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GayeDavis

'N LUITENANT in die SA Polisie het
die onluste-polisie vandeesweek daar
van beskuldig dat hulle onrus veroor
saak metbulle"brutale, onprofessionele
optrede". Hy se baie van sy kollegas
stem saammet hierdie siening.

Luit GregoryRockman, 'n 30-jarigepo
lisieman van die MitchellsPlain, se hy kan
nie langer stilbly terwylonskuldigeslagof
fers en omstanders deur onluste-polisie,
wat as onderdrukkersoptree, geslaan word
nie.

"Ons mense is lank genoeg onderdruk.
Dit is hoog tyd dat iemand na yore kern en
oor polisie-brutaliteit praat," het Rockman

vandeesweek in 'n onderhoud gese,
Daar is "honderde" polisiemanne soos hy

wie se geloofwaardigheidin diegemeenskappe
wat hulle moet dien, ondermyn word deur die
optrede van die onluste-polisie.

"Hulle is te bang omdathulledeurrnaatreels
aan bandegele word.Ek gaannie langertoelaat
dat die regulasies my verhoed om te praat me.
Ek verset my daarteen."

Onderwyl die onderhoud gevoerword, dreun
'n polisie-helikopter mel sy soekligoor Mitch
ell's Plain. Die strate was verlig deur versper
rings van brandende bande.

Oil was in sterk kontras mel die sternlokaal
waar Rockman aan diens was en jong vroue in
kleurbaadjies die kiesers verwelkom het,

Verwrsende na die brandende bande, se

Rockman: "Oil sou nie gebeur het as ons bena
deringvan diebeginafreg wasnie. Maar dit was
verkeerd en dit is hoekom dit gebeur het."

Rockman het hom twaalf jaar gelede by die
polisieaangesluitomdat hy sy gemeenskap wou
dien. "Ek kon nie sien hoe my mense verkragen
vermoorword nie. Maar nou is ek nie bereidom
langer meer die rol van onderdrukker Ie speel
nie." "

As misdaadvoorkomingsoffisier in Mitch-
ell's Plain ken hy die situasie van die begin af
monitor. "Die onluste-polisie het hierdie onrus
in Mitchells Plain begin," se hy.

"Skares mense wat vreedsaarn rondstaan,
word met traangas bestook, polisiemanne gaan
by skoolgrondein en slaan kinders sonderenige
rede en ruk leerlinge uit klaskarners van wie

hulle nie hou nie," se Rockman.
Hy oorweeg dit lanka! reeds om ocr die

onluste-polisie tepraat, Maar 'n voorvalDinsdag,
toe 'nklein groepie skoliere tydens 'nplakkaat
betoging deur die onluste-polisie uitmekaar
gejaag is. het hom laat besef dat hy nie langer
kan stilbly nie.

Hy het sy verhaal san 'n plaaslike nuus
agentskapvertel en daarna aan verskeie inter
nasionale nuusnetwerke herhaal.

Hy was die eerste polisieman op die be
trokke toneel wat hy as "vreedsaam en skade
loos"beskryf.Diesowatdertig watvryheidslie
deregesing het, is nuuskierig deur omstanders
aangekyk.

Rockman hel die kinders gewaarsku dat
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gaan word.
Heel bo-aan die nuwe regering se

voorkeurlys is die vrylating van Nelson
Mandela, Walter Sisulu en ander poli
tieke gevangenes. Dit is aan Westerse
staatshoofdebelowe, en bulle word nou
aan hul beloftes gehou. Die Suid-Afri
kaanseregering waS lank laas in s6 'n ne
teligeposisie wat sy verhoudinge met die
Westebetref-veral weensdiedreigement
van nog sanksies en die herskedulering
van die land se buitelandse skuld.

Die minister van Justisie, Kobie Coet
see,het verlede week weer sterk geskimp
datMandelase vrylating op hande is. Hy
het in 'n onderhoud met die koerante van
die Nasionale Pers met groot lof van
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Max du Preez en Elsabe Wessels

'N ERA van onderhandeling Ie nou vir
Suid·Afrika voor • of die nuwe FW de
Klerk-regering daarvan hou of nie.

Meervan 'nmandaatvironderhandeling .'
lean 'n regering ~alik van sy kieserskorps
kry: sowel die Nasionale Party as die De
mokratiese Party het kiesers daaromgevra,
ensaam hetdietweepartye 75 persent van
die stem getrek.

Tenspyte daarvan dat dieDPnet 33setels
konwen,bet hulle daarin geslaagom diepo
litiekedebat te domineer en hulle sal waar
skynlik toenemend die nasionale politieke
agendabepaal- ook weens hulbandemetdie
breedemokratiese beweging en die African
NationalCongress,wat nou weerverstewig

Die tyd vir

'n Jong opstandlge by 'n brandende. padversperrlng op die Kaapse vlakte

'n Trlomfantellke Wynand Malan na sy oorwlnnlng

I
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Drie vat SAUK hof toe
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Onverbonde Beweging
aanvaar ANC-skikplan
BELGRADO • Die negende spitsberaad van die Onverbonde Beweging
het Woensdag die ANCseskikplan vir Suid-Afrika aanvaar, berig ANO.
W~arnemers beskou dit as nog 'n stap op pad na aanvaarding van die
skikplan deur die VV.

Die ANC-dokument, wat die organisasie se riglyne vir die proses van
'n onderhandelde skikking in Suid-Afrika uiteensit, is nou al deur drie
invloedryke groepe aanvaar, insluitende die ses frontliniestate (op ~O

Augustus) en die Organisasie vir Eenheid in Afrika (OEA) se ad hoc
komitee oor suidelike Afrika (op 21 Augustus).

Die dokument stel sekere voorvereistes vir 'n wapenstilstand en
onderhandeling. Dit is dat politieke gevangenes vrygelaat moet word,
beperkings op organisasiesen persone opgehef moet word, seldate uit die
townships onttrek moet word, die noodtoestand opgehef moet word,
wetgewing wat politieke organisasie aan bande Ie (S005 die Wet op
Binnelandse Veiligheid)geskrap moet word, en dat politieke verhore en
teregstellings gestaak moet word.

"Hierdie voorwaardes isnoodsaaklik vir vrye politieke bespreking om
plaas te vind, sodat die mense self kan deelneem aan die herbou van hul
land," lui die dokument.' ,

.Die OEA sal die steun van die Algemene Vergadering van die VV,die
Veiligheidsraaden die Statebond probeer monster vir die skikplan, berig
Sapa.
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Brutaliteit
hulle die noodmaatrcl!ls~ en hulle 'twintig minute gegee om
uitmekaar te gaan.

'n Groep onluste-polisiemanne bet daar aangekom en hy bet hulle
gevra om buite sig te beweeg, wat hulle gedoen het,

Tpe hy om 'n geboustap, het een van die protesteerders hom nader
geroep en gekladat die polisiemannehulleslaan. ,

"n Andergroep onluste-polisiemanne hetop die kinderstoegesaken
hullebeginslaan. Ekhethullegestop wantek kon nie aanskou wat hulle '
doennie.Ekhethullebeveelomdie toneelteverlaat. 'nRukkielater was
hulle terug met 'n luitenant, .

"Hybet my besluit bevraagteken, maarek het vir hom geseek is in
beheer en hy is toedaar weg."

Rockman sa toe die protesteerders op die bestemde tyd uitmekaar
begin gaan, het die onluste-polisie weer daar aangekom en die skare
bestorm, Almalis geslaan.

"Daarwas onskul~ige omstanders, maar die polisie het geslaanasof
hullewens daarvana,fhang. Hullehet oor mekaargeval soos hulleby die
meriseprobeeruitkom het,Terwylmenseweggehardloophet,is hulleoor
hullekoppegeslaan. Holle het net nib omgegee nie," '

ToeRockman probeer tussenbeidetree,is hy na ene majoorBrazelle
gebring wat daar naby in 'n voertuig gesit het. Brazelle het sy ldagtes
geignoreer en virhom gesa: "Ek het niks.om vir jou te sa nie."

Dieonluste-polisie het teruggetrektot by 'n nabygelee busterminus,
waarhulleweer 'n klomp mensebestormhet war die hele petaljegade
geslaan bet,

"On Vrouwatvir die bus gewaghet, is deurvier polisiemanne gepak.
Hulle hethaargeslaan en geslaan. 'n Middeljarige man het ineengestort,
maarhullehet homnie gehelpnie. Ek moes'n ambulans ontbied."

Terwyl Rockman die skareprobeer paai bet, bet Brazellehomnader
geroep engese:"Iybeteruit daaifokkencrowdkern of anderste sluit ek
jou toe onderdie noodregulasies.II

R~ is later gelas om die afdelingskommissaris vandie polisie
in Wes-Kaapland, gen-maj Philippus Fourie, te gaan spreek; Hy is
vergesel deursy bevelvoerder, kol Manuel,diebruinpolisiemanmetdie
hoogste rang in diepolisie.

"Ekwasgeskokdeurdie regte boere-mentaliteit waarmeeFouriemy
aangeval bet,Hy hetgesa,wat mars ek in Brazelle se werk.Ekhet gese
etc: wasop die toneel en hulle het in my werkingemeng. Mykolonelhet
saamgestem,

"Ekhetvirdiegeneraal geseek wilditoprekordplaas dat dieonluste
polisie die onrus in Mitchell's Plain veroorsaak, dat dit deur hulle
onprofessionele optrede is dat die onlus steedsaangaan."

Rockman sahyis skaamomlanger 'npohsieman te wees.By weetdat
syonthullingsaandiemediahomsywerkkankos."Ekgeenieomofhulle
my opsluit of wat hulledoen nie. Die wereld gaan die waarheid hoor.

"Wat dieonluste-polisie betref:die meeste van hulle is witendit is 'n
gevalvanhulleishotnots en onsslat hulleuitmekaar uit, Hullegeniet dit,
wantas hulleeersbeginslaan,kan hullenie ophou nie." .

Hysanadatdieonluste-polisie by skolewas,het hy ensy kolonel met
onderwysers en hoofde gaan gesels. "Die mense vra net dat ons nie
geweld mootgebruik nie, want dan kanhulledie kinders hanteer. Die
kinders raak gewelddadig as hulledeur diepolisieaangehitsword.En dit
is waar, wantek hetdit met my eie tweeDegesien,"

"Die onluste-polisie speeldierol vanonderdrukkersendrukhul idees
opdiemense af. Asonsvir hullevra hoekom hulle so optree,sa hullehul
doenditop instruksies-. 'n Polisiemankan nie bloot volgens instruksies
optreenie, want hymoetook sy eie diskresie gebruik en elkegeval op
meriete beoordeel.

"Mense moet toegelaat word om vreedsaamteprotesteer, Ek het dit
toegelaat endaar wasgeenproblemenie,wantdie mense wastevrededat
hullehulgriewekon lug,"sa Rockman.
, ... 'nSeniorpolisie-woordvoerder het aanSapa gese Rockman se be

werings sa!volledig ondersoekword.
'n Voorlopige ondersoek het egter geenrekord van enigegebeurein

Mitchells Plainaandie lig gebringwat gekoppel kan wordaanpolisie
optrede waar onnodige mag, soos beweer is, gebruik is nie, sa kol Vic
Haynes vandie SAPse afdelingopenbarebetrekkinge in Pretoria.

"Dielid sal ondervra worden getuieniswathy mag aanbied, sal on
dersoek worden geevalueer word teenoorandergetuienis watdie SAP
maginwin," se Haynes. .

Hyhetbygevoeg datItRockman se posisieindie mag onveranderd is.
- Sapa

Jacques Pauw
DRIEgeweseen huidigeamptenare
van die SAUK is voomemens om
nywerbeidshofgedinge teen die
korporasie aanhangigte maak.In al
driegevalleis die SAUKreeds van
die dispute in kennis gestel.

Ben van die arnptenare is die
gewese programopstellervanRadio
Hol!veld, Tinus Esterhuizen, wat
onlangsweensonsedelikedademet
minderjarige seuns skuldig bevind
is. Esterhuizen beweer hy is onreg
matig deurdie SAUK verplig om te
bedank.

Dieander twee is seniorampte
nare in die departement van
opvoedkundige programme. Di~

departement wasonlangs indiekollig
nadat ernstige bewerings oor kor
rupsieen wanbestuurgemaakis.

Intussen het die korporasie in 'n
ongekendestap Vrye Weekbladin
kennisgesteldathy niebereidis om
verder kommentaar te lewer oor
"suiwer interne aangeleenthede" nie.

Die SAUK weier om kommen
taaroordiedreigendehofgedinge te
lewerof oar ondersoekewat hy se
hy besig is om in die departement
opvoedkundigeprogramme tedoen.

Esterhuizen segedingdraai rond
om diepersoneelkode vandieSAUK
waarvolgens hy verplig was om te
bedanknadat hy verlede maand in
die Johannesburgse landdroshof
weens agt onsedelik:e dade metseuns
skuldig bevind is.

Die SJ\UK sepersoneelkode maak:
voorsiening vir dieverpligtebedan
kingvanpersoneelwat 'nstrafregte
like oortreding begaan het Ester
huizen sa die kode noem nie die
misdadewaaraanhy skuldigbevind
isnie.

Dieandertweehofgedinge draai
rondom die optrede van die hoof
van opvoedkundige programme. dr
Pieter Erasmus, wat na bewering
vansysenioramptenarevirmaande
sielkundig geintimideer het.

Vrye Weekblad het onlangs berig

Charles Leonard 
APARTHEIDSVERKIESlNGS is 'n
gevaarlike ritueelwat nie die belan
grikedemokratiesekonsep vanverki
esingswaardig is nie, het die Suid
AfrikaanseRaadvan Kerkedieweek
in reaksieop die verkiesing gese,

Die wegbly-protesaksie deurmeer
as driemiljoenwerkers in Suid-Af
rikateendieverkiesings-watgedoen
is teen 'n agtergrond van polisie
intimidasie-is voldoendebewys van
die onwettigheid van die verkiesing.
Ons mense het op die Manier hul

»

oorverslaewatdeur driebestuurders
binne die departement opgestel is
waarinhulleernstigeaantygings van
wanbestuur, geldvermorsing en kor
rupsuieteen Erasmusmaak.

Erasmus dreig.nou om die drie
bestuurdels, Marinus Wijnbeek. Nancy
Sutherlanden dr Manie Connoway,
weens laster tedagvaar. Hyhet teenoor
kollegas 'n bedrag van R350 000
genoem. VryeWeekblad verneem dat
die hoofbestuur van die SAUKhom
ontmoedig het om dit te doen.

IntussenmoesWijnbeek en Suth
erland verslae opstel waarin hulle
kommentaar op Vrye Weekblad se
artikels lewer, vera! hoe hulle
dokumente aan die media uitgelek
het.

stem teen apartheid geregistreer.
Dit is diestemmewat tel ennie die
uitslagvan die verkiesing nie, lui
dieverklaring."Onsverwagdatdie
apologete van apartheid aan ons
gaan vertel dat De Klerk genoeg
tydgeguninoetwordom syplek te
vind,sy kabinetteorganiseer en sy
paduittemeet.DeurGodsegenade
hethyreedssykansvoordieverki
esing gehad."

DeKlerkwasduidelikbetrokke
inrondrits-diplomasie in onsstreek.
De Klerk het ook met ons,die on-

DieSAUK weieromtesa hoever
hulle ondersoek teenErasmus gevor
der het en of die filmmaker Ian
Scholtz, wat na beweringonregma
tigebetalings aan Erasmusgemaak
het, ook ondersoek word. Ampte
narebinne die SAUK se aan Vrye
Weekblad datdaar geen teken van
enige ondersoek teen Erasmus is
nie.

Daaris vandeesweekaangekon
dig dat Scholtz pasnog 'n kontrak
vandiedepartementopvoedkundige
programmebekom het,

Die departement het onlangs 'n
kontrakvan meer asR3 miljoenaan
Scholtz toegeken vir die vervaar
diging van 'n reeks programme,
"Towards2000".

derdruktes, gepraat Hybetdit gedoen
. met traangas, met sambokke, met
waterkanonne, met verbodekerkdi
enste, met Casspir-versperde kerke
en met al die onderdrukkende
toerusting tot sy beskikking. In die
verklaringword 'nberoepgedoenop
die intemasionale gemeenskap om
die ekonomieseen politiekedrukop
die regering te verskerp en om die
regering te dwing om toestande te
skepwat geskik is vir werklikeon
derhandelinge soos uiteengesit in
die OEA-manifes.
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Wynand se storie
Mandela as 'ngematigde leier gepraat, gese daar word
nie van hom verwag om geweld af te sweer nie en
bygevoegdat De KIerk "ongetwyfeld na 6 September"
aan sy vrylating aandag sal gee. .
- Mandela se vrylating kan die skaakmat-situasie
heeltemal ontsluit en dan sal dit waarskynlik nie lank
wees voordie ANCse plan vir 'ngrondwetlikeskikking,
wat nou wye intemasionale steun begin geniet, op die
tafel kom nie.

'n Ander krisis wat die regering baie gou sal moet
aanspreek, is· die geloofwaardigheid van die drie
kameq>arlementwat 'nverdere kwaai knou gelcry het
toedie stempersentasie vir die bruin- en Indi~rhuise

weer belaglik laag was.

Waarskynlik die betekenisvolste ke.. rk van die
week se wit verkiesing is dat die Konserwai, we Party in
die mees ideale omstandighedenie naby hut teiken van
vyftig setels kon kom nie, en a11erwe~ word gemeen dat
aanvaar lean word dat die ver-regse groepe nou 'n plafon
bereik het.

"Oit was die fmale nekslag vir partisie en apartheidspo
!itiek, ..se Van Zyl Slabbert, mede-direkteur van Idasa en
voormalige Leier van die Opposisie. "Waf ir my baie
duidelik uitstaan is dat die KP finaal die p! .tieke stryd
by die stembus verloor het. Oit beteken da. .gse onmin
op ander manieregemanifesteer lean word. L. voorsien 'n
periode van toenemende militante woelinge.

"Vir die KP was a1les in die spel. Nou is dit duidelik
dat partisie, segregasic, en die volkstaat-idee by die
stembus dood gebore j,. -

"Dit beteken dat die NP nie meer die KP-rireigement
kan gebruik nie. Daardie verskoning is nou daarmee

heen. Die KP is nie meer die remskoen wat die NP so
gerieflik gebruik het nie."

Hoewel die swaai van Afrikanersteun na die OP
nie so groot was as waarop die OP selfgehoophetnie,
is 'n belangrike deurbraak tog gemaak en kan die
steun net groei. Veral die goeie oorwinning van die
OP se mede-Ieier, Wynand Malan, in Randburg was
betekenisvol, want die regering het aI sy propagan
damiddele voluit teen hom ingespan en Introef'kaart
kandidaat in die vorm van Glenn Babb in die veld
gestoot.

Daar is nou meer Afrilaianssp-ekendeparlernentslede
in die linkse opposisie as tevore: Malan, Tiaan van
der Merwevan Groenpunt, Jan Momberg van Simon
stad, Kobus Jordaan van Umhlanga. Louis de Waal
van Noord-Rand, Dene Smuts van Groote Schuur,
Wessel Nel van Mooirivier, Jan van Eck van Clare
mont en Pierre Cronje van Greytown.

I
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Regse geweld tydens vreedsame Kovsie-optog

Regslui ondersoek
diskriminerende uitsprake
REGSLUIVIR MENSEREGTE het 'nprojek,bekendas Artikel7, van stapel
gestuurom vervolgings en hofuitsprake wat op grondvan ras diskrimineer, te
monitor.

Artikel 7 van die Universele Verklaring van Menseregtebepaal dat alle
mensegelyk isvoordiereg.Dieorganisasie wysdaaropdatditoardie afgelope
jaar telkens gebeur het dat, waar 'n groep swartmense betrokke was in 'n
voorvalwaar iemanddoodis, almalsaamweensmoordaangeklais onder die
beginselvan gemeenskaplike oogmerk.

Waar 'n groep blankes betrokkewas,byvoorbeeldboere of polisiemanne
wat'nswartmandoodgemaak het,is netdiehoofdaderweensmoordaangekla;
die ander het tereggestaan op mindereaanklagte vanstrafbare manslag of
aanranding. In sommigevan die gevalleis besonderligte vonnisseopgele,

"Onshou in gedagte datbaielanddroste en regtersop 'n regverdigemanier
die reg toepas, sonder om die ras van die beskuldigde in ag te neem. Die
regterlikebeamptes wat rassisties is in hul toepassing van die reg, bring die
hele regbank en regstelsel in Suid-Afrika in die gedrang," se die nasionale
direkteurvan Regsluivir Menseregte, BrianCurrin.
PiSFi ' ritAk g@ 9

'Wit' stoel kos werker sy lewe
Charles leonard

'N SWART mynwerker is verledeSaterdagaand koelbloedigop Rustenburg
doodgeskietomdathy gewaag het omop 'n "wit" stoel in die kantien te gaan
sit. .

Jeffrey Njuza, 'n vakbondbeampte van die National Unionof Minework
ers (NUM), het eenvan die breedemokratiese beweging se eerste slagoffers
geword toe hy deur 'n wit toesighouer op die Rustenburg Refmeries-myn
doodgeskietis. Werkersvandiemyn issedertdie beginvan die veldtog besig
metversetoptredes om apartheid in die werksplekuit te wis.

Die bestuur van die mynviktimiseer die swart werkers wat geriewe soos
kantiens, stoele, toiletteenaantrekkamers, wat slegs vir wittesgereserveeris,
gebruik. .

Njuzais vroeeraangeklanadathy ops6'n stoelin die raffinaderyse kantien
gaansit het.

Hy het Saterdagaand vir die tienuur-skofin die basis metaal-afdeling
aangemeld. 'n Wit toesighouer van 'n anderafdeling - later geYdentiflseer as
Gert Vermeulen - het by die basis metaal-afdeling aangekom,Njuzais aan
homuitgewys, waarop hy 'nrewolwer uitgepluk enhom koelbloedig doodgeskiet
het.

Die geskoktewerkershethulgereedskap neergesiten buiteop die polisie
gewag.Die polisiehetopgedaag en hetsaammetdie mynsekuriteitswagte die
myn deursoek en Vermeulen se liggaamgevind met 'n koeel in sy top. Na
vermoede het hy selfmoordgepleeg.

Die werkershet egter geweier om na hulle werksplekterug te keer orndat
die wortel van die kwaad, apartheid, nog nie uitgeroei is nie. Na verskeie
ontmoetingsmet die mynbestuur duur die staking steeds voort.

Intussen hetdiespanning weerbegintoeneem nadat nog 'nwit toesighouer
werkers met die dood gedreig het. .

In 'n verklaringhet NUMdie moordop die werkeras barbaars beskryf en
mynbestuurbeskuldig omdat hulle"dierassisteteenswartwerkers opsweep".

Woensdag het 4 000 werkers op Rustenburg besluit dat sportgeriewehul
volgende teikenvan vreedsame verset gaanwees. •

Sowat 500 werkershetna diesokkervelde in "wit"Rustenburg gegaan en
'n wedstryd gespeel. Die polisiehet dieveld omsingel. Vyftig werkers is in
hegtenis geneem. Daama het die polisie 'n klopjag op NUM se kantore
uitgevoeren 'n verdere20 werkers is in hegtenis geneem.

DeRebus wysdaarop dat sulke
uitsprake probleme skep rondom
die feit of geregtigbeid sigbaar en
kennelik waargeneem word.

"Indien ons 'n vergelyking sou
tref tussen die vonnissewat in die
sake opgele is en die vir relatief
Minder ernstige sake as die neem
van 'n lewe,veral waar minimum
vonnisse vereisword (byvoorbeeld
sesjaar gevangenisstrafvir diens
weieringop gewetensgronde),kan
die brei!publiek nie anders nie as
om te wonder oor die premie wat
inonssamelewingop dieonskend
baarbeid van mense!ewens gepJaas
word," lui die hoofartikel.

in die administrasie toegepas. Wit
en swart studente vul nie dieselfde
aansoekvorms in nie,Andergriewe
sluitin diskriminerende bordjiesen
rassisliese aanmerkings deur wit
studentetydenssosialegeleenthede
wat nie deur die owerhede aan
gespreekword nie.

Retief was nie beskikbaar vir
kommentaar nie. Volgens 'nvrrldar
ing wat namensRelief uitgereikis,
worddie "aangeleentheid tans vol-

. ledig ondersoek."

barbaarse aksies nie. Daar was al
ander gevallevan witstudentewat
swartstudenteaangerand het.Geen
dissiplinere stappe teen die wit
studente is bekend gemaak nie.
VolgensMonchisiebetRetieflater
die versekering gegeedat die kos
huis-vraagstuk top-prioriteit salge
niet. Hy was niebereidomte se of
hydie studenteteenpolisie-optrede
salbeskermindienhullevoortgaan
met vreedsame betogings nie,

Monchisie seapartheid wordook

ior lede van.die span, is effektief
gevonnis tot 'n boete van R3 000
of een jaar gevangenisstraf. Die
ander twee is effektier gevonnis
tot 'n boetevanRSOOofviermaande
gevangeulsstraf,

Dieregter betaan diebeskuldig
des gese dat hy hulle jeugdigheid
en die felt dat hulle "feitlik skoon
rekords" het, in aamnerking
geneem het,

Voorts het by "die onrusba
rende getuienis dat dit in die een
heid (waaraan die polisiemanne
verbonde was), skynbaar ge
bruiklik was om 'n 'sak te ge
bruik," in aanmerking geneem,

. Anton Steenkamp
sowAT 700 studente, dosente, werkers en gemeenskapsleiers is
Dinsdag op Stellenboschdeur die poliseuitmekaargejaag toe hulle
aan 'n vreedsame protesoptog deelgeneem het. Verskeie mense is
met sambokke geslaan en 33 is in hegtenis geneem.

Die optog het plaasgevind na 'n etensuurvergadering in die
Langenhoven-studentesentrum op die kampus. Die vergadering
sou onder andere deur dr Beyers Naude toegespreek word, maar is
uiteindelik net deur dieNusas-voorsitter,LesleeDurr, toegespreek.

,Sprekers van Cosatu, die StellenboschHousing Action Commit.
tee (Shac) en die skole rondom Stellenbosch is deur die univer
siteitsowerhede verbied om op die kampus op te tree.

- Die behuisingskrisis op Stellenbosch, die.Wet op Arbeidsver·
houdinge en die onderwyskrisis is onder meer op die vergadering
bespreek, Drie onderwysers en vier leerlinge; onder andere die
hoormeisie van die Abraham Luckhorr.hoerskool buite Stellen-

. bosch, word tans aangehou.
Na die vergadering bet die groot groep mense na die historiese

Braak op die dorp gemarsjeer. Volgens 'n student, Daniel Malan,
het 'n eenheid van die onluste-polisiein 'n stegieoorkant die Braak
weggekruip. -

"Volgens die polisiebet hulle 'n waarskuwing gegee,maar ek het
niks geboor nie. Die volgendeoomblik het bulle met.sambokke op
die marsjeerders afgestorm en hulle uitmekaar gejaag."

Onder die mense wat in begtenis geneem is, is Luke Stubbs, die
Anglikaanse priester van Stellenbosch.Rob Gaylard, 'n dosent in
die Engelse Departement, Les\ee Durr. Nusas·"oonittel', en ver
skeie ander studente en werkers aan die universiteit.

"Daarna bet die polisie tot op die kampus gegaan om mense in
begtenis te neem," se Malan.

'n Polisiewoordvoerder se"sowat200mense bet deelgeneem aan
'n o.nwettige optog" •Nadat bulle geweier het om uiteen te gaan na
'n waarskuwing, is33 in begtenis geneem.Diemense isaangekJa en
op borgtog van RSO elk vrygeJaat.

Broers onskuldig opmoordklag

Neem 'n lewe, maar moet
tog nie diensplig weier nie

. Anton Steenkamp
TWEEbroers wat volgensooggetuies 'n swartmanin 'n kafee doodgemaak
het, is Maandag deur regter MJ Strydom in die Randse Hooggeregshof
vrygespreekop aanklagte vanmoordop dieswartman en aanrandingop twee
swartvroue.· .

Die oorledene, Matthew Radebe, is volgens ooggetuies deur die twee
broers,Barend Boonzaaier, 23, van Newlands, Johannesburg, en Evert Jan
JacobBoonzaaier,22,van Claremont, Johannesburg, op 5 Junie verledejaar
in TK Fruiterersin Newlands aangerand.

Radebe is tweedae laterdood weensbloedingopdie brein,Twee van sy
ribbes was ook gebreek.

Volgens getuienis voor die hof het Radebe die Sondagoggend in 'n
woordewisseling met die Boonzaaiers betrokke geraak nadat een van die
broers'n hond in die kafee geskop het,

.DieBoonzaaiershethomaangerand, entoehy opdiegrondval, hetBarend
Boonzaaier, wat 104kg weeg,op sy kop getrap, is getuig.

Toe een van die werkers indie kafee,KattyYenda, aan Boonzaaierskree
omop te hou, het hy haar en 'n andervrou geklap, het Yenda getuig.

Regter Strydom het die twee broers onskuldig bevind omdat van die
staatsgetuies mekaarweerspreek heten hy nieop grondvan die getuienisbo
redeliketwyfel kon bevind OOt die Boonzaaiers Radebevermoor het nie.

a + a.

Polisie
gebruik
sambokke
op die
Braak

LesleeDurr

gesedat ekdie vormvan protesas 'n
uitdrukking van die studente se
demokratiese reg sien." Sommige
swartstudentemoot vier-, vyfuur in
die oggendopstaanom bydie karn
pus te kom en spandeer soveel as
Rl 000 per jaar aan vervoerkoste.
Van hulle bly onder "haglike om
standighede" in die' township, se
Strydom,

Strydom se hy steun die swart
studente in hul beskouing dat die
administrasie nie optree teen regse

Anton Steenk~mp

IN In hoofartikel van die jongste
uitgawe van De Rebus trek die
prokureurstydskrif sterk te velde
teen die skynbaar Jigte strawwe
wat indie jongste tyd opgele is aan
mensewat ander selewensgeneem
het,

Diehoofartikel verwysna sake
soos Staat teen Vorster, die be
rugte geval van 'n boer wat 'n
swart werker wreedaardig om die
!ewe gebring bet en toe'n opges1<orte
vonnis deur regter JJ -Strydom
opgele is.

Sedertdien het nog soortgelyke
sake onder hul aandaggekom,wat
niesoveelpublisiteitgeniet het nie.
Vrye Weekblad het onder meer
berig oor Staat teen Venter, waar
twee boere 'n werker aangerand
het, die werker dood is, en die .
boere errektief betreklike klein
boetesopgeleis;endie gevalvan 'n
dienspligtige wat 'n swart vrou
doodgeslaan bet en deur 'n mili
tere hof 'n boete van.RlSOopgele .
is.

Diesaak word sedertdien deur
die polisieondersoek.

Nag 'n saak wat deur DeRebus
genoemword, isdievan Staat teen
Reyneke en andere, wat in Febru
arie vanjaar in Natal beslis is.

Die vyf beskuldigdes was poli
siemanne wat 'n groep mense met
vUurwapens in hul besitin begtenis
geneem bet.

Eenvan die groep is by 'n rivier
naby 'n kraal ondervra, waar 'n
sak oor sy kop getrek is. Volgens
getuienis isdie sak natgemaak om
asemhaling verder te bemoeiJik,

Die manisdoodgemartel endaar
naby begrawe.

Vier van. die polisiemanne -is
skuldig bevind weens strafbare
manslag. Twee van bulle, die sen-

besluitom te protesteer.
Die kampus is veronderstel om

sedert 1985 oop te wees vir swart
studente.Koshuisbewoning is egter
slegs beperk.tot wit studente en dit
laatdievraagontstaanofdie kampus .
regtigoop is. Die universiteitsower
hedegebruikdie Groepsgebiedewet
as verskoning, se Monchisie.

Monchisie hetdie witstudentese
optrede as "barbaars en gewelddadig"
beskryfengeseverskeieswart studente
is beseer toe wit studentedie optog
probeeropbreek het, ,

Volgens 'n senior lektor in
staatsreg, Hennie Strydom, het 'n
groepvan sowat 20 wit studente die
swart studente "platgehardloop".
VolgensStrydomhethytussenbeide
getree omdiegeveg stoptesit.Tydens
die voorval het twee lede van kam
pus-sekuriteit gestaanen toekyken
niks gedoenom die deelnemers aan
dievreedsamepro~stehclpnw.Dre

sekuriteitslede het later 'n video
opnamevan die betogers gemaak,se .
Strydom wat hom daarna by die
protesoptog van die swart studente
aangesluithet.

Strydom en twee swart studen
teleiers is later deur die rektor te
woordgestaan. "Myafleiding na die
gesprekmet die rektorisdat daarnie
ruimteis vir die vormvan protes op.
die kampus nie. Ek het aan. Retief

Elsabe Wessels
. VREEDSAME politiekeprotes het

hierdie weeknaBloemfontein uitge
breitoe swart studente'n vreedsame
optog teen apartheid op die kampus
van die Universiteit van die Oranje
Vrystaat gelei het.

Ditvolgop 'rrvreedsame betoging
verledeweek deurswartwerkers op
die kampus waaraan verskeieswart
studenteook deelgeneem het.

Sowat35swart studente is Dinsdag
deur wit studente stormgeloop en
met die vuiste toegetakel toe hulle
met plakkate, wat die oopstel van
koshuise bepleit, oppadnadieuniver
siteitsowerhede was. Ooggetuies se
ledevan die kampus-sekuriteitsmag
hetpassieftoegekyktoe 'ngroepvan
sowat 20 wit inanstudente op die
swart studente afgestorm het.

Volgens'nwoordvoerder vandie
swartstudentehetdierektor,profes
sor Francois Retief, na die voorval
gese hy is gekant teen vreedsame
protesop diekampus.Retiefhetook
tekenne gegeedat hy niedie veilig
heidkan waarborg van studente wat
aan'nvreedsamebetogingdeelneem
.nie.

Volgens 'n studenteleier, Hester
Monchisie, probeer swart studente
al sedert 1986omhuisvesting opdie
kampus te bekom. Dit word egter

. steeds geweier en daaromhet hulle
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.Oils familie se more•
. "On5 visie, ons verbintenis is om 'n
gelukkiger lewe met meer vervulling te help
skep vir al die lede van oils.familie - vir almal
wat Suid-Afrika as hul tuiste beskou.

Dit doen ons deur aan soveel mense
moontlik die middele te verskaf om 'n eie huis
te besit. Want ons glo huiseienaarskap is die
hoeksteen van 'n stabiele en beskermde
gesinslewe.

Ons sal voortgaan om nuwe
spaargeleenthede te soek en te skep om te
sorg dat al die lede van ons Perm-familie die
hoogste standaarde van persoonlike en
gerekenariseerde diens geniel.,,

. (

I

I I
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FOKUS OP DIE VERKIESING

Malan be'klink die DP se sukses

uithaal
en wys

die NP en die KP gesamentlik nie
soveel sternrne treksoos Kobus Jor
daan, oud-NP-man wat vir die DP
gestaan het nie.

Jordaan het die setel met 'n groat
meerderheidvan 1406 by die NP se
Renier Schoeman afgevat. Die NP
het5220 stemmegekry,endie KPse
Gunther Gatthman het sy naam ge- .
stand gedoen met 1 012 sternme,'
teenoor 6 626 vir die DP.

Selfs as die NP- en KP-stemme
saamgegooiword,hetJordaan dus 'n
meerderheidvan 394 behaal.

Donderdagoggend het Jordaan
geslaap. 'n Woordvoerder van sy
kantooropUmhlanga het onsverseker
dat hy "overthe moon" is. .

"Dit washoogtyddat die apatiese
Engelsehierin Natalhul agterstewes
lig en kom stem," het sy gese.

En blykbaar het hulle - 'n stem
persentasie van 70 persent bewys ';
dit,

'n FaktorwatskynbaarinJordaan
se guns getel het, is dat baie van die
Afrikaanse kiesers in-die tradisio
neel Engelseprovinsiemet homkon
identifiseer en hom sterk gesteun
het Voordie verkiesinghet Jordaan
in 'n onderhoudmetVrye Weekblad
ook die goeie sarnewerking tussen
Engelseen Afrikaansekiesers in die.
DP beklemtoon.

Volgenssy ondersteunerswas hy
die ideale kandidaat, wat good oor
die weg kom met al sy kiesers, van
die blouboordjiewerkers tot.die ryk
sakemanne.Sy werkas onderhande
laar in die NP, wat hom oortuig het
dat hy slegs in die DP met werklike
onderhandelinge metgeloofwaardige
leiers kan slaag, het kiesers ook
berndruk,

'n Werker in Jordaan se kantoor
het Lord Acton aangehaal: "Power
corrupts, and absolute power cor- .
rupts absolutely."

