan 'nregeringwarsewen-'
tig persentvan die bevolking stemreg
ontse in die liggaam wat die bru
taalsteenonbillikste wette maak wat
onverbiddelik juis teen hulle toegepas
word.

Sy land word regeer deur die loop
van gewere en onder kwinkslae van
sambokke,met polisiemanne wat bo
die reg skyn te funksioneer, en met
die weermag in mense se, woon-
gebiede. , .

Organisasies wat self onder ons
- drakoniese wette wettig was, word

deur die generaal se weermag op
onwettige wyse belaster in smeer
veldtogte.

En 'n hoge siel in die weermag
(kandit togiemand anders as juis die
welsprekende MagnusPI wees?) voer
op eg demokratiese wyse in die hof
aandatdie weerrnag kandoenwathy
wil, die howe het geen seggenskap
oor die amorfiese organisme nie.

Dernokrasie? Die woord Ie swaar
opjou long,Minister, en hopelikook
op jou gewete.

Inderdaad uniek
En nou kom die Hoofleier met die
gedagtevan'n "unieke demokrasie".
Ja wragtag, die NP se weergawe van
demokrasie is inderdaad uniek, Seg
die grootgrondboon: "A democracy
cannot tolerate radicalists (sic) who
violate laws." ,

Groepsgebiedewette, aanhou
dingswette, inperkingswette, verbod
op pieknieks, wette wat die beste

. strande,grond,geriewe en onderwys
vir wittes reserveer - die geed is
dernokraties. As jy hulle oortree, is
jy ondemokraties. Uniek.

Op 'n ligter noot, dierbares, as
daar 'n ligternoot kan wees as Mag
nus PI watpontifiseer oor demokra
sie: die meesbisarre aanranding wa~

Oswald insy omswerwinge deur die
hofverslae teegekom het: 'n groep
mense verplig 'n slagoffer om etlike
kilometers ver deur die strate van
Pietermaritzburg te rol. Te rol, ja.

Uitdielast outposta1tydiets nuuts.
Soos hopelik die val van die Party
aanstaande week. Lekker stem, as jy
wit geklassiflseer is. Anders bly jy
weg.

Traangaslose lug
Come tothink of it, dis daremtecosy
soos die mak Engelse pers te kere
gaanoordie feit dat MadamdeKlerk
se man 'n uur of twee metdie heerser
van Zambie gepraat het. "FW's
SUCCESS" lui die een banier hier
die week. Wat se sukses? Om nie
soos 'n muishond die deur gewys te
wordnie?

Is dit werklik sukses? Dispateties
datonse Yolkso gewoond geraak h
aan pariah-status, aan isolasie, a;'

hardvogtigheid en gebrek aan ins
en staatsmanskap, dat 'nfanfare losbs
omdat onse heerser 'n afspraak k«
reel met 'n mindere gees oil die inter '
nasionale verhoog.

Dit vertel jou eintlik hoe ver
skriklik vrot ons internasionale be,
trekkinge die afgelope 40 jaar gc
word het. Sukses? WeI, miskien, a.
jy dit as sukses beskou elke keel'wat
jy jou longe vul en vind dat die lug
vry van traangas is. Dis die soort
samelewing waarin ons woon.

Die woord weeg
swaar
Pittigheid van die week was die
verontwaardigde prates vanuit die
goudomlynde mond vanons dapper·
ste generaal en grootsle orator, dat
die ANC en MOM nie demokraties
is nie.

te not, gaan flankeer.
Vrinde, leer tog eers om mel jul

.eie mensebeskaafd tewees,om hulle
in jul vertroue te neem ensaam 'n
oplossing vir die gemors van 40 jaar '
se wanbestuur te vind, voordat julie
dit so uitbasuin dat daar met All
Blacks gesels gaan word.

Egbert~~1aaagvoort

En toe wen dieAll Whites die rugby
met 'n Volle Punt, en dit nogal teen
'n span wat die heelal verteenwoor
dig. (Egbertus het so in die stil
ligheid geloer terwyl die MOM
piekniek hou.)
Uiteraardplaasditonse manneterug
opdiepad na wereldkampioen-stams,
my woorde is nog nie koud nie of '
iemand maak jou wragtag so 'n
aanspraak.

Nouwilditglo metdieAll Blacks
gaan kerjakker. Ag tog, dis om van
te ween.

DieAll Whiteshet nog nieeers 'n
manier uitgefigure om met hul eie
blacks te kommunikeer nie, en nou
wi!dit al met buitelanders,black of

All Whites vs die
heelal

nooit.tus is seker dat vele buurstate 'n sug
van verligting slaak by die aanhoor
van sulke sentimente. Vra maar vir
Mosambiek, Lesotho, Botswana,
Zimbabwe selfs.

Van traangas gepraat, Egbertus
se longe hang op sy kniee, soos kal
bassiesamper, so swaar is hulle van
die traangas. Vreedsaam protesteer
hy teendie elitisme van diekoeksis
tergilde, en kry stankvir dank. Darem
nie so erg soos die petalje op
Bloubergstrandnie, se Oswald, daM
moesvrouens en kinders hulselfmet
toebroodjiesverdedig teen'n brutale
aanslag met sambokke,

Hulle foeter ons voos, se die
stommekerel, en al wat kanvoorhou
om te keer, synde op 'n piekniek, is
tamatietoebroodjies, en dit is tog al
te pap. '

Nuwe dispensasies
Vrinde, Madame de Klerk het nou
totaaldieklutskwytgeraak. Ditpraat

, onophoudelik van Groot Indabas in
die koeksisterwese, en van nuwe
dispensasies.Maar dit bly geheel en
al vaag, selfs haar selfvoldane we
derhelfsal sukkelom haaroogmerke
le ontsyfer.

, Nouvan nuwe dispensasies weet
ons a1s, steps in the right direction,
onthou julIe nog? Wat dit sal be
teken vir die koeksistergilde weet
geen mens nie. Miesies Klaagvoorl
hou voldat Madam stemme na links
en regs gaan afstaan, maar of dit
enigsins iets inhou vir die heil van
die koeksisters landwyd staan te
betwyfel. '

Die nuutste koeksistertegnologie
gaan nou glo met Miesies Kaunda
bespreek word, met die versekering
natuurlik dat geen ANC-resepte onder
oog sal kom nie. 'n Mens weet mos

Stank vir dank
Met darem 'n verklaring ook, sien
ek, dat geen lande in Suider-Afrika"
met mekaar sal inmeng nie. Egber-

HOUMOED, geliefdes,dieverderf
like verkiesing is arnperverby,Gaan
julie stem? Oswald se hy gaannie.
Vra Maederwaaromnie?SegOswald
want hy het nie stemreg' nie. Wil
Moeder weet wat dan verkeerd is
met die driekamergedoente, dis dan
'n nuwedispensasie? Seg die onver
stoorbare tuinier, tuinvurkindie een
hand en 'n hofverslag in die ander,
lyk kompleet soos 'n soort van 'n
statue of liberty: "Ek neem in elk
geval niedeel aan so 'nkakistokrasie
nie.' Toe word Moeder flou. -,

Nee kyk, daar's nou weI nie in
onse bevolkingsregister 'n plekkie
vir groen wesens nie, maar vir 'n
kerel metgroen vingerssoosOswald
is daar altyd plek. As die man se taal
tog 'nie so robuust was nie, mymer
Moeder, salig onbewus van Oswald
se gedabble met die Griekse
staatkunde, voordathy nousygeleerd
heid na die regswese gewend het.

Kakistokrasie, vrinde, is "gov
ernment by the worst".Kan enigeen
twyfeldatons ons in dieonbenydens
waardigepekel bevindwaaronsdeur
die residu op die vaatjie se bodem
geheers word? Ons bevind ons in
derdaad kniediep in die kakistokra
sie, met permissie gese, Moeder.

Vanverkiesing gepraat,onseland
en sy longsuffering mensesal oor 'n
paar dae na die normaliteit van ens
abnormale bestaan kan terugkeer,
sonder die nausea van die nirnmer
eindigende hype van al wat leef.

Ook sal ons weer kan besef dat
daar meerpolitieke dynamics is as
die NP, KP en DP. Aarde tog, mens
sou sweer dat daar geen politieke
aktiwiteit is onder swartrnense nie,
dat hulle maar moet sit en wag vir 'n
vierde kamer of 'n ding.

Die politieke strornings wat weI
te bespeur is, moet natuurlik in die
kiem gesmoor word, jy lean tog nie
die massas toelaat om uiting te gee
aan hul frustrasies nie, kan jy?

Sulke dinge moet liefsmet traan
gas en sambokdie hoofgebiedword:
die wereld se oe is op ons gerig, en
die Afrikaner durf nie le kenne gee
dat hy dalk ingee nie. Daarorri dat
ons ooksobars kan waarskudatgeen
inmenging in nos sake geduld sal
wordnie.
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Venda moet
antwoord
Teree E Foster of the University of
Oklahoma College of Law, Oklahoma,
USA, writes: .

Major-General TR Mulaudzi
Commissioner of Police
PrivateBag 2318
Sibasa, Venda, SouthAfrica
Dear Commissioner, .
I am a Professorof Lawand haveno'strong'

political affiliations..This letter is prompted
solely by concerns of a humaniiarian nature.

I am concerned about the detentionof the
following persons, and request reasons for .
theirdetentionanddetailsof theirwhereabouts:

FrederickThinamaano Dau, JG Lidovho,
ChristopherTsililo Luvhani, RevOT Malindi,

. MP Mphaphuli, Solomon Tshitangano,
TshifhiwaMaumela,Rev MP Phosiwa, Rev N
Rannzwa, EdwardMalindi, Aifheli Mukwevho,
Patson Mukwevho, Tshilidzi Mrnbadi, David
Mphigalale, Bethuel Mulaudzi, Phanuel
Mutobvu,DavidNetshivhale, MichaelNevari,
George Phadagi,RobertThendamudzimu Rat
shitanga, Rev William Sihlangu, Charles
MbangiseniTshitangano.

I also express concern regarding the health
of Mr Mphaphuli, RevRannzwa,RevMalindi
and TshifhiwaMaumela.

Inregardto all personsnamedabove,I seek
assurancesfrom you that thesepersonsare not
beingsubjected to tortureor ill-treatmentwhile
in security police custody.

I ask that each of these persons be granted
immediate access to legal counsel, to visits
from theirfamilies and to independantmedical
treatment.

Finally, I request that each of thesepersons
be immediately and unconditionally released
if they are not brought to trial promptly and
fairly on recognizable criminal charges.

Thank you for your attention to these re
quests.

Nie SO objektief nie
Maurice Leonard van Heidelberg,Tvl,
skryf:

Toeek lees "SA krystil-stilnog 'n 'Berlynse
muur'" (Vrye Weekblad 4 Augustus 19§9)het
ek gewonder of u objektiewe blad darem nie
nou te objektief raak nie. Veral so na die een
kant toe. .

Soosek die storie het, is die Berlynsemuur
opgerig om Duitsers te keer om uit die Korn
munistiese Berlyn te vlug na die Weste toe.

Diegeelektrifiseerde heiningop Transvaal
segrens metMosarnbiek, ZimbabweenBotswana
is bedoelom mense uit te hou en nie om hulle .
binne te hou'soos die regte Berlynsemuurnie
- dis nouas my feite korrek is. Hierdiemense
is nou die soort wat kom landmyne plant.
Hierdie landmyne is nou die soort wat wit en
swart dood en vermink.

Ongelukkigdwinghierdieheiningnouander
mense om, soos in ander lande die gebruik is,
grensposte te gebruikom wettig te kom werk,
kos en heenkome soek. Dis nou vanuit ons

. volmaakte, vrye, paradysagtige, demokratiese
buurstate na die rassistiese, wrede, destabili
serende,nare, lelike, kapitalistiese RSA onder
beheer van die aakligste "regime" wat die
wereld nog geken het en sal ken.

Ekhet nog nooit gese die regering maaknie
foute nie en blykbaar is daar maar min rege
rings wat foutloos is (as my feite korrek is),
maar wees soms so bietjie meer objektief na
die ander kant toe ook, asseblief!

'n Nuwe Stem
Rlna Hugo van Somerset-Wes skryf:
Hier is dienuwe Stemvir 'n nuwe Suid-Afrika:
Uit die blou van onsehemel, uit die diepte van
ons see,
Oor ons ver verlate vlaktes, waar die honde
antwoord gee.
Oor ons ewige apartheid.met die kreunvan die
wat kla,
Ween die stem van ons Geliefde, van ons land
Suid-Afrika.
Onssal antwoord opjouroepstem, onswilweet
wat jy nog vra.
Ons wil lewe, moet ons sterwe? - ons vir jou
Suid-Afrika. .

In die mergvan onsgebeente, in ons harten siel
en gees.
In ons rou oor die verlede, in ons hoop op wat

sal wees,
In ons wil en werk en wandel, van ons wieg tot
aan ons graf,
Deel geen ander land ons liefde, trek geen
ander trouons af.
Vaderland! ons wil die skande opjou naam en
eer bekla.
Almal saam Suid-Afrikaners - kinders van
Suid-Afrika.

In die songloed van ons somer, in ons winter
nag se kou,
In die lentevan ons liefde, in die lanfer van ons
rou, .
Bydie klinkvan huw'liksklokkies, by die kluit
klap op die kis,
Streel jou stem ons almal eenders, ons wat 66k
jou kinders is. .
Asjyroep dat ens een moet wees,sug ons altyd
ja.
Ons willewe, moet ons sterwej- ja ons kom,
Suid-Afrika.

Op u almag nie vertrouend het ons vadere
verbrou.
Skenk vir ons krag 0 Here! tot herstel na wat u
wou,
Oat die erwe van ons vaad're vir ons kinders
erwe bly,
Knegte van die Allerhoogste, van diskrimina
sie vry.
Soos ons vaders nie vertrou het, leer vir ons
vertrou, 0 Heer
Met onsland en met cen nasie sal dit wei wees,
God regeer.
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KLEINADVERTENSIES Tarief: R10 vir 25 woorde

of 'n gedeelte daarvan

Om 'n advertensie in hierdle kolomme te plaas,
bel vir Gwynne of Karlen (011) 836-2151, fax
(011)838-5901, of skryf aan Posbus 42637,
Fordsburg 2033. Diespertyd vir kleinadvertensies
Is 5 nm op die Dlnsdag voer pulbflkasle.

PERSOONLIK

DieTakhare vir Vrede Sa
Takhaar,broer, genietjou
vryheid

Die KOMM/SS/e VAN
ONDERSOEK vra "wie
Is die ons in ons vir jou
Suid-Afrika?"

Het Sannie van der
'Merwe al gekies? Dalk
moetons opsexy-babaljie
wat nou al seker ham vir
haar 'n kool stuur

DieBleskoppe teen Apart
heid sa die perels op ons
voorkoppe isniesweetnie

Fabulous FLiPPIE: dit
was wonderlik, skoon en
pret boonop. Kom ons
maak die volgende 600
nog beter. (Dis so te sa
onmoontlik)

N - Hoe voel jou boude
nou? Jou boude, jou

boude, jou technicolour
boude...- B

WOONPLEK

Benodig: Vakansieverblyf
in of naby Kaapstad
gedurende Kersvakansie .
(een week tot tien dae).
Bel Gwynne (011) 836
2151 .

DIENSTE

Oud-Mafies
As jyneg as 'n kieser in
Stellenbosch geregistreer
is, kontak die Demokra
tiese Party vir 'n pos- of
spesiale stem. Tel
(02231) 72105

Vrye~ekhlad .'
Ons lesersisingelig. Huile
lees Vrye Weekblad. ·Om
meeruitte vind hoeom in
ons spesialebylaesof by

Iokus-artikels te ad
verteer, bel Gwynne
Bramley-Wray by (011)
836-2151 .

Kitaarlesse deur Deon
Marea - skrywervan die
gewilde boek KITAAR:
leer self speel. Tel 648
8032

Drawing Lessons: Learn
to draw through an excit
ingdrawing programwith
regular small classes,
personal tuition and rea
sonable rates. Tel Alan

"(011) 837-4830

Diensplig Adviesdiens,
Vir gratis en onafhanklike
advies op enige navrae
oordiensplig.SkakelDur
ban (031) 301 5663Rich
ard (w), Pietermaritzburg
(0331) 944079 Mark (h),
Kaapstad (021)6891194
(5.30 nm tot 7.30 nm), "
Grahamstad (0461)
26067Rudi(h),Oos-Lon
den (0431) 27713, Port
Elizabeth (041)561483,
Pretoria (012)320 2230

Alice (w), Johannesburg
(011) 6148106Neil(h)of
gaan na die Methodiste
Kerk, Pritchardstraat 79
op Dinsdaevan4.30 nm .
tot7.00nm

Spesiale" Aanbod:
Stoomskoonmaak van
Tapyte en Stoffeersel.
Laat· jou drie
slaapkamers, sitkamer,
eetkameren gang ofses
stuk sitkamerstel profes
sioneel diep stoorn
skoongemaak word vir
ner R55. Plus gratis
vlekverwyderaar en reuk
verweerder. Skakel:
(011) 7240784

POWA(PeopleOpposing
Women Abuse) is 'n on
dersteuning- en in
iigtingsdiens vir rnishan
deldeen verkragte vroue.
Ons bied ook
werkswinkels en oplei
dingsprogramme aan oor .
geweld teen vroue. Ons
begin met 'n oplei
dingskursus vir nuwe lede
vanat 20 September

1989.Ons benodig veral
vroue watAfrikaans en/of
enige ander Afrika-taal
kan praat. Bel POWA
voor 11 September. vir
verdere inligting (011)
6424345

GEBEURE'

Woensdag6 September.
U word uitgenooi om u
wegneemete na die
USIS-Ouditorium, 3e

. vloerAfrican Ufe-gebou,
Commissionerstraat 111,
Jhb te bring vir 'n reeks
middaguurvideo's oor
Hendrick Smith se boek
The PowerGame - How

. Washington Works: Die
eerste video handel oor
The Power Game: The
Congress

Step Teen: Systematic
Training of Effective Par
enting ofTEENSsalvan
af 2 Oktober tot 27 No
vember aangebied word.
Die kursus sal weekliks

aangebied word en 9
weke duur, op Maandae
van 9 vm tot 11.30 vrn,
Skakel Cheryl Lyons of
Joan .Rubinstein (011)
648-1120

Terwille van dielugleegte
vergader die Freda
Plekker-vereniging niedie
week in Jerusalem om
met die olyfbome te
geselsnie.

MARK

AKUUT
osa & Poesie

Hambldgevs Roodt
Hambldgevs DeJong
Hambidgevs Olivier
Hambldge vs Lieben
berg
Hambidgevs Malan
Hambidgevs Letoit
Hambid evsHambid e

aar an 3 nr 1
Bestel teen R4,00 vanaf
Posbus 547, Cradock
5880
Die Jongste Uitgawe van
AKUUT

Handgeweefde
dhurries (gestreepte

katoensakke) en
silwer

juweliersware van
Nepal, Indie en

Thailand te koop.
Winkel 68, The Firs,

Rosebank. Tel:
(011) 880 3566

1986 Nissan bakkie te ruil
vir klassieke motor (ver
kieslik 'n 1950's Merce
des) in 'n goeie toestand.
Skakel (011) 487-1239
na-ure

. VAKANSIES

WERK

Drakensberge
Herberg vir die wat jonk
van gees is. Ook Slap
toerevan2-10dae. Rede
like tariewe. Ed -Salo
mons, INKOSANA
LODGE, Posbus60, Win·'
terton 3340. Tel 03682vra
vir3520

Verdere oudisies vir
sangeresse virdieTRUK
aanbieding van JOSEPH
AND THE AMAZING
TECHNICOLOR
DREAMCOAT word op 7
September om 19hOO by
die Alexander Teater ge
hou. Sangeresse vir die
koor word benodig.
SkakelSuzette (012)322
1665 x266virverdere in
iigting\TyeV1eekblad'

Naam=- 'f,

Adres: _

Tjek/poswissel ingesiuil vir R60730

Moenie jou gewilde "
strokieskarakters misloop nie!

Vir R60 (AVB ingesluit) m
kry jyVrye Weekblad 12"

maande lank, en virR30 (AVB
ingeluit) 6maande lank. Stuur
aan Posbus 42637 Fordsburg

2033.

HELP OM VERLORE
ENERGIE TERUG TE PLAAS
OEUR DIE VOEDINGS
VITAMINES WAT VIR
NORMALE LlGGAAMLIKE
FUNKSIES VEREfS WORD, TE
VERVANG

Sluur R20 (AVB ingesluit) vir30 kapsules, saam
metdie koepon hieronder, aan: EMCOR,
Posbus 582, Milnorton 7435. Tel (021) 551-4360

f:7:::-:
I :........................................................ I
I Poskode: I
I Telefoon: :............................................................... :
L ~ ~ ~

OOK VERKRYGaAAR BY JOU NAASTE APTEEK

}

I

L
I'
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INTERNASIONAAL

Suid-Afrika

FW de Klerk, waarnemende staatspresident, vocr in living
stone samesprekings met pres Kenneth Kaunda van Zambia. Die
twee staatshoofde bespreek, teen verwagtinge in, nie die ANC se
voorstelle vir 'n skikplan nie. De Klerk word ook in Pretoria
besoek deur die staatshoofvan Lesotho, genl Metsing Lekhanya.
Meer as 200 mense,onder wie die voorsitter van die BlackSash,
Mary Burton, Leah Tutu en Dorothy Boesak, word in hegtenis
geneem tydens 'n vreedsame optog ria die Britse Ambassade in
Kaapstad O1i 'n kerkdiens. .

. Aartsbiskop Desmond Tutu doen 'n beroep op skolierein Wes- ~
Kaapland om nie geweld te gebruik om apartheid te beveg me.
Die redakteurs van Weekly Mail, New Nation en The Sunday
Times verskyn in die hof op aankIagte dat hulle die veteraan
ANC-Ieier, Harry Gwala, aangehaal het,
Veldbrande wat by Seven Oaks naby Harrismith uitgebreekhet,
vernietig duisende hektare se plantasies in die NataIse middel
lande.
Die ANC verbind homselftot 'n hervatting van NataIse vredesa
mesprekings met Inkatha. Vegtende l!DF- en Inkatha-groepe in
die Shongweni-vallei het intussen hul wapens neergele.
Oliver Tambo, 71, president van die ANC~ lay 'n beroerte-

aanval in die Londense hospitaaI waar hy twee weke gelede vir uitputting opgeneem is.
Eerw Frank Chikane, sekretaris-generaal van die Suid-Afrikaanse Raadvan Kerke, se kIere
is beslis vergiftig toe hy Namibia en die VSA vroeer vanjaar besoek het, bevind die
Universiteit van Wisconsin. Vergiftiging deur organo-fcsfate het veroorsaak dat Chikane siek
geword het, Die voorval is by die SAP aangemeld. .
Right Prerogative, die wenner van vanjaar se July Handicap, en twee ander renperde van
afrigter Terence Millard vrek in 'n padongeluk.
William L Swing, die VSA se Rowe ambassadeur na Suid-Afrika, aanvaar sy pas in Pretoria.
Klein Constantia-Iandgoed wen die KWV -prys vir die kampioenwyn vir die tweede agter-
eenvolgende jaar. .
Ses mense van Brakpan verskyn in die Streekhof in Pretoria op aanklagte van terrorisme.
Samesprekings tusseo die Wes-Kaaplandse polisiekomrnissaris, genl-maj PhilippusFourle,
en die rektore van die Universiteite van Wes-Kaapland en Kaapstad en die SkiereiIandse
Technikon om die onderwyskrisis jn Wes-Kaapland te bespreek, word deux- die kommissaris
afgestel nadar die minister van Wet en Orde, Adriaan VIok, met die Ieier van die Arbeider
spaIty, Allan Hendrickse, samesprekings gevoer bet,
Die Universiteit van Zoeloeland word gesluit nadat smdente ses dae lank nie klasse
bygewoon het nie.
Twaalfpolisiemannewat in die Landdroshofop Kemptonpark verskyn het oproofklagteby
sjebeens op die Witwatemand, word op borgtog van R2 000 elk vrygelaat. . .
Cas Pieters. KP-kandidaat op Vanderbijlpark. verskyn in die hal weens weens vyftien
aanklagte van bedrog. . _ .
Die Mediese Verenigingvan Suid-Afrika (MVSA) spreek bulle oit teen die doodstraf.
Die polisie bet sender waarskuwing van 'n spoorweg-vragrnotor op klipgooiende jeugdiges'
in Athlone begin skiet in Oktober 1985, geruig '0 verslaggewer, DennisCruywagen, in die
Trojaanse Perd-hofsaak in Kaapstad. Drie jeugdiges is in die voorval doodgeskiel
Slegs SI van die 752 Volksraadsl~e aan wie die Natuurleweverniging vraelyste oar hul
benadering lot omgewingsbenadering gestuur bet. surer dit terug.
Die regte toeslande bestaan yir die ekonomie am af te koel, se die Reserwebank in 51
jaarverslag.

Wereld
Die Veiligbeidsraad van die VV cis dat para-milirereeenItedC in Namtoia, met Spesifiek:e
verwysing na Koovoet, ontbindword ten einde vrye en regverdige verkiesings sander intimi
dasie te verseker. Intussen kondig '0 VV-woordvoerder aan dat VV-beamptes Angola sal
besoek om beweringe dat Swapo gevangenes aanhou, te ondersoek. . •
SirPeter Sc:ott,ere-presidentvan dieWereIdwye Natuurstigting, sterrop 79-jarigeoudadom
in Bristol, Engeland, aan '0 hartaanval. Hy was Robert ~tt, wat op 'n ekspedisie na die
Suidpool dood is in 1912, se senD. '. .

Die Vereniging van Beroepstennisspelers stem in New Yolkvir 'nmosie om twee toemooie
in Soid-Afrikavan sy kalender te skrap as deel van die nasionaIe veldtog vir sportisolasie om
die Suid-Afrikaanse regering te dwing om van apartheid af te sien. .
Mosambiekse kerkleiers voer 'n tweede ronde sarnesprekings mel leiers van die MNR in
Nairobi in 'n voortgesette paging amdie 14 jaar oue burgeroorlog inMosambiek Ie bc£indig.
Colombiaseregering,metdiehulpvanpresGeorgeBushvandieVSA,s!aantoeophandelaars
in kokaIene en ander dwelmmiddeIs. DieColombiese minister van justisie, Monicade Greiff,
ontken dat sy gaan.bedank weens doodsdreigemente deur dwehnsmokkeIaars.
'n Maandlange konferensie oor die konflik in Karnbod~word in Parys afgesIuit sanderdat
'0 fmale ooreenkoms bereik word.
Polisiemanne in Kenia skiet drie wilddiewe io die Tsavo-wiIdtuin dood.
Kuba se voorrnaIige minister van binnelandse sake, Jose Abrantes, erken dat hy sy posisievir
finansicle gewin misbruik beL . .
Die Wereld-gesondbeidsorganisasie begin met oavorsing OOT '0 Aids-teenmiddel wat deur
'n Zai'rese en '0 Egiptiese wetenskaplike ontwikkel is.
Sir Sbridatb "SonDy" RamphaIkondig mi 14 jaM sy uittrede as .sekretaris-generaaI van die
S~ndaan. .
Leiers van die Kommunistiese Party in die Baltiese state se hul steun aandie Kremlintoe te
midde van .stygende 011lUS en toenemende nasiooaIistiese betogings in die state van dt.:
Sowjet-Unie.
Frankryk stel '0 vredesplanvirLibanon aanSiriese leiers voor wat voorsiening maakvirdie
uiteindelike oottrekking van die sowat 33 000 Siriese soldate in Libanon. . "
Elfdronk Engelsevakansiegangers bly gestrand in Spanje sit nadat die vlie£nicr van 'n Dan

. Air-vliegtnig geweier bet dat bulle
op die vliegtuig van Malaga na
Manchesra: tlim.
Kermit en Sf Muppet-vriendeword
OO'genecmdeurWaIt Dimey World
en wonl sodoende ded van diestaI
WlItvir Micb:.yM:lose, IbmU Duct.

~-::-;ji~;:ai~l ~~~ anderbetendc bratta:s
SUDan~skI'J'ftI'van1'be

.-",.,.........- SaIanicVerscs,sevrouvaIaalbom_

boubedryf en handwerk~

Die meeste Oos-Duitsers
kan vir huIself sorg in die
mededingende gemeenskap
waarvoor hulle hul tuistes
verlaat het. Die Wes-Duitse
sosioloog Volker Range se:
"Hulle is bewus van hul eie
moontlikhede en huI verwag
tings is hoer as die van die
gemiddelde mens.~

Die kamer van handel en
nywerheid in Wes-Berlyn het
bevind dat die nuwelinge uit
Oos-Duitsland 'n groat ver
moe het om aan te pas en
nuwe dinge te leer. Am
bagsmenselaymaklikerwerk
as meer intellektuele mense
in professionele beroepe.Daar
is egter 'n aanvraag na me
diese dokters.

Van die Oos-Duitsers word
'as model-immigrantevoorge
hou. Manfred Nehls het vyf
jaar gelede die land as taaIon
derwyser binnegekom. Hy is
nou joemaIis en sy vrou is

. ontvangsdameby '0hotel. Hy
en sy gesin gaan nou gereeld
met eksotiese vakansies;'nes
die ander Wes-Duirsers.

Maar party mense verlang
huis toe. 'n Ander immigrant,
'n sieIkundige, se: "Ons bet
nie geld, familie of wert: nie
en ons verstaan nie hoe geld
wert: nie.Om hDnaroeIe lam,
moer'n mens bereid wees om
sukses te behaal teen enige
prys." -AFP

digde in die Europese parle
ment.

Wmkeleienaars in Florence
en Rimini het opgetree teen
die hoofsaaklik swart hande
.laars uit Afrika wat goedere
van leer en iVOOT·dwarsoor
Italic verlroop.

En inTuryn is 'n bond teen
dweImmiddels en onwettige.
immigrante gestig.

Hulle Ida dat die swart
mense goedkoop arbeid aan
die Mafia verskaf.

Minister Gava bel gcse
ItaIianers moet nie hul eie
immigrasie-tradisie vergeel
Die.MiljoeneItalianeIs betna
anderlandeimmigrect. - AFP

sake, Antonio Gava. ~Ons

moet die probleern onmid
delIik oplos. ~

Jerry Essan MathIo het
Suid-Afrika verlaat nadat sy
pa en seun in betogings dood
is. Die dertigjarige man is
doodin 'np~tinVilla
Liternonaby Napels., waarin
hy saariImetdertig anderim
migrante gewoon het.
. Vyf boewe bet die hut

bestonD en sommer net be
gin skieL Die boewe het
minderas R400buitgemaak.

Nil: Iantgeledenie~ Dacia
Valent,'n Italiaans-Soma
Iiesepolisievrou,oitPalc:nno
vajaag. Sy~noo 'n afgevD--

van Dresden. "Dit sal my tien
jaar kos om weer dieselfde
lewmstandaard tebereik, maar
hieris ekvryendit is wat tel. ~

Die vIugtelinge lay by hul
aankoms 'nkleintoelaag. Hulle
registreer danas werkloses, .
hoeweldit gewoonlik nie lank
so bly nie.

Volgens regeringsna
vorsing lay veertig persent
van die Oos-Duitsers binne
die eerste drie maande werk
Binne die eerste ses maande
is dit tagtig persent,

Ursula Engelen-Kefer,
vise-president van die arbeids
kantoor, gee toe dat hulle in
'n mate met Wes-DoitsIand
se twee miljoengeregistreerde

-werkloses meeding.
Maar se sy: "Hulle kry

werk in moeilike omstan
dighede waar 'nmensnie meet
Wes-Duitsers aantrefDie,soos
spysenieringsdienste, Jandbou,

BONN - Baie van die 60 000
Oos-Duitsers wat vanjaar 
wettig of onwettig - na Wes
Duitslandgevlug het, arriveer
met net 'n klein tassie of 'n
plastieksak vol besittings.

Dit is die grootste aantal
vlugtelinge nag sedert die
Berlynse muur in 1961 deur
kommunistiese Oos-Duitsland
gebou is om 'n stroom immi
grante na die Weste te keer,
Die syfers sal na verwagting
binnekort styg - berigte is
ontvang dat die Wes-Duitse
owerhede hul voorberei op die
aankoms van tot 15 000 Oos
Duitse vlngtelinge wat nou in
Hongarye is.

Vir baie watreeds in Wes
Duitsland is, was dit 'n reis na
die vreemde.

"Ek het alles gehad: 'n
woonsteI, 'n motor en 'n huis
op die platteland," se 'n 45
jarige vragmotorbestuurder

Dit was die dood,nie die pers nie
WASHINGTON - Nuwe navorsing deur die Amerikaanse leer se dat dit Die die pers was
wat die Amerikaanse publiek teen die oorlog laat draai het Die, maar die meedoemose
toename in sterfgevalle. .

Die verslag van 4~3 bladsye deur die Amerikaame leer se sentrum vir milil&'e
geskiedenis se al was daar foute "was die persberigte dikwels baie meer korrek as die van
die regering oor die situasie in Vietnam".

Die verslag • The Military and the Media· se dat pres Lyndon Johnson verkeerdelik
geglo het dat hy 'n "fundamenteel gebrekkige strategie" deur skakelwerk kon laat
toesmeer. .

Weens die beperkings wat Johnson geplaas het op die Manier waarop die oorlog
benader moes word, kon die Vietkong die inisiatief neem en "lUes waar en wanneer hulle
wou veg", se die stuk. .