"Dit was hoogtyd dat die NP
skrikgemaak word na soveel jare
vanabsolutemag," hetsybygevoeg.

Jordaan 'oor die
maan'

Woensdagaand wasUmhlanga neg
'n NP-setel.Teen Woensdagnagkon

So 'n Bek moet 'n
setel kry!

Jan Bek was nie vernietgrootbek
nie. Soos hy voorspel het, het
Momberg Simonstad by dieNPgevat,
en nie sommer so nie: 'n DP-meer
derheidvan nie minder nieas 3 362!

DiesittendeNP-LP,HarryDilley,
betslegs5 920stemmegetrekteenoor
Mombergse 9 282. Die stempersen
tasie was 69,25.
'. Toe VryeWeekbladgisteroggend
die DP-kantoor op Simonstad bel,
was Momberg reeds uit en aan die

.gang - "hyhardlooprondin die kies
afdeling," het een van sy werkers,
PaulTravellion, gese,

Volgens Travellion was die Na
sionale Party, Nasionale Pers en die
SAUK se smeerveldtog teen die DP
teenproduktiefin die Kaapse Skier
eiland,

"Diemense is nie dam nie. Hulle
sien dwarsdeur die ou smeertaktiek
en hulle is moeg daarvoor," se hy.

"Ekgaanhom vat,"hetMomberg
voor die verkiesing aan Vrye
Weekbllid gese, Toe het hy sy
selfvertroue daaraan toegeskryf dat
die kiesers werklike veranderingen
'n gesondeekonomie wil sien,en die
"gatvol-faktor" - na 41 jaar se lee
beloftes is die kiesers nie bereid om
die NP n6g 'n kans te gee nie, het hy

.gese.
Voor die verkiesing was Dilley

ook optimisties dat hy die setel sou
behou, maar hy het toegegeedat hy
eerder staatmaak op sy eie gewild
heid in Simonstad as op die NP se
beleid.

'n Polislekonstabel hou wag by die Randburg-stemlokaal
(Foto: apldeVlieg - Afrapix)

Elsabe Wessels en Anton Steenkamp

agter sy naam het De Waal die DP
vaandelin eenvandie land segroot
ste kiesafdelings gehys.

Teen laatWeensdagaand wasDP-.
ondersteuners skepties of De Waal
die pyp sal rook. Maar De Waal se
natuurlikeaanleg tot bemarkinghet
vrugte afgewerpen Maandag sit hy.:
vir die eerstekeer in die parlement.

"Onshetnieeenvraagstukvermy
nie.·

"Onshet die meesomstredever
kiesingsonderwerpe aangespreeken
op die ou endhet mensenie geskrik
vir die NP se afskrikmetodes nie.

"Ek was aanvanklikbangvir die
versetveldtog, maardiebangmaaksto
ries wat die NP daaraan gekoppel
het, het nie gewerknie,

"Ekbet 1200stemmeinRooihuis
kraal - waar meestal staatsarnpte
nare woon - getrek.

"Ons het 'n vier persent swaai
nodiggehadomdiesetel tewen.Ons
het 'nsespersentswaaigekry," se De
Waal. .

De Waal sou graag 'n sterker
Afrikanersteun wou gesien het.

"Ekwounieopdie nekvandie ou
PFPparlementtoegaan nie. Ek voel
sterk oor 'n nuwe, breer Suid-Afri
kanisme wat ek dink die DP na
streef."

Daar is 'n duidelike swaai onder
jong Afrikaners. Ek sou graag nog
groterAfrikaner-betrokkenheidwou
sien.

Wat egter baie duidelik geblyk
het, is dat die DP se oorlewing in
jong mense Ie.

"As De Klerk nie in staat is om
inhoudte gee aandftwaarvoorhy 'n
mandaat gevrabetnie, gaanensgouer
in 'n grater drukpotbeland."

Wat die DP betref, sal ek graag
wil sien dat ons so gou as rnoontlik .
skakeling metdie buiteparlementere
politiekegroepe vestig.

die geldigheid van die stelsel
bevraagteken.

In Transvaal het deelname aan
die Huisvan Verteenwoordigers van
23 tot 21 persent gedaal onder gere
gistreerde kiesers. Indien nie-gere
gistreerde kiesers bygetel word, is
die stempersentasie slegs3,5persent,
se die sekretaris van die Transvaal
IndianCongress, IsmaelMomomiat
In Natal was stempersentasies ewe
laag, se die president van die Natal
Indian Congress, dr Farouk Meer.

Ook die huis van Verteenwoor
digers het 'n stryd gehad om kiesers
by die stembuste kry.

Elsabe Wessels

'N TRIOMFANTUKE Wynand
MalanindieRandburg-kiesafdeling
het dieDemokratiesePartyse sukses
by die stembusbeklink.

Die uitslag, wat eers 011 eenuur
Donderdagoggend bekend gemaak
is, het DP-ondersteuners landwydin .
afwagting gehou.

Malan se oorwinning oor die
NasionalePartyse goue seun,Glenn
Babb, word as een van die grootste
strategieseen emosionele terugslae
van dieNasionaleParty beskou.

Gegeedie omvang van die aans
lag teen Malan, betdieDPinRandburg
'n simboliese oorwinning behaal.

Die aanslag teen Malan het
klaarblyklikdievolleaandagvan die
NP se verkiesingsmeganismes geniet.

Malanword as die deurgang tot
die Afrikaner-stem beskou en die
feit dat die DP in so 'n taai stryd sy
mankonstaan,wasdeurslaggewend,
het waamemers na die uitslag gese,

Die oorwinning word selfs be
langrikergeag omdat Malan sonder
kompromie homself verbind tot
onderhandelingspolitiek, tot
gesprekkemetdie ANC en met dia
loog met die buite-parlementere
groepe, Hy het ook die brei! de
mokratiese beweging se reg tot
vreedsameprates verdedig.

In sy oorwinningstoespraak het
Malan voorspel dat die DP..op 'n
segetogis.

"Vanhierafkyk ons net vorentoe
na die volgende verkiesing. Ek het
van diebeginaf gese die kiesersvan
Randburg weet hoe om te stem. Ek
het gese hulle sal met hulle gevoel
stem virdie toekomsen hulle het dit
gedoen." .

Met 'n berekende
kans parlement toe

In Noord-Rand hetLouis deWaal
se "berekende kans" hom 'n meer
derheid van 2 306 oor sy NP-teen
standerbesorg.Met 13 500 stemme

De Klerk
NOll moet

NA vandeesweek. se verkie
singsuitslag salFW de Klerk moet
optree omdie inisiatiefinonder
handelingspolitiek aante grypen
dieklimaat daarvoor te bestendig.
"Die belangrikste saak wat De
Klerknoumoetaanspreek, is om
die ANC se grondwetlike voor
stelle te klop," se VanZyl Slab
bert, voorste politiekekommen
tator enmede-leiervandieInsti
tuut vir'nDemokratiese Altema
tief vir Suid-Afrika..

Die vrylating van Nelson Man
dela, die erkenning van die bree
demokratiese beweging en die
praktieseomstandighedevanonder
handeling SaJ. sonder versuim aan
gespreekmoet word, se hy.

Die verkiesing, gekenmerkdeur
die afstaanvan setels deurdie NP na
beide links en regs, het die politieke
strydin Suid-Afrika op 'n spitsgedryf
met soveelas 66 setels waarinmeer- .
derhede nou minder as 'n 1 000 is.

Die swak vertoning van kandi
date in die Huise van Verteenwoor
digers en Afgevaardigdes het ook
weer eens die geldigheid van die
driekamerparlement, wat deur die
meerderheidkiesers verwerp word,
bevraagteken.

Volgens Slabbert het De Klerk
self die goeie vertoning van die DP
gebruikomsy eie hand te sterkdeur
daarop aanspraak te maak dat die
uitslag van die DP en die NP gesa
mentlik toon OOt 70 persentvan die
land se wit kiesers ten gunste van
hervormingis.

Mas opgekom
Slabbert stip ook aan dat die

Engelse stem weggebreek het van
die NasionaleParty. In Natalhet die
DP daarin geslaag om verskeie ou
NRP-setels te wen.

Slabbert waarsku egter dat die
DP met naelskraapoorwinningsdie
mas opgekom het.

In Hillbrow en Edenvale in Johan
nesburg het die DP egter op

:.".. suksesvollewyse daarin geslaagom
··die terugslag van die 1987-verkie

sing ongedaan te maak met oor-
. tuigendeoorwinnings. LesterFuchs
het 'n meerderheid van 1 054 in
Hillbrow behaal en in Edenvalehet
Brian Goodall met 'n meerderheid
van 3 551 diesetel wat hy in 1987
:naelskraapverloor het, teruggewen.
.' Die setelswat die NP na links en
na regs afgestaan het, dwing hulle
nou om tebesluit of hullena linksof
regs gaan beweeg. Dit dompel die
NP in 'n spanningsituasie. In die
algemeen neig die tendens sterk na
hervorming, se Slabbert.

Die uitslag van die verkiesingin
die Huisevan Verteenwoordigers en'
Afgevaardigdes het ook bewys dat .
die dae van die driekamerparlement
getel is. Die mag van die bree de
mokratiesebeweging en hul onder
steuningonder bruin- en Indier-kie
sers het lae stempersentasies vir die
tweehuisetotgevolggehad enopnuut

i'
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Omtrent 200werkers isaangekla omdat hulleopdie trein gesingketo

• ,

AKSTEGROEP TEEN SENSUUR

Tel: (H) '(W): _

Pos aan: Anti-Censorship Action Group, Posbus 260425, Excom 2023.

GAc

Naam: -'--'-- _

Posadres: _

______________ Kode: _

A

teen Sensuur (Anti-Censorship Action Group) gestig.
Die doel van ACAG isom:

- aIle 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 RlO per persoon en R20 per groep. Vul
hierdie koepon in en pos dit vandag nog. Ons maandelikse
nuusbrief, Update, hou Iede ten volle ingelig oor alle

"sensuuraksies.

'n Biblioteek van persknipsels oor sensuur is ook
beskikbaar vir navorsers en lede van die ~ubliek. 00

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

I
I
I

r - - - - - - - - - -D JA, ek wilsaamvegteensensuurwant ek hetdie reg omdie
waarheidte weet. Ek sluithierbymytjek/posorder vir RlOin,I gekruis en uitgemaakaandie Anti-CensorshipAction Group. (Drukskrif

asseblief.)

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

regering sensuur verskerp en daardeur die insamel en versprei
van inligting emstig aan bande gele. Selfs voor die uitvaardiging
van die media-noodregulasies was daar 'n hele stel wette wat vir
die verbied van boeke, films, video's en toneelstukke
voorsiening gemaak het. , ',

Met die belastingbetaler se miljoene wat op disinformasie
oor TV en die radio bestee word, was dit nie net moontlik nie,
maar maklik vir die regering om 'n valse werklikheid te
konstrueer. Waar baie stemme gehoor behoort te word, is daar
nou net een. Dekades van onderdrukking en sensuur het die
publiek se bewussyn van hoe die reg op vrye spraak afgetakel
het, verdoof. . ' '., . '

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 rnense. Daar is 477 mense wat ingevolge die Wet op
Binnelandse Veiligheid nie aangehaal mag word nie. Baie van
die mense op die lys is boonop nog ingeperk.Sommige is in
ballingskap. Sommige is in die tronk. Sommige is dood.

Hoe beveg ons sensuur?

, Te midde van die groot stilte het joernaliste, skrywers,
'uitgewers en lede van die publiek byeengekom om iets te do en
-aan die verskerpte sensuurmaatreels. In 1986 is die Aksiegroep

Sensuur steek die waarheid weg, maak opposisiestemme
stil en inhibeer kritiek. In 'n demokratiese gemeenskap het
elkeen 'n reg omingelig 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.
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bergbehandel,ErrolHolland,
se diesituasiein di~ gebiedis
"heeltemal chanties" en ba1.e
mensemet ernstigebeserings
word behandel.

BiskopTutu het gister op
'n perskonferensie in Kaap
stad gese: "FW de Klerk sit
nou terselfdertydop sy troon
en in 'n bad vol blood."

DrAllan Boesak,modera
tor van die NG Sendingkerk,
het gess hy was geskokdeur
die bietjievan die onrus wat
hy in woonbuurte in Wes
Kaaplandgesien het, Hy het
ook gese23 mense is dood.

- In Cloetesville naby Stellenbosch word
piotesteerders ook met donshael uitmekaar
gejaag. 'n Polisieman word beseer.
-In Worcesterworddrievoertuiernetklippe
bestooken skade wordaangerig.
- In verskeie woonbuurtes wordbetogers
met plakkate in hegtenisgeneem, '
- In Durban word3S menseenin Pier.erma
ritzburg 300mensewat teen die verkiesings
betoog,in hegtenisgeneem.

, - In Pretoria word sowat 30 lede van die
Transvaal IndianCongress in hegtenis geneem
,tydens 'n betogingteen die verkiesing. . (.:
- In Reigerparksan die Oos-Rand gebruik':
polisiesambokke en traanrook om betogers, ;,
uiteen te jaag. '. . . :'
- InCampenbwn in Natal worddie verkooJde
lyk van 'n man gevind.In dieselfde gebied. '/
gebruikdie polisie traamooken sambokke( "\
om betogers uitmekaar te jaag. '
- In Laudinm naby Pretoria gooi groepe
menseklippe na polisievoertuie. Groepe be
togerswordmettraanrOOk uitmekaargejaag.
- IrtRustenburghet 'n groep swartrnenseby
'n skoolwerfingestap enbeginsokkerspeel,
Minstens 35 is in hegtenis gene;em.
• In die Bloemfontein-gebied word busse
met klippe bestook en'groepe mense met
traanrookuitme1caar gejaag;
• In dieOos-Transvaal wordvoertuieop Se
cundaen Witbankmetklippebestook.

.. ,~~
r

I
.'

: .

opgeneem is nadat hy deur
traanrookoorval is.

Prob\eme
Die groep akademici van

UWKse in hul brief dat jong
kindersop die KaapseVIakte
.daagliks aan traangasdampe
blootgestelwordwaternstige
braking.en asernhalingspro
bleme veroorsaak. Hulle is
voomemens om voorbeelde
vandie traangasaandieInter
nasionale Rooikruis vir ont
leding fe oorhandig.

,'n Mediese dokter wat
mense by 'n kerk in Manen-

Woensdag 6 September,
- Volgens berigte is tot 23 mense in Wes
Kaapland dood en talle beseer nA wydver
spieideonlusteen gevegtetussenprotesteer-
ders en die polisie. .
- In Mitchells Plain, Manenberg en andCr
woongebiede word tal1e protestem:lers met .
Iraanrook, knuppels,sambokkeendonshael
uitmdalar gejaag. Tallepetrolbomme isgegooi
en motorbande aandie brandgesteek.
- Tweebomontploffings vertrilagtreindien-
ste in die Skie:reiIand. .

gesteekis. In Manenberg, se
inwoners,lykdit soos 'noor
logsoneterwylgevegtetussen
protesteerders en die polisie
voortduur.

Onder diegene wat dood
is, is 'n 69-jiuige swartvrou .
van Khayelitsha net buite ,
Kaapstad, enLiziweMasokan
ye,23, watdood is toepolisie •.
'ngroep jeugdiges wat 'nmotor
met klippe bestook het, met
donshael uitmekaarwoujaag.
'nDrie-jarigekind is metdons
haelwonde in die hopitaal
behandel terwyl 'n baba van
nege maande in Groote Schuur

-

weldbeskuldig enbekommerd
is oordie teenwoordigheid van
waarskynlike polisie-agente op
diekampus.

Die akadernici se hulle is
almal ooggetuies vanpolisie
optrede op die kampusen is
bereidom hulaantygings teen
die polisiemet beedigde ver
ldarings te staaf,

Oorlogsone
'n Rookwolkhet teen gis

teroggendnogoordie Kaapse
Vlaktegehangnadatversper
rings vanbrandendebancle in
ta1le bruin woongebiede aan-

Twintig menseword beseer. Dlnsdag 5 September
- Abdul Bhamjee.Indier-sakeman van Car-
letonville en een van die aansoekers in die - Dr AllanBoesak lei 'n afvaardigingna die

Bellville-Suid polisiekantoor om 'n petisie
saak teen klein-apartheid, ontvang oar polisie-optrede te oorhandig. Dit volg
doodsdreigemente. nadatdiepolisie 'n kerkomsingel het om te
- Naby Port Shepstone word motors mer probeerkeer dat Boesak'n diens hou,
klippe bestook. Polisie gebruik Iraamook _ Veertien joernaliste word in Kaapstad in
om 'n skareuiteente jaag enagt menseword hegtenis geneem nadathulle teen persmaaIIei!Is
in hegtenisgeneem, betoog.

- 'n Ontploffing naby Bonteheuwelin Wes- - Sewehonderdwerkersen studente van die
Kaapland ontwrig tteindienste en 'n born ': Universiteit van Stellenbosch word uiteen
ontplof by 'n stemlokaal vir die Huis van ':' gejaagna 'n betoging teen die Wet op Ar-
Verteenwoordigers. beidsverhoudlnge. Byna40word in hegtenis
_In Mitchell's Plain kom klipgooiery en die geneem, insluitendeNusas-leierLesleeDurr,
gooi van petrolbommevoor. Twee mense - Meeras 500 studentevan die Universiteit
wordgewondtoe die polisiemetdonshaelop vimNatalwordin hegtenis geneem tydens'n

.die mense skiet, In Kayelitsha word busse betoging oor polisie-optrede.
met klippebestook. . . . ,

. - Driebommeontplofby swartpolisiemanne
se huise in Natal.

- Op verskeie plekke in Natal gebruik die
, polisie donshael om skares uitmekaar te

jaag. Busseword met klippebestook.:'

• Klipgooiery kom ook in AtteridgevUle
naby Pretoriavoo,r~ .

- In Oos-Kaapland word 'n busmet 'npetrol-
.borngegooi. .

- Eldersin dielandwordverskeiemenseoor
onwettigevergaderings in hegtenis geneem.

Volgens onbevestigde berigte is 23 mense
dood en honderde beseer in die skerpste

polisie-optrede sedert die onluste van
1985. JACQUES PAUW en.Sapa berig

Donshael,
kruitdamp
en klippe.
die Kaapse
Vlakte
ontaard in
'n bloedige
oorlogsone

:,. iorspan van die Menseregte
:Jcomrnissiehetonrus enprotes
"~en die verkiesing landwyd
uitgebreek, Daar is van oral
oor verslae van klipgooiery,
brandstigting en verskerpte
polisie-optrede. Soverbekend
het sterftesnet in Wes-Kaap
land voorgekom.

Intussen het 'n groep van
elf "stemgeregtigde" akade
mid van die Universiteitvan
Wes-Kaeptand (UWK) 'nope
briefaandie rmnistervan Wet
enOrde,Adriaan VIole, geslayf
waarin hul die polisie van
blatante uitlokking van ge-

ONDERWYL wit Suid
Afrika in 'n vlaagvanver
kiesingshisterie weggevoer
is,het Wes-Kaapland in 'n
slagveld ontaard toe daar
volgens onbevestigde be
rigte 23 mense dood en
honderde beseer is in die
skerpste polisie-optrede
sedert die onrusvan 1985.

Duisende stemlose swart
mense her Woensdagnag
openlik teen die verkiesing
geprotesteer en karre met
klippebestook, bandeaan die
brand gesteek en in gevegte
metdiepolisiebetrokke geraak.

Aartsbiskop DesmondTutu
en dieMenseregte-kommissie
sedat23mensein dieonluste
doodis,terwyltientalleweens
donshaelwonde in die hospi
taal opgeneem is. Di~ dode
syfer kon met druktyd gister
nie bevestigword nie.

Vermis

Maandag, 4 September
- Pollsie onderneem verskeie deursoek
operasies in die middestad vanJohannesburg.
Gebiedeword afgekordon.

- Polisie gebruik traangas, rubberkoeels en
knuppels om 'n vergaderiJtg in die Central
Mission. MethOdist-Kerk te ontwrig. 'n Ver
gadering van die Kaapse Demokrate word
verbieden biskopDesmondTutu, dr Allan
Boesakendr Beyers Naudewordin hegtenis
geneem.

- In Kaapstad word5t George's-Katedraal
deurdie polisie afgekordon en 'n seunskoor
verhoedom op te tr~

-Verskeieanti-apartheidsvergaderingsword
Maandagaand verbied;

- In Lenasia b~ite Joh~nesburg word tien
verldesingsbetogers in'hegtenisgeneem.

- Meeras 2 000 leerlini~van Benonibegin
met'nwegbly-aksieuitpio~es teenhul skool
"':atass~okaalvirdie}{,~is vatlAfgevaar
digdes dien. . ' (,. '....

- WouterTheron sterf weeris beseringswat
hyopgedOen het toe sy motorverledeDon
derdagnaby KuilSJVier met klippe bestook
is. .

- By die Universiteitvan Natalgebruik die
polisiedonshaelom'n groepstudenteby die
Universiteit van Natal uitmekaaf te jaag.

Dieonluste-polisie, gerug
steundeur Weermageenhede,
het Woensdag rubberkoeels
metlewendige ammunisie va
vangingevegte watdwarsoor
dieKaapse Vlaktegewoed het,

Talle mense is gister na
diepolisie-optrede deur fami
lie en vriendevermisen daar
wordgevreesdat hulleookin
diegeweld doodisofinpolisie
aanhouding is. Volgens die,
komrnissie is minstens 724
mense sedert die begin vaiL, '
die verset- en anti-verkie-'
singsveldtog in aanhouding "
geneem.

In die proses het die ver
kiesings vir die Huis van
Verteenwoordigers byna tot
stilstandgekom en bittermin
kiesershet dit nabydie stem
busgewaag. In Mitchell's Plain
byvoorbeeld was die stem
persentasie skaarseenpersent,

Landwyd
DieMenseregte-kommissie

se in sy verslag dat minstens
tienvergaderings en betogings
dieafgelopedriedaedentdie
polisieopgebreekis. Hiervan
het net een vreedsaam ver
daag.

Volgens die polisie se
.onluste-verslagen die moni-
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Eerste vir jou.

GOUDSTORMLOOP 7
KRY'N SORGSERTIFIKAAT NOU!

(Net Rl0)

en (indien u wil) neern deel in die GOUDSTORMLOOP 

'n _Miljoen wag omgewen te word en nogbaie meer
1ste PRYS R1 000 000 • 2de PRYS R100 000 • 3de PRYS R50 000

4dePRYS R10 000 • 12PRYSE R5 000 • 100 PRYSE R1 000 • 100 PRYSE R500
• Belangrik 30%van totale kaartjieverkope indien die mikpunt nie bereik word nie

• Reels verskyn op die keersy van elke sorgsertifikaat "
INSKRYWINGS VERVAL: 21 ste OKTOBER 1989

OPENBARE TREKKING VIR 16 FINALISTE: 21 ste NOVEMBER 1989"
FINALISTE KOMPETISIE:25th NOVEMBER 1989 (EERSTE NASIONALE BANK 300.000 P"ERDEWEDREN 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.

JIMMYBARRY

1. HOE OU SAL OPERASIE HONGER IN 1990 WEES?

I 1000 II 100 II 10

2. WAlTER RIVIER SKEI SUID·AFRIKA AND ZIMBABWE?

I VAAL II LIMPOPO" 11r---FI-SH- -

3. WAT IS DIE NMM VAN HRSTE NASIONALE BANK SE OUTOMATIESE
TELLERS? .

BOB -111-_11'----_-_-

OM DEEL TE NEEM IN GOUD STDRMLDDP 7
- ANTWOORD ASSEBLIEF HIERONDER.

MERK DIE KORREKTE ANlWOORD MET'N ·X·

DEBITEER ASSEBlIEF MY VISA/MASTERCHARGE/DINERS/AMERICAN EXPRESS

KREDIETKAART MET DIE WAARDE VAN R .

KREDlETKAART NR.BOEKE VAN 10 SORGSERTIFIKATE TEEN R90 PER BOEK

VOORLETIER

VAN

ADRES

PDSKODE

TElNR,

TElKODE

MERK ASSEBlIEF MET'N (XI INDIE VAKKIE IJAlINEEI
OF UWIL DEELNEEM AAN GOUDSTORMLOOP 7. l.::J
STUUR ASSEBLIEF SERTIFIKATE TEEN Rl0,DD ELK OF R90 VIR 10

STUUR ASSEBLIEF

vw HANOTEKENING : VERVAL DATUIVi- : : ..
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FOKUSOPSKEMERHlNDERS

VryeWeekblad, 8 September1989

Nuwehoop vir
Hillbrow se
skemerkinders

uitbuiting en kan hulle onwetend betrek
word by 'n dwelmnetwerk waar 'n volw
assene hulle salbetaalom 'n 'onskuldige'
pakkie af te lewer.

Gomsnuiwery kom wyd voor. Baie
kinders se gom help hulle deur hongerte
en 'n lang, koue wintersnag.

ColinPhungula, bestuurder van 'n tehuis
vir skemerkinders,se mense maak 'n fout
om te dink kinders loop weg na Hillbrow
op soek na rykdom en geluk. Hulle vlug
weens nagmerrie- en onuithoudbare om
standighede by hul ouerhuise.

So byvoorbeeld leef baie weens' ar
moedevan hoenderafval,pap en waterby
die huis,Op straatkan hulle minstensvars
brooden melk elkedag m'ethulbedelgeld
koop.

Vandag gaan die jong inwoners van
Twilight Children gereeld terugstraat toe
- om ander skemerkinders te gaan werf.

,1

9

Hulle vertel hulle van 'n nuwe lewe, van
gesonde kos, 'n warm slaapplek en 'n
nuwe skool.

Jacobsen het een goue reel: geen kind
war by die tehuis aankom, wordweggewys
of geblameer vir sy verledenie.Diemeeste
van die kinders is afkomstig uit aanlig
gendetownships,maar daar isook weglo
pertjies van so,ver as Zimbabwe.

'n Tipiese oggend in Twilight Chil
dren begin om half-sewe wanneer die
kinders opstaan, gaan stort en die slaap
saalornskep indieeetkamer. Ontbytbestaan'
hoofsaaklikuit pap, melk, tee of koffie,

Die kindersgaanbyna almal skool by
'n kerk sowat een kilometer verder. Die
skoolprogramme word aangebied deur
Streetwise, 'n organisasie wat hombeywer
vir die rehabilitasie van onder meer
skemerkinders. Diesillabeswordspesiaal
aangepas vir kinders wat in baie gevalle
nog nooit enige formele onderrig gehad
het nie.

In die rniddae speeldie seunshoofsaak
lik sport, oor naweke besoek hulle 'n

.plaasnaby Halfweghuis terwyl 'n private
skool hul toelaatom in die somer daar te
swem.

Die deur van die tehuis sluit elkeaand
om ses-uur. Dan moet al die kinders tuis
wees.Kos worddeurprivate organisasies
voorsien terWyl alleetesdeurhuishoudkun
diges goedgekeur is.

"Ons besef die omstandighede hier is
alles behalwenormaal.Ons behoort eint
lik •n tehuis inSowetote he, maarvan die
ouerseuns weierom na 'n townshipterug
te keer. Hulle wil hier bly en werk," se
Jacobson.

Na raming is daar sowat9 000
skemerkinders in Suid-Afrika. Hulle

woon op straat sonder hoop en
sonder toekoms met net een doel

voor oe: om aan die lewe te bly. Maar
nou is daar nuwe uitkoms: Twilight

Children, 'n tehuls vir hawelose
kinders in Kotzestraat in Hillbrow.

Hier word geen vrae gevra, eise gestel
of verwyte rondgeslinger nie.

JACQUES PAUW het die tehuis
besoek en KATE VERE-DAVIES het

die foto's geneem..

DIS dagbreek in Hillbrow. Ournensgesiggies,
verwrongedeur bottelsgomen koue wintersnagte,
ontwaakuit hul slaapplekkein Hillbrowse stegies,
woonstelkeldersen sypaadjies.Laag op laag ver
flenterde klere word reggeskud en hier en daar
word 'n vuur aangesteek.

Teen agtuur die oggend isdaar langs elke
parkeermeter 'n kind op sy pos. Voor die super
marktedrom nog 'n groep saamom inkopiesakke
te dra en 'n ent verder bedel 'n kind langs 'n
boereworsstalletjie.

Dis Hillbrow 'se skemerkinders - of twilight
children soos hulwereldwyd bekend is. Ontwortelde
kindersvir wie die straat 'n huis en tuiste geword
het.

Na raming is daar tussen 5 000 en 9 000
skemerkinders in Suid-Afrika, waarvan sowat1 500
in Hillbrow is. Hulle ouderdomme wissel tussen
tien en agtien jaar.

•nOnlangse studietoondat25persentvanhulle
ongeletterd is en 20 persent byna ongeletterd is.
Minderas 'n kwartkan sonderproblemeweerin 'n
gewone skool toegelaat word. Meeras vyftigpersent
ly aan wanvoeding.

Prof Linda Richter, kliniese sielkundige by
Unisa, het onlangs bevind dat hoe langer die kin
dersop straat spandeer,hoekleineris diekansedat
hul opvoedkundig weer gerehabiliteerkan word.

Hul verloor die vermoe om te konsentreer en
die oorlewingstrategieewat hul op straat aanleer,
maakdit vir hulle onmoontlikom weer aan te pas
by die dissipline wat
van 'n gewone skool
of huislewe vereis
word.

Diekindersleerdie
straatgewoontes baie
vinnigaan: daar is die
generaals wat elkeen
sy dosyn of wat
parkeermeters besiten
dit aan onderdane

, "uithuur", ander wat
R20 of meer per dag
verdien deurklein, vuil
handjies na simpatieke
verbygangers uit te
steek en 'n onge
looflike oorle
wingsvermoewat die
jongstekinders in staat
stelom die koudste wintersnagonder' n
hoop ou koerante te oorleef.

Maar daar is nog 'n manier vir die
skemerldnders om diestratevanHillbrow
teoorleef. 'n Geleentheidomweerkind
te wees: te speel, te lag, te leer.

Sommige verwys daarna as die
"Wonderwerk van Kotzestraat". Dis 'n
ou gebou wat eens 'n skuilplek vir
boemelaars was voor 'n paar mense
besluit het om 'n tehuisvir skemerkin
ders te vestig. Die gebou is skoonge
maaken badkamers is gebou.

Vandag is Twilight Children 'n
.rniemes van bedrywighede. 'n
Kosskoolatmosfeerheers'- stoele word
rongeskuif en die etenstafelwordgedek
terwyl 'n radio in dieagtergrondbler en
jong seunstemme opgewondepraat.

"Ons probeer om menselewens van
onpeilbare smart en selfvernietiging te
red.Moenie laatenigiemandjouprobeer
vertel dit is onmoontlik nie. Dit is weI
baie, baie moeilik," se Greg Jacobson,
die vise-voorsitter van die Twilight
Children-organisasie.

Jacobson, self 'n inwoner van
Hillbrow,loop gereeldindieaandedeur
die strate van Hillbrowom met skemer
kinders te gesels. Hy ken die meestese
name en hulle noem hom "Mr Greg of
The Shelter".

Die koms van Twilight Childrenhet
meegehelp om diemisdaadsyfer, magspel
en verwaarlosing van skemerkinders in
Hillbrow te verlig. Vroeer was daar 'n
baieduidelikemagstruktuuropdiestrate
waar 'n "generaal" in beheerwasvan 'n
groep kinders. . '

'n Jong seun wat in Hillbrow aan
gekomhet, het hom by 'n generaalaan
gesluit. In ruil vir betaling aan die ge
neraal het hy beskerrning en 'n paar
parkeermeters gekry om te beman.

, VolgensLindaRichterisdieskemer
kinders baie blootgestel aan seksuele
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MENSE

Dumas se god glo nie aan apartheid nie

Protea Pick n Pay Sentrum
Highstraat

Brlxton'
(011) 837-793819

begin. Gelukkig het 'n paar onmid
dellikbedankendieresvandieregses
in November verlede jaar,"

'n Afvaardiging van die ring OOt
die kerkraad se herroeping van die
vroeere besluite ongeldig verklaar
en die statusquo herstel. Gesarnent
like dienste kon weer gehou word,
maar Dumas sukkel steeds om sy
gemeentegrense uit te breiombruin
mense gemeentelede te maak. ,

Intussen is die pastorie verkoop
, enblyDumas roo insyeensIaaPauner

woonstel. 'n Nuwe woonstel wat hy
vroegvandeesrnaand moesbetrek,is
,hom geweieromdatdieeienaaruitge
vindhetdatswartmensehomgereeld
besoek.

"Ek werk nou vir die helfte van
mysalaris,watminderasRl500per
maand is. As die gemeente bankrot
raak, is dit verby met my in die
blanke kerk. Geen ander gemeente
sal my wil he nie. .

"Maarhierwilekbly totmywerk
klaaris.Almalhetgesedisonmoont
lik om te doen wat ek hier gedoen
het, Hier het ek die valse rus-en
vrede-teologie van die NG-Kerk in
versoening en byna-eenwording
omskep. '

"Ekkan nie die kerklosnie, want
hy moet beveg word. As ek hier
weggaan, neemdie regsesweeroop.
Dan'sallestot niet, In Godse 00 kan
hierdiegemeente, al is hyhoearm en
bankrot, diegemeente van Godword."

*12 MHZAT
R3800,00
101Sleutelbord
640kRAM
1,2 MEG Siapskyf,
Multi 110 Kaart
14"

\ Dubbelfrekwensle
MONITOR
20 MB 5eagate
Hardeskyf

,Intydse Horlosle
Serlepoort
Parallelpoort
8 Ultbreldlngs

Epson LX eeo vir

slegs R765,OO

Beginners pakket
4.7 tot 10 MHZ xr
256kRAM

. 360k Siapskyf-aandrywer
84 sleutel sleutelbord
12 dulm dubbelfrekwensle
Monitor en Hercules-eya
kaartopsle.
100 Diskethouer
10 Sagte skywe
SLEGS R1 595,00

*10 MHZXT
,R2695,00
101Sleutelbord
640kRAM
360k Siapskyf
12"
Dubbelfrekwensle
SkermCGA&
Hercules.
20 MB 5eagate
Hardeskyf
1 Parallelpoort
8 Ultbreldlng

Onthou
ons klop enige ander
geskrewe kwot~sie!

Vir die anerbeste
rekenaarpryse in
Johannesburg!

hetom die kerkdeurecop tekry, dat
hy sy kerkraad verleien howealles,
rasse-verhoudinge versteurJ

"Die volgendeoggendwas twee
ledevan dieringdaar ommyvanmy
pligte te onthef.

"Ek mag nie verder gepreekOOt
nieen hetvan daardieoomblik afnie
salaris gekry nie, Hullewounog vir
mybid en 'nstukkielees,maarekhet
geweier,"

'n Nuwearegse kerkraad is 880

gestel wat wouhe Dumas rnoet onmid
dellikdie pastorieook ontruim,Toe
hy kart hierna op appel deur die
Suid-Transvaalse Sinodeonskuldig
bevind word, het hulle geweierom
dit in die kerk af te kondig. Alle
vorige besluite oor gesamentlike
dienste, nagmaal en ouderlinge is
herroep.

Hoewel hy onskuldig bevind is,
mag hy nie weer in dieselfde ge
meenteaangestelword.Hywasbloot .
weer beroepbaar, maar geen ander
gemeente wou Dumashe nie.

Dit het uiteindelik 'n aansoekin
die Hooggeregshof gekos om hom
terug op sy pos te kry. Dieselfde
oggendwat die ringhomherstelhet,
het die kerkraad hom weer van alle '
ongerymdhede aangekla, Die ring________.. het dit verwerp.

"Ek was terug by squareone. Ek
het dieselfde kerkraadas voor 1983
gehad en my goeie werk was on
gedaan, Ek moes weer van vooraf

Foto: Jacques Pauw
watsoosDumasgevoelhet,is mihul
studies Sendingkerk toe of na die
NG-Kerk inAfrika. Dumas hetbesluit:
om in dieblankekerkte bly,wat hy
as sy sendingveld beskryf.

Uiteindelik het hy in 1983 in
Germiston-Sentraal beland. Die
gemeente, toe reedsbaie arm en met '
'n dalende ledeta1, kon nie 'n pre
dikant kry nie.Dumas hetbesluitom
hulle Uil te help.

Die wysgere in die kerkraad het
onmiddellik hul wenkbroue vir die
nuwe dominee se versoenings- en
eenheidspreke gelig. Hulle het hom
gou gewaarsku: dominee, hou aan
met die linkse praatjies in die kerk,
en ons bedank.

Needisreg broers,dan moetjulle
maargaan.Hulle het toe bedank.

.Met 'n nuwe, meer verligtekerk
raadhetDumasinJunie1985sykerk
in beginsel vir almal oopgestel en
met gesamentlike dienste met die
bruinen swartkerkbegin.Korthier
na het die kerkraad ook toegestem
datbruinlidmatevandie"oulokasie"
buiteGermiston byholle Ironinskakel

Vroeg in 1987 het Dumas
voorgesteldat'nbruinwerker, Nicky
Cassaro, wat die kerkdiensteelke
Sondag bygewoon het maar nie 'n
lidmaatvan die bruinkerk was nie,
gekatkiseeren aangeneemword Die
kerkraadhet dit aanvaar,

Kart hierna het die ring tussen
beidegetreeen ditverbiedomdatdit
-kwansuis verdere onrus in die ge
meentesou veroorsaak. Hy mag in .
die wit gemeente kalkiseer, maar
moetindieSendingkerkaangeneem
word.Dumashethullebeskuldig dat
hulle rassisties is. Cassarn het
padgegeeen begindrink.

Heelwat lidmate het in hierdie
daepadgegee naGermiston-Suid waar
daar 'n regsgesinde predikantwas.

Benaandin 1987, terwylDumas
'n biduurin die township gelei het,
hethybesluitdat hydie swartmense
nog nouerby die gemeente wil be
trekenhetvoorgestel dat Josephvan
Oudtshoring as ouderling aangeneem
word.

Weereenshet die ring ingegryp
en gese Van Oudtshoring mag nie,
hy's buitedie gemeentegrense. "Ek
OOt vir hullegese hulleis liefdeloos
en diskrimineer. Josephis bruin en
magniein'n witgroepsgebied woon
nie, daarom is hy buitediegemeen
tegrense."

Dumas is aangekla en daaraan
skuldigbevinddathyvalsegetuienis
predik, diekerleiding lasterdeur hulle
rassistete noem, dat hy 'n obsessie

"Toe het ek
hatuurlik
nog nie

geweetvan
aldie

gekonkel in
diekerk

nie."

ele in Suid-Afrika'n boodskap van
eenwording en versoening.

En in 'n gemeente bedreig deur
bankrotskap en ondergang, hethysy
eie salaris met die belfte verminder
omdiegemeente880 diegang te hou
enleefnouin 'nkarig-gemeubileerde
eenslaapkarnerswoonstel in die suide
vanGermiston. Diepastorie isvedroop
om geld vir die gemeente te kry.

Pieter Dumas,is gebore op die
wynplass Jacobsdal (bekend vir sy
uitstekende pinotage) netbuiteStellen
bosch.In plaas van wynboer word,
OOt diejongDumasbesluitom liewer
predikantte word.

"Ek dink dit was maar die ding
oor die sin van die lewe wat my laat
teologiedoen het, Erfplaseen mense
vervalen wordstof.Dithet die lewe
nogalsinneloosgemaak. Toe het ek
natuurliknog nie geweetvan al die
gekonkelin die kerknie."

Dithet Dumasuiteindelikelf jaar
geneemom predikantte word. "Ek
het nooit gedruip nie, net gestaak.
Altyd oor Grieks en Hebreeus. Ek
het vyf jaar aan my BA-graad ge
swot,en toe nog nieGrieks II gehad
nie,"

Die kweekskooljare was
6ntstuimige jare. Dumashet die lig
gesien en besluit dat hy hom op
geregtigheid en eenwordingvan die
vier NG-Kerke gaan toespits.

"Ek glo skeiding wek
vervreemding, watop sy beurt haat
en geweldverwek.Apartheid is die
duiwelin die kerk.Ditdruis direkin
teen die liefdesversoening van God.
Dit is duiwels en wek haat in plaas
van Iiefde, Die kerkaenbid 'n ander
god - die apartheidsgod - as 'ek."

Symede-studente woovanDumas
weet: "Watde duiwelsoek jy in die
kerk? Jy is 'n Judas." Baie dosente
het sy oortuigings gedeel, maar
gewaarsku: "Pas Op Dumas. diemense
is nognie gereed hiervoornie,"

Diemeesteanderjongpredikante

Pieter Dumas, NG
Kerk-predlkant

van Germiston, is
al rebelle-prediker,

loenaar en
lasteraar genoem.

Hy is al van sy
pligte onthef en sy

kerkraad het 'n
slag of wat

bedank. Hy meen
die NG-Kerk
aanbld die

verkeerde god 
die apartheidsgod.

Dumas preek
versoenlng en

eenwording van
die kansel af en
beywer hom,vir

gekleurde Iidmate
vir sy kerk. Hy is
vir baie mense 'n
baken van moed

en krag in die NG·
Kerk. JACQUES
PAUW het met

hom. gaan ge5Ols.

"EN ek biddatalrnal ten mag wees..."
Op die preekstoel staan' Pieter

Dumas, prediker van die NG-moe
dergemeente opGermiston. Sylang,
swarthare hanglosoorsy togaen sy
donker o~ draai oor die gemeente,
Daar is bruinmense in die kerk en
daar is witmensein die kerk,

"En ek bid dat daar versoening
tussenons mag wees..."

Die gemeentesit doodstilen lui
ster, 'n Bejaarde vrou glimlag vir
domineeen 'n geharde ondersteuner
van 'n regse partyknik instemmend
sy kop. Die bruinmense kyk stip na
hulleraar.

"En ek bid datonsalmaleenvan
diedae deurdie liefdebymekaarge-
bring mag word..." .

Dieouderlingsbankisleeg.Indie
middelvan die kerk sit Josephvan
Oudtshoring, dieeerstebruinman om
as ouderling in 'n wit NG-kerk
aangewys teword,Maarweenskerk
reels maghynognieopsyregteplek
sit nie.

"...want dit is hoekom ek hier
voor u staan."

Die predikant en die bruinman
kyk vir mekaar.

Pieter Dumas is al baie dinge
genoem: helle- en rebelle-prediker, .
Judas, moeilikheidmaker enopstoker,
lasteraarvandiekerkleiding.Ioenaar
en nabootservan Christus.

Hy is al 'n slag van sy pre-.
dikantspligteonthef,skuldigbevind
omdat hy 'n obsessie het om die.
deure van die kerk oop te kry, sy
kerkraad verlei het om sy heillose
weg te volg en die kerkleiding ras
siste genoem heL

Op sy beurtsehydieNG-Kerk is
'n liegkerk omdathulle die mens in
plaas van God aanbid, die wee van
die bose bevorderomdathulle haat
in plaas van liefde verkondig en 'n
geweldigesondebegaanhettoehulle
eenkerk in vieropgedeel hetnetoor
ras. '

In sy eie gemeente hetdie ker
kraad al 'n slag of wat bedank, talle

, beswamdegemeentelede hetpadgegee
enmede-leraarsvra:hoekanonsvan
Pieter Dumas ontslaeraak?

Sy sonde?
Hy weier om te aanvaardie kerk

is "toe" of dat hy nie bruinmense
buite sy gemeentegrense as lidmate
mag aanvaacofasouderlinge aanstel
nie,

HypredikSondagnaSondagvan
eenvan die konserwatiefste preeksto-
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dit 'n witrnens uitbeeld nie, Die'
Boesmans het nie altyd hulle kleure
realisties gebruik nie. So is daar baie
voorbeelde van rooi, wit en swart
olifante.

Daar is in elk geval in die Snider
Afrikaanse rotskuns baie ander
voorbeelde van wit figure wat sonder
twyfel Boesrnans uitbeeld.
, Belangriker nog, net bokant die

"Wit Vrou" is 'n skildery van 'n
wildsbok met 'n mens se agterbene
wat sekerlik nie letterlik vertolk kan
wordnie.

Die Wit Vrou en die ander figure
in die Brandbergis Boesman-rotskuns.
Treffend, maar nie verskillend van
enigeander Boesmankuns in Suider
Afrika nie.

Die mite van die Wit Vrou van die
Brandberg kan dus geignoreer word.

'God het dit daar geplaas'
DIE Boesmans In die Kalahari Is nle

die nasate van die kunstenaars In
die sulde nie. Hulle maak nle

rotskuns nle, en het geen tradlsle
daarvan nle. Volgens Lewis-Williams,

en Dowson is daar wei 'n paar wat
bewus Isvan skliderye In die

Tsodilo-heuwels, maar - soos '
Megan Biesele gevind het - se

hulle dat god dlt daar
geplaas het. Die kunste-

naars In die sulde -
\' wat as gevolg van
\ kelonlsasle

ultgesterf
het - se '
tale het

heeltemal.
verskll met
die van hul

woe
stynbroers.

Die Wit Vrou van die Brandberg (p 5)

end baie meer aandag as die skildery ,
.self',

Toe Smuts Breuil se afbeelding
van die skildery sien, het hy glo gese:
"You have upset all my history...
When you' publish these paintings,
you will set the world on fire and
nobody will believe you." (p 5) ,

Breuil se Wit Vrou is die wereld
ingestuur en het baie mense verlei.

Hy het egter 'n paar lelike foute
gemaak.

Die Wit Vrou van die Brandberg
is nie wit of 'n vrou nie. Onlangse
ondersoeke het aangetoon dat diefiguur
'n penis het, en 'n pyl-en-boog dra 
sonder enige twyfelmanlike toerusting.
Die Wit Vrou het ook nie Mediter-

, reense gelaatstrekke nie en die feit
dat die onderste helfte van die figuur
in wit geverf is. beteken glad nie dat

DIEBoesmanbehoorttotdie sogenaamde Khoisan-groep, watuitdie Khoikhoi enSan
ofBoesman bestaan,DieBoesmans beskiknieoor 'n woordwatna hulselfas 'n enkele
groepverwysnie; elke groep het sy eie woord. .

So byvoorbeeld verwys 'n groep in die noorde van Namibiaen'Botswana - onder
antropoloe bekendasdie!Kung-nahulselfasZufhoasi wat 'voltooidemense' betek~n.

Diewoord 'Boesman' isafgeleivandieNederlandse 'Boschjesmans' wat indie 17e
eeu gebruik is om na al die groepe,die !Kunginkluis, te verwys. ..

Sommige mense ineendie woord 'Boesman' is beledigend en assosieerdlt met die
ou rassistiese beskouing van die mense. In Images of Power wysLewis-Williams eli
D~wson daarop dat die woord'San' - 'n Nama-KhoikhQi-woord - 66k negatiewe
konnotasies het.

Die Namas het die woord nie net gebruik om na die oorspronklike jagters van die

1
subkontinent te verwysnie, maarna eni.ge ver~de, ~~ddelose m~nse. ~!e skrywers
haa!Mathias Guentheraan waarhy se die woord San IS oak gebrUlk om theflotsam
andjetsamof the pluralist societyof the Cape" te beskryf. .

Dieskrywers het egterbesluitom die meerbekende 'Boesman' te gebrwk,maar se
duidelik dat hulle dit sonderenige beledigende ondertone doen.

*Insy studie: The !Kung in theKalahari Exchange: AnEthnohistorical Perspective,
regverdig RobertJ Gordonsy gebruikvandie woord'Boesm~n' s6:

"I will,however, continue to use ,the tenn because accordmg to Hahn (1870) and
Nienaber (1952)... the tenn is derived from the' Dutch Bossiesman, which meant
'bandit', a termthattheydidnot achieve bylivingin the splendid.invigor~ti.ng isolation
of the Kalahari. I continue to use the tenn Bushman becauseI thmkthat,It IS necessary
to make banditryrespectable again," ,

(Camel Schire (red), Past and Presentin Hunter-Gatherer Studies.Orlando: Aca-
demic Press) ,

Praat ODS DOg van Boesmans?

Breuil Maack se afbeelding van die
skilderygesien, maar nie die skildery
Aelf nie, Gedurende die Tweede
Wereldoorlog is hy weer in Suid
Afrika en bestudeer foto's van die '
skildery, Hy skryf aan die destydse

, eerste minister, genl JC Smuts:
: "Isend you the portraitofacharm
ing girl, who has been waiting for us
on a rock in the Brandberg range for
'perhaps three thousand years; do you
"think it well to keep her waiting
much longer?" (p 6)

Dis nie waar Breuil se rornanti
sering opgehou het nie. Uiteindelik,
in 1947, slaag hy daarin om by die
Brandberg uit te kom. _
. Die berg lyk vir hom SoOS die

rufnes van 'n Griekse of Minoiese
stad, en sy ontberings om by die
skildery uit te kom, ontvang op die ou

Die wit koloniste met hul super
ieure koloniale mentaliteit wou
natuurlik nie aanvaar dat die ':primi
tiewe" Boesman oor die verstande
like vermoens beskik het om ook
kuns ~ pleeg nie. Ander kunstenaars
moes gevind word.

So het een van die invloedrykste
'kenners' vim pre-historiese kuns in
Europa, Henri Breuil, byvoorbeeld
gese dat hy onder meer Feniciese en ~

Mediterreense figure in Suider-Afri
kaarise rotskuns kanidentifiseer. (Erich
von Daniken irnpliseer in een van sy
talleeksoliese teoriee dat die skildery
'n besoeker uit die ruimte afbeeld!)

Die skildery wat gelei het tol Breuil
se skouspelagtigste flater, die soge
naamde "Wit Vrou van die Brand
berg", het 'n legende geword. 'n
Legende wat navorsing oor Boes
man-rotskuns baie skade berokken
het.

. Dieskildery isin 1917 deurRein
hardt Maack ontdek. Tydens 'n be~

so~ aan Suid-Afrikli in 1929 het

Brandberg "

IN 1655 het Jan van Riebeeck 'n
ekspedisie onderleiding vanJan
Wintervogel uitgestuur om die '
gebied noord van Kaapstad tegaan
verken.Wintervogel ensyekspe
disie was die eerstewit koloniste
in Suid-Afrika om met die Boes
mans in aanraking te kom. Win
tervogel was nie juis bemdruk
nie. Terug in die Kaap het hy
hulle beskryfas baie kleinmen
sies,wild, sonderhutte, beeste of
enigiets in die wereld,

Twee honderd jaar later, in 1856,
het die sendeling Henry Tindall 'n

. Kaapse gehoor van die Boesmans
vertel: "He has no religion, no laws,
no government, no recognised au
thority, no patrimony, no 'fixed
abode...a soul, debased, it is true, and
completely bound down and clogged
by his animal nature."(p 4)

Terloops, Tindall was nie baie
suksesvolinsypogings om die Boes
mans tot die Christendom te bekeer
nie.

SedertWintervogel en Tindall het
rassistiese wanopvattings van die
Boesman opgestapel. Die Boesmans
is beskryf as eenvoudige en kinder

,like mense, nie in staat tot abstrakte
denke of simbolisme nie. Daar was
selfs skrywers wat gese het dat die
Boesmans nie tussen mens en dier
kan onderskei nie.

Teen die einde van die 1ge eeu
som die historikus George McCall
Theal die Boesmari s6 op: "(They)
were of no benefit to any other sec
tion of the human family, they were
incapable of improvement, and as it
was impossible for civilised men to
live on the same soil with them, it
was for the world's good that they
should make room for a higher race".
(p 4)

vertel. Hy het hulle toe gevra om
hul visioene te teken, en groot was
sy verbasing toe hul tekeninge so te
se identiese weergawes van die van
Westerse proefkonyne was.

Die gevolgtrekking dus: Sekere
beswymingervarings is universeel,
en die Boesman-sjamaans het daar
die universele -ervaring op die
subkontinent se rotse geskilder. (p
60)

* 'n Baie interessante boek oor
die magiese kragte van sjamaans is
Ernesto De Martino se Primitive
Magic: The psychic powers ofsha
mans and sorcerers, Prism Press.
Dorset; 1972.

. }

'n Omvangryke nuwe boek oor Boesman-rotskuns, getiteld Images of
Power,Understandin'g Bushman Rock Art, het pas by Southern Book

Publishers (R49,99 + AVB) verskyn, Die skrywers, David Lewis
Williams en Thomas Dowson, albei lede van die Rotskuns

navorsingspan van die Departement Argeologie van die Universiteit
van die,Witwatersrand, verwerp die ouer vertolkings van die skilderye

en 'stel 'n nuwe benadering tot Boesman-rotskuns voor. RYK
HATTINGH bespreek die boek. (Aile inligting, foto's en Iyntekeninge op

die blad, behalwe waar anders vermeld, is uit die boek.)

I

dervindinge baie dieselfde moes
wees as die van ander sjamaans
en Westerseproetkonynewataan
die, neuro-psigologiese eksperi
mente deelgeneem het,

Die relevansie van die navorsing
tot sjamanisme word verduidelik
aan die hand van die Tukano in
die Amasone-stroomgebied wat

, gereeld die verdowingsmiddel yaje ;
(Banisteriopsis) gebruik,

Geraldo Reichel-Dolmatoff het
die mense gevra om hom van hul
ervaring van die verdowingsmid- I,

del te vertel. Hulle het hom van
die drie stadia, wat ooreenkom
met die laboratoriumbevindings,

FOKUS OP SUIDER.~RlKAANSEROTSKUNS
"People do evil and fight

When they have grown fat
After rain has fallen"

, I

Ol§!kwain,WilheimBieek se Brandberg se Wit
Informant (p 110) t

Vrou het baie
wetenskaplikes verlei

I '
t
I

lusinogeen LSD gedoen is, verskil
die veranderinge in bewussyn wat
deur die middel veroorsaak word
nie veel van die veranderinge wat
deur ander verdowingsmiddels ver
oorsaak word nie,

Wat meer is, bewussynsveran
deringe as gevolg van sensoriese
verlies, pyn, ritmiese beweging of
klank, intense konsentrasie, hiper
ventilasie en in' sommige gevalle
selfs skeelhoofpyne, volg almal
dieseIfde patroon.

Dit beteken dat Boesman-sja
maans, wat nie so sterk gesteun het
op hallusinogene soos sjamaans in
ander werelddele nie, se on-

'- .

D!e beswyming ts 'n t»
unlversele verskynsel

Somaak
•sjamaans

gesond

VOLGENS Westerse navorsers
kan die beswyming in drie fases
verdeel 'word. Navorsers, onder
leiding van Ronald Siegel, het die
ontdekking gemaak gedurende
'n neuro-psigologiese ondersoek
na veranderlike bewussynstoe
stande.

Omrede sjamanisme gegrond
is op veranderlike bewussynstoe
stande, is dit uiters belangrik om
dit te verstaan. .

Daar is natuurlik talle faktore
wat 'n mens se bewussyn kan
beinvloed.

Hoewel die neuro-psigologiese
eksperimente meestal met die hal-

Oit is em vandieduideliksteBoesman
skilderye van 'n sjamanistiese
genesingsritueel. In die middelle 'n
persoon op die naat van sy/haar rug
met die kniee opgetrek, terwyl 'n
sjamaan hom/haar die hande ople.
Die twee word omring deur 'n
halfmaanvormige Iyn wat of 'n hut of
n voorin diegrand - c/e(Idie dansencJe
mans veroorsaak - kan voorstel. Dit
hoef egternie 'n 'realist/ese' funksie
te vervul nie.

Die pyle hoef nie noodwendig
, 'werklike'pyle voor te stelnie, omdat

die Boesmans nooit gevaarlike
voorwerpe laat rondle nie. Dis heel.

,moontlik 'pyle van siekte': klein,
onslgbare pyltjles wat deur bose
shjamaans om bose redes In mense

, geskiet word. In die geneslngsritueel
trek die sjamaan die pyltjies insy eie
Iyf in en werp dit later weer uit. ,
. Hie al die genesingsdanse is
sirkelvormlg soos die een nie. Soms
dans die sJamaan in die middel, terwyl
die vroue om hom sit ofstaan en die
ritme van die dansklap.

Sommlge skllderye wys egter die
dansers In 'n lang ry. Ole skllderye
moet egter nie as 'n fotografiese
afbeelding van die werklike dans
aanvaar word nie, maar eerder as 'n·
ver-beelding van die sJamaan se
bevoo"egte, perspektlef op die
'werlelike' en die 'oowerlclike'eJemente
van die beswymingsdans. (p 38)

LEWIS-WILLIAMS en Dowson se onomwonde dat 'n grondige kennis van
, die Boesman segewoontes en rituele noodsaaklik is as 'n mens enigsins sy

kuns wil verstaan. Hulle poog dus as 't ware om deur die Boesman se oe na
die kuns te kyk.

Daar is algemeen aanvaar dat die Boesman se gewoontes en kultuur saam
met hom uitgesterf het in die vorige eeu. Gelukkig, danksy die toewyding van
'n paar rnense, het dit nie gebeur nie.

Baie van die Boesman se gewoontes, wat deur Lewis-Williams en Dowson
gebruik is om hulnuwe benadering tot Boesrnankunste formuleer, is in die
1870's neergeskryf deur dr Wilhelm Bleek en sy skoonsuster, Lucy Lloyd.

Wilhelm Bleek was 'n Duitse linguis wat oorspronklik onder /Xam-mis
dadigers uit die Kenhardt-distrik, wat in Tafelbaai moes help om die nuwe
hawehoof te bou,gewerk het. Van hulle het hulle gesinne saamgebring en by
die Bleeks in Mowbray gewoon.

Bleek en Lucy Lloyd het meer as 12000 bladsye woordelikse weergawes
van die lXam-Boesman se gewoontes, rituele en mites neergeskryf.

Bleek het sy eie fonetiese stelsel ontwikkel en die Boesmans se verlellinge '
noukeurig op een kant van die bladsy met 'n direkte Engelse vertaling
langsaan neergeskryf. Die /Xam-taal op die 12000 bladsye bestaan nie meer
nie,maar danksy die Bleek-gesin se ongelooflike toewyding, praat dit steeds
met ons.

In 1873, terwyl die Bleeks besig was om 'n waardevolle toekomstige bron
voor te berei, hetgebeure in Natal aanleiding gegee tot 'n ander bron.

Die hoofman van die Hlubi's, Langalibalele, het geweier om sy mense se
vuurwapens te laat registreer. Hy het vergelding gevrees en in Lesotho gaan
skuil. 'n Oos-Kaapse magistraat, Joseph Millard Orpen, is deur die Natalse
regering aangeseom Langalibalele te geen soek. 'n Jong Boesmangids, Qing,
is saam. Orpen het Qing se vertroue gewen en neergeskryf wat die Boesman
hom in die aande om die vuur vertel het.

Orpen het Qing se vertellinge gepubliseer en toe Bleek die artikel die
eerste keer sien, het hy gewys op die verbintenis tussen die Boesman se
gewoontes en sy kuns.

Maar ondanks Bleek en Orpen se werk, het navorsers nie veel aandag aan
die bronne geskenk nie. Volgens Lewis-Williams en Dowson was dit die
geval omdat die bronne so moeilik verstaanbaar is. Volgens die skrywers is
daar geen ooreenkomste tussen die verduidelikings van die Boesmans en
Westerse interpretasies nie. Die uitsprake - deur Boesmans in hul eie konsepte
en taal- is, net soos hul rotskuns, moeilik om te ver-taal sodat Westerlinge
kan verstaan wat eintlik bedoel word. '

As voorbeeld van die probleem waarmee die Westerse navorser worstel,
gee die skrywers die volgende voorbeeld:

Orpen wouby Qing weet wat die skilderye van die mans met ribbokkoppe
beteken,Qing het geantwoord: ''They were men who had died and now lived
in rivers, and were spoilt at the same time as the elands and by the same dances
ofwhich you have seen paintings." (p 29) ,

In die verlede is Qing se verduideliking vertolk as sou dit verwys na
mitologiese geeste war onder die water woon. Lewis-Williams en Dowson
verwerp die interpretasie en stel voor dat 'n mens dit metafories vertolk.
Volgens hulle bevat Qing severdriideliking drie belangrike metafore (dood,
onderwater, bedorwe) watons meer vertel omtrentdie godsdienstige dans wat
die mens met die eland verbind.

Lewis-Williams en Dowson se dat beide skilderye en graveerwerk van die'
Boesmans nou verbind is met die genesers en sjamaans.

(Sjamaan - 'n Tungus-woordvan Sentraal-Asie wat antropoloe gebruik om
-. te verwys na die mense in jagter-versamelaar-gemeenskappe'wat 'n beswyming

of droomtoestandbetree om sodoendedie toekoms te voorspel, mense gesond .
te maak, die weer te beheer, 'n goeie jag te verseker ens.) ,

Sommige jagter-versamelaar-gemeenskappe het net 'n paar sjamaans,
terwyl ander, soos die Boesmans, baie het.ln teenstelling met sjamaans in
ander gemeenskappe wat dikwels sielkundig gestrem is, was die Boesman

, sjro:naans gewon.e rnense, mans of vroue, wat ook die gewone alledaagse
takies moes vemg. Hulle w~ ook nie 'n bevoorregte klas nie.

Boesman-sjamaans het soms hul bonatuurlike rnagte in 'n afgesonderde
wereldvan drome beoefen, maar in die Boesmangerneenskap is sjamanisme

, meestal by 'n beswymingsdans beoefen. By s6 'n beswymingsdans sit die
vroue om 'n sentrale vuur en klap hul hande op die ritrne van 'n betrokke dans.
Die mans dansin 'n sirkelom die vroue. Die Boesmans glo dat die ritme en
~e vr,ouese ~an~ die magiese kragte in die sjamaans na vore bring. Die krag
k?o~ teen die sjamaan se rugwerwels op en laat hom in 'n beswyming gaan.
Die sjarnaan beweeg dan rond en Ie sy hande op mense om die siektes en kwale
u~t te trek, waama hy of sy met 'n skril kreet die sickte by 'n 'gat' in die nek
ultlaat. Sodoende keer die siekte terug na die oorspronklike brondaarvan '- of
na 'n an?er ~w.aadY'illige sjamaan of na die gees van, 'n gestorwene.

, L,ewIs-WIHlams en Dowson verduidelik die noue skakeling tussen sja-,
~anlsme en Boesmankuns aan die hand van die bonatuurlike kragte wat die
sJamaan se werk ~oontlik maak. Die suidelike /Xam het na die sjamaan
verwys as !g:xa. Ole eerste deel van die woord, !g:, beteken '!crag','en die
agtervoegsel, -xa, beteken 'vol van'. 'n Sjamaan was dus iemand gevul met
krag.

Omdal soveel van die skilderye die beswymingsdans uitbeeld, is die
skry~ers .van .me~ing dat die meeste, indien nie almal nie, deur sjamaans
geskil?er IS. Die sJarnaans het egternie geskilder terwyl hulle in 'n beswyming
was me, maar e~rder h~1 visioene na die tyd onthou en geskilder. Navorsing
het getoon dat sJamans In ander werelddele ook oor die vermoe beskik om die
hallusinasies wal hul tydens 'n beswyming ervaar het as 'n na-beeld te beleef.

'n OuBoesmanvrou, moontlik die laaste lewende suidelike Drakensberg
Boesman, het ver~1 dat haarpa 'n sjamaan was. Sy kon haarjeugjare nie meer
,so goed onthou me: maar kon haar pa se skilderye, en die rituele wat dit
uitbe<;ld, sonder enige moeite herken. Sy het ook onthou dat hy elandbloed
gebruik het om verf mee te maak. Volgens die skrywers het sy vertel dat die
Boesmans tydens die beswymingsdans na die skilderye gedraa:i het om hul
'krag' teg~.To.esy in die grotkom waar syas 'n kind gewoon het, het sy !?egin
dans, na die skildetye gedraai en in 'n '!ae stem begin sing. Dit was in 1985.

, Sy was terug in 'n wereld wat reeds uitgesterf het, en waarvan navorsers
baie graag meer sou wou weet.

-n~7~
.Sjamaanswas .
die kunstenaars
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FOKUS OP GELETTERDHEID

Ongeletterdheid.en armoede loop handaan hand
, ,

. .' ,

Vandag staan bekend
as Internasionale :

GeleUerdheidsdag, en
volgende [aar is tot

Internasionale
GeleUerdheidsjaar

verklaar.

Volgens statistieke
van die VV is 9

miljoen, of een derde,
van aile volwassenes

in die wereld
ongeleUerd. ANTON

STEENKAMP stel
ondersoek in na die

posisie in Suid-Afrika.

PLEK: Dorothy Susklnd-audltorlum, John Moffat-gebou (Iangs die swembad), Wlts-unlversltelt

Probleem met skryf
DUMISANI NGUBANE, een van die leerlinge by ELP se geletterd
heidsklasse, het die volgende brief aan die Ukukhanya-nuusbrief
geskryfoor die probleme wat hy ondervind: '

"SometimesI writeinComplain book.I writeaboutproblemin the
work.Likeone day, I find the flower not there.I findonly the flower
pot.

The flowerstand next to the lobbylift. NowI waswrite aboutthis
in Complainbook for Superindented. "

I write. "I found somebody is takingthe flower" The next day the .
. Superindented ask whereis the person I saw taking the flower.I said
I did not see anybody.

The Superindentdsay: "But you write you see somebody" I said
no it was mistake - Problem of write.

nie beterwerkkry nie, hullekan
nie opvoeding vir hul kinders
bekostignie, endie situasieduur
vir geslagte voort:

Volgens die Race Relations
.Survey van 1987/88 het die mi-

. Deelnemers by verlede Jaarse vlerlng van Internaslonale Geletterdheldsdag op 8 September by Wits. (Foto: Dawn Norton)

Afrika ongeletterd.
Watdie syfers vir swartmense

betref, rnoet verder in gedagte
gehouworddat dit nie aantoon
inwatter taal diemense geletterd
isnie.Selfs al kan iemand 'n in
heemse taal lees en skryf,maar
nieEngelsnie, is dit vir homof
haarbitter moeilik om werk te '
kry waar 'n basiese kennis van
Engels nodig is.

Wilsonen Ramphelebeskou
ongeletterdheidas een van die
groot oorsakevanwerkloosheid,
en dus armoede, vir merise in

. Suid-Afrika.
Uit die aard van die saak is

dit juis die armste mense, soos .
plaaswerkers, wat nie 'n
voldoende opvoeding kry nie.
Sodoende word hullevasgevang
in 'nspiraal van annoede - omdat
hulle ongeletterd is, kan hulle

Forum 2: Onderhandelings Vir Yrede,

27September 1989 7.30 nm
Internasionale Ondervinding: TonyKaron, Redakteur; New Era
Die '{redesooreenkoms inNamibia: Laurie Nathan, Department of Peace
StUdies, Bradford-universiteit . , ,",

Forum 3: Waf verarider as onderhandelings begin?
, .l : ,

Paneelbespreking oor m~ganisine~ ~r implikasies
11 Oktober 1989 :7.30 nm " ',"
Prof Marinus Wiechers, Universiteifvan Suid-Afrika
Kobus Jordaan, Demokratiese Party
Sydney MUfamadi, Cosatu '

Forum 1: Hoekom onderhandel?'

13September 1989 7.30 nm
Internasionale druken die vryheidsbeweging: Titus Mafolo, United
Democratic Front

'. Beperk Regeringskeuses: Mark Phillips, Centre for Policy Studies, Wits

•Johamesburq Democratic Action Committee

JODAC

hoe omEngels te leesen te skryf
nie, maardaar wordklemgeleop
spesifiekeprobleme: Roe om 'n
loonstrokiete kontroleer, hoeom
banksakete reel, die verhouding
met bestuur en diebespreking
van werksprobleme.

"Ons beklemtoon dienoodsaak
likheid van die aspekte van
geletterdheid wat onmiddellike
nut vir die werkers het," verduide
lik Steinberg.

Saam met ander organisasies
soos Learn and Teach,die Mon
tagu en Ashton Gemeenskaps
diens se Lees- en Skryfprojek,
Sached en Using Spoken and

, nister vanOnderwys en Ontwikke- ' Written English (USWE), gloELP
! lingshulp, dr Gerrit Viljoen, in dat geletterdheid deel is van die

(

1988 gese slegs379 skoleonder strydomgelykheidviralmalin 'n
sy beheer was onderworpe aan nie-rassige, demokratiese Suid-
verpligte onderwys. In die tuis- Afrika.'
lande was onderwys glad nie Slegsinso 'nstelsel,glohulle,

----------------------------...i,...-----'----,' verpligtend nie, " . sal 'n geletterdheidsprogramop
Skoolbywoning is verpligtend groot skaal aangepak kan word.

,vIrbruinen witkinders totop 16 Intussen Ie hulle die fondament
jaar of nadat hulle standerd 8 .vir massa-geletterdheid.
geslaag het, en vir Indiers tot op Van die ander organisasies
15 jaar. werk meer spesifiek in die ge-

In 1987het die regeringgem- meenskap,onder huiswerkers en
iddeldR2 508 op die opvoeding in landelikegebiede.
vanelkeblankekindgespandeer, "Omdat ons nie skoolgegaan
teenoorR476gemiddeld op elke het nie, het ons nie beheer oor
swartkind., ons eie lewens nie," vertel een

In 1986 was daar 259 volw- ' van ELP se leerlinge.
asseonderwyssentrums virswart- "Selfstoe ons dieklassebegin
mense landswyd onder reger- bywoon het, het ons gesukkel. .
ingsbeheer (16minder asin1985). Onshet gesukkel omvorms inte
Bydiesentrums is46 987studente' vul, om die plek te kry. En ander
ingeskryf. mense het vir ons gelag en gese

Hierbenewens is daarverskeie ' ons is te oud om te leer."
geletterdheidsprojektelandswyd Virginia Ntefang, 'n student

.wat sonder regeringshulp in- aan die Universiteit van
formele klasse aanbied. "Baie ,Bophuthatswana, beskryf die
swartrnense is agterdogtig oor probleme wat 'n ongeletterde
regeringsprogramme, en ons volwassene in die gesig staar:
probeer om aandag te gee aan "Hulle kan nie huis toe skryf

, volwasseleerlingese besondere as hulle op 'n 'ander plek werk
behoeftes eneise," se Carola Stein- nie. Hullemoet hul vriende vra
berg van die English Literacy om briewevir hulle te skryf of te
Project (ELP). lees.

, Ondanks die verskeidenheid "Hulle kan nie notas aan hul
van projekte landswyd om vriende stuurof inkopielyste opstel
geletterdheid te bevorder, woon nie. Baiekeer voel hulleminder-
slegs sowat 0,1 persent van die waardigteenoor geletterdes.

, ongeletterde mense in Suid-Af- "Hulle moet gedurig 'gehelp
rikaklasse by,seSteinberg. Onder, word, en word dikwels bedrieg
die groepie is daar nog vele wat "deurdie mense.wat voorgeeom

, nie die kursus end-uit volgnie. ' -hulle te help. "
'ELP se teikengroep is fab- "As hulle gelukkiggenoeg is

, riekswerkers, enhullewerksaam omwerk tekry, moothulle tevrede
metvakbondeomgeletterdheid- ": weesmet laagbesoldigdehande- '
sklasse onderwerkersaan te.bied.•. ',ai"t>eid."'· .' , '

Aangesien bale.werkge~ersnie'" • DieVV se leuse vii- Geletterd
wi! toelaat dat hill werkersIri; ~ heldsjaar IS dat elke volwassene
werksure klassebywoon nie,vind ' " teen diejaar 2000 nioet kanlees

. vandie werkersdit egtermoeilik_ . en skryf.
om na 'n lang werksdagnog tyd In Suid-Afrika, soosin die res

. vir die klasse af te knyp. van die wereld, lyk dit na 'n on-
Werkers word nie net geleer moontlikedoelstelling.. ' , . .

ONGELETIERDHEID'beteken
nienetdatjyniekan leesofskryf
nie. Dit beteken ook dat dit
moeiliker is om werk te kry, dat
jy minderbetaalword, dat jy nie
kennisgewings kan lees nie, en
datjy nieeersjou geldkan bank
nie.

Volgens Francis Wilson en
Mamphela Ramphele in "Uproot
ing Poverty: The South African
Challenge", is meeras 'n derde
van swartvolwassenes in Suid
Afrikaongeletterd.

Die syfer, wat neerkom op
sowat 6miljoen mense, isgegrond
op die syfers van die 1980-sen
sus, wat nie die "onafbanklike"
tuislande - Transkei, Ciskei,
Bophuthatswana en Venda- in
s\ui.t nie. As die TBVC-lande
ingereken word, isdiesyfer nader
aan 9 miljoen.