"So lank as wat die president se strategie gegeld het, het die vyand die mmatief behou
en sOu die aantal gesneuweldes meedoenloos toeneem," bet die Washington Post van
deesweek uit die stuk aangehaal•

."Wat die Amerikaanse puhliek indie oorlae in. Korea en Vietnam vervreem het, was
nie die persdekking nie. maar die aantal gesneuweldes."

Om die oorlog te wen, moes die Amerikaanse regering "die vyand oortuig dat daar
geen hoop was dat die kommuniste kon wen nie". Hulle kon nie. se die stuk. - AFP

Italianers '
"bekommerd
oor hul
reputasie
ROME- 'nKoelbloedge rmcxd
op 'n Suid-Afrikaanse immi
grant in Napels en klenemende
openlike dreigemente teen
anderswartrnense betgelei tot
kommeronder Italiaanse leiers
oarbul land se reputasie vir
harmonie tusSeD mense.

"am was aItyd die land
met die minste rassisme," sa .
die minister van binneIandse .

.Ai .
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Sprlngbokslot Adolf Malan gebruik net een hand
(Foto: Eric Miller· Afrapix)

die span is byna29 jaar. Voorspelers
soos Burger G eldenhys, 33, en Flip
pie van der Merwe, 32, kan nog
daannee wegkom, maar ook nie meer _
lank nie. Maar 'n agterlyn met 'n
gemiddelde o uderdomvan oor die
28 jaM is in ru gbytaal al lank in die
land.

As jy die "babas" in die agterlyn,
Garth Wright, 25, Kobus Burger, 25,
en Faffa Knoetze, 26, buile rekening
laat, trek die res kommerwekkend
ver aan die verkeerde kant van 30 .

Hulle sal beaam wat Jannie Engel
brecht gese het. Anderkant die derti g
is daardie eks tra treetjie spoed ne t

Danle Craven op Nuweland • 'n droom bewaarheid (Foto: Eric Miller · Afrapix)

nie meer daar nie. En dit raak ook al
hoe moei liker om files te word, die
pyne word al hoe seerder en genees
al hoe stadiger. .

Daarom dat baie rugbykenners
meen die Springbokkeurders kon so
een of tweevan die jong bulletjies
vir die laaste toets gekies bel Net
ingeval daar vorentoe nog toetse is

.en die Springbokspan dan nie so 'n
geweldige tekort aanervaring het

- nie.
Ongelukkig is die keurders tus~n

twee vure. Met die politiek soos hy
is, mo et die Springbokke wen om
steeds as krag in wereklrugby gereken
te word. Aile ware sportmanne wil
altyd net die bestes uitdaag om sy eie
krag te bewys.

Daarom is dit nie wys om aan 'n
wenspan te torring nie. In 1974 teen
die Leeus moes daar nie eens aan 'n
verloorspan, die van die eerste toets
op Nuweland, verander gewees het
nie.

Die "bejaarde Bokke" moet nou
maar more vir die jongetjies toetse
vorentoe oopspeel en dan moet die
jongetjies maar hul gehardheid en
ervaring in die Curriebeker opdoen.

Vrye Weekblad, 1 September 1989

SPORT

Griekwas en later twee van die Vry
staat, wat in drie jaar nie toetsrugby
gespeel het nie, is in die Spring
bokspan bymekaar gegooi. As jy
Andre Joubert bytel, was dit ses van
die spelers se eerste toets.

Teenoor die 355 toetse van die
besoekers her die Springbokke voor
verlede Saterdag maar gesamentlik
in 73 toetse gespeeI. Trek die 43 van
Naas Botha (21 ), Johan Heu nis (12)
en Carel du Plessis (10) hiervan af en
die res het gemiddeld net-net drie
toetse tussen hulle gespeeI. En dit

. was nog lank gelede ook .
Dese en gene wat die gevaarligte

sien flikker het omdat 'die Intema
sionale spanso goed teruggekom het
in die wedstryd kan gems weer na
die video kyk. Teen die einde was dit
weer net die Springbokke.

Nadat Andre Joubert met 'n
strafskop rnisluk het, wat Botha of
Heunis toe De sou oorskop, het die
green golf van die Springbokvoorspe
lers weer met geweld oor die buite 
landers ges tro om.

Na woeste dryfwerk is Jannie
Breedt 'n hal we treetjie van die doel 
lyn gestu it voordat die eindfluitjie
geblaas bet.Hopelik hervat me Spring
bokke more waar hulle laas Saterdag
opgehou het ,

Nee wat, die reine waarheid is
maar net soo s d ie ui tgeslape bestuur
der van die Intemasionale XV, Wil
lie-John McBride,gese het - die
Springbokke bethul kanse beterbenut,

Oil kan enige sko le-rug byspeler
ook vir jou se: die span wat sy kanse
die beste benut, die minste foute
rnaak, druk die beste verwerk en
laagvat, die wen.

. Dis juis te meer so in 'n toets . Dis
wa t die Sprinbokke gedoen het en
waarom hulle gewen bet - en verdien
het om te wen. Geen wonder Tjol
raak so liries ni e.

Teen die agtergrond besko u, kan
jy nie saarnstem met oorsese en selfs
plaaslike kr itici dat die Springbokke
ge lukkig was om te wen nie. En dat
'n span soos die All Blacks mel bier
die Springbokspan sou ge mors bet
rue. Ag wei, hoe beter 'n span speel,
hoe beter is sy geluk ook,

Asensdanm6etbekommerd raak,
is dit ocr me ouderdom van die Spring
bokspan,Oor nog driejaar sal weini g
van die huidige sterre nog flikker.
Ons het basies 'n klomp ou Spring
bokke met bitter min ervaring.

Die gemiddelde ouderdom van

Erens tussenin Ie die waarheid.
Tjol het 'n punt in die opsig dat

Jannie Breedt se Springbokspan
geskitter het teenoor die van 1972
teen die Engelse, die skandvlck van
1974 teen die Leeus , teen Hugo Porta
se Suid- Amerikaners in Bloemfon
tein en, jammer om te se, nog 'n paar
ander ook. .

Die manne in Boland se kamp
kan weer tereg vra: maar teen wiehet

.vanjaar se Springbokke nou eintlik
gespeel1 Eerste Nasio nale Bank: se
Intemasionale Toerspan is 'n
saamgeflansde wereldspan in blok
kiestruie wat soos 'n krimisboom
lyle. Hoe emstig kan hulle wees?

Kom ons begin hier: 'n span wat
met 'n gemiddelde van byna24 toetse
per man (355 in totaal) op die veld
draf, soos die lnternasionale Vyf
tiental 'verlede Saterdag, her on
getwyfeld die ervaring en talent.

'n Span wat in die laaste 14 mi
nute 'n agterstand van 6-20 met 13
punte na 19-20 kan laat krimp, bet
trots, karakter, is emstig en het Ius
om te wen. AI was die Springbokke
toedeurJohan Heunis en Naas Botha
se beserings gekortwiek,

'n Ander argument, wat dikwels
gehoor word en wat glad nie water
hou nie, is datdie Intemasionale XV
'n effens langer toer moes gehad het
om hul samespel te verbeter.

Dis juis hier waar die Spring
bokke 'n groter agterstandgehad het.
Ses elk van Noord-Transvaal en die
WP, twee van Transvaal, een van

DIS darem 'n mondvo l wanneer
een van Suid-Afrika seroemrykste
oud-Springbokke, Tj ol Lategan,
se datdie huidige Springbokspan
beter is as die van tien, twintig
jaar gelede. .

Wat? In drie jaar van algehele
isolasie het Spring bokru gby selfs
verbeter?

,Tog is dil iets om aan te herkou so
tussen die euforie deur van verlede
Saterdag toe 'n Sprin gbokspan na
driejaar se toetsdroogte weer in aks ie
was en die "grooi volksfees" wat
more op Ellispark voorle.

{--------------~--,
I Vrye Weekblad
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Salaris en
diensvoorwaardes
onderhandelbaar

Rig jou aansoek, vergesel
met 'n volledi ge CV,

aan
Die Redakteur
Vrye Weekbl ad
Pasbus 42637

Fordsburg
2033

DaM is klaarblyklik meningsver 
skil oor hoe die gebrek aan gereelde
intemas ionale mededinging Suid 
Afrikaanse rugby geraak het Jan
Boland Coetzee byvoorbeeld, se die
eerste toets was vir hom ietwal van 'n
leleurstelling.

"Springbo!crugby se isolasie is .
weerspieel in die gehalte van die
spel," het Boland gese. Hy wasSpring
bok in die jare waama Tjol verwys.
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Van porno-parodiee tot gesogte ster

Krisis! My pa het In kerel

Weer neus ons gedrink het! Die ou bokke van Rock, die
Rolling Stones begin vandag die eerste been van hulle

Noord Amerikaanse toer vir die Stee l Wheels langspeler
(die 34ste). Die eerste "gig" vind van aand by Rich

Stadium op Buffalo plaas. Die groep gr ysaards verwag
om voor drie miljeen rnede-bi ttereinders in stede in

Amerika en Kanada op te tree veer die toer se einde op
27 September. Hier haal Ronnie Wood 'n laaste

krieweltjie uit Mick Jagger se neus voor hulle op die
verhoog gaan.

IN September en Oktober sal Transvaalse gehore die March of the Falsettos
kan sien - 'n mini -musiekblyspcl wat spog met ses Vita -benoemings .

Falsettos het in Maart en April vo l sale in Durban se Natal Play house
ge trek en word van 5 tot 16 September in die Staatsteater in Pre toria, en van
21 Septembe r tot 21 Oktober in by Windybrow in Jo hannesbu rg aangebied.

Die blyspel bce ld 'n famil iekrisis uit wat ontstaan wann ecr die pa 'n
ver ho udi ng met 'n ander man aanknoop. Die getroude paar(Joanna Weinberg
en Drummond Marais) gaan klop om psigiatriese hulp aan by Mende l
(Jonathan Taylor). Mendel worstle egter met sy eie probleme en uiteindelik
blyk dit dat die seun (Rich ard-Mark Rubin) die enigste beste ndige karakter
is.

Die eers te liedj ie, "Four Jew s' in a roo m bitching" , word gevolg deui
nommers soos "My father's a ho mo", gesing de ur die dertienjari ge Rubin.
Die titellied verwys na 'n droom waarin die vier mans, vasgevang in hul on
.volwassenheid na mekaar toe marsjeer, maar nerens ko m nie.

En die regte
Batman bo
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.schless se engel
. is te intellektueel
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Beeldskone
·Camille Claudel

. laatvrae
onbeantwoord· 3

Koningin Susan
sal daar wees • 2

Charles Leonard
praat met Bill

Flynn· 5

het hy skool probeer maar nie klaarge
maak nie. Hy is van Los Angeles na
New Yorkwaar hy 'n ro l gekry hetin
John Sayles se Baby its You (Downey
noem dit Maybe its You want sy drie
kort verskynings in die prent is ampe r
heeltemal uitges ny).

Van 1984 het Downey 'n reeks
punkrolle ("'n natuurlike uitv loeisel
van my destydse houding") vertolk
in prente soos T uff Turf, Firstborn,
Weird Science en Back to School
voor hy in Less T han Zero tot rno
deme held verhef is. Hy is gekies vir
Firstborn juis omda t hy so aanstoot
lik was en die regisse ur Michael
Apted daarvan gehou het.

Sy kultusstatus het verder 'n groat
stootgekry met 'n reeks vers kynings
op die enigste komedie-program vir
denkende Am erikaners, Saturday
Night Live.

"Live-TV is die 'ultimate' me
dium," vertel hy. "Op kamera met
30 miljoen mense wat kyk . Maar
**** hulle , dis eintlik jou twintig
vrie~,de en die ateljee -gehoor wat
tel...

Down ey het nooit dramaskool
toe gegaan nie. Hy is 'n natuurlike
akteur wat sy eie "method" ontwikkel
het: Konsentreer op die die AKSIE
en ignoreer die "emosie" . Hy is al
beskryfas die "brat"met "die wyds te
vertolkingsspektrum en na tuurlike
elektrisitei t. Baie min akteurs het so
'n kombinasie .van ongeloofl ike
energie en emosionele diepte. Hy is
nou die ou in Hollywood wat almal
wil he".

Downey self is nederiger: "Nie
mand van my generas ie do en iets
nuutsnie.Dit pismy af. Onsslaapwan
del deur 'n groot geleen theid om die
medium 'n deurbraak te gee en vore
toe te skuif. Die kwaliteit en in te
gritei t van my eie en my mede
akteurs se werk laat veel te wense
oor..."

sien speel teenoor Keifer Sutherland
in die roman tiese hippie-opbrengsel
1969.

Downey kom uit 'n filmfamilie.
Hy het sy rolpren tdebuut gemaak op
die ouderdom van vyf in een van sy
vader se prente. Hy het onder meer
in Greasers Palace , Up the Academy
en Th is is America - the Fil m not the
Country van Downey Sr gespeel. In
'n ander prent met die naam Poun d
het sy vader, 'n selferkende slagoffer
van die dwelmgeplaagde sestiger- .
jare, besl uit om men se die rolle van
honde te, laatvertolk (een met 'n sy
kleed wat 'n Bokser moes voorstel
ensovoorts) .

Downey Jr was 'n klein hondjie
wat vir sy bleskop eienaar moes vra:
"Got any hair on your balls?" . Sy
eerste woorde op film.

Sy pa het hom darem destyds
gewaarsku dat hy nie sy naam moe t
gebruik as hy erens wil kom in die
bedryfnie, hoewelhy onlangs om ge
swaai het met: "Dis OK, word maar
beroemd, ons he t die geld en publi
siteit nodig ." En Down ey Jr onder
hou inderdaad vandag sy hele gesin.

Na die optredes in sy pa se flieks

Helen Sebid l se Die For Yours , een van haar skilderye wat
saam met die Jong Kunstenaarsuitstall ing van vandag af deur

die land toer. Sebedl is die wenner van die Standard Bank Jong
Kunstenaarstoekenning vir Beeldende Ku nste, en die

uitstalling bestaan uit 22 van haar skilderye en collage-en
pastelwerke.

Downey van
Chances Are

C H RIS DU PLESSIS

ROBERT DOWNEY Jr isskielik
nie meer afhanklik van rolle in
pomografiese parodiee soos sy
regisseur-pa, Robert Downey Sr,
seRented Lipsnie. Hyisnou,op
die ouderdorn van 23, een van
diemees gesogtejong gesigtein
Hollywood.

Hy vertolk die hoofrolle in twee
nuwe treffer-prente wat die rolpre n
twereldmense aan die gons het Hulle
is True Believer, waarin hy die rol
van 'n beginselvaste yuppie assis 
tent-prokureur teenoor James Woods
speel, en Chances Are, wat remkar
nasie as onderwerp het en vandag in
Suid-Afrika uitger eik word .

In laasgenoemde vertolk Downey
die rol van Alex Finch teenoor Sybil
Shepard (Moonlighting) en Ryan
O'Neal. Finch lei 'n normale lewe
totdat hy deur herinneringe aan sy
vorige lewe in chaos gedompel word.
Hy korn ag ter sy huidige gesellin is
eintlik sy do gter en haar moeder is
sy vro u uit 'n vorige lewe. Hy los die
"dogter" vir sy "vrou" en raak in
onguns by sy beste vrie nd (O'Neal)
wat by haar vlerks leep... Dit is 'n
rornantiese komedie met half-ern 
stige kommentaar oor verhou dings.

Downey het eers sterk onder
rolprentlui se aandag gekom met sy
vertoni ng in Less than Zero .

Sy ve rtolking van die verwaar
-loosde dwe lmkop rykm anskind wat
al diep er in sy eie ellende verval, het
die van mede-bratpackers Demi
Moore en Andrew McCarthy ver
oorskadu.

Daarna het hy weer die kollig
gesteel de ur mooier te lyk as Molly
Ringwald, die ster in The Pick up
Artist. .

Onlangs het Suid-Afrikaners hom

"
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DIEakoestlese ghltaar-maestro Steve
Newman speel net vanaand en rnereaand by
die restaurant After Dark In Pretoria. Ole wat
nog nle met sy vlrtuosltelt as ghltaarspeler

en sy unleke mengsel van township, klopse,
jazz en folk-rock kennls gemaak het nle, sal
slmpel wees om dlt te mls. Steve, die stigter

van die groep Tananas, sal deur die
saksofoon- en f1ultspeler van Peto, Chris
Tokalon, begelel word wat 'n bykomende
Interessante wending aan sy komposlsles

kan gee. Bespreek vooraf by After Dark
(012) 3256613. R6 per persoon.

In die wolke
oar The Byrds

CHARLES LEONARD

Butler ondergrawe kabaretPlate word op 'n skaal van 0 tot 10 beoordeel

Time Between - ATribute to The Byrds - Verskele Kunstenaars
(9)

Wat 'n huldeblyk! Vyfen twintigjaar het verloopsedert The Byrdsdie eerste
maal 'n plaat in die World PacificStudios gesnyhet. Hul invloedop modeme .
musiek word gevier op die 14-snit langspeler waarop net soveel groepe hul '
weergawes van die vaders van folk-rock se musiek speel.