Daarenteen is minderas een
persentvandie blankes in Suid-
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BOEKE

Hierdie comrade verdien sy prys

Victor Munnik is die skrywer
vandiebundel korlverhale "Dogvan
dieNyl". . .

CHENJERAI HOVEwle se
roman "Bones" pas die

Noma-toekennlng gewen het
as vanjaar se "beste boek In

Afrika".

enspreukegebruikwatdeur geslagte
in die mond blinkgevryf is. •

Die laaste deel van my lofsang
kan ek opsomineenfrase: Chenjerai
Hove voel soos 'n comrade.

'n Implisietefeminisme(wat bale
verfrissend is by 'n Afrika-skrywer)
spreekuitdie karakterposisies en die
woorde wat hy aan vroue gee.

En 'n uitgesproke humanisme 
nie die winkel-ubuntu wat die
amabenzi deesdae mee smousnie 
Ieaan die hart van hierdiewerk.

Baie gelukmet jou prys,comrade
Chenjerai!

Wanaeer Marita stad toe gaan,
gee sy haar huisraadaan die meisie ,
en ontketen sy 'n reeks gebeure wat
uiteindelik lei tot haar dood, en die
waansin van die jong meisie.

Die verhaal vaniemandwat ham
verstand verloor in 'n gemeenskap
wat nie wil verstaan nie, is al baie
gebruikomgroothartseer uitte beeld,
en om 'n gemeenskap se sosiale
waardes te kritiseer.

Dit is hier ook die geval, Die
beendere van die titel verwys na die
offers wat bevryding in Zimbabwe
geverghet In dieloopvandieroman
wordegteruitgebeeld hoebaiemense
'n 'na'iewe beeld van die

Onder redaksie van
KOOS PRINSLOO

'n harde bossboy) op 'n Rhodesiese
plaas werk.

(Ek kon na twee keer se lees nie
besluit of die verhaal in 'n bevryde
Zimbabwe afspeel of nie. Vir die
heldin was dit ook nie so duidelik
nie.) .

Maritawil haarenigste seun gaan
soek in die stad.

In die stad is daar glo Iyste van
vryheidsvegters wat dood is, en sy
vat geld saam sodat sy iemand wat
kan lees, kan betaal om haar seun se
naam op die Iys te soek.

Sydeel'n baie intiemevriendskap
met 'njong meisie aanwie haar seun
'n liefdesbrief geskryf het.

voorsiening vir onbeperkte
aanhouding sonder verhoor.

In 'n verklaringwaarinhy
. aanhouding sonder verhoor

veroordeel, het prof. R. W.
Charlton, vise-kanseJier en
rektor van Wits, namens die
universiteit 'n beroep gedoen
op die Minister van Wet en
Orde om Liebenbergen ander
aangehoudenes 'aan te kla of
.vry te laat,

Ook sy kollegas in die de
partement Afrikaans en Ne
derlands en die Afrikaanse
Skrywersgilde het 'n versoek
gerig om Liebenberg se
vrylating. .

Deur Victor Munnik

DIE besprekingvan DanielHugo
sejongste digbundel"Verse van
die ongeloof" kan ongelukkig
nie vandag soos beplan hier
verskyn nie. Wilhelm Lieben
berg, wat die boek vir Vrye
Weekblad resenseer, is verlede
Vrydag by sy huis in Johan·
nesburg in hegtenis geneem.

Liebenberg, 'n dosent in
Afrikaans enNederlands by die
Universiteit van die Witwa
tersrand en 'n ampsdraer van
die Johannesburg Democratic
Action Committee, word inge
volgeartike13van dieNoodregu
lasies in die tronk op De Aar
aangehou. Die artikel maak

Liebenberg in aanhooding

BONES
DeufChenjerivHove
UitgegeedeurDavidPhilip in
KaapstadsaammetBoabab
Booksin Harare.
PrysR15,95.

vryheidsvegters gehadhet: "...do they
not say a terrorist eats people with
out roasting them? Dothey not say a
terrorist takes the wives of other
men. sleeps with them before the
eyes of their very husbands. then
asks the parents to roast their chilo.
dren for him?" (p 5).

Hove se Idaagsang oor opoffer
ings wat nooit tenvollegoedgemaak
wordnie, isbaieliries.Opelkebladsy .
is daar 'n metafoor of beskrywing
wat 'n mens opval. Lees net watse
haikuvolg op 'n beskrywing van
lykshuis-amptenare wat 'n vriendin
van die heldin (wat in die stad sterf)
agter in 'nvangwa geprophet: "Even

.-------'--------------------, ,---------------, the few birds flying across the town
know that the rains will come, but
nothing yet seems to frightenthem..
They .sing when the things inside
,them tell them to sing. They open
their beaks when the beaks say they
should be opened. maybetoswallow
a little insect trying tovisit itsfriends
the other side of the kopje near the
city." (p %). .

En wanneer die meisie in die
inrigting vir geestesverteurdes haar
rna - wat haarbaie skade aangedoen
het - wegjaag, isdie metafoor onver
geetlik: "She walks with her face
hidden away from me. She wants to
hide her whole body awayfrom me,
she, crawls away like an injured
cockroach, to go to her place of
death." (p 134)

Hove se metafore word almal
gehaal uit die omgewing waarin die
storie afspeeJ. Die tegniek gee die

L- -'- --' '---------------' omgewing werklikheidterwyl die

Mans van min woorde ~:;~~;iddeursytaalgebruikli-
. Die liriek het ook 'n baie volkse

Ideur: dit is duidelik dat hy metafore

"BONES"is 'nboekwat 'nmens:
bly maak, en dis klaar '0 baie

.goeie 'rede vir Afrika om die
hoek so '0 grootprys te gee.

Diekort, baielirieseromanvertel
van 'n trotse en uitgesprokevrou 
Marita - wat onder 'n hardebaas(en

'I';

I

Beskikbaar by boekwinkelSof
direk van TAURUS, Posbus 39400

. Bramley ,2018

Breyten Breytenbach .

~emory
ofSnow and ofDust

Thiscomplex andallusive novel isbotha
gripping investigation of theSouth Afri-.
can predicament and also a meditation
on exile, betrayal,love andcreation.
Price: R37,OO excl

DIE WAARHEID
en and e r s t or i e s.
. HarryKalmer

hiDie waarheiden anderstories il
lustreer Harry Kalmer sy vermoe as
prosaskrywermgestroopte.onderbe
klemtoondevertellingsoorontheem
de jongmensein'n tyd van politieke
omwentelings. .
Prys: R15,OO plus avb

·NUWE BOEKE

TA~ROS ·1989

LADY ANNE
. Antjie Krog

Antjie Krogbekykdie leweenliefdesvan
Lady AnneBamard (1750-1825) uit 'n
perspektiefvanbyna tweeeeuelater.
lAdy Anne is Antjie Krog se sewende
digbundel enhaar eerste byTaurus.
Prys: R18,50 plus avb

MARTIN
STEGMAN skryf

oor die
Amerikaanse

skrywers
Raymond

Carver (links) en
Tobias Wolff

sleutel in die woonsteltoegesluithet.Voye.uristies soos
die twee karakters is Carver beslis, maarsonder voor
oordeel-of moraliteit. Hy staan en kyk net en vertel in
min woorde met sprekendestiltes tussendie reels.

By sy dood het een kritikus gese hy reken hy sal
Carver aan 'n erikelparagraafuitken.In die stortvloed
Amerikaanse skrywers van die kortverhaalsedert die
Tweede Wereldoorlog staanCarver se styl soos 'n paal
bo water.

Nieteminkan 'n menssien waarbyvandaankom as
jy na sy onmiddellikevoorgangerskyk. In sy bekende
roman "The Wapshot Chronicles" trek John Cheever
skielik los met 'n stukkiewatklink envoel soosCarver.
Dit hou nie lank nie, dan slaan die meer inorele en
romantiese stem van Cheever weer deur. Maar as hy

_______.. vertel van 'n jong soldaat '
.,...-.:. ---, en sy gefrustreerde vrou.

se lewe op 'n triestige
rnilitere basis,raakdit pure
Carver.

Navolgers van Carver .
is daar vele. Soms is die
invloed seker onbewuste
lik, maar in enige bloem
lesingvanmodeme Ameri
kaanse stories staan die
nasate van die "dirty real
ists" in 'n ry.

Eenmanwatin die styI
staande bly langs Carver,
is sy tydgenoot Tobias

Wolff, watin 1945in Alabamageboreis. Hyhetin 1982
gedebuteer met "Hunters in the Snow". Daarna het
gevolg die novelle "The Barracks Thief" en nog kort
stories in "Back in the World" (1985).

Wolff hetverskeieO. Henry-pryse gewenvir sy kort
prosa. "BarracksThief' is aanvanJdik effens misgekyk,
totdat dit die PEN/Faulkner-prys gekry het. Dit is 'n
deemisvolle storie oor drie soldate in 'n Amerikaanse
weermagkamp. Hulle wagvir oproepinstruksies. Op 'n
dag begin dingeverdwyn- eenvan diedrie vriende, blyk
dit,is die dief. . .

Wolff se stories stem s6 ooreen metCarvers'n, dat 'n
mens eintlik eers in sy novellekan sienwaar die effense
verskil Ie. Wolff kyk net so skerp en vertel net so
ekonomies. Hy staan miskiennet niesover terug nie. Sy
meegevoel met sy karakterskom soms sterk deur.

Dit komdalk hierop neer: Carver sny dieper en met
greter-presisie, Sy melankolie is sorgvuldiger versteek.

Daar is vanHemingway totvandag'n magdom Noord
Amerikaanse meesters van die kortverhaal. Carver en
Wolff is twee van die grootstes. Albei is boeiende,
onvergeetlike kunstenaars. Hulle is deure na 'n wereld
van fyn kort prosa wat 'n mens nie moet misloop nie.

KIES enige Amerikaanse middelslagdorp - nie 'n plaas
dorp metsy bekoringnie, ook nie 'n stad met sy neuroses
en oorweldigende lewenstylnie. lets tussen die twee, met
'n klein sakesentrum en 'n handvol woonbuurte.

Stap in by enige rniddelklas-huis en trek die plastiek
blinding oop. Die lig val soos melkerige tee op die mat.
Van die rusbank maak iemandbeswaar:die son maak die
TV-beeld dof. Dis 'n werklosekerelwat Ie en biere knak.
Of'n ontwrigte tiener wat skool bank. Of 'n rna wat 'n,
blaaskans vat .

lets pla, lemaridhetnie huistoe gekomnie. 'nWerkaan
bod bly uit. Paartjieskry stry oor geheimeuitjare vooraf.
Die soort mense, die soort spanning is nie beperk tot
Amerika nie. Maar daar was 'n Yankwat dit kon aanbied
soos min ander skrywers.

Raymond Carver is een van I

die Amerikaners wat "dirty real-
. ists" genoem word.Maarselfsin .
die term sien jy al hoe ongemak:
lik hy mense maak. Daar is niks
vuils orntrent die wereld wat hy
beskryf nie, Dit is bloot 'n eer
liker en minderopgesmuktereal
isme as wat sy voorgangerskon
bewerkstellig.

Carver is in 1939 gebore en
verlede jaar oorlede.Sy bekend
heid het hy hoofsaaklikaan vier
bundelskortverhale tedanke, maar
hyhet ook vier digbundelsdie lig
laat sien. In "Fires"is 'n paar van ,
sy essays en 'n klomp verse byeengebring. Die eerste lig
wat Carver gesien het, was die van Clatskanie in die staat
Oregon. Daar het sy pa by 'n saagmeulegewerk, voordat
hulle na Yakimaverskuifhet. Die ondervinding van klein
dorpies en 'n mindergegoedelewenstylhet die raamwerk
geword vir baie van Carver se stories.

lets dreigendsdoengeenstoriekwaadnie, hetCarver in
'n essay geskryf: 'n dreigernent op sy plek is goed vir die
bloedsomloop. Daar moet 'n spanningheers, 'n gevoel dat
iets binnekort gaangebeur.Anders is daar geenstorie nie.

Wat het Carver geglo is 'n kortverhaal? Hy haal VS
Priteherd aan: "A short story is somethingglimpsedfrom
the corner of the eye, in passing". -

Gee die oogopslaglewe,en met 'nbietjiegeluk werpdit .
lig op die oomblik en dalk op die lewe daar rondom.

In een van,syvioeestoriesvertelCarvervan 'n paartjie
wat die bure se woonstel oppas. Hulle maak beurte om
saans die plante te gaan natlei en die kat kos te gee. Dan
begin hulle in die bure se goedkrap en raak die besoekies
al langer. Die man drink van buurman se drank. Die
volgende aand glip sy vrou in buurvrou se klere,

Die storie eindig met die twee wat staan en sterf van
skaamte voor dieburese deur,nadat hulleper ongeluk die
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Ons planeet

. opAfsonderlike Geriewe endieGrond
Wet het die mense in die townships
'ook beginverander.Omgewingsake
het ook 'n klein revolusiebegin."

NEACis gestig. Die organisasie
is heeltemal onafhanldik van die
owerhede of enige ander beheeren
worddeurprivateinstellings befonds.

Dertien jaar later kan Mr Clean
met 'n redelike mate van tevreden
heidterugkyk nawatNEAC reggekry
het,

"Dit was baie harde werk. Tog
pluk ons die vrugte vandag. Die
bewussynwat onshelpskephet,kan
gemeet wordsan die gemeenskapsbe
trokkenheid by skoonmaak-pro
gramme, parke-ontwikkeling, die
stryd om betroubare dienste en die
reg om 'n ordentlik gestruktureerde '
omgewingte he. Onshetookdaarin
geslaag om die gemeenskap aan te
moedig om hul eie projekteaan te
pak."

Die invloede bet natownships
deur die hele land uitgebrei.

Die organisasie voel ook beson
der sterk oor die verwydering van
wettewat die omgewing be'invloed.

"Vanwd die politieke toestand
in ons land het swartmense nie 'n sa
gehadindie maakvanwettewatODS

lewens beinv10ed me. Onsmoesmaar .
die problemewat daaruitvoortvloei
aanvaar," I

Sedert1976 het NEAC25 nuwe
parke help bou, Die meestedaarvan
word vir ontspanningsdoeleindes
gebruik, Ander is egter gebruikom
huiseop te bout

"Dithet my verpletter. Gaan ons
nageslag met 'n gesofistikeerdeslum
sit?In witwoonbuurtewordDie mel'
parke gepeuter Die."

Lekghetho beskou vullis en be-,
soedeling as politieke vraagstukke, '

"EkmoeteersvirjousaOOtNEAC
'n nie-politieke organisasie is. Tog
word ons net soos almal deur poli
tiek geraak.Ons identifiseer met die
meerderheid, met di6 wat vryheid
nastreef. 005 tree nie op teen die
wense van die mense nie. Ons het
daardeurrespekvandiegemeenskap
gekry."As diskriminerende .wette
verwyder word en almal 'n gelyke
deel van ons bronne kry, saldie las
op onsomgewing verligword."

Hoewel MrCleanbaieentoesias
ties oor hul sukses is, bly hy real
isties oordie toestandein die town
ships.

In sommigegebiedeis dievullis
, hopein die strate heuphoogte.

In Suld-Afrikaseswart
townships is selfs

rommel en vuil lug 'n
politleke vraagstuk. Die

presidentvandie National
Environmental Awareness
Campaign (NEAC), Japhta
Lekgetho, verduldelikaan

CHARLESLEONARD
hoekom

LAROCHELLE, Frankryk- Greenpeace sell weer. Di6 ekologie-groep se
nuweskip.dieNewRainbow Warrior,hetvandeesweekby di6Iranse hawe
aangedoen nadatPranseagentehulvorige bootin Nieu-Seelan- I ~esink bet,
en 'n nuweomgewingsprojek in die Stille Oseaan aangekondig.

Die oorspronklike Rainbow Warrior is op 10 Julie 1985 ,!.eur Franse
duikers in die hawe vaiiAucldandgesaboteer.
, Dieekolol! se woordvoerders in Frankryle, PhilipeLequeeneenElisabeth

Tissot,sa hullesal-voortgaan met hul stryd teenkemtoetse op Mururoaen
Fangatauf, asookteendie handel in kemafval,die gebruik vanplaagdoders
en die vemietiging van koraalriwwe.
. Hullebetookdie gebruikvanbeursnetteverdoern, waarvanparty so lank
as48kilometeris en watsoogdiere soosdolfyne in gevaarstel. Skoletunavis
swemtussen dolfyneen tuna-hengelbote jag die dolfyne. Greenpeace skat
datsoveelas250000dolfynein 1986en 1987doodisas gevolgvanbeursnet-
hengel. "

DieNewRainbowWarrioris'n omskepteSkotsetreilermetdriemasteen
tweereghoekige seile,Sykan 'nbemanningvandertig vir sendingsvan drie
totviermaandehuisves. Diekapteinis PeterWillcoxvan Brittanje, wat ook
die ou RainbowWarriorse kapteinwas. - AFP .

Greenpeace vaar
weer teen kernkrag

diejeugwouverandering sien.Hulle
was moeg vir die haglikeomstan
digbede.

"Ek het hulleas my teikengroep
gek:ies om 'n omgewingsbewustheid
tekweek. Daarwas egter'nprobleem.
As gevolg van die apartheidswette
bet mense hulselfas vreemdelinge
in hulgeboorteland beskou. Die wet
wat gesa het 'jy is net in die indus
1ril!le gebiedomte werk, jy hoort in ,
die tuislande', hethullenieveellaat
voel vir die plek waar hulle woon
nie, '

"Diegevoelwasdat hullewatdie
huiseverskaf bet,ook moes toesien
dat die townships ~koongemaak

word." : ,
Hyskudsykopen'syhandepraat

saam:"Ek: betgemeen'datmensewat
,hullearms YOU, Qet soveelsoos die
regering tot huleie frustrasie bydra.
AIwatons toekondoen,wasomsan
dieregeringte wysdat onsas swart
mense,ondankshulapartheidswette,
steedsons waardigheid het,"

Net hier het die onderwyser in
Lekgetho weerlewe gekryen hyhet
beginlesingsgeeby skole,kerkeen
gemeenskapsentrums. "Ekhet besef

.dat mense oor die onmiddellike
omgewing opgevoed moes word. ODs
het dit gebruikom mensebewus te
maakvan hulomgewing 6nook van
hul burgerregte • OOt hulle kan
aanspraak maak op dienste. On
gelukkig het die mense nie dienste

,soosdi6indiewitwoonbuurte gekry
nieen iets ingrypends moes gedoen
word."

"Mr Clean", soos hy onder die
kindersbekendstaan, hetmetskoon
maak-programme in Soweto begin
waarby20000kindersbetrokkewas. "
Diegemors indietownships is opgetel
enparkeis gebou. Laterhetdie ouers
ookbetrokkegeraak,

"Diejaar 1976waseenvanrevo
lusie,Selfsdieregeringbetbesefdat
dingemoesverander. Ondankswette
soosdieGroepsgebiedewet, die Wet.

Mr Cleanse
invloed strek
.van township
tot township Japhta Lekgetho,oftewel

MrCleen (Foto:Lum and TndlJ

TOEeenvanNEAC se personee1lede
vir ons tee in Japhta Lekgetbo se

'kantoor in Soweto bring, het hy
verskoning gemaak oor die
meJkpoeier, omdat daarnievars melk
wasnie,

Dinsdag, toedi6oOderhoud gevoer
is, was driekwartvan Soweto reeds
sesdae letterllkin duistemisgehul 
bullewassonder elektrisiteiL Winkels,
kleinfabrieke en private huise was
in 'n lelikepenarie.Die stadsraadse
rede: die kragopwekkers is oorlaai.

"Daaris 'n gebrekaan ordentlike
stadsbeplanning. Die owerhede doen
nieietssoosbevolkingsprojeksies of
vooruitbeplanning nie.Allesgebeur
reaksioner," sa Lekgetho. "Dit geld
omgewingsake ook." .

Hyhetvirtwaalfjaarlankgeskie
denis, aardrykskunde en ekonomie
by die bekende Morris Isaacson
~I inSoweto gegee. Gedurende
die 1976-onluste het di6 joviale
president van NEACuitprotes teen
Bantoe-onderwys as onderwyser
bedank.

"Dit was minderwaardig en 'n
ongelyke soort onderwys. 'n Mens
wasgeprogrammeeromeendingdie
heletydaan jou leerlingeoor te drat
Daarwasgeenruimtevirkreatiwiteit
nie. Iy weet, kitsklaar programme
metkitskJaar oplossings.

"Daar was ook geen deelname
vandie kinders nie. Dit het selfs die
gees vandeelname indiegemeenskap
ook doodgemaak. Die mense was
liggaamlfk en intellektueel afhank
lik. Niemand bet self projekte
aangepak nie. Alles moes van die
stadsraad en die regering sf kom."

In di~ stadium, met die township
in vlamme, was daar hoegenaamd
geen dienste in Soweto nie. "Die
township was ~n ,gesondheidsrisiko,
onleefbaarenveragtelik. Ek: hetbesef

ONS OMGEWING

rxco:....:.

.
,~

Utaaksal wees omte versekerdat
wetlike vereistes nagekomword,en u

moetuitvoerende komitee
vergaderings reel,bywoon endie

, , notuleneem. .
Usaloptree as die organisasie se

openbare beampte, mettop-bestuur
skakelenledeby dissiplin~re
ondersoeke vel1eenwoordig. __

Vir verdere Inllgtlng en 'n amptellke
aansoek~ormskakel (011) 836·9679of

(011)838-1363 '

,Johannesburg
Munisipale Werkersunie

AI2t:mepe Sekretarjs

Unle seKentore,
Posbus 60045,
Langlaagte,
2102

OF

dIe 6e Vloer,
York House,
h/v Kerk- en Rlsslkstraat.
Johannesburg
2001

v66r16hOO op 15septemberberelk. '

Diesafaris isonderhandefbaar.
'nMatrieksertifikaat entweetaligheid is 'n

vborvereiste. ' ,
Uitstekende byvoordefe. '

Suicl.Arrikaners is
gewikkel in 'n in
teuse debat en 'n
politiekestryd wat
draal om die land
se rauepolitiek. .

Ons hoop van .
bar1e diestrydgaan
sogoumoontliken
so vreedsaam
mooittlik uitJoop op
'n nie.rassige de- ,
mokrasie met 'n
gesonde ekonomie•.

Maar diegewar
bestaan DOll datODS
56 bard baklei oor die politiek dat teen die tyd dat ons die '
problemeopgeloshet, ODS land nie meergaan wees wat hy is nle,
, WantSuid·Afrikaners isoor die algemeenmin besorgoor ons
land se natuurlewe en sy ekologie. '

Ons praat nou Dienet van bedreigde renosters en vleihase
waarom gewilde veldtogtegevoer en waarvan groot maatskap
pye mooiadvertensies kan maak nie. , .

Onspraat vandie ongelooflike besoedelingvan ons lug. diein
die Vaaidriehoek en in dele van die Oos-Transvaal is die ergste
in diewereld • en van ons riviere en kuslyn.

Onspraat vanonverantwoordelike storting van giftigealval
wat ODS ondergrondse water besoedel. '
• Onspraatookvanskaars plantegroei en tengerige eko-stelsels
wat deur die bedrywighede van maatskappye en myngroepe
bedreigword. '

Vrye Weekbladwil van nou af ook sy deel doen om hierdie
euwels'tebevegen 005 mense in te Jig en bewus te maak van die
ernstige aanslagop 005 omgewing., ' ,

OnsnooiaUe bewaringsgreepe en individue wat sterk voeloor
die saak om metons ideesen inligting uit te ruil. Die logohierbo "
sal elke.week ODS berigte oor omgewingsakevergesel. ,J

Komdoensaammetons ietsaan onsomgewing.Kom helpons
om Suid·Arrika en 005 natuurlewe te bewaar vir komende
gesIagte., ,

AANSOEKEVAN GEKWALIFISEERDE
,PERSONE WORD VIR BOGENOEMDE

AANSTELUNG INGEWAG.

Aansoeke, verkieslikop die amptelike
aansoekvorm, tesame met 'n volledige
CV,moetdie

. '"

16 VryeW~Iad, 8 SepIember1989



NUUS

,~ . '""

foto: flop die dag, vir die eerste
keersedertmybeserings,wouek
diekameravirmy laat werk,wou
ek probeer om my liggaarn te
dwingom die meganika van die
kamerate beheer; en wouek my
skeppende gees probeer opdrag
gee om uit ballingskap te kom.

"Ekwasvasbeslote <fat dieeer
stefotomoessingvanmeerasnet
'n tegniese volvoering. Vasbeslote
datditsal praat van 'n tereoomblik
van begeesterde suiwerheid in
teenstelling metdie ontaardebar
baarsheid waarteen ek getierhet
met oorlogsfoto's - my laaste
fotos." .

FRANKUN SONN,eenvandiebekendste onderwyspersoonlikhede in
Suid-Afrika, is sinoniem metdieKPO,'norganisasiemetmeeras 22000
bruinonderwysersas sy lede. -.

Sonn is op 11 Oktober 1939opPosburg, nabyVietoria-Wes in die
Karoo,gebore.

Daarna het sy ouers Queenstown toe getrek, waar hy sy skool
loopbaanbeginhet,HywaslateropOudtshoorn op skool,en van st 8 tot
matriek in die bekende Harold Cressy Senior Sekondere -Skool in
Kaapstad.

Sonn het deur Unisa sy BA-graadbehaal terwylhy by Spes Bona
SeniorSekondereSkoolin Athloneonderwys gegeehet.In 1967,op28
jarigeouuderdom,het hy adjunk-hoofvandie skoolgeword. '

Daarna het Sonn sy Honneursgraad by die Universiteitvan Wes
. Kaapland behaal, en op 29-jarige ouderdom is hy by Silver Stream

Senior SekondereSkool in Manenberg aangestel as die jongste skoal
hoofin die Kaap.

Van 1971tot 1978wasSonnterugbySpesBona.diekeeras hoof.In
April1978 het~y rektorvan dieSkiereilandseTecnikongeword- 'npos .
wat hy vandag 'nog beklee. . .

Sonn, 'n ontvangervan die Jaycee-toekenning vir jong presteerders,
wasmaar 39jaar oud toehypresidentgeword hetvandie KPO.Vandag,
elfjaar later, is dit moeilikomaanenigiemand andersin di6pos te dink.

Ondersy leidinghetdie KPOdeel gewordvandiebevrydingstrydin
Suid-Afrika. Dit was die eerste onderwysersunie wat die Vryheids- .
manifes as beleidsmanifes aanvaarbel

By Sonn is daar geen twyfeloor sy beginsels nie: Dit gaan om die
daarstelling van 'n nie-rassige demokrasie, en 'n vry Suid-Afrika,en 'n
oop onderwysstelsel. . ..

SonnondersteunookopenlikdiekonsepvanPeople's Education-dis
deel van die vryheidstryd, sa hy, net soos Christelik-Nasionale On
drzwys deelwasvandieAfrikaner sevryheidstryd teen Engelse oorheersing.

Hy beywer homvir die skepping van 'nbree,alles-insluitendeSuid
Afrikanisme, en Afrikaansbeklee'n spesialeplekin diestryd - "daardie
Afrikaanswar-ens 6ns taal noemen daardietaal watons lief bet," soos
hy dit in 1988op 'n kongresoor Alternatiewe Afrikaansgestel OOt.

Vrye Weekblad begin vandeesweek
met 'n nuwe reeks waarln ons die

lelers van ons land kortUks aan ons
lesers bekend stel. Anton

Steenksmp vertel vandag meer oor
die agtergrond van FRANKLIN

SONN, president van die Kaapse
Professlonele Onderwysersunle

(KPO) en rektor van die
Sklerellandse Technlkon.

Ole Krygkor-foto

EugeneSmith, geneem is?
Een van Suid-Afrika se top

fotograwe, David Goldblatt,
noem dit Orwelliaans. "Die
manier hoe hulle een van die
grootstestatements teenoorlog
kan na-aapomdievervaardigers
vanooriogwapens te adverteer,
is soos 'n skop in die maag," se
hy.

Smith was emstig gewond ,
tydensdie TweedeWereldoor
log.Twee jaar lankhet dokters
letter1ik sy liggaam weer aan

. mekaargesit, Dit was sy eerste
foto na die lang siekbed. In sy
hoek vertel hy verder oor die

Charles Leonard

VERLEDE Sondag hetSuid~Afri
ka se wapenreus, Krygkor, die
foto in 'n advertensie in dieSun
day Timesgebruik,

Kan dit toeval wees dat die
foto byna 'n identiese replika is
van die beroemde foto, getiteld
"TheWalk to Paradise Garden",
wat in 1946 deur een van die
wereldsegrootstefotograwe, W

As voorbeeld noem hy die JO
Strijdom-hospitaal watonlangs deur
die wit ministersraad as 'n eie sake
hospitaal verklaar is.

"'n Mens moet die vraag vra of
hierdie eie sake-hospitale, wat nie
deur die wet gemagtig word nie,
maar deur'nministeraangewys word,
nieookaangeveg kan word nie. Dit
is klaarblyklik teenpubliekebelang
OOt 'n hospitaal soos JO Strijdom
apartheid handhaaf,"se Wiechers.

Diewetmaaknievoorsiening vir
apartehospitale nie.Rassediskrimi
nasiein hospitale is klaarblyklik nie
in die publieke belang nie, is
klaarblyklik slegs vir die handha
wing van 'n "politieke filosofie" en
is'nfinansiele las,sa Wiechers. Elkeen
van die grondeis deurEloff aange-
s~. .

Dieselfde argumentsou kongeld
in termevandie Groepsgebiedewet,
maar parlementere wetgewing kan

. niedeurdie howeongeldigverklaar
wordnie. .

Dugard voorsien egter OOt die
proklarnasie van groepsgebiede, 'n
magtoegewys aandiestaatspresident,
op dieselfde gronde in die howe
bevraagteken soukonword.Dugard
bet sewe jaar gelede onsuksesvol •
probeerom die "onredelikheid" van
die proklamasie van groepsgebiede
inJohannesburg indiehof tebewys.

"Indien ek kan bewys OOt die :
aanwysing van'n gebieduitersonre
delikis,kandie hofdit ter sydestel,
In die verlede bet die howegeweier
.omdit te doen.MaarindienekmOre
indiehofaanvoerdatgroepsgebiede
in Johannesburg deur 'n politieke
ideologie gemotiveer is en nie in
publieke belang is nie, sal ek my
verlaat op die Eloff-uitspraak," se
Dugard. Volgens Eloffisenigesegre-

. gasiewatsuiweroppolitiekeideolo
- giese redes toegepas word, nie in

publiekebelangnieendusongeldig,
sa Dugard.

Dugard beskryf die "gees" van
die uitspraak as verreikend. Dit is
moeilik om voortgesette diskrimi
nasie in publieke geriewe met die
uitspraak te versoen, sa hy.

Die uitspraak skep 'n morele di
lemmavirdieNP.Dit is'n aanvalop
die regering se apartheidsbeleid en
'n ideologie wat op rassisme gebou
is, sa Dugard.

'n

uitspraak getoets word.
Volgens Davisis daargeen parle

mentsre wetgewingwatapartheidin
-hospitale toelaatnie.Diegrondewat
Eloffaangestip het,kan dus teen eie
sake-hospitale gebruikword.

Hoeweldie uitspraakten opsigte
van 'n bepaaldeartikelgemaak is, is
dit die beginsel van "publieke be
lang"watdiedeurslaggewendekrite
rium is en sou dit geldig wees vir
enige openbaregerief, soos strande
enbusse, en nie net ten opsigte van
di6 wat deur 'n plaaslike owerheid
bestuurword nie, se Wiechers.
. In sy uitspraak sa Eloff dat die

woord "publiek" alle rasse en
volksgroepe insluit.

Daaromkan die beginselook van
toepassing gemaak wordop afgeba
kende apartheid soosstmnde wat onder
die Wet op Afsonderlike Oeriewe,
Wet 49 van 1953, val. Die wetge
wing het ontstaan om 'n vroeere
eppelhof-beslissing, wat bevind het
datafsondedike ge:riewe slegsingestel
kan wordop 'n grondslag van "apart
maargelyk",ongedaan te maak.

Volgens Wiechers herstel Eloff
se uitspraak die geldigheid van die
toepassing vanapartheid soosdit voor
1953daaruitgesienhet.Min van die
talle aanvanklike apartheidsbepalings,
soos poskantoortoonbanke en
hysbakke, staan vandagnog.

Volgens Wiechers het "eie sake
nou by die agterdeur ingesluip" om
dieblatanteapartheidvan die 1953
wetgewing te vervang. Wiechers
voorsien egterdatdie toepassingvan
eiesakenoubevraagteken kan word.

Hier kern 'n streem hofsake...

Hofgee
apartheid
skop in die
maag

Ole1946-foto

Soek die
verskille en
vind die ironiee

ElsabeWessels
'N NASAAT van Paul Kruger het

,Carletonville se apartheidsbordjies
dienekslagtoegedien endieskietgoed
verskaf om apartheid in hospitale,

-op strande en op busseongedaan te
maak.

RegterFrikkie Eloff, 'nagterlciein
seun van Paul Kruger, het sy histo
riese uitspraak verledeweek in die
PretorlaseHooggeregshof gelewer.

ProfMarinusWiechezs, hoogleraar
instaatsregaan Unisa, voorsienselfs.
datdie uitspraakinsekeregevalleop
rassediskriminasie in skole van
toepassing gemaakkan word.:

Eloff se uitspraak, waarin Carle
tonville se KP-beheerde stadsraad
beveelis om slegsbiankes-bordjies
in die dorp se parke te verwyder,
word deur regsgeleerdes as 'n
deurbraak teen rassediskriminasie
beskryf.

ProffWiechers,JohnDugardvan
die Sentrum vir Toegepaste
Regstudies en DenisDavisvan die
Universiteit van Kaapstad voorsien
'n reeks hofsake waarin daar nou
gepoog sal word om
apartheidspraktyke ongeldig te laat
verklaar.

."Ditis 'n uitsonderlike uitspraak.
Na regte kan enigietswat om poli
tiek:e, ideologiese redestoegepas word
en niedie openbarebelangdiennie,
nou ongeldig verklaar word," se
Dugard.

VolgensDugardkan aIleprokla
masies deur die staatspresident,
magtiging aanministers, provinsiale
ordonnansies en plaaslike ower
heidsregulasies nou aan die Eloff-
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MENINGS

Sela, minister, 'n ander bestuurstyl is nodig

In die verkiesingspamflet van dr Francois Jacobsz vind ons
gesofistikeerde bemarkingstegnieke wat oenskynlik los staan van

polltieke Ideologie, maar reklame en advertensie het die mondstuk van
die vryemark-ideologie geword. DIRK WINTERBACH vertel meer

! -

.'

"NELSON MANDELA is'nmanvan
begrip en integriteit .

"Ekhethomleerkenas'n manwat
niesy mense in die steeksallaat nie.
Hy bet 'IIouwereldse. amper Romeinse
benadering tot bepaalde waardes."

Ekhaal noumaarvirKobieCoet
see,minister vanJustisie, aan,siende
hyjare reedsindie bevoorregte posi- .
sieisombySuid-Afrikasebekendste
politiekegevangene te kuier,

Nli al die gesprekke wat die mi
nistermetMandelagehad het,het hy
totdie slotsom gekomdat die ANC
leier "gematig" is.

Dit alles het Coetsee kwytgeraak
in 'n onderhoud met 'nverslaggewer
van Nasionale Pers verlede week.
Ondanks die feit dat Mandela nie
geweld afsweer nie en hom steeds
verbind tot die beleid en oogmerke
vandieANC.

Soopdievooraandvandieverkie
singhetekbegin wonder of Coetsee
voorspraak mask vir die vrylating
vanMandela. Dit sou egtermeersin
gemaakhetas PWBothanog Ban die
stuur van dinge was. Coetsee was
mos'n PW·man en ditwashy watdie
kuiertjie byTuynhuysgereelhet,

'n Mens moet seker nie te veel
asemophouvir die veelbespiegelde
vrylating van Mandela nou na die
verkiesing nie,Ekkanniedinkwatter
101 Mandela in FW.de Klerk se ge
waandeGrootIndabagaan speel nie,

Coetsee se heldeverering vir
Mandelahetmy eers irikoue woede
laatuitslaan. (Die ldimaatvan 'nsirkus

BEMARKING is diewagwoord
in pamf1ette wat dr Jacobsz aan
ons bekend stel. In glansende
kleurfoto's word by as pakket
aangebied - sakeman, gesinsrnan,
sportman.
. Die -kandidaat is self nie

buiwerigomsyeiebatesaantrek
lik te verpak nie.