Die brein agter The Byrds was die briljanteRoger McGuinn, wat met sy
twaalfsnaar Rickenbacker kitaar grense oorgesteek het wat tevore verbode
terreinvirrock-musiekwas.Op huleerste langspelerMr TambourineManhet
hulklankso beskryf:"Nowwe'vegot the krrrriiiiisssssshhhhhhhjetsound,and,
the kids are singing up in there now. It's the mechanical sound of the era."

Wat dft ookal magbeteken het,hul musiekwas 'n soniese konsepwat die
, oor en die hart plesier het.

TimeBetweenhettwee uitwerkingsop jou.Eerstens beginjyjououByrds
plate afstof en herontdek. Tweedens wil jy.verder ondersoek instel na die'
kunstenaarsop die plaat.

Mensewatsoek na"cover"weergawes vanThe Byrds se musiekmoetmaar
lekker soek. Dit is niedie doel van die plaat nie. Hulle is nader in houdingen
aanslag aan The Byrds, as wat hulle so probeerklink.

The Cateronen Staticse snitte is folk-rock - sagte harrnoniee en strelende
kitare. Gaint Sand se Change is Now is 'n heerlikefusie van country,rock en
psigedeliesemusiek,Miracle Legion is 01> dieselfde"trip" met MrSpaceman.

Gepraat van "trip",die berugte en beminde Eight Miles High word met
respek die eie gemaakvan The Moffs. Dit waseen van die eersteliedjieswat
wyd verbied is as gevolg van beweerde verwysings na dwelms.Thin White
Rope se Everybody Has Been Burned is ook heel acid-rig en pragtig. ,

RichardThompson,Clive Gregson en ChristineCollister doen 'naandoen
like folk-weergawe van die Gene Clark-komposisie, Here WithoutYou. Hul
helder melodiee gee aan die donker liedjie 'n nuwe dimensie van hartseer.

Die twee hoogtepunteop die uitstekendeplaat is die anargistiese Dinosaur
Jr se I'llFeel A WholeLot Betteren Nigel and the Crosses metdie hippierige
Wild MountainThyme. Laasgenoemde is niemand minder as Robyn Hitch

"cocken REM se PeterBuck.
Die plaat is die ideale manier om' die groeiende groep onafhanklike

Amerikaansegroepe te leer ken. Hullc'is besigom die inisiatiefby die Britte
oor te neemvir wat nuuten opwindend is. Ekkan nie aan 'n betervoorstelling
dink as met 'n huldeblykaan The Byrds nie.Hul nalatenskap sillaltydonthou
word. Soos 'n cud-Byrd, David Crosby, gese het: "The Byrds man,shit, that's
important stuff..."

Mzwakhe Mbuli die
enstultbarel Die volk
se dlgter! tree van 5
tot 18 September

saam met sy orkes
van Dinsdae tot

Sondae om halfnege
op in die Markteater
, se Warehouse. Sy

orkes bestaan uit
musikante 5005 Ian

Herman en Gito Balol
van Tananas.

Nommers van altwee
Mzwakhe se kassette,

Unbroken Spirit en
Change is Pain (wat
versprei word deur
Shifty Records) sal

ultgevoer word. Vir die
vertonings op Vrydae,
Saterdae en Sondae
sluit Noise Khanyile

en Amagugu
Akwazu lu by hom aan. ,

WarSongs met Antoinette Butler. In die Black
Sun. Waarderlng deur ANDREA VINASSA

ANTOINETIE BUTLER is nie Marlene Dietrich
nie, Sy probeer .nog baar stem nog haar fasade
namaak,

Butler gebruik Dietrich se liedjies om die tradisie
van kabaret te ondergrawe. Sonder mikrofoon en
die konvensionele tooisels van kabaretkunstenaars
gaan sy oneerbiedig te werk met Dietrich se musiek
en liriek.

Dietrich het die oorlogliedjies tydens die Tweede
Wereldoorlog vir mans gesing, Die Iiedjies was 'n
teenmiddel vir die dood, 'n wyse van ontvlugting.
Hulle kry 'n heel ander konnotasie wanneer Butler
hulle sing.

Dis 'n post-Nina Hagen, post-Marianne Faithful,
post-Lena Lovich, post-Annie Lennox-vertolking van.
Dietrich ... sonder die mikrofoon en sonder die kon
vensionele fieterjasies waarin vroue-kabaretkun
stenaars hulleself tooi.

Miskiensaldie tekort aan misterie, aan " vroulike
geheimsinnigheid" 'n ontevredenheid uitlok by die
wat die enigmatiese fantasie-vrou sock, maar ek het
my verheugdaarin. Omdat vroulike kabaretkunste
naars hulle dikwels net steur aan die seksuele fanta
siee van mans. En as vroue dit wil geniet moet hulle
met die ore van mans luister,

Daar's geen parfuum of blink goedjies in War
Songs nie, Net kortgeskeerde hare en groot stewels
en 'n Charlie Chaplin-houding en 'n gemaklike
skertsery van 'n toeganklike Butler... sodat ons nie

-van die oorlog vergeet nie,
Antoinette Butler

Ligloop mense
Johan Bruwer

AS jy more (Saterdag)dalk 'n draaiwil maak bydie tentoonstelling "Queens"
in Hagenhof,20Hagenweg,Greenside,Johannesburg, moet jy dit liewers nie
voor 2 nm doen nie - tensyjy op die gastelys is. Anders tileeen van daardie
ouensmet 'n donkerpak, donkerbrilen bult onderdie baadjie jou dalk liggies
op die skouer. _

Michaelde Kock,die eienaar,se hy is jammeras jy nie genooiisnie, maar
die sekuriteitword deur strengerouens as hy behartig omdat koningin Susan
van Albaniedie tentoonstelling open, Sy en haar man, koning Leka, kuier
gereeld in Suid-Afrika en Michael het haar 'n paar jaar gelede in Parys
ontmoet, Hy het ander koninklikesook genooi, maar vir die meeste was dit
te ver om te kom. Barbara Bush, President George se vrou, het spesiaal
opgebelom verskoningtemaak want sy was banghaarantwoordkom te laas
as sy dit pos en dan weet niemand of sy kom of nie.

Na 2 nm is almal welkom om die tentoonstelling te besigting. Dis 'n
mengelmoes(maar 'n baie boeiende mengelmoes) van Jungiaanse argetipes
- 50 Suid-Afrikaanse kunstenaars se variasies op die tema "kcningin''.
Michael se een aand toe hy sit en canasta spcel, word hy getref deur die
skoonheidvan die koninginkaarte.Toe besluit hy om 'n klomp kunstenaars
sesweketegeeomdie begripkoninginuit te beeld(net ses weke,wantjy weet
hoe kan kunstenaars draai, huiwer en talm as jy nie oppas nie),

Heelparty kunstenaars - van Dirk Meerkotter se skildery "Queen of
Diamonds"tot Pamela Prendinise "Queen of Hearts" - het hul komposisies
gegrond op die spieelbeeldsimrnetrie van die speelkaart.

Disook boeiend hoeveelkunstenaars se visuelebeelde op woordspelings
gegrond is. Die verbale humorvan die titel vertolk byvoorbeeld 'n groot rol
in Leon Buchner se skildery "Spot the Queen" (met 'n afbeelding van
Nataniel),Simon Ford se grafiese reeks "ThinksShe's the Queen of Hearts"
(dieMonaLisamet 'n dinkballonnetjie)en FanusBezuidenhout se effensstyf
geskilderde "We are not amused" (Koningin Elizabeth op die toilet). (Die
laasgenoemdewerk word more vir koningin Susan weggesteek, ingeval sy
straks aanstoot neern.)

" Naas die humor, is daar volop kitsch ook - van Francois Gouws se blou-
groen"Queen of the Night"tot BettieCilliers Barnard se "QueenApparent",
asook werke wat humoren kitsch vemuftig kombineer, soos Aleta Michele
tos se "CultureQueen" (WinnieMandela met 'n pakkie Winstonsin die sak).

Enkeles het 'n meer inheemse tema, soos Monika von Moltke se "Rain
Queen"(wat egter versmoor in 'n soetsappige romantiek) en MMK Korzen-,
nik se hout- en metaalbeeld "African Queen: Mother and Child", terwyl
Gunthervan derReis 'nheelander ingewing gekryhet met sy skildery"Queen
Bee".

B2 VryDagt 1September 1989
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manlike psige en dat daar teenhaar
gediskrimineer was omdat sy 'n buite
egtelike verhouding met Rodin aan
geknoop het, wi! ons ditook weet,

Daar is geen poging aangewend
om 'n koue en akademieseoordeel te
gee van haar werk me: (Dit.isnatuurlik
moeilik om- al haar werk teoordeel
orndat sy dit op 'n dag metn baie
groot hamer verwoes het.) »:,

. Die prent bevestig dat :e;Iaudel
reeds 'n erkende beeldhouervoor sy
Rodin se leerling geword het,iEn dat
Claudel meerbevoorreg was as'~Mer
vroue van haar tyd in die sin dat'Iiaar
pa haar aangespoor het om beeld- .
houer te word.

Maar was sy nog 'n Sabina von
Steinbach, Rosa Bonheur, Marietta
Tintoreno, Lavinia Fontana, Arte
misiaGenti!eschi, Elizabeth Cheron,
Angelica Kauffman, Ma.I)L£assatt,
Berthe Morisot, Charlotte .de Val
d'Ognes-of Constance-Marie Char
pentier? 0, jy't nog nooit van hulle
gehoor nie? Dan sal jy seker die
prent geniet,

TRUK-TONEEL

~
deur. CHRIS BARNARD
regie:' IIle van Hemert

met Gys de Villiers,
Pieter Brand,
Andre Odendaal

Roodepoort Sladlteater:
6.- 9 Sep-'deur PIETER FOURIE
regie: Oleler Relble

met Louis van Nlekerk,
Jana Cilliers,
Brlimilda van Rensburg,
Gavin van den Berg.

Adcock-Ingnm, Wlndybrow:
9-16Sep

nuftig, maar nie bri!jant nie, gereg
isseer, Daar is heelwat aandag gegee
aan klein besonderhede en tekstuur.
En aan sensualiteit en erotiese krag

, is daar.geen tekort nie. Die tonele
waar die. kunstenaars saam beelde
skep is veral meesleurend.

Camille Claude stel as epiese
liefdesverhaal tevrede. Dit is jam
mer dat die regisseur (Bruno Nuyt
ten was die kameraman vir Jean de
Florette en Manon des Sources)
Claudel en haar uiters subjektiewe
sienswyse begunstig,Daardeur bewys
hy haar 'n ondiens. Drie ure lank
vertel hy hoe Rodin vir Claudel verlei
het, hoe hy haar gebruik het om sy
kwynende inspirasie aan te vul en
hoe hy geweier het om sy houvrou te
verlaat.

Enkele stellings deur terloopse
karakters soos "Claudel is 'n beter
beeldhouer as haar meester" en "Sy
het die talent van 'n man" wi! daarop
dui datNuytten (wat ookeen van die
draaiboekskrywers is) en Adjani (wat
ook een van die prent se vervaar-

digers is) hier 'n feministiese prent_'riiii~imI~imI~iimiimWiii~Wijiii
wou maak, Miskien is' dit te veel
gevra vari'n regisseur om die finale
woord te spreek oorClaudel se status
as kunstenaar,

Die prent wi! hom voorgee as .
feministies, maar is 'n warboel van
seksistiese stellings: die karikatuur
agtige Rodin se houvrou is vaal en
lelik en Claudel word uitgebeeld as
'n sensitiewe siel wat uiteindelik mal
word omdat sy nie haar sin kan kry
me. Billikheidshalwe wi! 'n mens
nie die neerbuigende blik van Claudel .
se tragiese self-verwoesting vir- >

soetkoek opvreet me. .
As sy bloot 'n bedorwe malletjie

was wat haar talent verrui! het vir 'n <

lekker sekslewe en jaloers was op .
ander se talent, wi! ons dit weet.

As sy 'n slagoffer was van 'n
wereld wat gedomineer is deur die

Camille ClaudeI. Met Isabelle
Adjani en Gerard Depardieu.
Regie: Bruno von Nuytten.

Resensie deur ANDREA
VINASSA

Seksuele obsessie en onbeteuelde um.•• passie, vier weer hoogty met die komblnasle van
draaiboekskrywer Zalman King (wat ook die stomende, gestileerde 9'/2 weeks geskryf het) en
vervaardiger Donald P Borchers (wat die passie-propvolle Crimes of Passion op die skerms

geplaas het). Die gevolg Is Two Moon Junction wat vandag begin draal. Die twee wat nle hulle
hande ensovoorts van mekaar kan afhou nie is Sherilyn Fenn, as die bevoorregte "Southern.
Belle" en Richard Tyson as die jafel-agtlge Kermiswerker. Uit die bemarklngstrategle is dit

duidelik dat klasverskllle maar tweede vlool speel na sw~et en dleragtige geluide in hierdie prent.
. Dankie.·

WIE is Camille Claudelen waarom
is daar geen grootse vroue-kunste
naars nie? Was Claudel Rodin se
meerdereas kunstenaar? Ofhet haar
waarde daarin gele dat sy vir Rodin
begeester het toe sy muse opgeraak
het? .

Waarom het Rodin 'n beroemde
kunstenaar geword terwyl 'n mens:'
net van Claudel weet omclatsy Rodin,
se minnares was'!' - .'

Camille Claudel, die moewie, vra
baie vrae en gee nie juis goeie
antwoorde nie.

Hierdie wenner van vyf Pranse
Cesar-pryse wat ook in Frankryk 'n
lokettreffer was, is 'n visueel welige
(tot op die punt van oordaad) en
ernosioneel aangrypende verhaal van
die ontstuimige verhouding van twee
kunstenaars... met 'n twyfelagtige
uitgangspunt.

Nietemin is Camille Claudel ver-

Mengele plaas sy ervaringe in die
perspektiefvan die mens se rol in die
geskiedenis. Hy praat van 'n fatal
istiesemakrokosmos waaraan almal
verantwoordingmoet doen en almal
'n plig het.

Sy brutaliteit was 'n uitvloeisel
van hierdie pligte. "Dink jy vir een
oomblik datek enige respek vir Hitler
gehad het? Vir 'n oordrewe roman
tikus met 'n swaksinnige visie, van
die wetenskap?" se hy. Maar die"

Patrick Mynhardt in Nemesis

karakter word algaande meer ge
loofwaardig ten spyte van die in
tellektuele speletjies,

Bruce Alexander, daarenteen, bly
die vlakkerige, irriterende "leftie"
wat deurentyd vasval in 'n banale,
dogmatiesegebrabbel oor "mense
regte", "vrye spraak" en "oorpla
singvan verantwoordelikheid".

Hy het nie eers 'n geloofwaar
dige antwoord op die vraag: "How
do you justify the fact that so many
young Jews today feel gui!ty that
they were notpart of the sacrifice?"
nie.

HoewelSchiess (metbehulp van
Jung se Antwoord op Job) genoeg
nuwe relevante vraeontlok, vero
orsaak die spanning tussen die
akteurs en die wending aan die einde
nie genoeg werklike dramanie.

CHRIS DUPLESSIS

Nemesis
Met Patrick Mynhardt en

Bruce Alexander
Regie: Mario Schiess

By Windybrow

'n Foto~lt Kevin Factor se ultstalllnq Vispana, 'n fotoverslag van 'n rels deur Suld-Amerlka
wat tot 10 September by die Markgalery In Johannesburg te slen Is. In sy persverklarlng

skryf Factor: "Ek het my drome na die hart van Suld-Amerlka gevolg en 'n wereld ontdek wat
ryk was aan lewe, skoonheld en armoede. My begrotlng was-maar vyf dollar 'n dag,en ek

. moes leef as 'n Inboorllng. . .
"Ek het twee dae lank In die Amasone-oerwoud verdwaal, ek het saam met 4000 mense die.

Amasone afgevaar; ek Is beroof deur die dwelmpolisie: met ander woorde, ek het die lewe in .
'n vlerde wereldland ervaar." Ja-nee.

Die Leftie en die
Doodsengel

DIE obsessie om die Joodse
volksmoord (die sogenaamde holo
caust) te verstaan, kom weer hier ter
sprake. Die stuk het vae Suid-Afri-:
kaanse ondertone, maar as die doel
was om 'n analogie te trek - tussen
hier en nou en toe en daar - word dit
nie oortuigend gedoen nie.

In Schiess se stuk het die Dood
sengel van Auschwitz, Dr Joseph
Mengele, 'n ander Duitse immigrant
vermoor en sy identiteit aangeneem.
Hy skui! nou iewers in die Drak
ensberg. Een van die vermoorde
immigrant se voormalige Ieerlinge,
'n jong Jood, vind dit uit en daag by
Mengele se huis op om die oud-Nazi
te konfronteer.

Die stuk word in twee "helftes"
aangebied. In die eerste helfte kry
die jong Joodjie kans om oor die
Derde Reich en die se gevolge te
moraliseer. In die tweede helfte hoor
'n mens weer Mengele se verduide-
liking. . .

Die skrywer/regisseur Mario
Schiess het nieprobeer om die Duit
sers van skuld te onthef of die werkJike
tragedie van die hedendaagse Jood
se sluimerende wraaksug uit te wys
nie (soos dit, byyoorbeeld, briljant
gedoen is deur Maximillian Schell
in die rolprent Man in the Glass
Booth). Maar hy",pndersoek weI
Mengele as mens.' En die uiterste
kontraste van goed en kwaad in een
persoon word direk uitgebeeld.

Patrick Mynhard en syaksent is
oortuigend genoeg as die verfynde
kunskenner wie se psigopatiese
wending in die tweede helfte - en
tydens daardie oorlog - in 'n draaikolk
van "intellekruele regverdiging en
Jungiaanse metafisika verdrink word.

Bruce Alexander is minder oor
tuigend. As die Nemesis of
wraakgodin wat reg moet laatgeskied,
is hy heelternalte eendirnensioneel

'en hy word tota3,I deur sy "slagoffer"
oorskadu, :;.ii

~, '
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waffers nie -onskongeenheuning
proenie. MaarmyvriendMaxse
toe daar is 200 soorte baklava:
watse argumenthet jy daarteen?

My enigste werklikebeswaar
wasdat een vandieeienaars by 'n.
tafellangsaan gevrahet: "Was it
wonderful?"

Ek het niks teen selfvertroue .
nie, maar te veel daarvan is nie
goednie.

Manana is nie goedkoop nie,
maar ook nie uitspattig nie.

As jy Ius is vir 'n baie goeie
pizza, besoek Ciro's. Die restau
rantjie is klein, a1ntJer net 'n
wegneemplek. Die atmosfeer is
aangenaam, en hoewel die plek
ongelisensieerd is, is daar
wynpons.Bestel'n bekerof wat.:

Die pizzas is goed. Die enig
steplekwaarekbeter pizzas geeet
het is Port Elizabeth - van aile
plekke.

'n Woordjievanwaarskuwing.
Asjy nie 'n grooteter is nie, deel
'n pizza met 'n vriend. Italiaanse
gasvryheid, so lyk dit, beteken
dat jy jouself moetdoodeet.

Jy kan 'n halwe pizza bestel,
maar hoekom . het
hulleniekleinerpiz
zas vir mense met
gemiddelde maenie?
Myklagteis nieem
stig nie.

Baklei vir 'n
sitplek en geniet
jouself.

Diepryseis rede
lik.

Diediensin albei
. restaurante is flink.

Nog iets wat ek vinnig wi! afhan
del, is al die potjiekosboeke wat oor
die afgelope klompie jare uitgegee
is. Die dominee van die Paarl wat
potjiekos uitgevind het,is seker ook
al ryk vandag.

Potjiekos is 'n volksvreemd foefie,
en ek daag dominee Brink uit om te
bewys dat dit deel isvan ons kostra
disie.

Die sofistikasievlakvan potjiekos
is baie laag - laer as 'n skaduwee.
"Drie skudde Bisto" lees mens ge
reeld in hierdie boeke.· Dominee,
terwyl die Liewenheer vir ons won
derlike speserye en vars kruie gegee
het, gebruikjy minderwaardige goed

, wat in 'n fabriek gemaak word.
'n Bietjieraadaan Vrye Weekblad

se lesers: Vergeet van potjiekos. Kry
vir jou 'n goeie bredieresep, druk die
bredie in die oond en vergeet daar
van. Dan hoefjy nie die heeltyd vuur
te maak en die gevaar te loop dat die
bredie brand me.

En as jy hou van die rornantiek
van 'n vuur, kan jy die bredie in die
oond sit, buite vir jou 'n vuur maak
en ure lank na die vuur staar.

Waar is my Hildagonda? Moenie
trek nie; bly net waar jy is.

JANETTELIAN
JACQUICRAIG

By die Mark-teater
Breestraat, Newtown

Tel: 838-6960

Manana, 4de Laan, Melville
eire's, High-straat, Brlxton

ASjy 'n lekkerplekkiesoek om
'n Sondagmiddag te gaan eet, is
Manana net die regte plek. Be
spreek, wantdit lyk soos 'n nag
maalsaamtrek m1 halfeen op 'n
Sondag.

Dis 'n onpretensieuse restau
rantjieendiekosisgoed.'nGroot
bord voorgeregte - "meze plat
ter".- is die moeite werd: almal
aan tafel eet daaraan saarn met
lekkerpita-brood.

As hoofgereg is daar sterk
gekruide frikadelletjies aan 'n
vleispen, engestopte calamariin
'n spinasieroomsous met jong
murgpampoentjies in tamatiesous
ens.

Die atmosfeer is aangenaam
met 'n verskeidenheid kliente 
jonk, oud, juppie, nie-juppie,
gewoon en ongewoon. Dis die'
soort plek waar enigiemand tuis
kan voel.

Die baklava met neute en
droevrugte in filo-deeg washie

"These latter show the influence
of Oriental cooking methods, com
bined with local ingenuity in blend
ing flavours and enhancing the sa
vour of the dish."

En verder: "Her directions are
everywhere so clear and precise - as
for example where she deals with the
preparation of Haliotis mussel and
emphasises the necessity to avoid
adding water to the dish - that her
book may be accepted as an authori
tative practical guide to Cape cook
ery."

Dis 'n mondvol van oubaas
Leipoldt, die koskenner. Miskien is
dam: nog 'n paarkopiee van my Hilda
gonda-boekie in boekwinkels in die
Kaap beskikbaar. Indien me, is dit 'n
skande.

waai is Hildagonda vandag in
ons koswereld? Waarskynlik nerens
nie.

Ek kan nie oor elke boek so lank
as oor Hildagonda skryf nie, 'n Boek
soos Kook en Geniet van Mev SJA
de Villiers, sal ek dus gou afhandel.
Hoewel hierdie boek waarskynlik 'n
rniljoenervan die skrywer gemaak
het, kan ek dit nie aanbeveel me.

Leipoldt het nie vertroue in huis
houdkundiges voor die stoof gehad
nie, en as. De Villiers se boek 'n
maatstaf is, moet ek met hom saarn-

. stem. Die boek is 'n kru, ongesofis
tikeerde inleiding vir mense wat glad
niks van koskook weet nie.

Die skryfster het niedie vaagste
benul van kruie, speserye en wyn in
kos nie, hoewel die broodpoedingre
sep goed is volgens my vriend Jak,

Is daar nie hens 'n goeie sjef wat
'n basiese kookboek vir beginners
wil skryf om Kook. en Geniet uit die
mark te druk nie? .

'n Posltiewe resensie

Hy het later op die plaas Groot
Pos in Malrnesbury-distrik afgetree.
Sy kleindogter Hildagonda het hier
begin koskook, omring deur rykdom,
wyn en graan. Sy het baie geleer van
die kok op die plaas, 'n Oos-Indier.

Hildagonda het dag na dag mense
onthaal, en haar liefde vir goeie kos
was so groot dat sy nooit getroud is
nie. (Is daar nie 'n ryk boer met 'n
onbeperkte kosbegroting wat"n kok
soek me? Ek belowe ek sal nie trou
nie.) .

Leipoldt se oor haar eerste boek:
"It contains about 150 recipes that
are characteristically South African,
inasmuch as they are modifications,
improvements or adaptations of
European recipes.

"About 50 are exclusively South
African in so far as the preparation of
the ingredients is totally different
from that recommended in then ex
isting cookery books.

serve is weer eens 'n wyn wat as
een van die drie beste wyne van
daardie wynjaar beskou sal word.
Hierdiewyn het 'n uitstekende kleur
en 'n baie komplekse geur. Die
smaak is baie ryk: dit is 'n digte
wyn metgoeie vrugtigheid en goeie
hout en seifs 'n merkwaardige
bJoekomgeurin dieagtergrond. 'n
Grootwyn. ,

Hierdie wyne wys duidelik dat
Delheim een van die kelders is wat
jaar na jaar 'n groot klomp goeie
wyn produseer. Hulle moet
gelukgewens word: sulke toewy
ding kry mens nie oral in die Kaap
nie, '

Daar 'is nog 'n wyn wat ver
melding verdien. Dit is nie baie
bekend nie en is slegs op die plaas
beskikbaar.

Dit is een van Delheim se bero
emde versamelaarswyne en word
Delheim1987Semillon Collector's
Wine genoem, Hulle het sover ek
weet nog nooit voorheen 'n semil
Ion gemaak nie,

Ditis 'nwonderlike witwyn wat
gedeeltelik in hout verouder is. Net
baie beperkte hoeveelhede word
gemaak, maar ek kanjou verseker
dat die smaak uitstekend is, veral
saam met patee of Jewerwors.

Wyn soos hierdie wys dat ons
wynbedryf'n blink toekoms en dat
wyndrinkers na 'n interessante
toekoms kiln uitsien.

'. ~,

aanhaal nie. '
In Hilda's Where is It? se sy die

boek bevat "amongst other practical
and tried recipes, many old Cape,
Indian and Malay Dishes and Pre
serves. also Directions for polishing
Furniture. cleaning Silk etc. (is dit
miskien John se resep"), and a Col
lection of Home Remedies in case of
Sickness".

Leipoldt vind haar Diary of a
Housekeeper 'n interessanter en
oorspronkliker werk as die eerste.
Hy se sy gee besonderhede oor haar
lewe "that proved her to be fully
justified in undertaking to.speak on
behalf of Cape cooks".

Haar oupa was 'n hoe Londense
staatsamptenaar wat 'n pos hier in
die nu we Departement van Landbou
aanvaar het.

Hy het sy familie, 30 bediendes
en stoetskape en -beeste saamge
bring.

Die nuwe 1987 Delheim Shiraz
word onmiddellik deur een ding.
gekenmerk: die hoealkoholinhoud,
Spatz kan se die alkohol sal 'n
pinot noir aanmekaarhou, maar
ek weet nie of 14,65 persent nodig
was nie,

As jy die hoe alkoholinhoud ver
geet, kry die wyn hoe punte, met 'n
goeie soet vrugtige smaak en 'n
ferm lyf.

Die ferm Iyf verander uiteinde
Iik in 'n stokkerige afronding en
die tannien wys sterk in die nas
maak.

Die 1987 DelheimShiraz het
myoe oopgemaak. Dit het 'n helder,
intense donkerblou robynkleur. Die
geur is vol en kompleks vir 'n shiraz,
Die smaak is fenomenaal, ryk en
skoon, en glad nie konfytagtig nie,
Dit is 'n baie indrukwekkende shiraz.
soos net in Stellenbosch gemaak
kan word. .

Die Delheim Cabernet Sauvi
gnon is een van die winskopies van
die rooiwynwereld en is altyd 'n
ordentlike wyn.

Hierdie een (1987) het 'n
uitstekende kleur en 'n baie vrugtige

geur.Dithetook
'n goeie smaak,
en is reeds 'n
baie drinkbare
wyn.

Die 1986 Del
heirn Grand Re-

•••••••••••
Genief luilekker doe in die

asemrowende nofuurskoon van die'
nuwe Helshoogtepas

Ons verskaf heerlike' oggend- en
middagtee met skons, '.

brandewyntert en room
•••••••••••
Ons bled ook'n

ultgebrelde a la carte-spyskaart
op die terras.

OopDinsdae tot Sondae
Middag- en aandete

Disraadsaam om te bespreek
Toe op Maandae

Gelisensieer

Nuwe Pinotaguroena bessies

Oorkookboeke
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WAAR is my Hildagonda Duckitt?
Ek is nou moegvir trek, want elke

keer as ek trek raak van my good
weg.Vanoggendsoek ekHildagonda
Duckitt se kookboekie en kan dit
nerens kry nie.

Ek moet nou van Leipoldt ge
bruik maak, wat in sy Cape Cookery
oor Hildagondageskryfen haarhoog
aangeslaan het,

Hildagonda het twee boeke
geskryf: Hilda's Where is It? (1891)
en Diary of a Good Housekeeper

. (1902).
Dit was nog in die dae toe resepte

enhuishoiIdelike wenkesaaminboeke '
verskyn het.

Die kookboekievan Hildagonda
wat ek gehad het was ,'nversameling
van die resepte in hierdie tweeboeke
- nog steeds in die outydse druk met
'n naam soos Hildagonda Duckitt's
Recipes. Dietweeoorspronklike boeke
is heel waarskynlik uit druk.

Dis nogal jammer: huishoudelike
wenke kan baie prettig wees. John
Miles vertel van die wenk in 'n ou
kookboek wat jou vertel hoe om
sylakens na 'n nag van liefde skoon
te maak.

Ewenwel, Hildagonda k6n
, koskook. Haar resepte is baie een
.voudigmaar getuigvan goeie smaak.
Ek is jammer ek kan nie 'n paar

BJ Lankwarden skryf oor
Delheim se nuwe wyne

DIE vriendelike Spatz Sperling van
Delheim het onlangs 'n draai
gemaak en sy nuwe rooiwyne aan

. ons voorgestel, .
Ek het Delheim se wyne nog al

tyd aantreklik gevind, en hierdie
keer was dit weer so.

Die wyne was sekerlik ver-
. nuwend en die Grand Reserve' is

bewysdaarvan, maar hierdie keer'
was daar in tikkie genialiteit in die
nuwe (1987)Pinotage.. .

Hoewel hierdie druif gewoon
lik 'n effe vreemde, stink geur en
smaak het, het hierdieeen geruik
na ryp vrugte, pruime eli veral
bessies.. • .

Dit was duidelik nie jou al
ledaagse pinotage nie - daar was
iets meer by. Die slim gebruik van
18 persent merlot het hierdie wyn
'n nuwe dimensie gegee en dit in 'n

. baie baie aangename en ontsaglik
drinkbare wynverander.

Dit is 'n goeie, gladde en ge
maklike wyn.

Waaris Hildagonda Duckitt?
. rg~~~:~~t-r=;!:::W"'"
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Bill Flynn

swot. Hy het besluit om onderwys te radio-advertensies tot ernstige teater
doen, maar in sy diploma-jaarbesluit soos The Colossus of Brooklyn, die
om voltyds verhoog toe te gaan. eenman-vertoning waarin hy nou

"My ouers was nie so opgetrek optree.
met die idee nie en ons het 'n "Vir die verhoog is ek lief, uit
ooreenkorns aangegaan dat as ek op rolprente maak ek geld en TV gee

- die ouderdom van dertig nog nie my blootstelling.'
suksesvol was nie, ek sou teruggaan -Die pers se inmengery in sy pri-
onderwys toe. . vaatlewe aanvaar Bill maar as deel

"Gelukkig het dinge heel goed vir van die bedryf. "Maar moenie dink
my uitgedraai. Hulle was nog altyd dat dit lekker is nie."
baie ondersteunend.' Is hy snaaksj "WeI as ek saam

Bill se teaterloopbaan het beson- met die band (Vinnie and the Vis-
der goed afgeskop in 1972 met sy counts) is, kan ek nie anders nie.'
vertolking van Shorty in People are Bill is die voorsanger van die
Living There, waarvoor hy geno- groep "bejaarde" ruk en rollers,
mineer is as beste akteor. "Ander mense dink ek is snaaks

Sewentien jaar later maak die as ek met myself in die kar gesels.
krediete van sy teater- , film- en TV - "Oor my gereelde rolle as die
loopbaan sewe foliobladsye tjok en snaakse outjie rnoet ek se dat dit baie

. blok vol. moeilikeras gewonedramatieserolle
Hoogtepunte is Hello and Goo- is.

dbye, waarvoor hy die Dublin Crit- Bill en Paul Slabolepsky is be-
ics' Award gekry het, Whites, wat op sonder goeie vriende, In die stadium
BBC vertoon is, en die rolprentweer- is hulle aan't werk aan drie rolprente. -
gawe van Saturday Night at the Pal- Daarna is daar nog hope projekte
ace, wat twee internasionale toeken- wat vir Suid-Afrika se gunsteling
nings gekry het. bleskop wag.

"Met nettien persentvan my werk "Eksal ophou as ek die kind in my
is ek soveel as 90 persent tevrede. 'n verloor het," se hy.

Mens' kan altyd
verbeter.'

As vryskut
akteur doen .Bill
letterlik alles. Van

kameras van Kruis en Kroniek hom of
haar uitspreek ten gunste van voorhuwelikse
seks?

_VICTORMUNNIK

Dokters weet mos alles
Dieongelooflike emosionele direktheid

van die TV-mediurn was baie duidelik in
die materiaal oor pasiente wie se dokters
glipsies gehad het. Die vtou wie se stem
bande half afgesny is, was so duidelik in
beeld dat 'n mens die snymerke aan haar
keel kon sien. Toe sy begin huil was die
trane oor haar wange groter as lewens
grootte.