Hy vertel van die ervaring
opgedoen as direkteur vanmaat- '

I sleappyelandwyd,ensysewejaar
in die Presidentsraad.

"Expmence isa cherished com
modity," se by in 'n aanhaling
langs 'n foto waarop hy druk in
gesprek met sterk seningrige
vingers ietsaaniemand verduide-
like ' .':'

DrFrancois lacobsz,NP-kan
didaat vir Helderberg, word as
presteerder bemark.

Hy bet vier grade veiwerf,
uitgeblink as teimisspeler, bok
ser en Comrades-silwer
medaljewenner. .:

Di6 nyweraar. en sakernan is
saam met onder andere dr Ger- .
hardde Kock as eenvandie Jay-"
cees se "Four Outstanding YOWlg
Men"vir. 1966aangewys.

.' Hyisvandag direkteur envoor
sittervan15maatslcappyeendien
op die direksies van seweander
grotes. .

"Following my dream of be
cominga top industrialist, I saw

II

WIl8I' Suid·Afrika sewitldesezs uitdraf
omoordie lot van die meerderheid
te gaan besluit, leen hom in elk
geva! totvoortgesette slegte humem).

Wat het Coetsee verwag? 'n
Monster?

Soosekdie gesldedenis verstaan,
is dit nie Mandela en sy tydgenote
wat onredelik was nie. Saam met
miljoene ander het hulle politieke
deelname geeis, Dit geld vandag
nog.

As 'n goeie Vrystater behoort
Coetsee tog begrip hiervoor te he.
Die hero'iese geskiedenis van die
Boere-republieke, vryheidsoorloe,
konsentrasiekampe en rebelliesroer op diegene watdit in die burgerlike
diep in Boere-are. lewe implementeer nie,

Maar 'n belangrike lessie is Vandag, meeras ooit tevore, het
klaarblyklik weI geleer. Volgens ODS dringend'n Mander bestuurstyl"
CoetseehetMandeladietronkower- nodig.Terwylopstande reg oor die
hedegoedop die puntevanhul tone land woed, kan die tyd nie ryper
gehou metklagtes oor toestandeen weesom"hierdie teelaarde virgriewe"
behandeling. "Die opperbevel van teverwydernie.Miskienkan'nmens
die ANC op Robbeneiland.bet 'n dan ook verwag dat 'n bittere
heleaanta! jare daar'nhouvasgehad versetveldtog "ontlont"wordendat
juis weens griewe en die taarnlik duisende vreedsame betogers se
suksesvolle hofaksies, "aggressiewe profiel" teen die on-

"Toe onsdeur'nanderbesnnnstyl- . derdrukkende owerhede "'n ander
benadering en maatrel!ls hierdie vorm" beginaanneem.
teelaarde vir griewe verwyder het, Dieeerstewatdieles behoortaan
is hulleinsgelyks ontlonten het hul te gryp, is Adriaan Vlok en sy ge-
aggressieweprofiel teenoordiestaat maskerde mag.Coetseebehoortaan
enregering beslis ook'nandervorm Vlok en sy offisierein bevel te kan
aangeneem," vertel Coetsee, verteldat "'n anderbestuurstyl" nie

Sela,: ministerlin sambokkeen knuppels Ie nie,
Dinknet. As hierdiebenadering .<" 'n Ander bestuurstyl is nie om

dansogoedin die tronkgewerkhet, )rrogante jongmannein gepantserde '
wat se blink toekoms wag daar nie . uitrusting na 'n werkersberaad te

at sespanelein die pamflet.
Disniedie blotefeit vanpoli

tieke bemarking wat mens weer
laat kyk en wonder nie. In die
VSAword presidente allankmet
enormereklameveldtogteaandie
publiekverkoop.

Wat opval is die gemak
waarmee Jacobsz se persoonlike
beelden selfbeeld die adverten
siefonnaat inglip.

Niemand kan van bom se dat
bydiesoortnasionale politikus is
watnettweeverslonsde, styllose
pakkein sy kas aanhounie,

Nee,byis debonairinontwer
perspakke van alle skakerings,
tuis inoopnekkraag met krawat.

Maardie beeld van goedver
sorgde (by draf ellce oggend),
welgeklede presteerder is op
sigselfniegenoegDie.

Daar is immers pierewaaiers
. en witkraagboewe wat ook fiks

polkadot-das die toeskouer toe-"-:;. Iyk,deftigaantrekendingeregkry.
glimlag. Nee, Jacobsz is meer as dit.

Op 'nklein foto-eollage in die::;. Hyisdiebesorgde nyweraarmet
opvouparnfJet _sien ons sewe ')/'genoegcommonsenseengewete
fasette van dle kandidaat in in-':om te besefdatOIlS 'n beterpoli
teraksie met ander;·~·met';tieke' bedeling vir Suid-Mrika
smaakvollevertrekofmalsetuin:benodig.
met 'n wit bondjie teen 'n agter- , Net mooi die soort persoon
grond van skitterende sporttro:. . watinkorporatieweraadskamers
fe!. . . met adverteerders veelrassige

'nLang, smalfotovandieIJ'll8- 'reklamesnitte sleep wat ons ellce
tige bergreekse tussen Stellen- . dag op TV sien. Waarin wit en
bosch enSomerset-Wes, strek oor swartrekenmeesters na werle saam

ElsabeWessels

stuurnie,'nAnderbestuurstyl is nie
om kerkleiers met traanrookte be
stook nie. 'n Ander bestuurstyl is
nie om Kaapstadse strate.pers te
spuitnie,'n Anderbestuurstylis nie
om baaiers met honde te verjaag
nie. 'n Ander bestuurstyl is nie om
vroueenstudentemetsarnbokke en
knuppels te slaansodatmediesebe
handeling nodig is nie. 'n Ander
bestuurstyl is Die om gekoseleiers
in aanhouding te neem nie.

Coetsee praat van "dignitas en
amnestas" (waardigheid en inte-'
griteit). Di6 waardes, se hy, word
hoogdeur Mandelaaangeskryf.

Maaris ditdansobuitengewoon?
Waai"omklinkdie ministerhalfver
baas daaroor?Waardigheiden inte
griteitisniesulkeseldsamewaardes
nie.Of isdit netafwesigbydiegene
watnie'n basiesebegripvirregver
digheid en menswaardigheid toon

'n bier oor die perdeblad
wegslaan. Saam aandele mag
besit in Yskor. ,

Watonssien in die bemark
ing vanJacobsz, top-nyweraar,
isdiesaamsnoervanpolitieken
bemarking.

Dis 'n neweproduk van die
tegnokratiese regering deur
bestuurders en spesialiste.

Die wending in Jacobszse
bestuursloopbaan wat vanhom"
'n politieke bestuurder moet
maak, word aangekondig in 'n
politieke pamf1et.

Maar indiepamfletvindons
gesofistikeerde bemarkingsteg
nieke wat oenskynlik los staan
van politieke ideologie.

Oenskynlik:Reklameen ad
vertensie hetdiemondstuk van.
dieVryemark-ideologie geword,
vervul'n soortgelykefunksieas
propaganda ondersosialisme.

Die tipiesetegnokraat sal in
dieNasionalePartyaandring op
pioriteitevanbestuurenbeplan
Ding, rasionaliteit en rasionali
sering, 'n laer ideologiese pro
fiel virdie party.
, En s6 'n visie sal energiek

bemark word. 'n Mensliker be
deling, gegrond op Vrye On
dememing, eerderas Ras?

"Ja" vir di6 wat opwaartse
mobiliteit bo politieke betrok
kenheid (veral in die massapo
litiek) wi! stel.

"Nee" vir revolusionere ide
oloeenorganiseerders, virmili-
tantesin die werkersklas. -

In 'n glansende beperkte
oplaag reklameproduksie van
Nedfm Bank vind ons aanha
lings soosr- "The language of
war is now an established part .
of thecorporatevernacular,"

'nNasionalistiese:Tegnokra
sie Sal ookmilitere bestuurders
·nSlUit.J '..' . . .

." Salhullesagter, mensliker te
werk gaari. as Rooi Rus
Swanepoel ofdie Wes-Kaap se
berugteSpyker?

En met di~ vraedie toekoms
in.

nie?
Ek verlaatmy verderopCoetzeese

uitspraak: "Tussen ODShet 'IIbevrugting
van rnekaar se saak ontwikkelwat ek
dan eintlik getipeer het as geweldige
vordering aanODS kant,wanttotdusver
hetdieANC en dierevolusioneregeen
begrip gehad vir die Afrikaners, die
Suid-Afrikaner en die blanke se
aaasprake nie,"

Weer eens, Sela, minister. Maar
waarom 'dan die verskriklike weer
stand om metdie gekoseleiersvandie
Yolkte praat?

Is die manne in die mag miskien
bang dat daar te veel redelikheidaan
die ander kantgevind gaanword?Sou
dit nie inderdaad beter wees as ons
alger mekaarnou maar beter leer ken
nie? Nie een van ons gaan verdwyn
nie.

'n Kompromie in politieke onder
handeling gaan Die bereik word deur
blindelingse kragdadigheid nie. Die
gene,selfsstoereAfrikaners,watreeds
besoeke aan die ANC-bannelinge
gebring het en wat die moeitegedoen
het om leiersfigurein die binnelandte
leer ken, salkangetuigvan diepoten
siaal vir gesprek en onderhandeling.

Miskien moet dieNPmaar'IIblaadjie
uit Coetsee en die tronkowerhede se
boekneem.

As daar soveel eenstemmigeheid
kan plaasvind tussen 'n man 25 jaar
agter traliesen 'n polikusop vryevoet,
moet da8r onder die Yolk ook poten
siaalwees totredelikheid, inskiklikheid
en vriendskap.

Sokker-
AI, wat laat 'n Boerehart beter
klopas 'nrugbytoets en 'nverkie
sing albeibinne net een week!

Eersfoetermensdieinterna-.
sionaleaanslagopendaamadie
totale binnelandse aanslag, in
watter gedaanteby ookal mag
opduik. Dis mos die lewe in
sonnigeSuid-Afrika.

'Ons weet natuurlik dat
miljoeneswartSuid-Afrikaners
nie bierdieweekkon gaanstem
het nie, net soos honderddui
sende van hulle oak geen be
lang gehadhet by die spektakel
op Ellispark Die.

Nee,bulleharteenoe wasby
die spiksplintemuwe Soccer City
waarKaizer Chiefsbulle soveel
ste titel gewenbet.

Die titel mag net nog een
gewees bet, maar die eerste
wedstryd by bierdie super
sportkompleks by Crown Mines
buite Johannesburg was 'n his
toriese geleentheid.

Vir die eerste keer bet ons
sokkermense 'nhoofkwartier wat
lean saamgesels met die beste
wat daar is.

In 'n rekord bouprogram is
die hele kontrakbetydsvoltooi
sodat die besetting van Ellis
parkdeurdierugbywereld geen
uitwerking op bullebeplanning
gehad het nie.

Indieopsig isdit 'nonafhank
likheidsverklaring van 'n bree
beweging waarvan die mel' ,
wit Suid-Afrikaners eint1~.·/,

".
veel weetnie. "

En Mrikaanssprekendes
feitlikniles.. ". .

Hierdie nuutverworwe
selfstandigheid vandie sokker-'
base lean allerhande interes-':.
sante implilcasies inhou. .

In die eerste plek gaan die
bestulirvanEllisparkfmansi~l
gevoelig geknyp word, wantoor
die laastepaar jaar het die vol
gepakte sokkelSkares daargesorg .
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Oorbrugoneerlike
gaping tussen beleid
en praktyk

Theo Heffer

OM-'n arbeidsrubriek di6 week te skryf sonder om 'n toekomsblik te
waag, sal ietwatontduikend wees,miskien lafhartig, en dalk ookirrele
vant.

Die probleem is rui.tuurlik dat die rubriekkort voor 6 September se
algemeneverkiesing geskryfmoetword,om baiekort daarnateverskyn.

Koalisieregering uitgesluit, kan een van diepartye - terwylu hierdie
stuk lees - moontlikbemoeid weesmetdietaakomtebesluitooronsland
se toekomstigemannekragbeleid. Dit is in elk geval teoretiesdie geval
terwyl die rubriekgeskryfword! .

Net soos die besluite oor finansiele en ekooomiese beleid, of die
besluite oor sport,geloof, buitelandse verhoudinge of wat ookal,sal dit
in die prakrlesetoepassing van die beleid weeswaardie nuweregering
se problemeIe. Enin di6verbandhet die sakeleweveral vir onsgeleer
dat dit geweldigeprobleme kart veroorsaak as 'n omhelsdebeleidwyd
aangeJ.condig word,terwyldieuitgevoerde praktyke mylever daarvanaf
Ie.In die lig van blankeSuid-Afrika sekeuseWoonsdag (die anderpaar
kruisies bet tog nooit veel beteken Die), kan ons verwag dat beide die
beleid en diepraktiese toepassing daarvanietwatgewysiggaari word.

As die KP aan bewindgekomhet, was dit natuurlik'n uitgemaakte
saak. Volgens een van hul vooraanstaande ondersteuners is die swart
vakbonde mos die oorsaakvan ons onaanvaarbare inflasiekoers, mens
lean hul net sowelblameervir Suid-Afrika se sportisolasie.
. 'n Ander regsgesinde, die hoofsekretaris van die slegs-vir-blankes
Mynwerkersunie, PeetUngerer, meendatdit nogbetydssou geweeshet
om die steeds verslegtende omstandigbede waarin Suid-Afrika bom
bevind, te stuit, Nou,beweerUngerer, wag daar op bIankewerkers '''n
toekoms van verontregting, al groter armoede en miskenning". Die KP
sou diearbeidswetgewing gewysighetenonderandereniemeervirswart
vakbondeerkenning gegunbetnie. Ditisjuis di6besluitvandieregering
tien jaar gelede wat die blankes 'n rninderheidsgroep by die werkplek
gemaak het, beweerhy.

Om die Wet opArbeidsverboudinge te wysig, is ri1aIdik (dalk selfs
wenslik).MaarboedatUngerer die miljoene swartwerkersen vakbond
lede sou wegwens, is 'nandersaak; tensy'n mens natuurlikin sprokies-:
land leef, of nou nog glo dat Verwoerd-politiek prakties toegepas lean
word.

DieKP souvoorts weggedoen bet metveelrassigheid by toilette, eet
en drinkplekke. Ditsal daIk maklikerwees omdievele geriewewar nog
steeds afsonderlik gehouword,veelrassig te maak.

Mnr KPCronje(dit is werkliksy voorletters) meendie "Iaaste strooi
opdiekameelse rugiseisewargestelword datdieMynwerkersunie veel
rassig mootword". Die anderkeuse is miskien dat by glad nie meer op
die mynbase enigedruksal kartuitoefen nie. Diedemografiese feitelean
Die ontken wordnie. DiekeuseIe tussen selfmoord en integrasie. .

Maar walterveranderings kon ons verwag betas die DP san bewind
gekom bet? Mynsinsiens is daar nie veelwat hullekon gedoenbetom
teverbeteropdie landsemannekragbeleid nie.Maarhullesougesorgbet
dat diepraktyk'nbietjienaderdaaraan gebring word.Dieaanduidings is
dat bulle pragmaties genoegis om die nut hiervan in te sien.

Dit is mos amptelike beleid dat daar vryl1eid 'van assosiasie moet
wees, Vra egter vir die meerderheid van die bevolking boe vry is dit
werklik,vera!kort voor 'n verkiesing. Ek meendie DP sou ten minste
weggedoen het met die wetgewing wat die toepassing van bierdie
beginsel steeds belemmer.

Die staat se inmenging in dieprivateverbouding tussenwerkgewers
en werknemers behoortook volgens amptelike beleid tot 'n minimum
beperk te word. 'n Buitestaander sal dit kwalik glo, Die te praat van 'n
stakendefabriekswerker wattraanrook, sambokke en kocl!ls teekom nie,

Ek glo Die dat 'n DP-regering direkte stappe sou gedoen bet om die
loongapingtussen blanken swartvinniger te vernou nie. Maarhullesou
'n vryer,onfbanklike vakbondbeweging toegelaat om dit tekan bewerk
stellig.Die grootvoordeel sou geweeshetdat bullewerklikeonderhan
deling sou aanmoedig. Dit bly die beste versekering dat verandering
geleidelik: en ordeliksalwees, wat ookdeel uitmaak van ons amptelike
mannekragbeleid. .

Sou hulle weggedoen bet met die veleongewenste aspektevan die
.1987-wysigings san die Wet op Arbeidsverhoudinge? Ek glo nie. Net'
soosonderdienuweregering, souditweerafgehang hetvandiedrukwat
werkersop die ekooomie uitoefen.

Watkan onsdan vandie"nuwe" regering endie"nuwe" leierverwag?
Die keuses is reedsduidelikuiteengesiL Hulle tan aanbou om oor hul
regterskouer tekyken vinniger agteruitgaan. Endit sal onsalmaI,witen
swart, saamsleep. Of hulle kim meer gehoorsaam wees aan die waar
skuwingsvan bykansdiehelew&eld,enveraldiemeerderheid van ODS

eie burgers waaroor bulleregeer.·
Die ondoeltreffendste keusesal weesom dieoneerlikegapingtIlssen

beleiden praktykete behou.Ons leankwalik bek:ostig om dit te doen.

die regteredesafgeskaal sou word. '
Nou word dit vir die verkeerde

. redes op ons afgedwing.
Op Barend se vraag of ek in

tussen mymeningverander bet, is
my antwoord 'n onomwonde Ja.
Ek besefnoudatdie nodigeophef
flng net kan slaagmet bebulp van
'n vinnig-groeiende ekonomie en
dit is net baalbaar as ekonomiese
verboudings metdiebuitelandweer
genormaliseer kan word.

Ek bet oor die afgelope vier
jaar 12 internasionale konferen·
sies bygewoon. Dit bet my twee
dinge geleer,

Eerstens dat geen internasio.
nale bank ooit weer gewiUig sal
wees om 'n oortrokke rekening
aan 'nNP-regeringtoe testaan nie
• inelkgevalniesolankBarend die
IJlinmer vanFinansies is Die.Solank
die NP regeer salons met krui
pende armoede te make be.

Die tweede ding wat ek geleer
het, is dat dit nie maklik sal wees
om onsekonomiese verboudings
met die buiteland te normaliseer
nie, maar dat daar tog 'n redelike
kans bestaan dat 'n DP-regering
dit Dogsal regkrj - maar dan moet
die DPbinnekort die regering van
Suid-Mrika word.

Terwyl Barend en Org Marais
my voortdurend uit verband aan
baaI en hulle smeeradvertensies
teen my plaas $Onder om 'n oog te
knip, isdaar togietsoor Barend se
verlede wat ek meen mense be
hoort te weet.

Twee maande voordat sy aan
stellingas minister van Finansies
amptelik bekend gemaak is, bet
PW Botha bom in dier voege in
gelig.In daardie tweemaande bet
bymybynaelkedaggebelom bom
in die elementere beginsels van
dieStaatsfinansiesteonderrig. Hy
wastoenogal 'n groot dissipelvan
my en bet alIe~ watek te se gebad
bet oor die ekonomievir soetkoek
opgeeet, .

Maar, helaas, by was glad nie
'n goeiestudent nie. Ek aanvaar
beslisnieverantwoordelikbeid vir

"die.swak minister van Finansies
wat by Dog aI die jare is nie,

Dit verbaas my dat Barend
bomself kan voorbou as 'n
hoepriestervan vryeondernemer
skap en vaneiendom,en dit terwyl
so.baie statutere bindernisse die
swartmense weerbou vandeelname
aan diehoofstroom van ekonomiese
aktiwiteit en bulle ook weerbou
van eienaarskap in die grootste
deel van Suid-Mrika.

Barend se houding is een van
skynheilige oneerlikheid ter wille
van 'n paar addisionele stemme.
Met die 500rt verdagmakery kom
sy geloofwaardigbeid ernstig in
gedrang.

Barend moet liewerniebeweer
dat ek nog altyd dieselfde idees
bandbaaf as in die begin van die
tagtigerjare nie.Indiendit werklik
die gevalsou wees,sou by my mos
Dog gereeld kongebel bet.Waarom
doen by dit nie?

Gelukkig weet hy ek beweeg
nie meer in die muwwe denkat
mosfeer van die uitgediende NP
nie. Vandat ek my losgemaak bet

. van die denke en opportunistiese
gesoek na regverdigings vir alles
wat verkeerdloop, is ek 'n vry
mens. Vir al die baie Nasionaliste
lYat ontgogel is met die NP se
ekonomieseen ander kleitrappery
het ek goeieraad. Breek wegl

Barend was
nie SO .'n goeie
student nie

nog 'n naiefidealistiese NP-onder
steuner • vir 'n Illantroplese be
nadering gepleit bet. Ek bet my vir
'n regverdiger bestel beywer en
gepleit dat blankesopofferings moet
maak ter wille van die opbeffing
van swartmense. Dit was destyds
die enigstemanier om swartmense
se opbeffingin 'n kwynenede eko
nomie te bewerkstellig.

Die daling in die reele per ka
pita-inkome is reeds vanaf 1974
met ODS. In dieselfdetoespraak het
ek egter ook gewaarsku dat as ons
me groter regverdigbeid deur fl.
lantropiese opofferings kan be
werkstelligme, grootskaalsesosiale
onrus vir ons voorleen datdit tot 'n
verdere daling in die groeikoers
gaan lei.

Tog snaaks dat ek die
agteruitgang in dieekonomie byna
tot die naaste desimale punt ker
rek voorspel het en tog maak Ba
rend du Plessisgeenmelding daar
van nie.

FJt bet destyds gehoop dat blankes
se lewenstandaarde (vrywillig) vir

Die merkwaardigste van al die
dinge wat hierdie seisoen met ons
rugby gebeur het, het stil-stil
gebeur, en ek probeer voorstel
hoeveel het daardie onvermoeide
strydos, Danie Craven, daarmee
tedoen.

Distoetsrugby, en dis die~
en Goud, maar'n ou simbool het
verdwyn.

Nog op Nuweland, nog op
Ellisparkhet "Die Stem van Suid
Afrika" opgeklink en kon die voor
wedstrydse adrenalienpompie ruse

Was dit net omdat dit 'n "ge- .
mengde" internasionalespan was
wat nie 'n lied van hulle kant ge
had hetnie?

Of was dit 'n direkte erkenning
van die rugbybase dat "Die Stem"
'n verdelende faktor is in die ge
meenskap van mense wat deur
hulle liefde vir rugby verby ou en
moet! vooroordele gevoer is in
dierigtingvan'nnuweSuid-Afri
ka?

Wanneer ek vandag hierdie
praatjie lees, sal ek .weet of die
ander stem iets hiervan vasgevang
het.

StU-stU Die Stem

TYDENS'n TV-debattossen Zacb
de Beer en Barend du Plessisbet
laasgenoemde beweer dat ek glo .
'n 30 persent verlaging in die le
wenstandaard van die blankes
bepleit bet. Soos'n mens van NP
segsmanne kan verwag, is ek
beeltemal uit verband aangehaal.

Ek bet in 1981 'n toespraak in
Pretoria gehou waarin ek • toe

geskiedenis
terwyl Boereharte
klop
vir meer as net 'n skeppie pap.

Maar nog verreikender is die.
moontlike intemasionale im
plikasies.

Met 'n boikotstrategie wat al
hoe meer begin om selektief na
sake te kyk, is dit nie onwaar
skynlik nie dat die nie-rassige
sokker-opset simpatieke onder
stewing in.die buiteland gaan
geniet. .

Waar hulle egter vroeer om
logistieke redes afhanklik was
van die establishment van Ellis
park, sal hulle nou met sekerheid
en trots kan verklaar dat sokker
sy eie baas is.

En dan sal ons droebek sit en
kyk hoe die room van die buite
landse sokkerwereld hier kom
speel,terwyl ons nog steeds met
nuwe ywer en nuwe visie ons
groepspeletjie bly afmaak met
die een aanpassing van die reels
na die andere

Natuurlik is daar binne die
rugby-administrasie mense wat
hard probeer werk aan 'n ander

.voorkoms van hierdie blekerige
nasionale spel. .

Terwyl OIlS Saterdag onder op
die vlakte na die kassie sit en
kyle, vertel tweeJohannesburgers
van die ou dae toe daar net so 'n
afgeskeepte skyfie van die pav
iljoen vir swart rugbygangers
afgebreek was.

Ek onthou self die Nuweland
van my kindertyd en van jare
daarna waar die groot rugbyken

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

reg vocr om briewe te verkort. Skryf aan: Die
Redakteur, Vrye Weekblad, Posbus 42637,
. Fordsburg 2033.

VryeWeekblad

Die verkiesing
DAAR rus van vandag af 'n swaar verantwoorde
likheidop FWde Klerken sy NasionaleParty.

Ons glo hy moet deeglik kennis neem van die
uitstaande kenmerkevan die verkiesing.

In die eerste plek het tienduisende voormalige
Nasionaliste hul misnoee met die party te kenne
gegee.

Nie almaI wat die keer vir die Konserwatiewe
Party gestemhet, is ver-regserassiste me. Baievan
hulle is bloot net moegvir die NP se wanbestuur,
korrupsie, arrogansie, dubbelpratery enrigtingloosheid.

DatdieKPseprestasie ver tekortgeskiethetaansy
verwagtinge - byvoorbeelddie NP-oorwinnings in
Boksburg en Krugersdorp - bewysdat die ver-regses
sekerliknou 'n plafon bereik het.

Die tyd 'vir oor die regterskouer loer is nou vir
altyd verby, Meer as driekwart van die wit kiesers
korps hethulkruise getrekagterpartye watgesehet
hullestaan vir verandering en onderhandeling.

Diewatna linksweggebreek het,kan maaremstig
opgeneem word. Niemandkon iii die regering se
histeriese veldtog teen die DP en sy bande met die
bree demokratiese beweging nogvirdie partygestem
het sonder om 'n besliste breuk met wit minder
heidsregering en groepsobsessies te gemaak bet nie.

De Klerkmoet van hulle kennis neem. Van ons
land se beste mensemateriaal en mees toegewyde
patriotteisondersteunersvandieDemokratieseParty.

'n Anderuitstaande kenmerkvandie verkiesing is
die belaglik lae stempersentasies in die verkiesings
vir die bruin- en Indierhuise. Die driekamerparle
menthetnoulank genoeg tydgehadom homaandie
bruin enIndier-gemeenskappe te bewys. Diereak:sie
is 'n bewysdat die gemeenskappe die driekamerpar
lementverwerp. De Klerkmoetnouna die boodskap
begin luister.

Die stemlose swart burgers het ook duidelikhul
rnisnoee metdie etnieseverkiesings te kenne gegee.
DeKlerkmoetophouom"agitators!" en "terroriste!"
te skreeuen die ems van die gemeenskap se gevoe
lens beginbesef en iets daaraan doen,

Die NPbet ernstigeskadeaangerig met hulkort
sigtige verkiesingstaktiek van konflik aanblaas ty
dens verkiesingstyd. Vandie"ANC-aanvalleop wit
stembusse" en ander NP-spookstories het, soos ons
verwaghet, toe niksgekomnie. Hierdie skademoet
ongedaan 'gemaak word.

De Klerkbehoort al die mense wat in die laaste
weeksonderverhooraangehouis, onmiddelikvryte
laat en 'n hand van samewerking en vriendskap
uitsteek na die bree demokratiese beweging - die
mense met wie hy binnekortsal moet begin onder
handel. _

Suid-Afrikaners gaanDe Klerkfyn dophouin die
dae wat kom. Ons wil die "nuwe gees, die nuwe
drytkragendie nuwevisie"sien waarmeedie NPso
te koopgeloop het, enonswil sien wat hy bedoelhet
metsy herhaaldelike beloftesvan "onderhandeling."

Mandela
NELSON Mandela is 'n "gematigde man" vir wie
"waardigheid en integriteit belangrik is". Boonop
"onderskryf hy vreedsameontwikkeling".

Dft is die siening wat die minister van Iustisie,
Kobie Coetsee, van die ANC-Ieier het en soos dit
vandeesweek in 'n koerantverduidelik is.

Wat maskNelsonMandeladan nog in die tronk?

So Sf hulle:
" Asdie regering die Ossewabrandwag verbied,danse ek
dis tyd om halt te roep, dan is die Afrikaner geen
gehoorsaamheid aan die regeringverskuldignie.As die
hou van vergaderings verbied word, sal ek my volle
moreleondersteuning aanburgerlikeongehoorsaamheid
gee. Ek is bereidom sulkevergaderingsby te woonen
daaraandeelte neem, watdie gevolgeook al magwees,"
- Dr DF Malanvoor die NP-kongres, 1940.
"Ek bet gladnie met die politiek grootgeword nie. Ek
hetniks daarvangeweettoeek vir FWontmoethetnie,"
~ Marikede Klerk.

"My dogter ry op Stellenbosch met 'n bakkie, en die
enjinhet vasgebrand. Nouis ek te bangom diegaragete
bel en oor die foon sakedingete reel.".> Weer Marike.

"Dit was verskriklik. Daar was traangas en ek bet my
balans verlooren geval.Ek is in 'n vangwa gegooi saam
met 'nklompander pers menseen ekweet totnoutoe nie
eens na waiter polisiekantoor ons geneem is nie," 
Deirdre Visser, dr Chris Barnard se dogter, wat in
Kaapstad in hegtenis geneeemis. .
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Hoekom het
FW die leier
geword?
Max VIIJoen van Londen skryf:

GeevirFW'nkans- whois foolingwho?
Soos Castro twintig jaar gelede gese her 
"Let history judge!"

Hoekom het FW leier van die federale
NP geworden nieou Pik of Barendof Chris
nie? Wie is die "manwho leaves no foot
prints"en watkan 'nmensvansyagtergrond
uitvind?

As 'n mens na die laastedekadevan NP
bewindkyle, raakjy al hoe meerbewusvan

, die rusies, woelingeen sterkverskillebinne
die .NP self. Eerstens was daar die "In
ligting-skandaal" met die groot verskille
tussen "verlig"en "verkramp", "Noord"en
"Suid" en die Botha-ouensen die Mulder
tjommieswat na tevore gekom het. In die
80's was dit die verskille tussen die PW
Botha-mannebinne die Transvaalse NP 
Pile, Louis Nel, Pietie du Plessis, Fanie
Bothaen Barend - en die Treurnicht-faksie.

Met dieBols-grappie het ou Pik, Fanie
en LouisIelik seergekry- Piken Faniewas
uit sekere Ieierskapposisies gejaag en ou
Louis was selfs tydelik uit die Transvaalse
NP geskorsl Maar toe het OomAndries sy
geedgevaten noordgetrekomdieKPtestig
en apartheid te red. Iewers skielik het die
Transvaalse NP nog 'nnuwe leier gekry 
FW.

Hoekom het die Transvaalse ouens in
1982 vir FW as leier gekies? Hy was me
"verlig" nie, maar hy was ook nie "ver
kramp" nie.Al washy 'n Transvaler, washy
nie betrokkeby Ofdie Treumicht-faksie Of
die Botha-faksie binne die TransvaalseNP .
nie. Hy was ook nooit betrokke by die
intrige van die NP-politieknie. Hy was
gekies omdat hy hornself nooitaan een of
ander faksie binnedie NP gebindhet nie.

Hy was altyd 'n "partyman", 'n man van
die middelgrond, 'n kerel watmeer bekom
merdwasom NP-eenheid teherstelas om'n
nuwe beleid vir die party te formuleer.

Hyhet self gese: "Ek wi! nie graag 'n
. faksieleier wees nieenekis teen fuksievorming

binne die Transvaalse NP. Ek wil graagdie
leier van 'n span wees wat altyd kan praat
van ons. Ek wi! my teenoor u verbind tot
lojale leierskap, lojaal aan die Hoofleier,
lojaal aan die Nasionale Party in sy bree
federale verband, maar ook lojaal aan die
TransvaalseNP." (Nat 80's, Maart 1982)

Ja, diewoelingebinnedieNP.wasemstig
gewees.DieTransvaalseNP was die groot
ste en belangrikste faksie binnedie federale
verband van die NP. Dit was De Klerk se
verantwoordelikheid om Transvaalse NP
ledeenondersteuners bymekaarte hou -om
die eenheidvan diefederaleNPte beskerm.
Daar was geen kwessie van "brave new

worlds" in daardie stadium nie!
En nou, in 1989, is FW die Ieier van die

hele NP. Hoekom? WeI eerstens is daardie
Harms-ondersoek. Al die Transvaalse
grootkoppe is daarby betrokke - weer Pik
Botha, Magnus Malan en Gerrit Viljoen.

. Snaaks,maar dit lyk vir my asof elkeen van
hulle nie net Transvalers is nie, maar in die
verlede aan die "PW Botha"-faksiebehoort
h~t. Is ons besig om 1982 te herhaal? .

Miskien is daar mensebinnedie SA Poli
sie, die veiligheidspolisie of die Transvaalse
Administrasiewat hierdieouenswil tetugkry
oordiefeit dat hullehulTransvaalsebroersin
1979,1982 en 1989veraaihet?Daaris ook'n
grootkIoof tussen die NP-Ieierskap en hulle
ondersteuners.

Mense is ook die hel in oor PW se
bestuurstyl. Die NP is nou in 'n gevaarlike
situasie en iemand moet red. Gaan dit Pile,

. Barendof Chris wees? ,
Asseblief mense,onssoek niemeer rusies

binnedie NP nie! Kryvir FW,hy'snie verlig
of verkramp nie en hy'sverbondeaan party
eenheid, dissipline en lojaliteit. Hy sal ons
bymekaar hou terwyl ons die hele gemors
uitsorteer.

Conspiracy theory? Net 'n Wtder teorie?
Ekglonie. Die NPisdiepgeskeur.Dit hetdie
werklike potensiaal om te disintegreer. Dis
noutydvir "crisis-management" enFWmoet
die stuurman van hierdie amper-gewraakte
skip word. Die mense wat glo dat FW ware
verandering gaan bring,moet liewerskyk na
sy geskiedenis binnedieNP-sy rol wasaltyd
die van versoener.

Menseregte ontken

Chris Bresler, Anna Coetzee, Ena
Jansen, Marl Lam, John Miles, Gerrlt
'Ollvler, Fred Phelffer, Amalia
Ueckermann, Marlene van Nlekerk en
Rlke Vaughan van die Departement
Afrikaans en Nederlands by Wits
skryf:

Wilhelm Liebenberg word sedert 1 Sep
temberaangehou ingevolgeartikel3 vandie
Noodtoestandregulasies. Ons as sy kollegas
in die departement Afrikaansen Nederlands
aan Wits meen steedsdisnie onredelikom te
versoek dat hy onmiddellik aangekIa word
nie.Aanhouding senderverhoor is 'n ontken
ning van menseregte.

Ontsteld oor Sandy

Laetitia Muir van Jodac skryf:
Ek rig hierdie brief as 'n ontstelde en

. bekommerde vriendin en karneraad van.
. Sandy Smit Wilt sedert verlede Vrydag

volgens die noodmaatreels in aanhouding
sonder verhoorverkeer. Sandyis 'nbeken
de fotograaf enlidvan die Iohannesburgse
Demokratiese Aksie Komitee (Jodac).

Dit is duidelik dat Sandy en duisende
anderdie prooigeword het van die staatse
"show of muscle" voor die verkiesing;
waarmee alle vorms van politiekeopposi
sie uitgewis,gei"soleer ofselfspersgespuit
is soos 'n wafferseplaag!

'n Regstelsel wat vir sulke wandadeen
skrikbewindtaktieke voorsiening maak, ver
dien die minagting waarmee dit bejeen
word.

Die irnplikasies vir aangehoudenes soos
Sandy,'haarfamilie, vriende, kollegas en
regsverteenwoordigers is enorm.

Besoeke,kommunikasie endie trefvan
persoonlike reelings (soos rekenings, af
lewerings, troeteldiere, werk - vergelyk
jou eie chaotiese vakansiereelings - ver
skoon die ironie) word uiters moeilik,
stadig en burokraties wanneer 'n persoon .
so ver van sy/haar farnilie en vriende
aangehou word. .

Dieontwrigting wat sulkeongenaakbare
en onnodige optrede in 'n persoonse lewe
veroorsaak, is,onmeetbaar en wreed. Ek
kan net my kop in skaamte laat sak dat
hulleeenvandiesaggeaardste envreedsaam
ste mense wat ek ken so 'n onreg kon
aandoen.

Sandy, onsondersteun jouen dit waar
voorjy staan daarver in Babertonse tronk.

SAAK-reiinie

DIE StellenbosseAktuele Aangeleent
heidskring (SAAK) herdenk op Vrydag,
29 September sy 25-jarige bestaan met 'n
reUnie vir alle oud-lede,

Belangstellendeskan vir DanielMalan'
skakel by (02231) 76mof skryfnaSchoon
gezichtstraat 3, Stellenbosch 7600.
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Die sIegte nuus: the tiger is back!
En daar is nie juis goeie nuus nie
WAT.geregtelike kommissies van
ondersoek ookal van dieman te
segehadhet,eendingstaansoos
'n paal bo water: die Raj het
chutzpah.

Daarstaan dienimlikeAmichand
lewensgrootmet 'n stewigeIdompie
stemme (relatief gesproke) agter sy
blad en 'n krans blommeom sy nek
en hyse vir dieTV-kamera dieJames
kommissie kan 'n haan gaan vang:
"The people has (sic) decided: the
tiger is back!"

Was dit nie louter vermaak om
dieuitslae van dieHuisvanAfgevaar
digdes dop te hou nie? Daar was in
party kiesafdelings tot sewe kandi
date, en byna al die setels het van
handeverwissel.Endan wasdaardie '
kandidaat wat nie 'n enkele stemop
hom ken verenig nie!

• Snaaks,ja, net jammerdit maak'n
bespotting van die demokrasie.

Nog slegte nuus
Maardaarwas n6gslegtenuusindie
verkiesingsuitslag. Soos die wit
minister van witonderwys, PietClase,
wat met 'n paar stemme in Virginia'
gewenhet. As die KP'sen die HNP's
net geweet het hoe ver regs Piet is,
bethulle dalk sommervir homgestem.

Ander slegte nuus is dat Willem

Hefertoe nie juis veel van 'n duik in
Roelf Meyer se steun gemaak het ,
nie.

• Onsalmal soudarem betel af gewees
het sonder die middelmatige knaap.

En goeie nuus
Diebeste nuus van die verkiesing is
datdieEngelse rassisvanKrugersdorp,
Clive Derby-Lewis, in Krugerdorp
verloor het, Nou nie dat Brolloks 'n
groot fan van Leon Wessels is van
dat hy sy Wet en Orde-hoedopgesit
het nie, maar Brolloks .sal twaalf
Leons vat vir een Clive.Syrassisme
is amper meer aanstootlik as
enigiemandanders s'n,

• Maar miskien'is dit nou net weer
die Boer in Brolloks wat uitkom.

Beter nuus
Nee, daar is beter nuusas Clive: die
feit dat Slim Glennie Babble dit nie
gemaak het nie. Veral na sy vuil
geveg teen Wynand Malan en die
totaleaanslagwatBeeldop Wynand
losgelaathet,

• Maar 'n mens kan nie altyd wen
nie.Babbse tasse is glo ldaar gepak
om as genomineerdeLP Kaap toe te
trek. Mag hy vir ewig in sy wit serp
verstrik raak,

Viva Stoffie!
DiePrysvir Uithouvermol! worddie
weekgedeel deur tweevreemde voels;
Louis Stofbergen Jaap Marais.

Stoffiekom daremal 'n langpad.
'n Dekadeof twee geledetot NP-LV
virWorcesterverkies,maar loop toe
saam met Jaap HNP toe. Verloor
daamaherhaaldelikinverskeiekies
afdelings.Staptoe oornadie Kl', En·
daar maakhydit toediekeer met 22.
stemme in Sasolburg!

OomJaapsepadisnoglanger.En
treuriger. Hy het die keer weer sy
deposito verloor. Maar toe TV met
homgesels, ishy vol geesdrifoor sy
party se toekoms.

• Ons eie teflon-politikus: geen
mislukking Idou aan hom vas nie.

Wie se hiel?
Brolloks se tone het sommer van
ergerlikheidomgekrultoe hydie KP
se Vrystaatse leier, Cehill Pienaar,
net na sy oorwinning in Heilbron
hoor se sy oorwinning is 'n "bewys
dat dat die Afrikanervolk herrys."

Brolloks is amper Ius om te se:
Jou moer, broer..

As dieAfrikanervolkaandieherrys
is, dan is dit in Randburg met 'n
WynandMalan,in Simonstadmet 'n

Jan Momberg, in Groenpunt met 'n
Tiaan van der Merwe, en Umhlanga
met 'n Kobus Jordaan.

Maar dan, hierdie mense is meer
asAfrikaners.Daarbyis hulleverby.
Hulleisdeel vandieSuid-Afrikaanse
nasie wat aan die herrys is.

• Hoekom laat dit so 'n slegte smaak
in die mond as 'n rassis so groot
opgee oor sy Afrikanerskap?

Pasop, Boere!
So van Afrikaners gepraat. Die wit
skuim wat hulself die Wit Wolwe
noem begin nou 'n tier opsaal wat '
hulle nie die guts gaan he om te ry
nie.

Brolloks praat nou van die aan
valleop die LouisBredenkamps,die
Alet Schoons en die Willem Saay
mans,alma1 AfrikaansePretorianers
wat nie 'n geheim maak van hul
afsku in apartheid nie.

• 'n Vriendelike woordjievan waar
skuwing, kerels.

HierdieAfrikaanssprekendes wat
julle "Iinkses" noem het oneindig
meer moed en durf as julle banggat
regses- al is die meestevanjullepo
lisiemanne.

En die tyd vir 'n anderwangdraai
is verby... .

Ditsem, susters
Die tweede prys vir chutzpah gaan
aandie 18nonnev8nPretoriawat~e
KP gebelengevrahet om 'nbussiete
stuurom hullestembustoe tevat. En
toe hullebydie stembusafklim, stap
hulle reguit na die DP-tent toe.

• Met sulke pikkewyne kan mens
mos 'n nasie bou.

f

Rooi gesig
Die rooiste gesig in Suid-Afrika is
sekerlik die geleerde Lawrie Sch
lemmer, wat nie so lankgelede nie
metgrootfanfare en wetenskaplikheid
vertel het dat die KP 64 setels gaan
wen en die NP 65.

Pers
Brolloks het altyd gedag die polisie
haat die pers. En daarbespuit hulle :
die hele Kaapse middestad vol pers
goed.

Gee FW In naam
kompetisie
Ons plaasvolgendeweeknoginskry
wings in die Gee FW 'n naam-korn
petisie

, '

M.etwie beoog
diestomme siel
om te indaba?

JA, toe, hoeveel maal het die haan
vanoggend gekraai?

Kanjulle nog die Volk in die ol!
kyk, of het julie ook so on the sly
verraai? Kyk net na al die derdui
sende stemme teen die uitverkore
Party, dis skoon on-Bybels, Hoe is
julle dan grootgemaak?

Meeder ween so stil-stil in haar
no-name-snesies, distogalwatmens
kanbekostig in dieverarmdegewes
teo Oswald is besig om met mening
die laaste inheemse broodbome uit
te spit,meen glo dis ons laaste kans
om 'n oubuitelandse geldjie te ver
dien.MiesiesKlaagvoortis nowhere
to be seen en die stroop kook al
amper oor vir die jongste koeksis
teroplaag.

Vrinde,' weke lank word die
Klaagvoortsaandieganggehoudeur
die gedagte van die komende Groot
Indaba. Dit gis en dit gons, dis soos
'n toringvan babbel,as jy Griekswas
sou jy dalk: kon volg, en dit sou
heeltemal kosjer wees want onse
volkie vorm mos 'n groepsaam met
Grieke en ander uitwaanshede.

So word die Afrikanerkultuur
maklik beskerm. Dis net wanneer
ons skole en dinge Afrikaners van
anderkleure inneem dat die groeps
idee skade Iy en onse kultuur in die
stof kan byt. Waansin? A nee a,
suiwer logika, uit die mond van die
Groot Grondboon self.

Wat ons nou eintlik aan die hoi
het, is Madam de Klerk se man se
gedagte van die Indaba. Met wie
beoogdie stommesielomte indaba?
Volgens hom salditdie "verantwoor
delike leiers" van die swart ge
meenskapwees.Vir "verantwoorde
lik" lees "those who would not rock
the boat". Lees "puppets".

Miskiendarem ookso 'n amperse
respektabelefiguursoosSyex-Edele
A Ragsbanjo, vaandeldraer vir Skoon
Administrasie. En natuurlik Eer
waarde Hendrickse, mits Madamse
man hom koopteer voor die somer

op ons is, want die kerel het mos 'n
onweerstaanbare drang om tydig en
ontydig te gaan swem.

Ditlaat dan die "onverantwoor
delike" leiers soos Vader Mandela,
die twee Archies, Gumedeen Tutu,
FrankChikane,Alan Boesak,Mewa
Ramgobin, Jay Naidoo en die hele
spulvan die MDM, te veelom op te .
noemen te min om 'gewig te drat

Het Madam se man nie dalk:die
begrippe "verantwoordelik" en
"verteenwoordigend" verwar nie, soos
destydsin die geskiedenisboekeoor
verantwoordelike en verteenwoor
digende bestuur? Ek vra maar net,
diearmeman sekonstitusionele begrip
lyk tog so gebrekkig.

Watwou Groot Indaba, vrinde,
praat eerder van die Groot Hang
over. Die rugbytoets is verby, toe
kom dit by die wit nasionale sport,
verkiesing.

Distogso 'njollie gedoente,als in
die familiekan jy maar se, ons gooi
netdieoorskieten die onbetroubares
in hul eie verkiesing in om die ou
spul stil te hou.

Alles is pers

Nou is die sports ook verby, ,en
waarmeesitons nou?Dieoorblyfsels
van kragdadige verkiesingspropa
ganda,daardiederdenasionalesport:
brutale vergruising van al wat leef
watniemetjou saarnstemnie, en wat
jou nie kan uitstem nie.

Geliefdes, die landskapIe besaai
met klippe, dit Iyk soos 'n
maanlanding. In die Kaap het
Ideurbewustheid 'n nuwe dirnensie
aangeneem: alles is pers, asof mens
deur 'n rosy spectacle na die fan
tastiese spektakel kyk.

Katedrale, monumente uit die
oertyd, strate, sypaadjies, motors,
mense: alles pers gespuit Was dit
nodig?WeI,dit was sekerverkieslik
bodiegenadelose gefoeter van m~nse

wat vreedsaam protesteer of bloot
die protes gadegeslaan het,

Beteras omkerkebinnete storm,
of met Casspirs toe te parkeer sodat
kerkdienste nie kon voortgaan nie.
Beteras om vreedsame kerldeiersin
hegteniste neem.

Beterasommedici wattallernense
wou help .wat deur mense in blou
klere aangerand is, in. hegtenis te
neem. '

Ben van die geboue wat in die
slag gebly het, was juis Newspaper
House. Praat van die purple press.
Endaar,inpers met 'nYinger uitgekrap
op'n gebouinBurgerstraat, staandie
kostelikste woorde van die week:
"Thepurple shall govem".

Dis hierdie ononderdrukbare
humorsin van ons mense wat ver
hoeddat die land totaalontplof.

Egbert~~1aaagvoort'

Broodboomdroom

Oswald sit hand in die hare. Die
broodbome Ie vergeteop die gras
perk, nog 'n uitvoerbesending wat
Die diemas gaanopkom nie. 'n Brood
boomdroom. Die probleme is
veelvuldig.

Miesies Klaagvoort meen dat sy
onbestrede tot die koeksistergilde
verkies moes gewees het, want een
van die voorste bakstersis kwansuis.
insolvent,en jy kan mos nievir high
office staan as jy nie geld het nie.

Die goeie siel kan glo nie haar
suikerrekening by die koop betaal
nie,en 'nbloubrief istogsekerbewys
van insolvensie?Oswaldskud maar
netdiekop, weetal beterasom tel!te
praat,

Dan's daar nog die kwessie van
godsdiensvryheid. Seg Oswald, die
grondwet (die vorige, of is dit nou
die huidigedispensasie,julie onthou
mos nog) waarborg vryheid van
aanbidding. Nou wonder hy hoe dit
nou strook met al die kaskenadesen
manewales van mense in blou Idere
in enomen agter en bo-oorkerkedie
afgelope week. Nil: net is mense
deur 'n gepantserdevoertuigvan hul
kerk weggehou nie, ,maar 'n pre
dikant is toegang tot sy eie kerk
geweier.'n Kerkdiensis deur 'npoli
siegeneraal verbied.

Klinkdit nadie optredewat mens
in 'n polisiestaat te wagtekan wees?

Ag, julie is sekerlaf, vrinde, hoekan
Qit nou 'n polisiestaat wees as die
kerkdiens tog weI voortgegaan het?
Ja, dit is so. Maareers nadat 'n aan
soek totdie Hooggeregshofgerig is

. dat die diens toegelaat moet word.
Na 'nfoxtrotvoor regter Foxcroft

het die hof toe sy seen oor die kerk
diens uitgespreek, en die' be
lastingbetaler beveel om nogmaals

.diekerldikes sekoste te betaalomdat
die polisie vir die .soveelstemaal 'n
ongegrondeverbod op 'n alledaagse
aktiwiteit geplaas het.

Sotliker optrede sal jy moeilik
kry. Disnou dieUniqueDemocracy.
So much vir die besorgdhede van
onse Oswald.

Waarls broeder
Heyns

Wat julie eie Egbertusnou wilweet,
iswaarBroeder Heyns in diegedoente
staan? Waar Ie die Iojaliteit van die'
Afrikanerkerk, waar dit moet kies
tussen kerk en staat? Ligloop,
geliefdes.

Jaar na jaar groei die Iysie van
linkse aktiviste en simpatiseerders
wat vermoorof vermink of verskrik
word deur bose rnagte,en die Iysie
van onopgeloste misdade teen
linksgesindes is net mooi ewe lank.

Toevallig,natuurlik. Mens won-
.der in alle rigtings hoekom sulke
misdade duister bly, terwyl die ge
ringste misstap aan die ander kant
van die spektrum met volle geweld
vergeld word.

Nou hoor Egbertus dat verlede
week se vreedsame optog oor Dur
ban se strande regse geweld opge
lewer het,en datswartpolisiemanne
eers beswaar daarteen moes maak
voordathul witgenote opgetreehet.

Watbetekendit tog?vra Mooder.
Alles, Moeder, alles, antwoord
Egbertus vaag.
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Wie moet ODS bedank?

Jan McDonald van Port Elizabeth
skryf: .

Ekleesgraagwatandersdenkendes slcryfen
daarombeteku bladgekoop. Ongelukkigmoet
ek se die manier boe u te velde trek teen die
Nasionale Party maakmy skaam,Ek is nie 'n
lidvan dieNPof enigeanderpartynie, togwil
ekmynieskuldigmaaksan'n slegseery, ofbly
weesoordie ondergang van die huidige rege
ringsparty nie.

U bladmaak daarop aanspraak dat hy nie
rassig is, tog is dit nieheeltemal korreknie.U
kom vir die regte van die swartmanop en nie
vir die vandie witman nie.

Dit is die NP wat vir ons 'n Republiek
gebringbet,vryvan Britseoorbeersing.Ditis
mensewattot NP-geledere behoortwat geveg
het vir diebevordering van Afrikaans.

As ditgaanom vryheid dan hetons Afrika
ners reeds die paadjie geloop deur twee
Vryheidsoorloe, waar onder andere 20 000
Afrikanervroue en kinders in Britsekonsentra
siekampe gesterfhet Ek wonderof vandag se
swartmense aanspraak lean maak op sulke
vervolging? Ookwilekudaaropwysdat ubaie
te danke het san diewitman.

Die nuweSuid-Afrika waarvanu praat sal
nie sondermeer 'n beterplek weesnie. In die
meesteAfrika-state beersdaar vandagkorrup
sie, armoede en die grootste ellendedenkbaar.
Afrikasitmet'n geweldige skuldlaswat hynie
kan terugbetaal nie. Afrika sit vandag verder
met'n geweldige bevolkingstoenameen soook
Suid-Afrika.

Volgens my inJigting sal Said-Afrika se
bevolking van28,5 miljoenbinne 35jaar drie
keer vermenigvuldig. (Population Growth '
South Africa's ticking time bomb). 'n Swart
regering in Suid-Afrika sal heel waarskynlik
kommunisties wees, soos ons omringende
buurstate. So 'n regering kan 'n eenpartystaat
wees, wat geenteenkanting duld nie, en waar

..geen vryheid van spraak heers nie. U nuwe
Suid-Afrika magdus heel anders daar uitsien
as wat u dink.

Suid-Afrika se grootste probleem is nie
apartheid nie,maar die bevolkingsontploffing
onder die swartmense.

(Brief verkort)

Waar is die eerwaarde?
Jane Chapmanfrom Canada writes:
. This is a copyof a letter sent to inrFWde

Klerk.
I am a memberof Amnesty International

and I am writing to expressmy concern about
the arrest of REV.ZWO CALVINNEVHU·
TALU. .

I wish to knowwherehe is beingheld and
why he is beingheld. I appeal to youto grant

. him access to legalcounseland visitsfrom his
family.

I also ask that he be treatedhumanelyand
not subjected to torture by either the South
African Policeor the VendaSecurityPolice,

Please bringhim to trialpromptlyand un
less he canbefoundguiltyona fairlyrecogniz
able criminal charge, please release him irn
mediately and unconditionally. Thankyou.

Misbruik van God se naam
Petrus StrlJdom van Fort Beaufort
skryf:

MnrFWde Klerk se slotsinop dieonlangse
Klerksdorp-vergadering waarin hy die sukses
van sy vyfpuntplan san die seen van die AI·
magtigeGod ondergeskik stel, kern neer op 'n
growwe misbruik van die Naarnvan God.

Dieapplous wat op die melodramatiesesin
gevolg het, gee 'n sanduiding van die effek
waarop dit gemik was, naamlik om die NP en
sy leier, in die Jig van hul jamrrierlike verlede
van onreg en onderdrukking, 'n kleedvanChris
telikbeidom te hang.

DieNaam van God word nou ingesleepom
aan 'nparty wat op geen maniermeersy beleid
Christelik-eties kan verantwoord nie, groter
geloofwaardigheid by kiesers te gee. God se
Naam word dus ter wille van goedkoop polio
tieke gewin misbruik. Dit is godslasterlik.Dit
is 'n blatante sonde teen die derdegebod, wat
eis dat God se Naam net met die allergrootste
eerbiedgebruikmag word.Ditsalnieongestraf
gelaat word nie.

Inhoudelik impliseer De Klerk se stelling
dat politiekesukses as sodanig, 'n bewys van
God seseenkan wees.Asdie suksesvandie NP
se onchristelike en diaboliese rekord oor die

. afgelope.OOkades san die seenende hand van
God te danke moet wees,moes die sukses van
die Nazi'sonder Hitlerookdie gevolgvan God
se seen gewees het, Dit is tog uitgeslote.

DeKlerkkan nie deur middelvan 'n oneer
like beheeren manipulasie van inligtingen 'n
massalebreinspoeling van kiesers tesame met
'n ongebreidelde aanwending van mag. 'n re-

sultaat bereik en dit dan sender meer met die
seenende hand van God in verband bring nie.

In die geskiedenis van God se volk is polio
tieke en godsdienstige leiers juis herhaaldelik

. deur die ware profete in die Naam van God
verdoemomdat hulleas kragtige meningvorm
ers die volk so suksesvol mislei het, en vera!
omdat hulle dit met behulp .vanvroom gods:
dienstige praatjies gedoen het

De Klerk behoortemstig daaroornate dink
ofdie volgende woorde van Jesaja en Amos en
Jesussan die leiersvan hulle tyd, nieop homen
symede-misleiers inParty en Kerkvantoepassing
is nie:

"As julie julie hande in gebed uitstrek, sal
Ek my 00 vir julie toemaak. Selfs al bid julie
hoebaie, sal Eknie luister nie, wantjulie hande
is met bleed bevlek.Moenie voor My verskyn
as julie verkeerd doen nie, Hou op met kwaad
doen.Leer om weergeed tedoen, sorgdat daar
reg geskied..."

"Gee pad voor My met die rumoer van jou
gesing...Maar laat die reg en die geregtigheid
te voorskyn kom, laat dit aanrol soos water
golwe, soos 'n standhoudende stroom."

"Ellende wagvir julie, huigelaars! Julie wat
ander wil lei en self blind is. Wat volgens die
wet van God die swaarste weeg, laat julie na:
geregtigheid, barmhartigheid en betroubaar
heid. Blinde leiers! Julie is soos witgeverfde
grafte,wat van buite rnooi Iyk maar daarbinne
vol doodsbene en allerhande onsuiwerheidis.
So is julie ook: van buite Iyk julie vir mense
vroom, maar vanbinne is julie vol huigelaryen
minagtingvan die wet."(Jesaja 1:15-17;Amos
5:23-24; Matteus 23:13-28)

\Tye~ekbJad
KLEINADVERTENSIES

Tarief: R10 vir 25 woorde
of 'n gedeelte daarvan

Om 'n advertensle In hlerdle kolomme te plaas,
bel vir Gwynne of Karlen (011)836·2151, fax (011)
838-5901, of skryf aan Posbus 42637, Fordsburg
2033. Olespertyd vir klelnadvertensles Is5 nm op
die Dlnsdag voor pulbllkasle. .

PERSOONLIK

Die Takhare virVrede sa
red'n volk

Geestelike waardesisdie
hoekstene vir vrede• Die
ouerTakhare

Die Bleskoppe teenApart
heid hetbesluitomniedie
waarnemende bleskopse
aansoek omlidmaatskap
goed te keur voordat hy
niegeweld afsweernie.

Die Kommissie van On
dersoek het tot die
skokbesef gekom dat 'n
.deelvan JohanStemmet
30cmlank is?1

Isditmoontlik dat ekver
ledenaweek weerennog
meeroorjoukongeFLIP
het?

Koningin aan Biskop:
steeds skaakmat, of ken
jy'npaarnuwe skuiwe? Is
toeval steedsdiegrootste
agent?

Allersluste, baie baie
dankie vir die pragtige
bossie blomme... en die
inloer! - Koos

Geleentheid gesoek van
Johannesburg na Kaap
stad vir eerste week in
Oktober. Bel Theresa
(011) 838-6507(w)

. WOONPLEK

Benodig:Vakansieverblyf
in of naby Kaapstad
gedurende Kersvakansie
(een week tot tien dae).'
Bel Gwynne (011) 836
2151

Benodig: Huis te huur in
die omgewing van RAU,
vanaf Januarie 1990.
Verkieslik drie tot vier
slaapkamers. Bel Des
mond by782-6001

Pretoria: Persoongesoek
om huis te deel op goed
gelee plot vanaf 1 Okto
ber.Huur R290. Bel Patsy
(012) 862-637

DIENSTE

Kitaarlesse deur Deon
Maree- skrywer van die
gewilde boek KITAAR:
leer self speel. Tel 648
8032

Drawing Lessons: Learn
to drawthrough an excit
ingdrawing program with
regular small classes,
personal tuition and rea
sonable rates. Tel Alan
(011) 837-4830

Diensplig Adviesdiens.
Vir gratisen onafhanklike
advies op enige navrae
oordiensplig. Skakel Dur
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) 56 1483,
Pretoria (012) 320 2230

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

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

Spesiale Aanbod:
Stoomskoonmaak van
Tapyte en Stoffeersel.
Laat jou drie slaap
kamers, sitkarner, eet
kamerengangofsesstuk
sitkamerstel professio
neeldiepstoomskoonge
maak word vir net R55.
Plus gratis vlekverwy
deraar en reukver
weerder. Skakel:(011)
7240784

POWA(PeopleOpposing
Women Abuse) is 'n on
dersteuning- en inlig
tingsdiens vir mishandel
de en verkragte vroue.
Ons bied ook werks-·
winkels en opleidingspro·
gramme aan oor gewerd
teenvroue. Ons begin met
'n opleidingskursus vir

.. nuweledevanaf 20 Sep
tember1989. Ons beno
dig veral vroue wat Afri-

kaans en/ofenige ander
Afrika-taal kan praat. Bel
POWAvoor 11 Septem
ber vir verdere inligting
(011)6424345

GEBEURE.

Die Barend J Toerien-k1ub
vergader Dinsdagaand
riarugby bydietaalmonu
mentop Paarlberg. Bring
juleie bergkl[mskoene en
toue saam. Versnape
ringsopsioneel.

Woensdag 13 Septem
ber. Uword uitgenooi om
u wegneemeteom 1 nm
na die USIS-Ouditorium,
3e vloerAfrican Life-ge
bou,Commissionerstraat
111, Jhb te bring vir 'n
reeks middaguurvideo's
oor Hendrick Smith se
boek The Power Game· .
HowWashington Works:
Die tweede video is
getiteldThePentagon

Step Teen: Systematic
Training of Effective Par-

entingofTEENS sal vanaf
2 Oktobertot 27 Novem
ber aangebied word. Die
kursus sal weekliks
aangebied word en 9
weke duur, op Maandae
van 9 vm tot 11.30 vm.
Skakel Cheryl Lyons of
Joan Rubinstein (011)
648-1120

MARK

. AKUUT

Prosa & Poisle
Hambldgeva Roodt
Hambldgeva De Jong
Hambldgeva Olivier
Hambldge va Lleben
berg
Hambldgeva Malan
Hambldgeva Letolt
Hambldgev8Hambldge

laargang 3, nr 1
Bestel teen R4,OO vanaf
Posbus .547, Cradock
5880
.Die Jongste Uitgawe van
AKUUT

..

Handgeweefde
dhurrles (gestreepte

katoensakke) en
silwer

juwellersware van
Nepal, Indle en

Thailand te koop.
Winkel 68, The Firs,

Rosebank. Tel:
(011) 880 3566

1986 Nissanbakkiete ruil
vir Jeep of k1assieke mo
tor (verkieslik 'n 1950's
Mercedes)in'ngoeie toe
stand. Skakel (011)487
1239na-ure

VAKANSIES

WERK

Drakensberge
Herberg vir die wat jonk
van gees is. Ook stap
toere van2-10dae. Rede
like tariewe. Ed Salo
mons, INKOSANA
LODGE, Posbus60, Win·
terton3340. Tel03682 vra
vir3520

ZAIRE (Kinshasha)
PersonalAssistant toMD.
Must be able to liaise on
senior diplomatic level,
speak fluent French and
have foreign passport.
Involves extensive over
seas travel. Package of
fered: R120 000 • R140
000 (neg). Call Marie
Norval in confidence:
(021) 221·22718\rye\\eekblad

Naam:- '.

Adres: _
---------\

Tjeklposwissel ingesluit virR60/30

Moente jou gewilde
strokieskarakters mlsloop nlel

Vir R60 (AV8 ingesluit) m
kry jyVrye Weekblad 12 .

maande lank, en vir R30 (AV8
ingeluit) 6maande lank. Stuur
aan Posbus 42637 Fordsburg

2033. '.

HELP OM VERLORE
ENERGIE TERUG TE PLAAS
DEUR DIE VOEDINGS
VITAMINES WAT VIR
NORMALE LlGGAAMLlKE
FUNKSiES VEREIS WORD, TE
VERVANG

StuurR20 (AVS ingesluit)vir 30 kapsules,saam
metdie koepon hieronder, aan: EMCOR,
Posbus 582, Milncrton 7435.Tel (021) 551-4360'

r-----------~--~7~----'
I Naam: ';'.('..(: ~~.::~..~........................ I

Adres: ..· ·· ~<L \J;:...................... .. ......... ..... ..... .. .. I
: :\.'.:!.: ~.;,.:'..: : .: I
I , Poskode: :................. I
I~~' I
L--~:::::::::::=~ J
OOK VERKRYGBAAR BY JOU NAASTE APTEEK

i
I

(~

22 VryeWeekblad, 8 September 1989



INTERNASIONAAL

"_,~e~~;JI1"di~J~UU~1..
. Suid-Afrika

Wereid

, Honderde mense, meestal ondersteuners van die bree de
mokratiese beweging, wordaangehou te midde van landwye
verset en verskerpte polisie-optrede in die aanloo na die
etniese verkiesing.
Die ANC bevestig dat sy sekretaris
generaal,Alfred Nzo,onder die organi
sasiesereels diemandaat het om namens
president Oliver TamOO op tetree totdat
die volgende algemene konferensie in
1990plaasvind. .

. Twee polisiemanne wat 'n verdagte ......
doodgemartel het, word in die Transkeise Hooggeregshof
skuldig bevind aan aanranding met die doel om emstig te
beseer en elk tot twee jaar gevangenisstraf gevonnis.
Pamflette watonder die naam van Studente vir 'n Demokra
tiese Samelewing (SDS) uitgegee is en Tukkie-studente
aanmoedig om ldasse te boikot, word op die kampus van die
Universiteit van Pretoria versprei. Die SDS ontken dat die
pamflet deur hulle ifersprei is. Verskeie SDS-Iede was die
afgelope twee weketeikens van aanvalledeurdie Wit Wolwe.
Pamflette wat enersyds vra vir 'n boikot van die blanke
Volksraadverkiesing enandersydskiesers vraom vir DP-Ieier
Wynand Malan te stem, word in Randburg onder die naam .
van die 'MDM' (Mass Democratic Movement) versprei.
Woordvoerders van die bree demokratiese beweging ontken
dat hulle verantwoordelik is. Malan, met verwysing na valse
briewe wat deur ondersteuners van die NP-kandidaat, Glenn
Babb, aan koerante gestuur is, se Babbmoet onder sy eie on
dersteuners na die oorsprong van die pamflet soek.
'n Man word in 'nstonnloop vertrap toe polisie traanrook in
'n skare by 'n lente-musiekfees in Soweto invuur. Die fees,
wat gehou is om geld in te samel vir die Takalani-tehuis vir
gestremdes, is deur die polisie as 'n "onwettige byeenkoms"
beskryf.
Veldbrandevernietig plantasies oor 400 hektaar in die
Duiwelskloof-gebied van die Oos-Transvaal. Brandstigting
word vennoed.
Veertien joernaliste wat teen die sensuur van die media
onder die noodmaatreels betoog het, word in Kaapstad in
hegtenis geneem.
Prokureursfirmas mag van nou af hul dienste adverteer,

sluit die Vereniging van Prokureursordes.
Wilhelm Llebenberg en Sandra Smit, twee lede van die
Johannesburgse DemokratieseAksiekomitee (Jodac) wat on
der die noodmaatreels aangehou word, word onderskeidelik

tronke op De Aar en Barberton verskuif. .
Dr. aan Ehlers, die voorsittervan die Nywerheidshof, word
gedwing om aan die einde van hierdie maand, in plaas van .
Januarievolgendejaar,aftetr:ee,deurdatsykontrakniehemu
word nie. Die direkteur-generaalvan Mannekrag,JoelFourie,
ontken dat dit enigiets daannee te doen het dat dr. Ehlers glo
ontevredeis oor aspektevan die Wysigingswet op Arbeidsver-
houdWnge. . -

Die Administrateur·Generaal van Namibie, Louis Pienaar,
verwerp 'n versoekvan Swapoom die spertyd vir kiesers om'
in Namibie te registreer, tot na 15 Septemberuit te stet·

. Pres. George Bush van die VSAkondigaandatrniliterehulp
ingeroep gaan word in die oorlog teen dwelmhandelaars in
Sentraal-Amerika, Meer geld sal ook beskikbaargestel word
vir gevangenisse, rehabiliteringsprogramme en opvoeding.. '
Intussen ontplof twee bomme in Medellin, die dwelmhoofstad
van Bolivie.
'n Boeing 737 van Varig stort neer in die Amasone-oerwoud
in Brasilie,Ses van die 52passasiers aanboard kom om in die
ongeluk. . .
'n Boeing747van BritishAirwaysseeenenjinontploftoe die
vliegtuig van Gatwick-Iughawe af opstyg. Niemand word
beseer nie.
Sowat 700 mense het verlede maand in 'n ontploffing by 'n
verdedigingsbasis naby Bagdad gesterf, se Westerse diplo-
mate in Irak, . .
'n Linkse aktilii wordin Santiago, Chile, opstraatdoodgeskiet.
Lech Walesa, die leier van die Solidariteit-vakbond in Pole,
besoek Wes-Duitsland om samesprekings te voer met pres.
Richard von Weizsacker, kanselier HelmutKohl endie min
ister van buitelandse sake, Hans-DietrichGenscher.
Hallusinerende skape wat
"magicmushrooms" - 'n plaas- 
vervanger vir LSD - watgeil
groeiop die Shetland-eilande,..
g~ bet, veroorsaak probleme
vir motorryers deurdat hulle
op die pad ronddwaaI en hulle
nie aan die verkeer steurnie.

Aanboord isopnames van groete en
liedjies in baievan die tale wat nou
op aarde gepraat word. Netin geval
daar lewe erens anders is.
- • Dieseinwatdie Voyager 2 na
dieaarde toe terugstuur, is so swak
dat dit versteur lean word deur die
Iawaaivanrnolekules wat teenrnekaar
hots.

Omdit te vermy word die bag
tigeontvangersopaarde invloeibare
stikstof ombul.

Die data-stroom, wat foto's in
sluit, word teen die spoedvanligna
dieaardegestuur, maarditduurvier 
uuren sesminute omdieaarde van
Neptunus te bereik:. .

Diesender registreer net 20 Watt,
sowat 'n kwart van die kragvan 'n
gemiddelde stereo-stelsel, - AFP

gemeenskapsmark sien,glowaame
mersinnoord-Afrlkaditisdieeerste .
slapna 'n vereniging vandielande.

MaarindieWeste hetKaddafi se
beeld geensins verbeter nie. Veral
Amerika gaan voortom Kaddafi van
terrorisme te beskuldig.

Kaddafi maakgeen geheim van
sy steun vir die Palestynse terroris
Abu Nidal nie. Nidal word geblameer
vir die bloedige terroriste-aanvalle
opdielughawens van Rome enWenen
in 1985.

Hy steun ook vir Ahmad Jibril
wiese Palestynse splintergroep glo

vir die bom verantwoordelik Was
watdiePanAm-boeing oorLocker
biein Skotland laatontplof het.

Kaddafi gee. ook steun aim die
Ierse Republikeinse Leer, die Bas

. kiese Seperatiste en dieNieu-Cale
doniese Seperatiste. Libii! stuurook
wapens na Nicaragua.

Amerika beweer Kaddafiisbesig
om 'n reusagtige fabriek suid van
Tripoli te bou waarchemiese wap
ens gemaak gaan word.· Kaddafi
ontken dit tensterkste ense ditis 'n
farmakologiese fabriek.

Kaddafi het altyd 'n sin vir die
dramatiese. Soos tydens die'Ara
biesespitsberaad van1982.toe-hy 'n
withandskoen oarsyregterhand getrek .
het "sodat ek nie hande bespat met
blood hoef te skud" as hy ander
Arabiese leiers groetnie. - AFP

Tsjaad in 1981, hetopdielangste'n
paarmaande geduur.

Deesdae lyk ditasofKaddafi die
konflikte metArabiese state bygele
bet, sy militere avonture in Tsjaad
Iaatvaar het en selfs steun vir teen
standers vanAfrika-regerings beein
dig bet.

. Tydens dieArabiese spitsberaad
inCasablancainMeihethyselfsdie
hertoelating van Egipte tot die ver
eniging vanArabiese stateaanvaar,
alhethy tot die laaste oomblik vol
gehou dat hy Kairo nooit sal ver
gewe virdie ondertekeningvan die

vredesverdrag met Israel in 1979
nie.

Maar Libii! blysteeds dieenigste
Arabiese staat wat nie die Veilig
heidsraad se Resolusie 242 aanvaar
hetwatIsraeI seregop bestaan erken
nre. .

Kaddafi het sedert1987ook 00-
trekkinge met Irak, Jordanie, Mo
rokko enTunisie herstel- almalstate
wat hy vroei!r gekritiseer het.

Maarhy het waarskynlik nie 'n
keuse gehad nie.SyArabiese broers-:
het die Amerikaanse bomaanvalle
bra halfhartig verdoem en dit was
duidelik datsy isolasie al werkliker
gewordhet.

Sedert 1988hetLibii! dieMagreb
Arabiese Unie met Morokko, AI
gerii!, MauritanieenTunisiegevorm.
Hoeweldiestatediteerder as'nsoort

Wetenskaplikes
hoop op 'nlaaste
Voyager-aardigheid

PASADENA - Voordat Voyager 2 in
dieverre ruimte verlore raak, hoop
wetenskaplikes watsyreisvolgop 'n
laaste aardigheid: 'n wyeboekfoto
vandie aarde se sonnestelsel.