Teenoordaardieemosie het die paneelbe
sprekingheeltemal buitedie woorde om 'n
sterk boodskap aan alle pasiente in Suid
Afrika deurgegee: oom dokter weet alles,
bly stil en sluk,

. Daar was goon pasient of verteenwoor
diger van pasiente (amper se ek slagof
fers)indie paneelbesprekingnie. Net Gillian
van Houten het die twee dokters uitgevra.

Die dokters het verduidelik dat hulle en
hulle mede-dokters net die beste vir die
pasientopdie harthet, en enige wanpraktyke
self sal ondersoek. Maar die probleem is
juis die arrogansie van so baie dokters, wat
dink dat die pasient ook afwesig is terwy I
hy of sy behandel word.

Die vraag is: het die SAUK vergeet om'
'n nie-dokter na die paneel te nooi, of het
die dokters teen so 'n aanwesigheid be- ,
swaar gehad? . . .

Toe't my eerste onderwyseres vir
gese: 'As jy jou stem teen hulle kan
gebruik, kan jy 'n akteur wees.'

"So, my eerste medespeler was 'n
Vampire jet gewees." -

Bill was op,skool nie net 'n to
neelspeler nie. Hy het vir agt jaar
lankklavier gespeel totop dieouder
dom van 16.

"Toe word ek vir die skool se
eersterugbyspan gekies. Ekhet besluit
klavier is vir die 'moffies' en rugby is
vir die boys. Klavier het ek onmid
dellik gelos. Vandag kan ek myself
skop daaroor.

Na skool is Bill nalkeys toe. Daar
het hy 'n BA-graad met Afrikaans,
Engels en Drama as hoofvakke ge- •

Graskop
Van' Jamaika na Graskop. Naby I

Graskop, vertel die Goeie More-men! e;
het 'n Chrlstelike kunstenaar, Ron "an
Zyl, sy talent op 'n besondere manier
uitgeleef. Die broer is glo gelei om 'n
rotswand naby Graskop te verander in 'n
uitbeelding van die hel. Nou kom toe
riste van so ver as Amerika om te kyk hoe
viets geboude jongmanne en meisies
sonder 'n naat klere deur die Laeveldse
aalwyne in die hel in val.

Stof tot nadenke, soos David Hall
Green so dikwels se.

Mazarakis toe ewe droog: die Rastafari's
wat die tromme so geslaan het in die
insetsels is nie Sataniste nie. Hoe weet
hy? Wie se hulle slag nie hoenders in
geheime rituele in die Jamaikaanse bosse
nie? ' .

Judas
In verlede Sondag se Kruis en Kroniek

het die bespreking van die besondere
kort Bybelboek Judas my opgeval. 'n
Opsomming van die inhoud is in simbole
gegee, wat gelyk het soos vereenvou
digde Tarotkaarte. 'n Baie treffende me
tode.

Ewe interessant was die deel oor die
bel-n-gebed-dienste. Verblydend om te
sien dat ook die gevestigde kerke nie
deur die tegnologie agtergelaat word nie.
Net een ding, is die ornie van Dial A
Prayer se van regtig Bell? En was dit dan
nodig om hom te kies vir 'n onderhoud?

lets in Kruis en Kronick se aflewering
oor voorhuwelikse seksualiteit het my
gepla. 'n Klomp. tieners is gevra om
standpunt in te neem oor die saak. Nou
watterdenkende tiener sou nou voor die

'n rol te speel het in Suid-Afrikaanse
teater.

"AI roer jy net een persoon se
gedagtes, het jy iets belangriks
reggekry. Ditmoet egter steeds goeie
teater wees," se hy.

Bill se belangstelling in die teater
en die vcermaaklikheidswereld kom
van die ouderdom van vier af. Sy rna
was 'n plekaanwyser in die ou AI
hambra-teater in die Kaap.

"Ek was toe vier maal 'n week in
die fliek.

"My eerste verhoogrol was op die
ouderdom van vyf en 'n half in die
Ysterplaatsestadsaal. Dit was langs
die aanloopbaan waar die Vampire
jets elke vyf minute opgestyg het.

--.
Charles Leonard

Goeie
genade
Suid
Afrika
DIE TV kom kuier mos vroegoggend al
in jou sitkamer (soos die minister gese
het), maar in my geval is dit die
slaapkamer. .

Soms laat dit die koffie in my hand
ruk.

Ek is nou al gewoond aan Rika Sen
nettse wispelturigehaarstyl, DavidHall
Green se antropologiese ambisies en
George Mazarakis se elokusie.

Maar die gaste wat hulle so
vroegoggend saarnbring!

'n Reeks Sataniste en kenners van
Sataniste was die ryk rif wat die Goeie
Mcre-mense hierdie week raakgeboor
het.

Ek het glo die eerwaarde gemis wat,
so vertel 'n vriendin my, enigiets van
vingerslek tot opera tot duiwelskuns
verklaar het.

Maar ek was by toe Mazarakis 'n
langhaar-klankingenieur uitgevra het oor
agteruit-opname van duiwelsboodskappe.
Die langhaar het gese 'n mens kan goed
agteruit opneem - bv tromsolo's - maar
Suid-Afrikaners het te min geld om dit
te doen. (008 weet mos geld isnie 'n
struikelblok vir die duiwel nie.)

Na die stukkie inligting verklaar

Louis van Niekerk en (in die agtergrond) Jana Cilliers, soos hulle verskyn in Dieter Reible se
Truk-produksie van Die Wit Roos. In hierdle toneelstuk deur Pleter Fourie herleef 'n voormalige
pierewaaier en vrouejagter die hoogtepunte van sy luisterryke seksuele verlede as 'n rolprent in
produksie, en 'n verhaal binne 'n verhaal binne 'n verhaal speel hom at, Midde-in die drama bly ,

die vraag: Wat se jy? Wat is die Iiefde? Die interessante van die stuk is die vermenging an -
rolprent- en teatertegnieke. Die ander spelers is Gavin van den Berg, ~~

Brumllda van Rensburg, Petru Wessels, Christine Basson, lise van Hemert """""""""""""""~
en Gigi Strydom. Die opvoering word van 9 tot 16 September in

Johannesburg aangebied. Die speelvak in Pretoria duur van 22 September a
tot 21 Oktober.

Flynn is altyd snaaks
BYNA sonder uitsondering is die
vrolike gesig van 'n fomediant 'n
masker om 'n "groot hartseer" weg
te steek, Die mense is nie werklik
grapjasse nie.

Bill Flynn is een van die uitson
derings. Hy is werklik 'n grapjas. Hy
is werklik snaaks en lei 'n -heel
gelukkige lewe as een van Suid
Afrika se bekendste grapkasse.

Hy is in 1948 in Kaapstad ge
bore. Dit is hier waar sy ooreenkoms
met apartheideindig. Hoewel hy nie
een van die sogenaarnde relevante
akteurs is wat van TV of adverten
sies wegbly nie,glo Bill dat politiek
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Dinsdag' tot Vrydag:
8.30nm. Vrydag en
Saterdag 7 en l Onm en
Sondag 7nm.

By die Dalro, Windybrow
speel Patrick Mynhardt in
Nemesis, 'nriller deur Mario
Schiess. Elke aand om 8.00.
Kaapstad

Baxter-tearer, Mainstraat:
Hoofteater: Stimela speel
'elke aand (Sondae
uitgesluit) om 8.00. Tot 2
September. Stagedoor: A
Room with a Review isver
leng tot 9 September.
Maandag tot Vrydag om
8.30. en Saterdag om 6.00
en 9.00. In die Studio is Jer
emyTaylor. Tot 16Septem
ber. Elke aand om 8.15

Nico Malan, Strandgebied:
Arena: Die opvoeringRoad
to Mecca open vanaand en
duur tot 16September.Tye:
Daagliks 8.3Onm en Sater
dae 2.3Onm en 8.3Onm.
Oper~La Traviata
open 4 September. Duur tot
29 September. Vertonings
slegs op4, 6,9, 13,19,22en
25.september. Op 27 en 29
September is dit twee gala- .
vertonings waarby die in
gevoerde Griekse sangeres
Jenny Drivalasal optree.

Theatre on the. Bay,
Kampsbaai: Who Goes
Bare met Errol Hart, Eleni
Cousins en MalcolmTerrey
duur tot 9 September. Ver
tonings: 8.00nm weeksdae
en 6.00 en 9.00 Saterdae.

By die Market se Upstairs
kan Othello • The Movie
met John Kani, Joanna
Weinberg, Richard Haines
en Dorothy-AnnGould ge
sien word. Maandag tot
Donderdag: 8.l5nm, Vry
dag en Saterdag 5.30 en
9.00nm. Middagvertonings
Dinsdag, Woensdag en
Donderdag om 2.3Onrn.

Huldeblyk aan Jaques
Brei, met Perdi : Uphof, .
Elsabe Zietsman en Tsidii
Leloka is by Kushlicks in
Rosebank te sien. Tye:

Two and Two make Sex
met Tim Plewman, Diane
Appleby, Carol-Ann Kelle
her, Saul Bamberger, Mel
ody O'Brian en Michael
Thompsonkan by die Andre
Huguenet-teater gesien
word.

Oktober. 'n Musikale ka
baret, WarSongs, met An
toinette Butler en Clare
Loveday op klavier:
Woensdag, Vrydag en
Sondagom 1O.3Onrn. Susan
ParnseCurl UpandDye - is
steeds te sienl Met Val
Donald-Bell, Lilian Dube,
Nandi Myembe,Sue Pamen
DebraWatson.Daagliksom
8.15en Saterdagen Sondag
om5.30en8.30.The Colos
sus of Brooklyn (Face to .
FacewithHenryMiller) met
Bill Flynn kan nog net va
naand, Saterdag en
Sondagaand 9.00, in die
Upstairs-tearer gesien word.
Regisseur. Mario Schiess.

'n Stll oomblikkie voordat Piet Retief en
Artvark die verhoog tref .

VryDagl 1 September 1989

Karin McKerron-galery, Bryanston: Uitstalling van werke
deurRonnieBiccard en CarolynMorrison. Tot 13September.
Arternatives-galery, The Mall, Rosebank: Olieverfwerke
deur Iris Vermont en keramiekwerke deur Donna Bazelon
Miller, getiteld: Earth and Sky.Tot 9 September.
Everard Read-galery: Uitstalling genaamd New Acquisi
tionswat internasionalekunstenaarssoos JohnPiper,SirRobin
Philipsonen Winifred Nicholsoninsluit. Tot 2 September.
Markteater, Newtown: Groepsuitsta1ling deur lede van die
Katlehong-kunssentrum. Tot .9 September. Fotografiese
uitstalling van David Goldblatt tot 9 September.
Gallery on the Market, Newtown: Broederstroom Press,
afdrukkeenplakkate gedrukdeur Bruce en MarkAttwood,tot
13 September.

. Things-galery, Markteaterkompleks: Jane Gainsfordse drake
wordtot 2 September uitgestal. 'n Uitstalling van maskersuit
Afrika open 3 September en duur tot 16 September.
Craft-galery, Norwood: Hout- en metaalwerk deur James
Southey: Tot middel September.
La Chine Des Ts'ing, Rosebank: Uitstalling van matte uit
Tibetvan die Altfield galery in Hong Kong.Tot 2 September.
Tel: 788-1307.
Kim Sacks-galery, Cavendishstraat, Bellevue: Maskers en
beeldhouwerke uit zaire. Dourtot 25 September.
African Magic: Inheemse handwerk en kunsartikels. Onge
woonen outentiek.Rockeystraat20, Bellevue, Johannesburg,
en Milkwoodsentrum 9a, Plettenbergbaai. .
Zona. Nalewe Afrika-kuns en -appliek; inheemsehandwerk
en kuns, Grantlaan 64, Norwood, Johannesburg.
Kaapstad
Baxter-galery: Skilderye deur vier kunstenaars: Jander, Clo
ran, Mcqueen Mcbeath. Duur tot 23 September.
Gallery 709, Adderleystraat: Robin Mann, Pieter van der
Westhuizen, Naama Nothmann, Ann Linsell-Stewart, Lukas
van Vuurenen andere. Beeldhouwerkedeur EduardoVillaen
DavidBrown. Ook bekende internasionale kunstenaars.
Cape Gallery, Kerkstraat 60: Galeryversarneling van onder
andereRuth Squibb, Nico Verboom en DouglasTreasure.
Kunskamer, Bergstraat 14:Suid-Afrikaanse kunstenaarssoos
Piemeef,MaudSumner, MaggieLaubser, Irma Stem, Preller,
Welz, Kibei, Caldecott en Boonzaaier.
Gallery. International, St Georges-sentrum: Algemene
uitstalling. .
Artscene, St Andrewsstraat, Seepunt: Handgeblaasde
glaswerke deur David Reade en Gary Thompson.

maar die tweede helfte I

vinniger en roerender.
Hoofteater, Markteater,
Newtown. Met John Kani,
Kathy Jo Ross en Rapulana
Seiphemo.. Ma'll:ndag tot
Vrydag om 8.00mn. Sater
dae 9.00nm.Tot 23 Septe
ber.

Base: Vanaand en Saterdag
en Sondagaand (10.00) tree
The Time op en dan is Piet
Retief and the Great Trek en
Artvark is volgende week
aan die beurt.
Cafe Royal, Kerkstraat,
Kaapstad: The Penguins in
Bondage tree vanaand en
Saterdagaandop,dit salhulle
laaste vertoning wees voor
hulle oorsese toer, so moet
hulle nie mis niel Elke
Woensdag en Don
derdagaand en Saterdagmid
dag is dit Full Tilt.

Black Sun: (Louis Botha
laan - OrangeGrove).
Kiss of the Spiderwoman
deur Mario Puig open 6
September. Met Dawid
Minnaaras MolinaenKevin
Smith as Valentin. Regi
sseur: LaurenceSiliye,Tye:
Dinsdag tot Sondag om
8.15nm en Saterdae om
5.3Onm en 8.3Onrn. Tot 8

Penguins in
Bondage sa
vaarwel

Inyanga Women of Afri~a
by die Markteaterse Ware
house. Viervroue - Jennifer
Ferguson, Gcina Mhlope,
Sophie Mgcina en Thembi
Mtshali - hannoniseer oar
ons kontinent se vroue
kwessies. Goeie stemme,
goeie komposisies, goeie
musikante maar iets is fout.
Tot 3 September.

PET
SEMATARY

Romantic Comedy (A)
Tom Selleck,JamesFarentino

DAILY: 9.45, 12.'5, 2.30.5.15.7.45,10,00

TWOMCDN
JUNCTION

A Sex Drama- for adults only (2-19)
Shanlyn Fenn,Richard Tyson

OAILY: 9.45. '2.15, 230,5 '5,7.45,10.00

PET
SEMATARY

Stephen King Thriller (2-18)
Dale Mtdkiff,DeniseCrosby'

OAILY: 9.45. 12.'5, 2.30,515, 7.45,'10.00

roreverTrielftlg
Drama (A)

8e"~~IJe~ ,

Dfldlhnl
. Action Thriller (2-19)

Oon Johnson, PenelopeAnnMiller
MON-FR1: 9:30, 200,7.30. SAT: 11.00, 3.'lO, 6.00

Late Nite DUke's, Mel
ville: Laatnag-alternatief
vir rniddel-stedelinge.

platejoggies. Aanbeveel
vir denkende jollers.

Malcolm Purkey
Junction Theatre se be
sondere werkswinkelpro
duksie Tooth and Neil
word in die Mark se
Laagerteateropgevoertot
9 September. Weeksdae
om 8.3Onm en Saterdae
om 6.15 en 9.15nm.

. y Cltildren! My Af.
rica! die omstrede nuwe
Fugard-stuk. Gekritiseer
as politiesnaief en te lank,

Rumours, Rockeystraat:
'n Tipiese Rockey
straatse laataand-"joint"
vir mensewat soms werk
en van: jazz hou,

The Thunderdome, h/v
Claim- en Noordstraat:
"Mega"-disko, kroee en
groepe. Baie spieels en
hoe hakke. Oop van
Dinsdae tot Saterdae.

PieterToerien bied aan:
We and Them - die ver
haal van die hertogin van
Windsor, gespeel deur
LenaFarugia, by dieLeo
nard Rayne-tearer tot 9
September. Dinsdag tot
Vrydag om 8.15nm en
Saterdae om 6.00 and
9.00nm. Ook met Chris
Weare. Blithe Spirit met
Sandra Duncan, Vanessa
Cooke en Paddy Canavan
by die. Alhambra-tearer
tot 9 September. Dinsdag
tot Vrydagom 8.0Onm en
Saterdae om 6.00 en
9.00nm. .

,PET·
SEMATARY

Stephen King Thriller (2-18)
Dale MidkIff, Denise Crosby

ILY:94512.152 05157.451000
: , , ,

PET
SEMATARY

Stephan King Thriller' (2-18)
Dale Midkiff, Denise Crosby

DAILY: 9.45,1215,2.30,5.15,7.45,10.00

'I I :1

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

DAILY' 9.45.12.15,230,5.15,7.45.10.00

I It 1110 •

Yaught Club.