Ingenieurs van dieNational Aero
nautics and Space Administration>
(Nasa) oorweeg omdieruimtetuig te
herprogrammeer omdiepanoramie
se beeld in te neemen teversend.

. Dieruimtetuig is so groot (en so
swam') soos 'n motoren worddeur
kemkrag aangedryf. Hy het !lOU 'n
reis van twaalfjaar na die planete
Satumus, Jupiter, Uranus en Nep
tunusvrutooi-&ksmnesewebil;xm
kilometer. .

ore tuigseleis wordoou voortgesit
na dieeinders van onssonnestelsel,
enuiteindelilcnaandersonnestelsels.

Die Wildeman van
Libiif bly 'n raaisel

Mauna Nablaa

PANAMASTAD - 'n Lidvandie
Amerikaanse weermag is tot200
dae gevangenisstraf gevonnis 
omdat hy kaal indiestraat geloop
het, het die dagblad EI Matutino
hierberig.

James Wiggins, wat by die
Amerikaanse weermagkamp,
Kobbe, sowat 17 kilometer suid
oosvandie hoofstad gestasioneer
is, is tot 200 dae gevangenisstraf
gevonnis omdathy "inLosMar
tireslaan heeltemal kaal rondge
loop het."

Volgens EIMatutino hetWig
gens hetsy "skaamdele aanvroue
gewys en is hy deurdieweermag
aangekeer."

Die VSA se Suidelike Kom
mando wou nie op die voorval
kommentaar lewernie.- AFP

PARYS - Sy bure in noord-Afrika
dinkhyhetwysergeword. DieWeste
sienhomsteeds as 'n intemasionale
terroris. Maarna twintig jaaras die
grootbaas van Libii! bly kolonel
Muammar Kaddafi 'n onvoorspel
bare- en flambojante - enigma.

Sy jongste verrassing was ver
ledeweekmetdieaankondiging dat
Tsjaad en Libie 'n ooreenkoms oor
huljarelangegeskil oordieAOUIOU
strook onderteken het, Albei lande
hetaanspraak: gemaak op diestrook
van114000vierkantekilometer wat
nou deurLibiese troepebesetword.

ToeKaddafi op 1September 1969
in Ubi!! oorgeneem het, was hy 'n
"harde en suiwer" jongoffisier aan
diehoofvandiejuntawatdiemag by
koning Idris afgevat heten Ubii! in
die Sosialistiese Libiese Arabiese
Jamahiriya (volkstaat) verander het.

Oordie jare het hy getrou gebly
aansy twee belangrikste doelwitte:
die vemietiging van Israel en die
bevegting van "imperialisme",

Maar by tyehetditisolasie binne
dieArabiese wereld meegebring, gelei
tot aanklagte dat hy die grootste
chemieseoorlogskompleks in die
wereldopgebou het, enin 1986hom
dieteiken van'nAmerikaanse lugaan
valop Benghazi enTripoli gemaak
watsyaangenome seun gedood het.

Deur dit alles hethyblyklou aan
sydroom vanArabiese eenheid Maar
sy agt pogings tot vereniging met
eenofmeerArabiese state, selfs met

•NAIROBI - Dertien varke het
drank geraak en chaos veroor
saak na hulle 'n sterkplaaslike
bier gesuip het, het die Daily
Nation hier berig.

Dievarke bet 'n paarkanne
van diebrousel,wat bekend staan
as "Kangara", op 'n plaas naby
Eldoret indieSkeurvallei, opges
uip.

Toedie varkena die gefui
fery wakker skrik,bethullechaos
in die dorpie veroorsaak en
,skoolkinders rondgejaag.

Tuisbrouery is teen die wet
inKenia, en dieeienaars vandie
bierhetditversteekomdat hulle
bang wasdiepolisie ontdek dit,
-AFP
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SPORT

Jannie Breedt, het sy TV-onderboud
onmiddellik na die wedstryd gekies
om te sa sy span het nog 'n toets of
twee nodig om weer die grotesSODS

die All Blacks te kan klop. Jannie,
terloops, hethom in tweetoetse geves
tig as een van die groot Spring
bokkapteins metsyonkreukbare !ewe
van die veld af en die voorbeeld
waarmee hy op die veld lei.

Omdat Suid-Afrika - noudatprof
Eloff voorsitter van die IRR is 
allermins 'n breuk in wereldrugby
sal wil veroorsaak,kan verwagword
dat Springbokrugby vir nog 'n sei
soen of war met die hoed in die hand
sal staan en kyk wat wereldrugby
homlaat toekom ,Watdaarnagebeur,
is enigeen se raaiskoot

Intussen sal Dok Craven veg met
alles wat hy het vir sy Springbokke.
Sy biografie, Craven, word met die
aanhaling van hom afgesluit:

"Die dag dat ek weer 'n Spring
bokspansonderbemoeiingvanbeto
gers kan sien opdraf op Twicken
ham. Landsdowne Road, Murray
field, Cardiff Arms Park en al die
andergroot veldevandierugbyw&eld,
waarvandaarvir my uitmyspeeldae
soveel sentimentverbondeis, sal ek
in vrede sterf."

Tersmwing, net weer. datrugby

so 'ngroot spel iswar geen kleurgrense
verdra nie, die pikante staaltjie. .

'nJohannesburgse vriendvan my
en sy maar, 'n Bolandse wynboer en
'n blok van 'n man, sit en kyk na die
eerste toets op Nuwe1ar¥LAgterhuDe
sit 'n paar bruinmense wat, toe die
reentjiebegin neersif,vir hulleskuil
ing onder 'n saarnbreel aanbied.

56 andersas diejare toediebruin
mense nogagterdie palein diehoeke
vasgedruk was en die Springbokke
uitgejou bet,juigalmal nouewehard
saamvirdieGroen en Ooed, Vreugde
ken geen perke nie, toe Naas Botha
onderskepenso verdeursuikervir sy
drie.

Toe daarweer stilte kom, sa een
man: "Hel dit was nou grend,Maar
hy moet net nie die niekery hier in
die Curriecupfinalkom uithaa1 nie."

Sien, die verwagting is dat Naas
vir Noord-Tranvsvaal teen die WP
in die eindstryd sal speel.

kameraderie, 'n ontsettendebreeder
skap. Hulle wi! die Springbokke ten

volle in wereldrugby terug he.
Maardit help nounieom'nklomp

hoI beloftes te maak wanneer almal
lekker eeufees bou nie. Die wereld
serugbybasewashier. Baiesal terug
by die huisdeur hul eie landese rug
byradeuitgestemwordoordiekwessie
van Suid-Afrikaanse toere,

Die wat nog opstaan om getel te
word, SODS McBride roerend gepleit
het, se amptelike spanne sal een
voudig deur hul lande se regerings
belet word.

Quo Vadis? War is die oplossing
dan?

Springbok-krieket probeeral byna
twintigjiiar om met die grootste or
dentlikheid deur die amptelike lea
nale toere te lay. Uiteindelik het
hulle besef nie-amptelike toere, die
sogenaamderebelletoere, isdieenig
ste suksesvolle uitweg.

Daarmee was krieket hoogs
suksesvol. Eerswasdit die Engelse,
toe die Sri Lankane, die Wes-In
diers. dieAustraliersen nou weer die
Engelse vir die komende twee sei
soene. Die sterkste krieketspelende
lande se beste spelers is eenvoudig
met geld gekoop nadat krieket ook
eers drie, vier seisoene met
saamgeflansdeDerrick Robins-toer
spanne rondgeploeter het.

Natuurlik is rugby se probleme
meerkompleksas krieket, wanthy is I

(nogl) nie so 'n groot geldsport nie.
Maar die spelers brom al harder oor
geldenkort-kort dreig 'n rugbyrevo
lusie daaroor.

Die nuwe geslag Springbok-rug
byspeler beginhul al openlikerskaar
agter die vryer denkende adminis 
trateurs van die spel SODS dr Louis
Luyt war sa of gereelde toets M...

Die -nuwe Springbokkaptein,

van Suid-Amerika. Warhy bedoelis
dat Suid-Afrika se rugbybeilnou op
die besoekvan saamgesteldespanne
berus.

Op 'n pessirnistiese noot in 'n
koerantonderhoud sa KenSmithvan
SkotlanQ, die ondervoorsitter en
waarskynlikvolgendevoorsitter van
die Internasionale Rugbyraad: "Toere
na Suid-Afrika is so 'n sensitiewe
saak dat niks gewaarborg kan word
nie."

Smith se sporten politiek kan nie
meer geskei word nie. Ons moet
daarmeesaamleef. Suid-Afrikamoet
eers sy politieke vraagstukke oplos
en eers weer op ekonomiese gebied
deur die wereld aanvaar word,voor
dat daar openlik toere na en van
Suid-Afrika kan plaasvind.

Kortom, Smith se wat ons almal
weet. Onder rugbymense is daar 'n

Dok Craven en pr~f Eloffdrukaan 't gesels

sa hy weetnie in Walter taal nie, maar
die gees was reg.

Vervolgensdie realiste - maarhy
war nie aan wonderwerke glo nie is
ook nie 'n realis nie.

MeneerRugby, dr Danie Craven.
sa openlikop TV 'n Springboktoerna
die buite1and is voorlopig buite
kwessie.

S6 ook nie 'n amptelike toer van
die onderskeie groot rugbylande na

.Suid-Afrika nie. .Maar daar bestaan
saarngesteldespanne soos 'n Vyfna
siespan, 'n South Pacific-span en 'n
Pan-American-span.

Die huidige toer was aanvanklik
beplan om 'n Vyfnasiespan (Enge
land, . Wallis. Skotland, Ierland en
Frankryk) te wees. War Dok nie
genoem het nie, is die Anzac-span,
saarngestel uit Australie en Nieu
Seelandofdie Gondwana-streekspan

Suid-Afrikaanse rugby
weer met die hoed in
die hand

Charles Ochse

DIE spelers het gedoen wat van hulle gevra is.
Die toetsreeks teen die Intemasionale Toerspan
is gewen.

.Maar hulle en die toeskouers is uitgehonger
vir n6g toetse. Maar teen wie? Hoe, wat, waar,
wanneer?

As daar nie bevredigende antwoorde hierop
teen die volgende seisoen is nie, staar Suid
Afrikaanserugby, en wereldrugby, die grootste
breekspul in sy geskiedenis in die gesig.

Die gesaghebbendes war dusverdie antwoorde
probeer verstrek het, kan in drie kategoriee ver
deel word: die optirniste, die realiste en die
pessirniste.

Prof Fritz Eloff, die voorsitter van Noord
Transvaal. in sy hoedanigheid as voorsitter van
die Intemasionale Rugbyraad, hoopdinge veran
der s6 dat Suid-Afrika teen 1995 die Wereld
beker-reekssal kanaanbied. Die Springbokke is
tans uit die reeks geskors.

Die uiterssuksesvolle afrigter van die Bokke,
dr Cecil Moss, se hy maak aanstaande jaar plek
vir 'n jonger man. Maar hy sal tot die einde van
die jaar beskikbaar wees as die Springbokke dalk
oorseegaantoer. 'nToer na Suid-Amerika en Fiji
is in berigte as 'n moontlikheid genoem. •

Verskeie van wereldrugby se grootbase wat
hierwasvirdie SARugbyraad seeeufeesvieringe
meen 'n toer SODS die pas afgelope een kan 'n
jaarlikse inste1ling word.Die intemasionaal erkende _
rugbyskrywer,JohnReason. seSuid-Afrikamoet
net vroeer begin organiseer om 'n
langer en beter toer te verseker.

Dan is daar steeds die hardnek
kige gerugte dat feitlik die hele
Australiese toetsspan gereed sit om
op'n nie-ampteliketoer, ook genoem
rebelle-toer, na Suid-Afrika te kom.

En dieFranse. Na die eerste toets
op Nuweland is die "Dinsdagspan"
aangeseommaarsolank die feesver
rigtinge te gaan bywoon. Toe maak
die toerkaptein, dienapoleontjie Pierre
Bibizier,diekleedkamer se deur toe.
En daar word gesa as hul vyftien
Franse was, het hulle die Spring
bokke getrap.

Daar is glo 'n sOOTt van 'n eed
gesweer dii hulle die tweede toets
sou wen. S6 emstig was vera! die
Franse om die Springbokke te klop.
Na 'n halfuur van reguit praat, is
kringetjie gemaak en saamgesing.
SpanbestuUIder Willie-John McBride
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Shebeen-galery vir
In appel en In vy

Vars van Broadway. Die bekroonde Lanford
Wilson se vuurwarm toneelstuk "B urn This"

begin Dinsdagaand by die Upstairs in die Mark·
Teater, Johannesburg. Die vier akteurs wat in

die "Iiefdesverhaal van die jare tagtig" optree, is
Russell Savadier, Terry Norton, Neil McCarthy

en Danny Keogh. Die term "burn this" verwys na
'n pynlik private brief, wat eerder verbrand moet

word. En dis die soort waaghalsigheid wat
Wilson glo in die drama wou oordra.

·1

Greg Latter se "date" vir die dag gee
hom die koue skouer in 'n toneel uit

Darrell Roodt se rolprent 'The Stick'.'.
Latter is vir 'n AA LifelVita-prys

genomineer as beste ondersteunende
akteur. ''The Stick" is as beste prent 
genomineer. Die toekennings word

Sondagaand tydens 'n groot gala-aand
by die Hippodrome in Gold Reef City

oorhandig. 'n Spektrum Suid
Afrikaanse groepe, van Ladysmith

Black Mambazo tot die Gereformeerde
Blues Band, sal die aand optree, en dit
word regstreeks op M-Net uitgesaai.

"The Stick" kan by die Weekly Mail se
Filmfees - wat Maandag in

Johannesburg en 18 September in
Kaapstad begin - gesien word. Blaai
om vir 'n volledige program van die

fees.

Oit wo rd blykbaar mode
om Afrika ner-pa's en hul

waardes onder d ie
spervuur te plaas . Deon
Opperman het dit met

"Stille nag" gedoen. Pieter
Fourie is kort op sy hakke
met "D ie groot wit roos"

wat hierdie naweek begin.
Chris du Plessis het net
vooropeningsaand met

van die akteurs gaan
gesels.

Wheezel, Kate Gonkens, Andrew Lindsay.John McCann,
Peter Roux, Gunter Herbst en baie baie ander.

Vol gens een van die organiseerders en s tigters van
die projek versinnebeeld die woord "porn ". in die titel,
pomografie, erotika, "junk mail", geweld, ensovoorts .
Die "pawn" beteken weer dit bevat 'n mengelmoes van
kuns-objekte, Ons se dankie vir die verduideliking.

Een van die voordele om by Fig uitte stal is dat 'n veel
laer komissie as by die kommersiele galerye gevra gaan
word.

Daar sal ook genoeg ruirnte wees vir iets wat in die
persvrystelling "instellasies'' genoem word, en vir lc
wendige optredes.

"Di e plan is om ook ander galerye se openings te
onderskep, " se die Fig-organiseerder. "Jy kan ons maar
'n Shebeen-gallery noem".

Dis kaptein Bob Karwan. Hy is 'n oud-myner. Hy versorg alkohollste en
ander verstotelinge in "Simmonds Street", 'n hostel van die Hellsleer in
Johannesburg. Die foto Is geneem deur Trevor Samson en maak deel uit
van sy eerste foto-tentoonstelling wat Sondagaand sesuur by die Mark-

Teater se galery In Breestraat, Johannesburg open. Samson is 'n
koerantfotograaf en werk sedert 1985 met tussenposes aan die projek.
Daar Is ook drie vryheldsvrlende wle se tentoonstelling Sondagaand by

die Mark begin: Fikile, voorheen 'n professionele bokser en nou versot op
kuns, Chabanl Cyril Manganyl, van die Mofolo-Kunssentrum In Soweto,
en Peter Mthombenl, 'n student In sy finale jaar by die Wits Technlkon.

Dis weer die Sondes
van die Vaders
DAAR was 'n punt tydens die repetisies vir Pieter Fourie se "Die groo t wit
roos" dat Louis van Niekerk gevoel het hy moet maar die handdoek ingooi.
Die karakter was besig om effens te naby te kom .

Louis is nie die enigste een in die rolverdeling wa t d ie krisisp unt bereik
het nie. Terwyl ons op Windybrow se stoep sit en gesels , lyk dit vir 'n
oomblik ook of Briimilda van Rensburg die gees gaan gee . Sy rnoe t vrou 
aileen sewe uiteenlopende vrouerolle vertolk. Een se "trekke" mag moontlik
die meer sedelike lede van ons gemeenskap skok. Dit skok selfs vir
Briimilda. Sy gee openlik toe aan haar tydelike wan- i

hoop. Gavin van den Berg staan op om haar te paai...
Sowel Louis as Gavin het oorspronklik gedink die

draaiboek is swak : "melodramatics, onopvoerbaar ..."
Maar hoe dieper hulle gedelf het hoe meer respek (en
gepaardgaande angste) het ontwikkel. M et elke re 
petisie word nuwe moontlikhede ontdek. "Ons het
stukke wat ons oorspronklik uitgesny het al weer
teruggesit," se Louis . "Gelukkig is Pieter meer as
bereid om nuwe voorstelle te aanvaar . Hy het die
oorspronklike teks seker al sewe keer verwerk."

Todat die stuk open, sal die liefde/haat-verhouding
met die regisseur Dieter Reible ook voortduur. "Hy het
aan die storie 'n potensiaal gegee wat ons nie gedink het
bestaan nie," se Gavin . "Maar hy is rneedoenloos as
regisseur. Jy moet jou persoonlikheid openbaar. En as
jy dit te veel doen, word jy ook op jou plek gesit."

"Die groot wit roos" is 'n komplekse stuk, Louis is
'n stereotipe manlike Chauvinis van die "ou skool". Sy
reputasie as "breker" of vroue-veroweraar loop hom
selfs in sy middeljare vooruit. Hy betree die verhoog in
'n rolstoel.

Sy seun (Gavin) is sensitief. Sypaneem hom kwalik
daarvoor en betwyfel sy manlikheid en selfs syseksuele
oortuiging. Gavin se metgesel (Jana Cilliers) is egter
genoeg deur die seun se weergawe van sy pa se lewe, en
die invloed op sy impotensie, geboei om 'n fliek
daarvan te maak. Sy kies ook sommer die seun om die
rol van die vader te vertolk ...

Tegnies is dit dus interessant in die s in dat dit 'n
verhoogstuk oor die verfilming van 'n rolprent is. Die
akteurs moet as't ware byna op twee maniere projekteer
deur die "dubbel-mediurn".

Maar uiteindelik is "Die groot wit roo s" nog 'n
verhaling van die verhouding tussen pa en seun.

"Soos die pa deur middel van die moewie oor sy
lewe kyle, word sy selfsug openbaar . Dit is pynlik maar
hy voel ook dat dit iets is wat hy moet doen. Hy word
a1gaan,~e .eerli~er - erken selfs sy verhouding met 'n
man... se Louts .

Die pa se seksuele ontwaking het begin toe hy op
dertien deur 'n ouer vrou verlei is: Die vrou doen dit in
weerwraak vir die behandeling wat sy van die seun se
pa (dis nou Gavin se karakter se oupa) ontvang het.
Gav in daag laat by die stel op as die deel van sy vader
se lewensverhaal vertel word. Die regisseur kon nie
wag nie en hy sien hoe sy pa vir hom instaan en homself
as dertienjarige vertolk. Dan gaan daar 'n lig op ...

Nietemin. Die stuk bewys weer eens dat die mens
nie ver genoeg gevorder het dat hy insigte sonder 'n
krisis kan ervaar rue. .

Seuns! bel jul vaders ...Vaders! bel jul seuns voor
julie die stuk gaan sien. Miskien help dit.

CHRIS DU PLESSIS

FIG is hier. Selfs moontlik om te bly. Fig is d ie Famous
Interna tional Galle ry: 'n splintemuwe, onb ekende kunsga
lery wat nog geen bande met die buiteland het nie. Maar wei
groo t plann e.

Die org aniseerders het ook al 'n p lek vir die planne. Op die
hoek van Troye- en Jeppestraat.

En die opening van die galery is al Sondag, van dr ie-uur
die middag tot die aand om tien . Dam- kan mense na die
groeptentoonstelling Pawn/Porn kyk wat werk sal inslu it van
onder meer Vrye Weekblad se spotprenttekenaar Alistar
Findlay.

Daar is ook werk van Braam Kiuger, Jeff Locke. Niel
Goedhals, Barend de Wet, Robert Hodgins. Wayn e Barker ,
Beezy Bailey, Debra Bell, Morris la Mantia, Maggie van

e.,



PROGRAM
VAN DIE
WEEKLY
MAILSE
FILMFEES
JOHANNESBURG

.Lyrle-Teater
Central-strut 91, Fordsburg

Mundag 11September .
6.00 The Native Who Caused all the
Trouble
8.00 The Fable of the Beautiful Pigeon
Fancier
10.00 Ghostsof theCivil Dead
Dlnsdag 12September
6.00 A Nightin Havana
8.00 Windprints
10.00 lohman
Woensdag13September
6.00 Sammie andRosieGetLaid
8.00 The Native Who Caused all the
Trouble
10.00 A Very Old Man with Enormous
Wings

Donderdag 14 September
6.00 The Fable of the Beautiful Pigeon
Fancier
8.00 TheStick
10.00 Matewan .

. Vrydag 15 September
6.00 A Very Old Man with Enormous
Wings .
8.00 lohman
10.00A Night in Havana
Saterdag 16September
2.00 Matewan
4.00 Ghosts of the Civil Dead
6.00 Windprints
8.00 Sammy and Rosie GetLaid
10.00The Fable of the Beautiful Pigeon
Fancier
Maandag 18September
6.00 TheTimes of HarveyMilk
8.00 A Nightin Havana
10.00Family Viewing
Dinsdag 19September
6.00 TheGreatPretender
8.00 A Very Old Man with Enormous"
Wings
10.00Sammy and Rosie get Laid
Woensdag 20 September
6.00 I'd Loveto Feel Free inmy Land
8.00 Matewan
10.00The Stick
Donderdag 21 September
6.00 The Native Who Caused All the
Trouble
8.00 The KillingFloor
10.00Ghosts of the Civil Dead
Vrydag 22 September
6.00 Jobman

8.00 A DryWhiteSeason
10.00I'd Love to FeelFree in myLand
Saterdag 23September
2.00 The Killing Floor
4.00 White Dog
6.00 Falkenaul Tell MeSome
8.00 A DryWhiteSeason
10.()/) Family Viewing
Sondag 24September
7.00 Gala-aand: Toekennings vir
kortfilm-wedstryd

Black Sun
Louis Botha-laan 262, Orange Grove
(Tel) (011) 728·3280

Maandag 11September
7.00 TheTimesof HarveyMilk
9.00 PrickUp YourEars
11.00 OutinAfrica!HolyFatherandGlo
ria
Dlnsdag 12September
7.00 AFirein Africa
9.00 Frida
11.00 White Dog
Woensdag13 September
7.00 Hotel Terminus
Donderdag 14 September
7.00 Chela! Balladof theLittle Soldier
9.00 OutinMrica!HolyFatherandGloria
11.00TheTimesof HarveyMilk
Vrydag 15September
7.00 The Killing Floor'
9.00 White Dog
11.00 Family Viewing
Saterdag 16September
7.00 Frieda

9.00 PrickUp YouEars
11.00My Nameis BertoltBrecht .
Maandag 18September
7.00 Falkenau/ Tell MeSome
9.00 Kortfilm-samestelling 1 .
11.00 Hidden Fanosl Musiekvideos/
Too Far Apart/TeichlUtterl Switch off
that Machine
Dlnsdag19 September
7.00 Namibia: No Easy Road to free
dom/If Musicbethe HealingForce
9.00 Kortfilm-sarnestelling 2
11.00PrickUp YourEars
Woensdag20 September
7.00 Chela!Balladof the LittleSoldier
9.00 Kortfilm-sarnestelling 3 '
11.00MyNameis BertoltBrecht
Donderdag 21 September
7.00 HotelTerminus
Vrydag 22 September
7.00 Frida
9.00 Kortfilm-samestelling 4
11.00MyNameis BertoltBrecht

. Saterdag 23 September
7.00 rd Loveto FeelFree in myLand
9.00 Zonderwater

ALEXANDRA

King's Bloskoop
2de Laan 48, Alexandra (Tel) (011)
440·3134

Dlnsdag 12 September
7.00 Ghosts of the CivilDead
9.00 Sammy andRosieGetLaid

. Donderdag 14September

7.00 The Native Who Caused All The
Trouble
9.00 Jobman

Alexandra Kunssentrum
2de Straat 31, Marlboro (Tel) (011)
887·4278

Woensdag 13September
7.00 All Nightin Havana
9.00 Matewan
Vrydag 15September
7.00 Xaba
9.00 Out in Mrical Holy FatherandGlo
ria
Saterdag 16September
7.00 A WorldApart
9.00 WhiteDog
Maandag 18September
7.00 Windprints
9.00 Xala
Dlnsdag 19September
7.00 Chela!Balladof the LittleSoldier
9.00 The Stick
Woensdag 20 September
7.00 A WorldApart
9.00 The GreatPretender
Donderdag 21September
7.00 I'd Loveto Feel Free in myLand
9.00 A Dry WhiteSeason
Vrydag 22 September
7.00 The Killing Floor
9.00 Fire in Africa
Saterdag 23September
7.00 Salt of theEarth
9.00 The Killing Floor
Besprekings deur Computicket of by
die deur.

Dis jullaaste kans om Gys de
Villiers met hare te sien, want die
speelvak van "Taraboemdery" by
die Roodepoort Stadsteater loop
more ten elnde. Volgens Gys, wat

die rol van Koot in die Chris
Barnard-stuk vertoik, het die

spelers en die regisseur, lise van
Hemert, die kleindorpdinamlek in

'n meer universe Ie "Sam Shepard-
agtige" stuk omskep. "Hoewel

Afrikaanse teater ook (soos
Engelse en "swart" teater)

appeltjles geskil en aggressief
"Issues" en outorlteit aangepak
het, is die mens like psige ook

altyd ondersoek. En dit word nou
al hoe meer beklemtoon. Ons is

nou aan die voorpunt om 'n nuwe
era van SUid-Afrikaanse teater te

ontwikkel. Afrikaanse gehore
moet nie onderskat word nle.

Hulle is reg vir meer
gesofistikeerde teater," se hy.

787-7987/4

ONDER
Vryen Sat:

Delia Layton

So: Pierre van
Staden

.Oi: Colin
Shamley

Wo: Ian
McCormick

Don: Annie

BISTRO, KROEG EN
BILJARTKAMER

Crossroads
sentrum, Hendrik
Verwoerd-rylaan,

Randburg .
787-7987/4

B2

Tel: 836-6002/838-1769

Bacchus en
Peace and Love - The Pogues (9)

My vrind Jakkie kerm nou al die afgelope
paar weke omdat ek sulke hoe punte vir die
plate gee. Ek kan dit ongelukkig niehelp nie
omciat ciaar sulke uitstekende plate op die
mark is. 'n Ander liewe vrind van my het

'. gekla oor die idee dat ek "marks" aan die
plate toeken. As Marxis gee dit haar 'n
bietjie aanstoot oor die 'hele ding van me
dedinging in ons kapitalistiese stelsel. Ek is
dan maar 'nt'Marksls". Anyway, nou vir
ThePogues:

. The Pogues se naam kom van die Gal-
liese uitdrukldng Pogue Mahone wat "kiss
my arse" beteken. Die agtstuks uit Noord-·
Ierland het nog altyd die houding gehad.
Niks en niemand - nie eens die opslurpende
kapitalistiese rnusiekbedryf - kon nog die

'.vrolike dronkgatte verander nie..
Die bonhomie van Bacchus en al sy

gevolge - van baldadigheid tot babelaas 
word weer eens op Peace and Love, hul
vierde langspeler, losgelaat.

The Pogues doen dit met die tradisionele
Iersheid van The Dubliners as musikale
basis, en die middelvinger-onder-die-neus
anargie van The Sex Pistols as ingesteld
heid,

Tussen die kniee-teen-die-bord lekker
geit van die Ierse bluegrass, is daar die
onverwagse onbeskaamd-sentimentele Misty
Morning,Albert Bridge, Tombstone en Night
Train To Lorca, wat deur Jem Finer geskryf
is.

Invergelyking metdierooi-oog delirium
van die sanger, Shane McGowan, het die. .

baldadigheid

liedjies 'n ef
fens tempe
rende invloed
op diepleatwar
dit makliker
kan maak vir
nuwe Pogue
aanhangers om
"in" die groep
se musiek te
kom.

Lorelei is
nog 'n snit wat
nie deur Me
Gowan geskryf
is nie.

Daaropsing
die.- .engel
Kirsty McColl
saam met Phil
Chevron oor
verlore liefde. McGowan

Tog bly McGowan met sy deurdringende
passievolle stem die dryfkrag agter The Pogues.
Sy lirieke laat jou - die bloedbelope dronk
enskap ten spyt - verstom met 'n vlymskerp
wereldvisie,

My gunsteling op die plaat is Cotton
Fields:"Now the party'sover/ And the money's

all gone! You remember feel
ing like/ Jesus'sonlYour girl
has left your side/ And now
you're gonna get crucified"
en "Too late to crackasmile/
You gotta carry/rThat shit
up that drunken mile/ When
they put electrodes/ In your
brain ..."

Die musiek is ook 'n
aanslag van musikale ener
gie, Magnus, Vlok en hul
cronies moet hier kom kyk
na wat 'n totale aanslag is.
. Die plaat is rniskicn ef
fens meer rockerig as die
vorige drie langspelers.·
Luister self. maar mocnie
daarsonder bly nie.

Sit dit op jou draaitafel,
skuifdie volume knoppie
totbo,en sien hoe The Pogues
die skuim van jou bier af
blaas, die was in jou ore laat
smelt en jou met 'n lag uit
die maag laat kans sien vir
more se "oorhang",

Plate word op 'n skaal ,
van 0 tot 10 beoordeel
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Bill Ainslie, die bekende Johannesburgse skllder en direkteur
van die (Johannesburgse) Kunsstlgting, het Saterdag 26'

Augustus verongeluk In 'n motorbotsing duskant
Potgletersrust. ELZA MILES bring hulde.

Beelding vir 'n
weerbarstige
kontinent

Bill Ainsliehet nie sy rug op Afrika gedraai toesy skilderwerk in die jare
sewentig aansluiting vind by die abstrakte ekspressionisme van die Ameri
kaners nie. Inteendeel, sy betrokkenheid by die Suid-Afrikaanse lewensruirnte
het vir geen oomblik verminder nie. Met dieselfde oortuiging waarrnee hy die
gesigsveld van sy skilderye uitgebrei het - die fokuspunt verskuif het - het hy ,
by die beperkinge van gewettigde apartheid verbygelewe. Bill en.Fieke se
huis het vir haweloses oopgestaan en in Bill se ateljee en later by die Johan-

, nesburgse Kunsstigting geniet al sy studente gelykwaardige onderrig;
In 1965 ontvang Bill Ainslie vir sy inskrywing "African Mother" die

Cambridge Hemp-toekenning op die Art South Africa Today-toonstelling in
Durban. Vandag kan 'n mens. by nabetraging, sien hoe natuurlik sy oorgang
in die rigting van die abstrakte ekspressionisme sou wees. Vir die plaaslike
teestaanders van nie-figuratiewe vorrne in die beeldende kuns, was die stap
kettery en nou nog word Ainslie in die kunskringe verkwalik dat hy sy
skilderkuns en sy klem in kunsonderrig losgemaak het van 'n verhalende
gesigspunt wat op weergawe sou berus.

Bill Ainslie kon aanhou skilder in die trant van sy bekroonde "African
Mother". En tog het hy 21 jaar later ander skilderterrne verkies vir die
beangsde moeder en haar weerlose kind. In die plek van die donker vrou se
vrees kom 'n aardse lewensdrif na Yore.Dan rnaak die algemene verwysing
na 'n moeder plek vir die spesifieke: "Mooketsi I en II" naby Soekmekaar in
Lebowa. Nou besef mens, Ainslie vind in die abstrakte ekspressionisme - nie
die beskrywende voorstelling nie -sy beelding vir die weerbarstige kontinen1.

So sien jy in sy skilderye wat plekname van die land dra 'n skilderkunstige
teenbeeldvir sy vriend Mongane Serotese gedig The Long Road'. IIl:~:inslie
se geval beteken hierdie pad ook die weg van die Sufi. '/h:::) ,

David Rcssouw, 'n eertydse student by die Kunsstigting, Qntllq\i', dat
. Ainslie vir hulle tydens werksessies uit Sufi-wyshede voorgelees h~,t~~On

willekeurigsoek 'n mens in die lig van Ainslie se omstredenheid as v09r~\afi
der van die abstrakte ekspressionisrne.na 'n antwoord vir sy kritici in ,~dlies,

Shah se "!hil\¥~rs ofthe East". Daarinl~esjy van Rumi. Hyis aan~ekla~~i~t,
hy van die Regte Pad afgedwaal het deur toneelspel, sang, rnusiek en atj~~
ongewone aktiwiteite aan te moedig en toe te laat, Sommiges se hy het,,~i~
aanklagte verontagsaam. Ander beweer dat hy hom so verweer het: "LaatQ~'
na verloop vanty~ sien of ons werk ontnou gaan word, of die name vanoiis:,
kri tici. " ,I', i}"I!.

i'G!kAR-CH
(Voormalig Piesangrepubliek, ne)

T-hemde deur
kunstenaars

Tel (021) 417·2199

Beskikbaarvan:
NAARTJIE OLIGARCHY
OUCASTLE-BROUERY
BEACHSTRAAT 6A
WOODSTOCK
KAAPSTAD

Hanlf
Kureishl,
"Sammy

and
Rosie" se
skrywer

, I

o L

sterre van die Indiese rolprentbedryf.,
vertolkdierol van die "derdewereldse'v.,"
politikus wat O1l. dertig jaar terugkeer
na Brittanje waar hy student was. Dit
is ververwyder van die verdraagsame,
gesofistikeerde en beskaafde land
wat hy geken het. Ladbroke Grove
(oftewelBrixton)brand en die dwelms
en 'die seksuele revolusie vat weer
voor sy oe vlam.

Sammy (Ayub Khan Din) is sy
seun. Rosie (Frances Barber) is
Sammy se vrou. Sy is 'n FEMINIS
(merk hoofletters) en onwetend die
slagoffer van haar eie intellek. Albei
het minnaars (om hulle "vryheid" te
beklemtoon).Jaloesie is tahoe.Terwyl
Sammy by sy minnaar, Anna, Ie,
hoor ons: "IfRosie couldsee us now,
she'd feel so unposessive she'd open
a bottle of Champagne." Rosie se
openlike verhoudings met ander mans
maak Sammy mal. Maar hy het
homself Iaat oortuig dat hy dit nie
mag konfronteer nie.

Om die seksuele gimnastiek ef
fens op te jollie is Roland Gift van
die Fine Young Cannibalsgebruikas
Rosie se nuutste objek van Ius. Hy
sweef soos 'n hedendaagse sekspro
feet deur sy laerklas-bestaan en soos
'n kragdraad oor Rosie se seksuele
~enuwees ... Sammy se druk op sy pa
se skuldgevoel word uitendelik te
veel en Sammy en Rosie word deur
die krisis saamgesnoer (vir altyd en
altyd?). '

Daar is 'n lesbiese paartjie wat
help om Sammy se pa vir sy ideolo
giese korrupsie en destydse politieke
wandade (uiters afgryslik) te veroor
dee!. Kommentaar word gelewer op
die vervolging van die Britse hippies
en gedwonge verskuiwings van die
sigeuners in Engeland (Frears klap
tweevlieedeur die "hippies",oftewel
bogenoemde "progs", onder 'n brug
in "karavane" te plaas wat voor die
stootskrapers moet padgee). En daar ,
is heeltemal te veel aggressiewe,
afgewaterde kwinkslae oor sosio
politieke en psigo-seksuele "issues"
hoewel daar weI teer oomblikke is':

Baie mense sal die prent rniskien '
as: verhelderend ervaar en die rna
kers se vrome klap' deur die gesig
van imperialisme geniet Maar
"Sammy and Rosie Get Laid" hetmy
net meer depresssief gelaat en on
seker laat voel of. 'n mens werklik
Fascisme met swartgalligheid kan
oordonder.