Panama Reds, hv Hendrik
Verwoerd en Jan Smuts,
Crossroads winkelkompleks,
Randburg: Vanaand: Delia
Layton.Saterdagaand: (onder)
Delia Layton. Sondag: Pierre
van Staden, Dinsdag: Colin
Shamley. Woensdag: Ian
McConnick. Donderdag: An
nie.

The Junction, h/v Bree- en
Claimstraat: "Ouer" rock en
newwavemet 'napartevertrek
vir "live"groepe,'n daktuinen
video en pool-kamer,
Welkome afIeiding van die
disko-twak op ander plekke.
ChrisPrior en NeilJohnsonis .
soms op Saterdagaande die

INDIANA JONES
AND TIlE lAST CRUSADE .

HarrisonFord,SeanConnery (A)
DAILY: 930 1200 2.30 5'5 7.45 1015

PET SEMATARY
Dale Midkiff,DeniseCrosby (2-18)

DAILY: 9.45 '2.15 230 5.15 7.451000

THE RESCUE
OAILy;'9..45,1~r;:~.~g~o5~15, 745, 10,Olf')

DEAD BANG
Don Johnson,PenelopeAnn Miller (2-19)

DAILY: 9.45, 12.15, 2.3d, 5.15,7.45,10,00

DEAD BANG
Don Johnson,PenelopeAnn Miller (2-19)

DAILY. 9.45. 12.15, 2.30. 5.15.7.45,10,00

I 'II'

PET SEMATARY

HOT PURSUIT
John Cusack, RobertLoggia A)

AI . 4 1 1 0 1 45 100

1'1 I I I I :1 ' II

Little Sister. Woensdag:
Rush Hour. Donderdag: The
Jive.

Harbour Cafe: Rockey
straat. Uh...RELAX met
ander leep-oog pseudo-in
tellektueles. Goeie koso
Swak bediening.Niceou en
nuwe musiek. Bestelaatnag
rondleplek in die dorp. Ook
bekend as die YeoviIle

KlppIes, Markteater, New
town: Township-jazz se
voorstedelike tuiste, (Toe
op Maandae,die resvan die
weekoop van sewe-uur- en

.naweke van vyf-uur - tot
laat.)Tot 3 September is dit
Friends First George Lee
begin 5 September,

ATOUCH OF INRDEUTY
TedDanson,IsabellaRosselhnl (2-14)

DAlLY: 9.45, 12.'5.2.30,5.15,7.45, 10.00

DaleMidkiff.DeniseCrosby (2-18)

DAILY 945 12152305.'57.45 1000 ATOUCH OF INFIDEUlY
FAREWEU TO THE KING TedDanson, IsabellaRossellint (2-14)

DAJly:~.~~.~~.\~.~~6~;.~~~~~, 10,O~A) DAILY: 9.45, 12.15, 2.30. 5.15,7.45,10,00

CYBORG
JeanClaude VinDamme, Deborah Richter (2-18)

DAILY: 9.45. 1~.'5, 2.30, 5.15,7.45,10,00

PET SEMATARY ;
DaleMidkiff, DeniseCrosby (2-18)

DAILY: 945 12.15,2.30,515,745,10.00

I I, I 'I'j II

HOT PURSUIT
AldOh~5C~:~C~ ':"Obe75L~~a,0 &A)

: I II" I: ,_

TWO MOON JUNcnON
. Sherilyn Fenn, Filc:hard Tysotl (2-19)
DAILY. 9.45. 12.15,2.30,5.15,7.45, 0,00

WHEN IFALL IN LOVE Jeancl'udo~!!!~!tl~ (2'18)
DAII~~~~, ~~:~2~rin5~~5?~:~~ 1tg,1~6) DAILY: 9.45,12.15, 2.30,5.15, 7.45, 10,00

NOWIltOWlllfl: Kim 6.1.;n er MY STEPMOTHER IS AN AUEN

< CYBORG
JeanClaude VanDamme, Deborah Richter (2-18)

DAILY: 9 45.12.15,2.30,5.15,7.45, 10,00 FAREWELLJO THE KING
LICENSE TO KILL Nick Nolle,Merlus Weyers (A)

TimothyDalton asJamesBond (A) DAILY: 9.45,12.15, 2.30, 5.15, 1.45,10,00
DAILY:9.30 12.002.305.157.45 1015 : I 1'1

TWO MOON JUNcnON
Shanlyn Fe"" ~chard Tyson (2'19)

OAILY: 9.45. 12.15,2.30,5.15,7.45,10.00

ATOUCH OF INADEUTY
TedDanson.IsabellaRossellini (2-14)

DAILY: 9.45, 12.15,230,5.~5, 7.45,10,00

I : I I II

:'

TWO MOON JUNcnON
Shel"llyn Fenn, Richard Tyson (2-19)

DAILY: 9.45. 1215,2.30,5.15.745, 10.00

Hot:PURSUIT
John Cusack, RobertLoggia

"",_"",..AlilliY.:1ii4 " 74 ,
IM6OtIMIlfoIo"l'__ I - I

ATOucH OF INADBJTY ClARA'S HEART
olr&~9~M2.~a;~:, ~~~~ 1&~~4) ~~~~~£~~~~2~,h:r~,~~~r~otA)

. .' HER ALIBI . CYBORG
OAlL~~~4S;1~2~1~,J2~~.~~~~~~~O,0&A) Je~~~4~1~:~, ~~~lo~~ci8)

I , 1'1 : I

,:.;.. H"=' FIoh.. (A)
MON-SAT: 8.00,e.30

Nowhere
1b lIide.

A Touch Of
Infidelity

. AomenUC Comedy (A)
Tom Selleck,JamesFarenlino

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

THE
'BUlBS

JIIIWson's Bar, Commis
sionerstraat: Een van die
laastebuiteposte van"live'n
local"musiek. Wyeverskei
denheid van mbaqanga 101
rock. Jazz saam mel
Saterdagmiddagete; geen
toegangsgeld. Mzwakhe
tree Vrydag, Saterdag en
Sondagaand op,

ASollYD"me -lor Idune only (2-19)

DAll~tge~I~~:r5.~ ~~~~a1~ ~4~~O,OO
'I

A Touch Of
Infidelity

Koala B1u, Melville: Jazz
word elke Sondag in die
binnehof aangebied deur
die Transvaalse Jazzklub.

DeadBang

Roxy Rhythm Bar, Main
straat, Melville: Vanaan'd:
Die fonnidabele African
Jazz Pioneers. Saterdag:
Jack's Band. Maandag:
Wendy Oldfield. Dinsdag:

Ted Danson~=IYa Rosselllnf
2-14)

DAILY: 9.45, 12.15, 2 3D,5.15.7.45,10,00

TWO MCDN
JUNCTION

TIwIlIor' (2-16)
Amy _tollll, MICh..111OnI1do .

MON'SAT: 800, e.30

:11

TWOMCDN
JUNCTION

. PET
.SEMATARY

Her Alibi

-II

• I TedOan80~~a Aoaselllnf
2-14)

CAlLY: 9.45, 12.15, 2 30, 5.15,7.45,10,00

l,I:',1 I I I I :1, II
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...

(A)
(A)

"

(2-191

(2·111

(2·18)
(2·18)

(2-14)
(2-IB)

COMING ATTRACTlO...
I Se,._THE LAST WARRIOR

15S,pl- BATMAN

. , I ;

JRon.11IIIlT.UI,I.1IO""

~!irDa~·~~·r~8.00pll·
WEEOS

~E~~;gfWiE ROSE

, 1'1: '

BAGDAD CAFE (2-161
CIRCLES INAFOREST (AI

COMING ATTRACTION
• Sept _THE BEAR

HERALIBI (AI
SKIN DEEP (AdullJonIy1l2-191

THREE FUGITIVES IAI
SAY ANYTHING IAI
0I11r: 1.45, 12.15,%.3',5.21. '.0I.1UI 'Ill
INDIANA JONES &THE
LAST CRUSAUE IA)

f,tCTION COMEOY STARRING ~E~I
BElUSHH

Oalty: lD.OG, U.15, 2.30,UO,1.45, 11.18 'ill
CHANCESARE (A)
CVBlllSHEPliERD &RoomOOWNEY JR IN"
ROUANTICCOllEQYWITH"OIFFEREM:El

:'i.t~~~·::,21~·:.},~·r41·=.: ,.
~~P:.~1gg~COIl6IN~141
CHAIIl.IESHffNANOroM 8ERfNGfRI

~-~CDMEOYSTARRINGJANESBEl~"1
COMINGATTRACTIONS

• Sipt_THE BEAR
15Sltpl-BATMAN

AH AOVENTUREAlRAAlASTARRING ARNOlD
VOSIOOI '
CIRCLES IN AFOREST {AI
THE DEVil ANO THE SONG (A)
IS.SKlNDEEPILICtNCfTODRIV£

'"

WhoopI Goldberg
vertolk die rol van
Clara Mayfield In
Clara's Heart wat

vandag in die dorp
begin. Sy Is 'n
bedlende In 'n

Jamalkaanse hotel wat
die jong onstelde seun

van 'n Amerlkaanse
paartjle onder haar

vlerk neem. Kykers sal
ook vir die kultus

twakprater,
komedlant, en skrywer

van "Swimming to
Cambodia", Spliildlng

Gray, as 'n
slelkundige In die.
prent slen optree.

COMING&nRACTIONS
• Sept- THE LAST WARRIOR

15Sltp'l-BATMAN

~~~

COiliNG ATTRACTIONS
• S,pt- THE BEAR
15Sept_BATlIAJI

22S.,J-kARATERlO'

PaI~ID.lD, ",IU'UlB, 7._, II....

rM1;'O~~o~~~~RmGCORBIN (2·111
BE~HSEN.CHARLIESHEEN&TD.BERENGER! -":::::':::::'::'::=':::::'::::'::"::::::::':"'--1
K-9 PG2-8

HER ALIBI (AI

CHARLIE SHEEN &TDM BERENGERI

K-9 \P02-81

CYBORG {2·18\

SKIN DEEP {AdullJOllIy)(%-191
~E)g'f' 10DO. 12.15 pm (AI

MOVIES
EAST WEST

SAY ANYTHING (A)

HER ALIBI (A)
COMING ATTRAcnONS

IS8~~W:E-.:TS\~~RIOR
15$.pl_ BATWIAN

22S89I- KARATE liD3
22sa,t., GlWlING TIlECUBE

K·9 1PG2·BI

SKIN UEEP (Ad,I"onlyll2-111

DJUy:II.DO,1l.15.2,31.UI.T.15.ll.Da",

~~~'~~RGBEllTDIlW!<E'lJR,I~
ROMANTIC COMEDY WITH ADIFFERENCE!

!'t~~~.~~Illi~cceBIHBERJiI4)
QiARLiESHEEN&TOM8ERENGERI

THfOlITRAGEOUSADlJl.TSEXCONWYFROM
BLMEEDWAADSI

SKIN DEEP _"""~'''I
MY STEPMOTHER ISAN AliEN ~·I!I
IllItMlRAlJ&l'IIl!IIE1lll

::'1-===------1 a."'ID.D8.12,I~I.1lI.S.31.T.15.1D.BDp.

r-'-"===-;:;;==::f-""-! ~:;~F~~IIRlo~~~rBllA'Nlll
STONE! ACOMEDY WITH JOHN CANOYl

!'t~P~~E,AJl~~rolBINBEd:141

00'"10.118. 11.15. !.Ill.6.28. T.45. II.• p.
SKINUEEP (AduIIJ,,1y1l2-19)

HERALIBI

CIRCLES INAFUREST

MAJOR lEAGUE (2-141
AMAJOR COMEDY STARRING CORBIN
BERNSEN,CHARLIESHEEN &TOM BERENGER!

Ollly: Ill18.11,15. !.38.UIl. B.ID. 11,15,.
K-9 (PG2·8)

TOM HANKS STARS INTHIS SUPER COMfOY
DOU8LEI

IAI THE BURBS IAI
IAI THENAKEO GUN ~,,,,

I S'pI: INOIAIIAJONfS &THE WI CRUSADE

COMIlfQATTAACTIONS

I St:~W:E~s\~~RIOR '
15S1pl- BATMAN

22Sepl-KARAnKlD3
22Sepl_GLEAMING THE CUBE
utmEllCDVIR PAR~N1lAVMlA8lf AT

FIlONT OOIlAHCf TO ONE ClIIRE

• ~"<:lr<:u_KINEKOR

1 -7 SEPTEMBe:R
ADVANCe: BOOKINGS ATCOMPUTlCKET'

ENCIUIRIES(011) 331-9991-ALL waCOME

WARTKOPS • 374·4902

SAY ANYTHING (A)

WEEDS (2·19)

MAJOR LEAGUE (2-14)

K-9 • 1PG2·8)

SKIN UEEP (UuIlJ"1y1l2·19)

HERALIBI (A)

WHO'S HARRY CRUMB? (AI

11IE 1WO 11IUGHEST COPS
• TOWII- BEUISID AND HIS

POlICEIIOG!

K·9

ABOY MEETS GIRL WITH ALL THE JOY, FUN
AND HEARTACHE!
SAY ANYTHING
COCODN2- THE RETURN
I"" CYIORWl.l ME

donkervrese in hom wakker
maak, Met Tom Hanks en
Carrie Fisher.

"K-9 - 'nStorie oor'n speur
der en sy vennoot, 'n Alsa
tian, genaamd Jerry Lee. 'n
Pragtigemeisie valvir Jerry
Lee (disdie hondonthou) en
betree so saam die aksiebe
laaide lewe van die twee.
Met Karnes Belushien Mel
Harris.

"CIRCLESINAFOREST
Dalene Matthee se boek/
toneelproduksie, nou 'n
fliek oor 'n seun wat van
olifantehou, en olifante van
hom. MetArnoldVoisoo en
Ian Bannen.
Vervolg op bladsy 8

• ADQRAPHICS •

"FAREWELL TO THE
KING ~ Oor 'n Amerikaner
wat die Tweede Wereld
oorlog nie kan hanteer nie
en koning van sy eie par
adys, Borneo, word. Met
Nick Nolte in die hoofrol.

"CYBORG - 'n Fliek 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
Darnme is Cyborg,die eer
ste held van die 2lste eeu
en.:. hy speelnie.

"THE BURBS - 'n Voorst
edeling se valcansie tuis
word ontwrig wanneer
nuwe intrekkers allerhande

NOW SHOWING ",::~~~~~ft~~:~~:..
IVIOVIES

....

DAilY: 9,45. 2,30 andBOO pmONLY
• JOHNCUSACK.

-In-

SAY ANYTHING
IRRESISTABlE - AGlM OF ACOMEDY (All)
DAilY: 12,00.530 Ind10.15 pmONLY

• JONN RlTIER •
-1"-

BlAKEEOWAROS' AOUlT HIT '. '.
SKIN DEEP
TNECOMEOYTHAT GLOWS IN THE OARl 1!·191

* SATURDAY at 9.45am *
CROCODILE DUNDEE"

CITY,TEL. 25·2720

~~i~i.IMB~l~~ ~3~"'A¥3il·'l;m~
MAIN ROAD. TEL. 761·0131 CHANCES ARE
DAilY: 9,15.1~&~~3g1JM ~O. 10,15 pm AROMANTIC COMEOY All

WHO'S HARRY CRUMB? TO~ BERENGEII .. CORBIN BEIlNSElf
m

NERVES OF STEEL. BRAIN OF STONEI (2.121 - CNARlIE SHEEN-

OAIlY: 9,IS.I! 00.!,30.5,30, B,OO. 10.15 pm AMMAJAORJcoOMERo- 2L4EAGUE
• JAMESBELUSHI • ' ·1

K-9 '.·JAM~SB~ USHle pm

OmCTlVECOMEOY (All) 1\:.-9
DAilY: 9,4S. I!,OO. !,30.S,30, BOO. 10,15 pm OETECTIVE COM1"DYl!'Jl. 2·B)

• TOM SEllECK.
-In-

HER ALIBI
SUPERCOMEOY-TNRlllER (Alij

MAIN ROAD. TEL. 686·6649
DAILY: 9.15. 12 00.2.30. S30,B.OO. 10.15 pm
MARIANNE SAGEBRECHT • CCH POUNOER

- JACK PAlANCE 
IN Percy Adlons

BAGDAD CAFE
ACDMEDHABlE - HIGHLY ACClAIMEDI 12·161
DAILY: ID,00.m.2 00.5.30.9,00pm HER ALIBI
EMURRAY ABRAHAM.TOM HULCE SUPfRCOMEDY - THRIUER(AIII
AMADEUS * SATURDAY oIIO.:momONlY *
WIHNEROFIACADEMYAWARDS (All) STARTREK IV-VOYAGE HOME

DAilY: 9 45.12DO, !,30.5,30.BOO. 10ISpm
AWACKY·WILD SPIRITEO COMEOY TEL.102412.5581

STARS AND BARS ml~g:~~1:IP~
OAHIElOAHEWIS 0 HARRYOEANSTANTONI!·IBI MON·TNURS' 3 00~nd SDO pm

o JOHN CUSACK 0

• . • - SAY ANYTHING
Tyger.V,lIey Centre, Bellville Tel. 97.6710 ~~I~;I:l:A:~~~n~\E:oOF~COMEOY (All)
OAIlY,9 IS.12DO.! 30.5.30.B,OO. 10,15pm MON·TNURS· 8 30pm~NlY
CYBILLSHEPHERD • RYAN O'NEAl • JOHN RliTER inBlak.Edwerds' .dullhlI

CHANCES ARE SKIN DEEP
AROMANTIC COMEDY (All) THECOMEDYTHAT GLOWS IH IHE DARK !!·19)
DAilY: 9.45.12,00.2.30,5.30.1.00,10.15 pm • SATURDAY 1110 30,mONLY.

TOM BERENGER. CORBIN BERNSEN BlGFOOT AtI> THEHERDERSONS
_ CHARLIE SHEEN _ m

MAJOR LEAGUE 6~0~pm
AMAJORCOMEOY('2.14) __U!i'Hlo

DAILY: 9,15. 12DO. 2.30,S 3D.8 OO.IO.ISpm K-9
o JAMESBELUSHI 0 OETECTlVECOM£O'flJ\11l

K-9
OETECTIVE COMEoi'"iP.G. 2·8)

• SATUROAY .19,45 omONLY *
BLACK EAGLE

OAILY:9.1~'~J~~~Ui~~~'10.15pmp-~~""'~"1iilAil
-In-

HER ALIBI
SUPERCDMEOY-THRIllfR IAII)

"PET SEMATARY - Na
StephenKingse blitsverko
per oor 'n seuntjie wat deur
sy pa in 'n troeteldierbe
graafplaas begrawe word,
en terugkeerom almal bang
te maak,

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

""DEAD RINGERS
Briljante wenner van 10
Kanadese Genie-toeken
nings waarin Jeremy Irons
albei lede van 'n tweeling
vertolk. 'n Regte Cronen
berg-riller. Ook met
Genevieve Bujold.

Kaapstad

"DEAD-BANG • Don
Johnsonin'n alcsie-drama as
'n Los Angeles speurder se
stryd teen geweld. Ook met
TirnReid.

"""I"BAGDAD CAFE- 'n
Verfrissende, fabelagtige
moderne mite met genoeg
straatmeriete en komiese
oornblikke om die mees
rebelse punk 'n traan te laat
wegpink. Met Jack Palance
en Marianne Sagebrecht,

"""WEEDS - Die verhaal
van 'n tronkvoel Lee Urn
stetter (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 al
mal op vrye voet is.

"""HANUSSEN - 'n Held
ersiende verhoogkunste
naar word vasgevangin die
opkoms van Hitlerse Derde
Reich. Met Klaus Maria,
Brandauer.

·"·THREE FUGffiVES 
Die storie van 'n bankrower
op parool wat deur 'n ander
(patetiese) bankrower
aangehou word. Die polisie
wi! hom nie glodat hy hier
die keer die onskuldige is
nie. Met NickNolte, Manin
Short en Sarah Rowland
Doroff as die ses-jarige in
troverte meisietjiewat hulle
avonture meemaak,

"""THE CHOCOLATE
WAR- Oor 'n bende by 'n
Katolieke skool wat die res
van die leerlinge deur in
timidasie en geweld "be
heer"en 'njong seunsestryd
teen hulle. Dit het tog met
sjokolade ook uit te waai.
Met John Glover, Wally
Ward en Jenny Wright.

"""CAMILLE CLAUDEL
- Isabelle Adjani speel die
rol van 'n beeldhoudster,
wat nie net die beeld
houkuns nie, maar ook die
kuns van die liefde leer by
die meester Rodin (Gerard
Depardieu). Regie deur
Bruno Nuyeten.

"""Sterk aanbeveel
""Sien gerus
"Vermy as jy nugter is
Prente sonder sterretjies is
nog nie beoordeelnie

""WHEN IFALLINLOVE
- Met JessicaLange,Timo
thy HuttonenDennisQuaid.
'n Liefdesdriehoek.

"""GINGER AND FRED 
Met Giulietta Masina en
Marcello Mastroianni, en
gegrond op die verhaal van
een van die wereld se bek
endste danspare Fred As
taire en Ginger Rogers.
Regisseur: FedericoFeIlini.

""SAY ANYTInNG - Nog
'n tienerfliek: oor 'n jong
rebel se .Iiefdesverhouding
met 'n biocherniestudent, en
haar verhouding met haar
pa. Met JohnCusacken lone
Skye.

""THE GOODMOTHER
Gegrond op die blitsverko
perboek oor 'n rna wat moet
veg vir die behoudvan haar
dogterjie nadat sy 'n ver
houding met 'n kunstenaar
aangeknoop het. Met Diane
Keaton in die hoofrol.

"""INDIANA JONES
AND THE LAST CRU
SADE - HarrisonFord isvir
die derde keer terug met sy
Pa (Sean Connery) en die
pragtige AllisonDoodyas 'n
kunshistorikus, Die prent
begin met Indiana as jong
seun (gespeel deur River
Phoenix) en eindig met 'n
geestelike ontwaking ty
dens 'n soektog na niks
minder as die HeiligeGraal .
nie.

""MY STEPMOTHER IS
AN ALIEN- Kim Basinger
is 'n wese uit die buitenste
ruim en Dan Aykroyd 'n
ruirntenavorser- wat uitein
delikmet haar trou.

VryDagl 1 September 1989 -",



DIE WEEK SE TV

DONDERDAG 7

TVI
6.00 Goeiemore SA
3.00 Te leskool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Dagse Dokter
5.00 Niklaas
5.25 Tekkies
5.57 Kompas
6.00 Nuus
6.15 Uit en Tuis
7.00 Honeyball se Toere
8.00 Network
9.00 War and Remem
brance '
10.00 Topsport
11.00 Casanova '70 - kyk
onder hoogtepunte
12.55 Face to Face

M-NET
6.30 Tennis
10.30 For Your Eyes Only
2.30 Telygames
3.00 Commando
4.30 The Adventures of
Teddy Ruxpin
5.00 The Berenstain Bears
5.30 The Real Ghostbusters
OopTyd
6.00 Loving
6.30 The Wonder,Years
Int ekenar e
7.00 Revue Plus
8.00 Tennis
9.00 The Goat (La Chevre) 
'n Komediewaarin 'n private
speurder (Gerard Depar
dieu) verrniste mense sock
10.30 Tennis
12.00 Fietsry
1.15 Wrestleman ia
1.30 Tennis

9.04 The Colbys
9.58 Die 01\'van 'n Kind
11.279 to 5

M-NET
6.30 Tennis
10.30 Big Trouble in Little
China
2.30 Telygames
3.00 Kiss me Goodbye
4.45 Americano
5.00 The Diplodos
5.30 The Adventures of the
Galaxy Rangers
OopTyd
6.00 Loving
6.30 Dear John
Intekenare
7.00 Race for the Bomb 
slot
9.00 Trail of the Pink Pan
th er kyk onde r
hoogtepunte
10.35 Fietsry
11.05 A Prayer for the
Dying
12.50 Panorama
1.30 Tennis

TV4
6.03 TV4 Top 20
6.30 Muzik A La Carte
9.0421 Jump Street
9.55 Movie Focus - kyk on
der hoogtepunte
10.20 Night Court
10.47 Misdaad in Miami
11.39 Ripley's Believe It or
Not

WOENSDAG 6

4.30 Newsnighl
5.00 The Incredible Hulk
5.30 The Smurfs
OopTyd
6.00 Loving
6.30 Perfect Strangers
Intekenare
7.00 Race for the Bomb
(dee l I) - kyk onder
hoogtepunte
9.00 Breakout
10.30 Fietsry
11.00 Witness in a War
Zone

TV4
6.00 Fame
9.04 Target Harry
10.34 The Hit Squad
10.58 Gunsmoke
11.50S.W.A.T. '

DINSDAG 5

TVI
6.00 Goeiemore SA
3.00 Tel eskool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Dagse Dokter
5.00 Rompelstompelstories
5.10 Wielie Walie
5.30 Skooldae
5.57 Kompas
6.00 Die Nuus
6.15 Potpourri
7.05 Die Onfeilbare Ven
nootskap
8.00 Network
9.00 Dallas
10.00 Topsport
11.00 Open University
11.55Evening Prayer

M-NET
6.30 Tennis
10.30 The Last Hard Men
2.30 Telygames
3.00 Police Academy 111
4.25 Ring Raiders
5.00 Wildfire
5.30 Starcom
OopTyd
6.00 Loving
6.30 Valerie
Intekenare
7.00 Race for the Bomb
(deeI2)
9.00 Sokker
10.00 Carte Blanche
11.00 Fietsry

TVI
6.00 Goeiemore SA
3.00 Teleschool
3030 Opvoedkundige TV
4.00 Silhouette
5.00 Sylvan ian Families
5.IOZAPMAG
5.25 Lion Series Bible Sto
ries
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
9.05 Oos-Wes
9.30 Verkiesing

TV4
6.03 Easy Street
6.30 Topsport

M-NET
6.30 Tennis
10.30 Max Dugan Returns
2.30 Telygames
3.00 Kiss me Goodbye

4.00 Santa Barbara
4.25 Webster
5.00 Filemon the Cat
5.10 Pumpkin Patch
5.25 Lion Series Bible Sto
ries
5.35 Lassie
6.00 News
6.15 Graffiti
7.05 The A-Team
8.00 Netwerk
9.00 Elmien Adler
10.00 Topsport
11.00 Verhale van die Klon
dike
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 BeamMAANDAG 4

M-NET
/ 11.30 Indiese diens begin

"10030 Portugese diens begin
Intekenare
1.30 The Adventures of
Teddy Ruxpin
2.00 Storybreak
2.30 Dusty
3.00 Big Trouble in lillie
China
4.40 Heart of the Matter
5030 Runaway with the Rich
and Famous
OopTyd
6.00 Falcon Crest
Intekenare
ioo Carte Blanche
8.00 Wildlife on One
8.30 Bon Voyage
9.00 For Your Eyes Only 
kyle onder hoogtepunte
11.05Fietsry

TVI
6.00 GoeiemoreSA
3.00 Teleschool
3.30 Opvoedkundige TV

Bronson Pinchot is Balki in PerfectStrangers op M-J:-Jet

SONDAG3 .

12.30 Hot Hits

hoe die proses die twintigste, Glover.
eeu gevorrn het. Die reeks
speel sf in viervastclandeen
cor ;n tydperle van 30 jaar,
~1et Miki Manojlovic,Jean
Paul Muel en Maury
ChaYkin. '

TVI
1030 Pinocchio
1.55ZET!
2.05 Once Upon a Time...
Life
2.30 Perspectives of War
3.20The Prodigious Hickey
4.15 Collage
5.20 A Fighting Choice
6.1050/50
6.50 Built for Life
7.05 Life Style
7.30 Thy Kingdom Come
8.00 Netwerk
9.00 Briewe aan 'n Onbek
ende Berninde
10.40 Impetus

TV4
6.03 Kupid
9.04 Masada
10.01 227
10.28 Sing Country
iO.54 Topsport

.._--~~~~---~~~::: ::::: : . ::::: : :::: : : : : : : .~8:g~:!~'fUlnn~ :I::::: : :":' : : : :I:::::%:: ' =-~====;::;::::::::;::;;;:;::;::::;i'1

Pink Panther sa spdok r

TV4
6.03 Redd Foxx
6.30 Leaming the Ropes
9.03 Benson
9.29 Hooperman
9.56 Hotel
10.46 The Tracy Ullman
Show
I I.13 TJ Hooker

TVI
5.57 Oggendboodskap
6.00 Opvoedkundige TV
6030 Agriforum '88
7.00 Goeiemore SA
9.00 Opvoedkundige TV
11.00 Beyond 2000
12.40 Tegnologie
1.00 Sakkie en Thomas
1.05 Amigo en Vriende
I.10 Spesiale Agent TR
Sloane
2.00 Topsport
6.00 Nuus
6.15'felelIeffers
7.05 Spioen-Spioen
8.00 News
8.35 LA Law III
9030 Out of Kltbag - Amper
dieselfde soort konsert as
wat soldate in die TWeede
Wereldcorlog na moes luis
ter
10.40 Late Night Live
11.20 Flying High
12.10 Epilogue

SATERDAG 2

TV4
6.03 Topsport
9.04 The Nelson Affair 
Oor Admiraal Lord Nelson
11.02 MASH
11.29 The Beach Boys

M-NET
6030 Tennis
10.30 Quartet
2.30 Telygames
3.00 Tough Enough
4.45 Computer Kids
5.00 Hot Hits
Oop Tyd
6.00 Loving
6030 The Robert Guillaume
Show kyk onder
hoogtepunte
Intekenare
7.00 Commando
8030 Yachting
9.00 A Prayer for the Dying
- kyk onder hoogtepunte
10.15 Newsnight
11.00 Kiss me Goodbye

T V I
7.00Goeiemore SA
3.30 Take a Break
4.00 Santa Barbara
4.25 Fast Forward
4.55 Arty Facts
5.05 Rockbottom and Com
pany
5.25 Lion Series Bible Sto
ries
5030 Topsport
6.00 News
6.15 Sundowner
7.00 Airwolf IV
8.00 Netwerk
8.45 Police File
9.00 Honeyball se toere - 'n
Nuwe reeks oor 'n boerseun
van Pretoria wat sy drome
najaag. Hy los sy werk en
vat die pad Kaap toe
10.25 Spies en Plessie
11.15 Vergelding
12.50 Oordenlcing

\/RVDAG1

M-NET
6.30 Tennis
1.30 Motorsport
2.00 Tennis
5.30 Fietsry
Oop Tyd
6.00 Houston Nights
Intekenare

. 7.00 SOS Titanic - 'n
Dokumeruere dramaoor die
fatale reis van die luuk se
skip, SOS Titanic. Met
Harry Andrews, David
Janssen en ClorisLeachman
8.45 West 57th
9.00 Maria's Lovers
10.45 Yshokkie
11.00The Last Hard Men

"POLICE ACADEMY 6 
Dieselfde klomp is terug in
'n fliek waar mense in die
water val en pistole vlaggies
met "BANG" op uitskiet.

ON AFHANKLIK E
BlOSKOPE

LABIA - Oranjestraat 68 is
onder nuwe be stuur , en die
program was teen druktyd
nie beskikbaar nie

"AN AFRICAN DREAM 
'n Koloniale verlenging van
die Britse rolprentbedryf
waarin die Briue probeer
vergoed vir hulle misdrywe
in die kolonies , Met John
Kani en Kiny Aldridge.

KAAPSTAD

'KILL SLADE :' 'n FliekWa!

beslis nie misgeloop moet
word nie. 'n Finale bewys
van die bela gl ike drek wat
die Arnerikaners opgedis
het met behulp van die be
last ingv o o rd el e op rol
prente,

'CIR LES IN A FOREST 
Dalene M anhee se bock/
toneclproduksie, nou 'n
Iliek oor 'n seun wat van
olifante hou, en olifante van
hom. Met Arnold Volsoo,
Ian Barmen en Joe Ste
wardson.

'K-9 - 'n Storie oorn speur
der en sy, vennoot, 'n Alsa
tian, genaamd Jerry Lee. 'n
Pragtige meisie val vir Jerry
Lee (dis die hond onthou) en
betree so saam die aksiebe
laaide lewe van die twee,
Met Kames Belushi en Mel
Harris.

'SKIN DEEP - John Ritter
(van Hooperrnan en Three's
Company-faain) is 'n ver
leentheid in 'n fliek met 'n
naam wat die produk goed
omslcryf. Baie rneisies in
baaikostu ums. En so aan.

" ATOUCHOF INFIDEL
ITY - 'n Paartji e met baie in
gemecn: sy vrou slaap met
haar man. Met Ted Danson
(van Cheers) en Isabella
Rossellini.

'TilE BURBS - 'n Voorst
edeling se vakansie luis
word on twrig wanneer
nuwe intrekkers allerhande
donker vrese in hom wakker
maak, Met Tom Hanks en
Carrie Fisher.

JOHANNESBURG

' HER ALIBI -Tweevandie
wereld se sogenaamde aan
treklik ste mense, To m
Sellec k en Paulina
Porizkova (Iaas gesien in
Anna en op die voorblaaie
van 300 ' tydskrifte in die
afgelope ses jaar as model)
raak verlief.

MINICINE - Pretoriastraat
49, Hillbrow . The Belly of
an Architect wys Vrydag en
Saterdag 3nm, 6nm en 9nm.
Vrydagnag se middernag
flick isScarface,en Sondag
middag 3nm is dit A Clock
work Orange . Van 4 Sep
tember af wys Lord of the
Rings (behalwe Woensdag
wannee r d ie Iliekhui s
gesluit is).

1:
I
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