Lank gelede het bere op al wat
kontinent Is voorgekom. Behalwe
natuurllk Austral/e. Hulle Is die laaste
verteenwoordigers van die
dierfamille Ursldae, en hulle word al
hoe minder. 'n Mens kry sewe soorte
bere: ysbere, bruinbere,
Amerikaanse swartbere, brilbere,
klapperbere, heuningbere en
maanbere.
Maar nie alles wat na 'n beer Iyk is 'n
beer nie. Die reuse panda van China,
meen party dierkundiges, is eintlik
famille van die wasbeer en 'n
wasbeer is niE~ 'n beer nie, dis 'n
"raccoon". '
Wat alies niks te make het met die
oulike ou beertjle op die foto nie.
Klink die naam Jean Jacques Annaud
bekend? Klink "Quest for Fire"
bekend1 Wei, die reglsseur van
daardie pragtige f1iek wat hler vroeg
in die dekademaande lank In Suid
Afrika gedraal het, is terug. Weer met
'n f1iek sonder dialoog en bale mool
musiek. Hy noem dit "The Bear". Oit
word vandag plaaslik uitgereik. Ja,
en dan is die ou beertjle nog 'n wesie
boonop•.. Gaan maak 'n draal!

CHRIS DU PLESSIS

Wat is 'n beer?

Brande, boude en
buuste vir Brittanje

:,'-;~,~:?~

Sammy and Ro~r~~~et Laid
Regie: StephenF~~rs, Brit,
1987 ,i,';id

:

Met Roland Gift vart:die Fine
Young Cannibals a's:... ,
byderwetse seksuel~profeet.
Die Weekly Mail-Filmfees

Waarskuwing: Hierdie fliek is gevaar
lik vir mense wat daaraan dink om na
Brittanje te emigreer.

Die regisseur/skrywer-span,
Stephen Frears en Hanif Kureishi 
wat vir die kultus-treffer "My Beau
tiful Laundrette" verantwoordelik.was
- se tweede poging, "Sammy and
Rosie Get Laid", is net so onrusbar
end as die eerste.' En buiten die
kommentaar op "moderne" verhou
dings 'en korrupte vaderfigure het
Kureishi weer sy eiemense se ver
knorsing in 'n vreemde land goed
uitgelig.

Maar waar "Laundrette" om die
verhouding tussen 'n Indierseun en 'n
punkagtige kerel gedraai het, kon
sentreer "Sammy and Rosie" meer
op heterokseksuele verhoudings aan
die hedendaagse onderkant van
Londen, '

En in "Sammy and Rosie" is die
"betrokke" (progressiewe) Britte,

',' blyk-baar baie meer geskeeloor sosio
, politieke verantwoordelikheid as die
'Aids-kwessie. Want teen die agter
grond van die politieke aggressie,
pronk, proes en hyg hulle willekeurig
deur geforseerde obsessesionele
seksuele onderonsies wat emosionele
sado-masochisrnenuwe betekenisgee.'

Maardie filmkan nie net afgeskryf
word as 'n oorgawe aan psigiese
morbiditeit nie. Frears het die 1986
Brixton-opstande (wat, soos die fliek,
aangevuur is nadat die polisie tydens
'n soektog na 'n verdagte, die verdagte
se rna in haar huis doodgeskiet het)
en die opvolgende, ongetoomde
uitbarsting vanrninderheidsgroepe
teenoor die Britse owerhede, as
verwysingsraamwetk gebruik. En die
chaos hiervan (teen!><>rdie chemiese
chaosvan die ledebiMe die raam
werk) word gebalanseerd genoeg
voorgestel dat dit tref (terwyl die
sesriger-konsepte waarmee die ka
rakters mekaar emosioneel martel
soms lagwekkend erg word - m.a.w
hulle maakmekaar so seer dissnaaks),

Shashi Kapoor, een van die groot
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Die koning van varswatervis
ETEEN

DRINKE

JANETTELIAN
JACQUICRAIG

By die Mark-teater
Breestraat, Newtown
, Tel: 838-6960

oorgaar maak nie, ' ' .
Plaas die vis op 'n warm bordo ...,

Druk 'n paar druppels suurlemoen
sap daarop uit en sprinkel met 'n
goeie knippie pietersielie wat grof
gekapen'npaar sekondes inkookwa-
ter gedompel is. ' ,

Gooi die better 'waarin die vis
gaargemaak is daaroor. Jy kan ook
nog 'n bietjie ekstra botter,warsterk
verhit is sodat dit begin bruin word,
daaroor gooi. (Dis nie nodig nie).

Lekker eet.

Drink uit 'n beter glas en die drank smaa~ beter,

skryf BJ LANKWARDEN

Gee jou drank
'n beterbaadjie

KOOSCOETZEE

WANNEERdit kom by die inname van vloeistof maak die rneeste mense net
hulmondoop engooiditin. Daar is geen kuns daaraan nie, 'Maarvind die regte
houer om die vloeistof beter te geniet, en dit word 'n kuns.

Komons noem 'n eenvoudige voorbeeld, een wat ons almalal ondervind
het: die drink van water.

Onthou jy hoe lekker dit was om jou hande bak te maak en water uit 'n
tuinslangte drink na 'n uitputtende rugby- ofsokkerwedsrryd toe jy jonk was?

Daarwas jou handedie regte implement. Die smaak: van water het nie oor
tyd verander nie, maar die jare
het ons verander..Ons vra nou
vir 'n glas water, en dit is die
regte houer.

Kraanwater smaak en ruik
ongelukkig dikwels na chemi
kaliee, Deur die water te kook
en in die yskas te sit maak ons
dit weer drinkbaar.Op die een
of ander rnanier smaak hierdie
water beter uit 'n glas as uit
plastiek-,koffie-of blikbekers,

So kan ons aangaan.
Koeldrank smaak goed uit 'n
blikkie, maar bier smaak beter
uit 'n bottel. Dit smaak nog
beter uit 'n glas en ondanks die
groot hoeveelhede bierbekers
wat mensaantref, smaak dit op
sy·'heel beste uit 'n dun kris-

, talglas met 'n steel.
Die debat of mens die melk

voor of na die tee in die koppie
moet gooi, sal waarskynlik vir
ewig aangaan.Probeerdit son
der melk, nie swart nie maar
ligbruin. 'n Uitstekende drank. Tee smaak: baie beter as dit uit fyn porse
leinkoppiesgedrink word.

Vonkelwyne moenie in pieringglase bedien. word nie maar in 'n fluit.
Volgens die legende is die pieringglas gevorm op Marie Antoinette se
linkerbors.en die fluitop die man wat die vorm gemaak: het. Die fluit hou die
vonkel baie langer in die wyn.

Verskillendewyne het verskillende glase nodig. Gropt cabernets het fyn
glas nodigmet rande wat verkieslikaan die bokant effe opbuig. Dit moot effe
tulpvormig wees om die geur bymekaar te hou.

'n Pinot noir het 'n groot ronde kom nodig aangesien die geur enorm is en
dit 'n bietjie ruimte nodig het sodat jy daardeur oorwelm kan word.

'n Eenvoudige fooi wyn kan selfs in 'n erdekraffie uitgegooi word en in
erdebekers gedrink word. Dit sal hierdie wyn net verbeter, maar moenie wit

, wyn so bedien aangesien hul nie lank kool sal bly nie.
Goedkoop wit wyne moet koud bedien word. Enigiets wat koud is. het

mindersmaak as wanneerdit teenkamertemperatuur bOOien word. Groot wit
wyne moetnie tekoudbedienwordnie aangesien dit die fynere besonderhOOe
sal versteek. Bedien hulle teen 10 tot 12 grade Celsius.

'n WynglashO,ef nievan kristalgemaak te word nie,maar probeer om glase
,met 'n gesnede rand in die hande te kry.

Whisky is 'n perd van 'n ander kleur. Die prys van whisky het reeds skerp
gestygen sal aanhoustyg. As jy 'n whisky en water-drinker is probeer dit met

'n bietjie gaslosemineraal
water drink. Dit sal die
gemiddelde whisky na 'n
agtjaaroud laat smaak.

. Daar is baie maniere
om jou drankgewoontes
teverbeteren metstygende
pryse moet jy diebeste uit
drank probeer haal.

Vir hulle wat nie 'n
klomp goeie wyn op di
nees kan voorsit nie. die
volgende raad: as jy von
kelwatervoorsit, salmense
minder wyn drink. JYkan
'n bottel wyn op 'n dinee
vir ses bespaar.

Forel in batter
gaargemaak

Was die forel en, droog dit af.
BOOek met 'n lagie olie waarin sout
en peper is. Rol dit in meel en skud
die ergste meel af.
, Plaas 'n groot klont botter met 'n

klein bietjieolie in 'n braaipan. Plaas
die forel in die pan wanneer die
botter goed warm is. Sraai die vis
vinnig. Draai om en maak die ander
kant gaar. Moet asseblief nie die vis

wortels indun skywe gesny
2 groot uie in dun skywegesny
'n pam takkiespietersielie
1 takkie vars tiemie
'n halwe lourierblaar (wees ver

sigtig vir laurier}
6-8 heel peperkorrels (nie fyn

peper nie) ,
Verhit tot kookpunt en prut 40

minute lank.
Voegdie peperkorrels 10minute

voor die einde by. Gooi deur 'n fyn
sif en en laat afkoel.

Jy kan ook court-bouillon met

wyn maak. Laat die asyn weg en
vervangdie helfte van die watermet
wit wynofrooi wyn, Kook sooshier
boo

Probeer om lewendige forel vir
, die blou-forelresep te kry, Maak die
forel dood, verwyder die kieue en
ingewande maar moenie die slym
van die lyfafwas nie. (Moet ook nie
die slym afwas as jy bevrore forel
gebruik nie.)

Plaas die forel in court-bouillon
wat vinnigkook en laat 7-8 minute
toe vir 'n forel wat 150g weeg.

Dreineer die forel, war nou 'n
mooi blou kleur sal 'wees (karp is
pragtig).

Bedien met gestoomde aartap
pels en gesmelte botter met 'n bietjie
suurlemoensap in 'n souspotjie, Koue
forel kan met 'n ligte mayonnaise
bedien word. .

Letwei:Probeer 'n visketel in die
hande kry. Dit is 'n langwerpige pot
met 'n rooster onder in die pot.
Wanneer die vis gaar is, lig jy die
rooster uit. Die vloeistof dreineer,
en die vis bly heel. As jy court
bouillon van gaar vis moet afgooi,
kan jy dievis maklik breck.

Court bouillon met asyn
3 liters water'
150 ml goeie

drujwe-asyn
40 g sout
2 medjumgroot

Verlede weekmaak ek bevrore (pienk)
forel vir vriende gaar en ek was ver
stomhoegoeddit gesmaak het Daama
het my vriend Jac dit ook so gaarge
rnaak, en sy reaksie was dieselfde. '

takkie tiemie. Sprinkel die blare in
die wyn.

Wasdie vis dceglik af en sprinkel
liggies met sout en peper. U die vis
nounetjiesop die bed vanuie,wynen
kruie,BOOek die bak met foelie of 'n
baie digtedeksel en druk in 'n warm
oond totdat dit net-net gaar is.

Die forelle wat ek gaargemaak
het, wasmakoeloe forelleuitdie Oos
Transvaal,en was orntrent 20 minute
in dieoond. Jak se foreile waspiepklein
en dan is 10 minute genoeg.

Jykandie vis toetsdeur 'nvleispen
of skerp messie daardeur te druk.- As,
die vis gaar is, gly die pen maklik
daardeur. Haal onmiddellik uit en
bedien.

Forel het 'n subtiele vleisie wat
nooit' deur smaakmiddels oorheers
moet word nie. Maar die wyn-, uie
en kruiekombinasie bring die smaak
van die forel na vore.

Forel met wyn en kruie
Die reseppie is bitter eenvoudig.

Smeer 'n bak met botter.Kap'ngroot
ui fyn en strooi dit egalig oor die
botter. Gooi ligte wit wynomtrent 'n
halfduim diep in die bale. Gaan pluk
'n takkie vars marjolein en 'n klein

Blou-forel
En nou 'n resep waarvoor baie

mensesal grit Ek het nog nie forel so
gaargemaaknie maar welkarp. Dis 'n
klassieke resep, wat nog steeds in
toprestaurants in Europagebruikword.

Jy het eerstens 'n court-bouillon
nodig.Ditis doodeenvoudig 'n vloei
stof waarindie vis gaargemaakword

, , en wat die vis heeltemal bedek.
Die bestanddele van court-bouil

lon vir blou-forel is:

Genlet lullekker dae In die
asemrowende natuurskoon van die

nuwe Helshoogtepas.

Ons verskaf heerlike oggend- en .
middaglee met skons,

brandewynlert en room
•••••••••••
Ons bled ook 'n

.. ultgebrelde ala carte-spyskaart
op die terras.

Oop Dinsdae tot Sondae,·
Mlddag· en aandete

Disraadsaam om te bespreek
Toeop Maandae .

Gelisensieer

•••••••••••

AS geboreen getoeVrystaterhet ek
nooit forelinmyskooljaregeeetnie.
Daar was nie forelle in die ornge
wing nie, en as daar was. sou ek
waarskynlik nooitforelle gevangnie.

Van visvang het ek niks geweet
nie- al wasdaar 'n dam opdie fami
lieplaas en 'n rivier redelik naby 
want die boere het hul neus vir vis
opgetrek: ons is vleisrnense, waar-.
voor het ons dan skape en beeste?
Maar ek moet se ek het die kinders
van die plaaswerkerssomsbeny wat
met handlynevisgevang het.

Die eersteforel wat ek geeet het,
was op Stellenbosch.Daarwas twee
manne saam met my in die koshuis
wathulselfop onwettigemanier aan
forelle in die Eersteriviergehelp het
- Chops en Jan, maar ek sal nie hul
vanne noemnie.

Hulle het snags 'n groot klomp
Iyne meterdwurms in dieriviergegooi
- ek weet nie watter wetlike reels
daar aan forelvang is nie maar jy
moet 'n stoic en vlieg gebruik -en die
volgende dag was die oes groot.

Chops het 'n yskas in sy kamer
gehad sodatdaar altyd forel was. Ek

Ikon nie glo wat ek geeethet nie, Die
sagte, witste, sappigste vis.
. Uiteindelik het die polisiesnuf in
die neus gekry, en toe Chops en Jan
eendag hul vis uit die rivier wil haal
staan die vangwa gereed met die
deure reeds oop. "0 helChops. nou
moet ons hardloop,.. sc Jan.

Hulle hardloop 'n polisiemanuit
die aarde uit en hardloop langs die
rivier af na arbeidershuisies wat
vandagdie Volkskornbuis-restaurant
is en gaan kruip daar onderdie bed
dens weg.

Chops en Jan moes toe 'n ander
plan beraam. Hulle het die rivier

, deeglikgemspckteer enkomtoeagter '
die hele rivier word gepatrolleer
behalwe die eerste 400 meter onder
die forelplaas in Jonkershoek. Daar
het hulletoehul lyne ingele en die
oes was groot.

.Porel is die koning van varswa- '
tervis, met karp, kort op sy hakke.
(Mense hier trek hul neus vir karp
op. Ek skryf later oor karp.)

,Party goeierestaurantsin Europa
het hul eie darnmetjies waarin hul
forel hou. Die water moet egter
gepomp word want 'n forel moet

· altydstroomop swcrn.Diepomp loop
24uur'ndagenditmaakditduurom 
forel aan te hou. •

, Elke keer wanneer 'n bestelling
vir forel in die kombuis aanland,
slapdie sjefbuite toe engaan vang 'n
forel. Dan slaan hy die vissie met 'n
rubberhamer of iets anders op die

, kop - moeniedie kop papslaan nie -
en maak hom skoon en gaar. ,

, Forel wat net gevang is. is baie
lekkerder as bevrore fortI. Maar
bevrore foreUs nie te versmaai nie.

~(ie·pCiimmie0~· .---------------------,• Restaurant en Galery·. •
• Nuwe Helshoogtepas

02231 - 91269 .
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Pieringsop
onsdakke

Van doofstomme na politieke aktivis

B5

Dit is hierdie element van vertroue wat
aandie spitsvanSmithse kuns Ie. Teater is
die opwindendste wanneer 'n mens op jou

. kwesbaarste is, wanneer.jy kan vertrou ell

. jou "guts" oopmaak... Jy moet al jou lae
afhaal,velen klere,soos 'njellievis word.'n .
Massaoopsenuweepuntemet 'nverhoogde
sin vir reuk, gehoor en aanraking. En dan
moet on mens die gehoor aanmoedig om
saammetjou tevoel.Maaruiteindelik moet
'n mens06k 'n skild ontwikkel om jouselfna
die tyd te beskerm.

"Moontlikisditdie rede waarom soveel
akteurshulle aan alkohol vergryp," sehy.
"Hulleis die heletyd vasgevang tussen to
tale weerloosheid en normale selfbesker
mingo

milevertolk. OokinDanylRoodt se "Jobman"
(titelrol), waarin hy 'n doofstonunespeel,en
in"APrivateLife" as on onrustigejongeling
uit on "gemengde"huwelik.

Sy verhoogoptredes strek van realisties
tot ekspressionisties. .

"Spiderwoman" is vir hom 'n baie spe
sialeprojek. Manuel Puigse storie van twee
mans,een gaydie ander'n politieke aktivis,
wat geforseerword om mekaar te konfron
teer in On Suid-Amerikaanse tronk, het 'n
sterk boodskapvir plaaslikegehore. .

"Dit is oor die afbreekvan vooroordele
en die maskers en borswerings wat mense
dra om hulself nie bloot te stel nie."

Waar Smith in vorige roUeuit sy eie er
varing kon speel, moes hy nou intensiewe
navorsingdoen.
. "Dit is dieeerste keer in my lewe dat ek
so hard werkom Inbiografiete bewerkstel
lig.Ditwasmaklikom myinstinkte vertrou
in "Jobman"en "A PrivateLife". Ek het na
aanmyself gespeel.Maarhier is dit anders.
Ons het na Argentynse musiek geluister,
die ambassade besoek, die boek van hoek
tot kant ondersoek..."

"Dit is' eienaardig om in InSuid-Arneri
kaanseidioom te begindink.Jy skep beelde
virjouselfwatvir jou vreemd is. Ander tem
peratureen reuke."

Hy is vollofvir LaurensSeliye, die reg
isseur. "Hyis gesteld 9P detail. Alles moet
geloofwaardig wees. Hiper-geloofwaardig.

"Die karakter begin in 'n mens se lewe
inbloei. Jy droomkonstant oor die stuk. Ek
het al gemerk hoe DawidsekarakterMolina'
in hom begin lewe. Sy gesighet begin ver
ander, sagter geword..."
. Smithvergelyk die werkproses met

'n "intense" verhouding. "Jy werk
konstantmeteen persoon. Jyreageer
konstant teenoordaardiepersoon. Jy .
kyk in sy 00. Jy raakaanhom Jy moet

. "relax" en na mekaar luister, nadie
veranderinge vanoomblik totoomblik.
En 'n mens mootmekaar vertrou".

VICTOR MUNNIK

die regteplek (as hy 'n hart het),
Maaris dit regom van 'n man.al is

hyswart,teverwag om 'nhelehospitaal
te red, terwyl hy '0 lesingreeks van On

. sterwende aktivis oor SwartBewussyn
inneem- en dit allesvan agter donker
brille uit?

Geenwondersywoordelaathom op
emosie-belaaide oomblikke in diesteek
nie.

GeemyeerderdieA-team(ja, waarv-
oor staandaai grootA?). .

Waar Hawk geen sin vir humor of
ironiehetnie, het hierdie Arnerikaners
amper te veel daarvan. Want is dit nie
bietjie baiepost-modernisties nieasdie
eilanders vanToga-Toga indieSuidsee
teen die einde van die program skree
"Who wrote this? Who wrote this?"
nie?

In elk geval, dit was lekker om te
sien hoedieRoomse Gevaarin hulwit
rokkedeurdiepalmbome hardloop. En
hoe dieuitbuiters vanonskuldige eiland
bewonersontmasker word.' En hoe
Murdoch dieeilanders vanbygeloof en .
neo-kolonialisme bevry. .

Ensoos inal dieA-teamprogramme,
sterf nie een iemand nie, nie eers die
kroeksnie,Soratta-tatta-ta, julleouens!

'n Mens kan mosmaar droom voor
jou TV-ste!.

Kevin Smith word 'n
Argentynse tronkvoel
woorde hou nie op nie.

"As Suid-Afrikaners wordonsvan soveel
dinge weerhou. En daar is 'n mens met al
hierdie ervaring gekonfronteer, en jy moet
steeds jou integriteitbehou."

Dit is moontlik waarom hy so nederig is
oor sy onlangseprestasies. "Ditvat nie veel
om hier erkenning te kry nie. Jy doen een
TV-program enjy is bekend."

Miskien nie. Smith is al tien jaar lank in .
die bedryf. NaUCT-dramaskoolhethy eers
by Truk aangesluit voor hy vryskut begin
werkhet, Hy was gelukkig om heelwat gesogte
roUete kry. Syheeleerste rolprentrolwasin
Manievan Rensburg seTV-reeks °TheMantis
Project". Hy het ook in die SAUK/Franse
TVko-produksie "Heritage" opgetree.

In albei hethy sogenaamde "kleuning"-

Ei sister

Dieanderaandkyk ek na A ManCalled
Hawk. Hyis sterk. Hyis sill.Ensyhartisop

Die groat A

Ditsa!On grootjammertewees. Wanteen
vandie plesierevan ons veelhoesenamige

.land is die veelstasie-tv. Dit is 'n ontsnap
ping.

So kon ek byvoorbeeld die anderaand
van On tv-debat oor die toekoms van ras-

. sisme ontsnapna'nprogramwaartannies in '.
etniese sjiek met papierbyle dans.

Enwegdraai vandie onpatriotiese dinge
watopTopsportgewyswordenwatkryek?
Miriam Makeba. En haarsjoewaddie-wad
die persone. Peter Maringa in 'n amazing
hemp. Sankatana by 'n murasiein die win
terveld. En volgende week is dit... sjoel.,
Heart Attack.Moot niedaai stukkie kultuur
misloop nie.

Dia Roraop TV2heta!tyd'nverrassing.
DiedO verrassing wasSusanMcCann (wat
witmense netlaatsimpellykhet).Dielekker
verrassing was Mango Groove se Coke
advertensie (watonsvreeslikoulik laatIyk
het). E~ kan maarnet se ei sister.

BAAS Christo hetonshierdie weekon
bietjie van sy plannevir onskykgenot
verte!. Dit is nounadatontydig berigis
datTV2, 3en 4 moetintegreer omeen
diens in On verskeidenheid taleteword.

Die versiende amptenaar het 'n
visioen van ongelooflike tegniese
moontlikhede uitgespel.' Hy het gese
ons gaan alma! eersdaags groot pie
ring-ontvangers op ons dakke he wat
programme uitdieruimtekanopvang.

Ditklinkte lekker. Miskien kan ons
on debat tussen 'n marsman en die
Minister van Wettig maarSiordig sien
oordieeffekvantraangas opdiemelk-
weg. '

Maar miskien ook nie: ons kan
immers nou reedsnieeersprogramme
van Bop opvang nie. Is Bop dan nie
deelvan die buitenste ruimte nie?

Diebaashetookgepraatvan'nkyk- .
spyskaart waarop 'n mens net.sekere
programme kan kies en dan net vir
hullebetaal (minof meersoos wat 'n
mens nie betaalvirfoto's watniemooi
uitgekom hetnie),Envanprogramme
watin agt tale. uitgesaai gaanword.

Miskienisdit togdieaankondiging
datTV 2, 3 en 4 moetintegreer, net in
verskuilde vorm.

Beroemde
foto's
Omdie 150ste

herdenking van
die ontdekking

vanfotografie te
vier,stal Natalie

Knight beroemde
foto'svan

Amerikaners en
Europeers byhaar

galeryin Hyde
ParkCorner,

Johannesburg,
ten toon; onder

anderedie
Brassai-foto, van'
Mattise se ateljee,

wat in 1939
geneem is. Van die
omstrede Robert
Mapplethorpe en

BillBrandtsewerk
is ook te sien.

Almal is dit eens, Kevin .
Smith is esteties amper 'n

perfekte maaksel. Die vraag
is: Kan hy toneelspeel?
KATHY BERMAN en die

beoordelaars van die Vita
toekennings se antwoord is

positief...

Navier maande in Europahet die Kaapsge
bore akteur Kevin Smith van die vliegtuig
afgeklim en hom vasgeloop in on keerwal
goeie nuus: twee Vita-rolprentnominasies
(Beste Akteur in "Jobman"en BesteOnder
steunende Akteur in "A PrivateLife")en die
rol van On politieke aktivis (teenoor Dawid
Minnaar) in Manuel Puigse klassieke werk
"Kiss of the Spiderwoman" watvanaand by
die BlackSun in Orange Grove, Johannesburg
open.

In Europa het Kevin in 1M Coetzee se
"Waitingfor the Barbarians"inBerlynsaam
met On groepie Suid-Afrikaanse bannelinge
opgetree.

"Ek het gevoel soos On plaasjapiewat die
eerste keer die Groot Stad sien: onervare,
ongeletterd, naief..." Die byvoeglikenaam-
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KAAPSTAD

Goodman-Galery, Sandton: Werke deur PaulBlornk:amp
getiteld:ScintillatingFields. Duur tot 30 September.
Karen. McKerron.Galery, Bryanston: Uitstalling van
werkedeur Ronnie Biccard en Carolyn Morrison.Tot 13
September.
Mark-Tearer, Newtown: Groepsuitstalling deur lede van
die Katlehong-kunssentrum, Tot 9 September. Foto
uitstalling van David Goldblatttot 9 September.
Foto-galery, Mark-Teater, Newtown: Uitstalling getiteld:
OdysseytoSouthAmericadeurKevin Factor.Laaste2 dae.
Gallery on the Market, Newtown: BroederstroomPress,
afdrukkeenplakkategedrukdeur Bruce en MarkAttwood,
tot 13September. '
Things. Galery,.Mark-Tearer kompleks: Uitstalling van
maskersuit Afrika duur tot 16September.
Craft-Galery, Norwood:Hout-en rnetaalwerkdeurJames
Southey.Tot middel September.
Kim Sacks-Galery, Cavendishstraat, Bellevue: Maskers
en beeldhouwerke uit Za'ire. Duur tot 25 September.
African Magic: Inheemse handwerk en kunsartikels.On
gewoon en outentiek. Rockeystraat 20, Bellevue, Johan
nesburg,en Milkwoodsentrum 9a, Plettenbergbaai.
Zona. Na'iewe Afrika-kuns en -appliek; inheemse hand
werken kuns, Grantlaan 64, Norwood, Johannesburg.

Gallery 709, Adderleystraat: Robin Mann, Pieter van der
Westhuizen, Naama Nothmann, Ann Linsell-Stewart,
Lukas van Vuuren en andere. Beeldhouwerke deur Edu
ardo Villa en David BTOwn. Ook bekende intemasionale
kunstenaars. ":
Cape Gallery, Kerkstraat 60: Galeryversameling van
onder andere Ruth Squib~, Nico Verbooin,~· Douglas
Treasure. ' , ' .,"., ','
Artscene, St Andre~s straat, Seepunt:' H~dgebla3sde
glaswerke deur David Reade en Gary Thompson.
Baxter-Galery: Skilderye deur vier kunstenaars: Jander,
Cloran, Mcqueen Mcbeath. Duur tot 23 September.

KAAPSTAD

Baxter-Teater, -Mainstraat: Hoofteater: 16 September. The
Gondoliers deur die Gilbert and Sullivan Society. Elke aand
om 8.00 (Sondaeuitgesluit). Tot 16 September. Stagedoor:A
Roomwith aReview is verlengtot 16 September:Maandagtot
Vrydagom 8.30.en Saterdagom6.00 en 9.00. IndieStudio lean
JeremyTaylor in aksie gesien word. Tot 16 September.Elke
aand om 8.15 (Sondae uitgesluit)
Nico Malan, Strandgebied: Arena: Die opvoering Road to
Meccaduur tot 16September.Tye: Daagliks 8.3Onm en Sater
dae 230nrn en 8.3Onm. Operahuis:La Traviata. Duur tot 29
September. Vertonings slegs op 4, 6, 9, 13, 19, 22 en 25
September. Op27'en 29 September is dit twee gala-vertonings
waarby die ingevoerde Griekse sangeres Jenny Drivala sal
optree,
Theatre on the Bay, Kampsbaai: Who Goes Bare met Errol
Hart,Eleni Cousinsen MalcolmTerrey dUUT tot 9 September.
Vertonings: 8.0Onm weeksdaeen 6.00 en 9.00 Saterdae.

Ladysmith Black Mambazo met Thandl KIaasen tree va
naanden Saterdagaandby die Drama-Teater in Pretoria op, en
kandan bydie Alexander-Teaterin Braamfonteingesien word,
September13,14(om 8.00nm)en 15en 16September,om 6.00
en 9.00run.
The Unbroken Spirit Concert met Mzwakhe Mbuli is te sien
by die Mark-Tearer se Warehouse. Dinsdae tot Sondae om
8.3Onm_
Malcolm Purkey en die Junction Theatre se besondere
werleswinlcelproduksie Tooth and Nail word in die Mark se
Laager-Teater opgevoer tot 9 September. Weeksdae om
8.3Onm en Saterdae om 6.15 en 9.15nm.
PieterToerien bied aan:
We and Them - die verhaal van die hertogin van Windsor,
gespceldeurLena Farugia, by die Leonard Rayne-Teatertot 9
September. Dinsdag tot Vrydagom 8.l5nm en Saterdae om
6.00 and 9.00mn. Ook met Chris Weare. Blithe Spirit met
Sandra Duncan, Vanessa Cooke en Paddy Canavan by die
Alhambra-Teater tot 9 September.. Dinsdag tot Vrydag om
8.0Onm en Saterdae om 6.00 en 9.0Onm.
My Children! My Africa! die omstrede nuwe Fugard-sruk.
Gekritiseeras polities naief en te lank, maar die tweede helfte
is vinnigeren roerender. Hoofteater, Mark-Teater, Newtown.
Met John Kani, Kathy Jo Ross en Rapulana Seiphemo.
Maandag tot Vrydag om 8.0Onm. Saterdae 9.0Onm. Tot 23
September.
BlackSun: (Louis Bothalaan- Orange Grove).
Kiss of the Spiderwoman deurManuel Puig met Dawid Min
naaras MolinaenKevin Smithas Valentin. Regisseur:Laurens
Siliye. Tye: Dinsdag tot Sondag om 8.15nm en Saterdae om
5.3Onm en 8.3Onm. Tot 8 Oktober,'n Musikale kabaret, War
Songs, met Antoinette Butler en Clare Loveday op klavier:
Woensdag,Vrydag en Sondagom 10.3Onm. The Colossus of
Brooklyn (Faceto Face withHenryMiller) met BillFlynnkan
nog net vanaand om 9.00 en Saterdagaand om 6.30 en 9.00
gesien word. Regisseur: MarioSchiess. Die Weekly Mail se
Filmfees begin Maandag. Hou pers dop vir meer besonder
hede.
Two and Two make Sex met Tim Plewman, DianeAppleby,
Carol-Ann Kelleher, Saul Bamberger, Melody O'Brian en
MichaelThompson kan by die Andre Huguenet-teatergesien
word.Regie deur Rex Gamer.
Huldeblyleaand Jacques Brei, met Ferdi UJ?hof, ElsabeZiets
manenTsidii Leloka is by Kushlicks in Rosebankte sien.Tye:
Dinsdagtot Vrydag:8.3Onm. Vrydagen Saterdag7en IOnmen
Sondag 7nm. ,
By dieDalro,Windybrow speelPatrick Mynhardt in Nemesis,
'n rillerdeur Mario Schiess. Elke aand om 8.0q.

---
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Prom Night II
Mlcha&1 tro~:rJ:~~ndY Lyon (2-16)

PWS .'

Nowhere 'lb lIide
Thrll~r (A)

'MO~~ ~:O~'N~'7~C~~fH~~3~, 800

Blues, Marshallstraat 165:
Wesens van die noordelike
voorstede (ouderdomtussen
25 en 35) se uithangplek,
Disko-musiek, flitsende
ligte, spieels, mense met
grimering... daai soort van
ding.

King of Clubs, hJv Marie- en
Von Wiellighstraat: Hi·
NRG gemors op boonste
verdieping op Woensdae,
Donderdae, Vrydae, Sater
dae en Sondae. Disko
mbaqanga op die onderste
verdieping. ,

Idols, bokant van Endstraat:
Yuppie-paradysl Lang toue
baie "entoeslastlese jollers
buite. Almalbriterendmooi.

Club Manzattan, Mole
tsane, Soweto: Hoer-inkom
stegroep disko. Oop van 11
nm. Maandaeen Dinsdae is
toegang gratis. Twee 'gratis
biere op aande wanneer
toegang gevra word. Aile
soorte rnusiek,

XCEPT MITCHELL'SPLAIN

CASTAWAY
Drama (2·21)

Oliver Reed'
PillS ,

Call Me ,:
Sex Thriller" ': (2-19)

~~~~~?~a~~OO~:~.~':r~1eOnO,~.~,~~~

Rumours, Rockeystraat:
'n Tipiese Rockey
straatse laataand-l'joint"
vir mense watsoms werk
en van jazz hou.

KAAPSTAD

The Thunderdome, hJv
Claim- en Noordstraat:
"Mega'l-disko, kroee en
groepe. Baie spieels en
hoe hakke. Oop van
Dinsdae tot Saterdae.

disko-twak Op ander
plekke. Chris Prior en
Neil Johnson is soms op
Saterdagaande die
platejoggies. Aanbeveel
vir denkende jollers.

'1,:

: I • •

A Touch Of
Infidelity

Comedy (2-14)
Ted Danson. Isabella RossellinI

DAilY 945 1215 230 515 745 1000

TWO MOON
JUNCTION

A Sexy Drama - tor adults only (2·19)
Sherilyn Fenn, Richard Tyson

OAILY: 9,45, 12.15,2,30,515,7.45, 10,00

PET
SEMATARY

Stephen King Thriller (2·18)
Dale MIdkiff. Denise Crosby,' , I

DAILY: 945, 12.15,2.30,5.15,745,10,00

Wendy Oldfield by die Roxy Rhythm Bar

Cafe Royal, Kerkstraat, Kaapstad: Elke Woensdag en
Donderdagaand en Saterdagmiddag is dit Full Tilt.

Romantic Drama (2-16)
Timothy Hutton, Dennis Quaid

DAILY: 9.30, 12.00.2.30,5.15.745,10.15

Base: Vanaand en Saterdag speel Piet Retlef and the
Great Trek en Artvark, Sondagaand is soos gewoonlik
'jazz Denn en Woensdagaand draal 'n DJ reggae-plate,

Late Nite Duke's, Mel
ville: Laatnag-alternatief
vir middel-stedelinge.
Oop van vyfuur smid
dagstotbaie laat saansen
Saterdae vir middagete.
Etes word sewe dae van
die week tot laataand be-

. dien.

Kaapstad
~r.-..,....,....,..~

I .u'I

FAIRTRADE'
Oliver Reed; Robert Vaughn 12-14)

fLY' 9451215 30 515 745 1 00

I '1

rondleplek in die dorp. Ook
bekend as die Yeoville Yacht
Club.

The Junction, hJv Bree- en
Claimstraat: "Ouer" rock en
new wavemet'n aparte vertrek
vir "live"groepe,'n daktuinen
video en pool-learner.
Welkome afleiding van die

Pana ma Reds, hJv Hendrik
Verwoerd en Jan Smuts,
Crossroads winkelkompleks,
Randburg: . Vanaand: Delia
Layton.Saterdagaand: (onder)
Delia Layton. Sondag: Pierre
van Staden. Dinsdag: Colin
Shamley. Woensdag: Ian
McCormicle. Donderdag: An
nie.

PET SEMATARY

PET SEMATARY
DaleMidkiff, DeniseCrosby (2-18)

HER ALIBI
Tom Selleck, James Farenllno (A)

DAllY'945. 1215,2,30, 515. 7,45,10,00

1 -I ; I

CLARA'S HEART
Whoopi Goldberg, Michael Ontkean (A)
DAilY: 945, 1215,230, 515. 745, 10,00

Dale Midkiff, Denise Crosby (2~18)
DAILY:945 1215 230 5.15 7.45 1000

'I I: I

DAilY: 9.45, 12.15,2.30. 5.15,7.45, 10,00

HOT PURSUIT
John CusaCk,Rober! loggia (AI

DAllY: 945, 1215, 2.30, 515.7.45,10,00

MIDNIGHT CROSSING

MIDNIGHT CROSSING
Faye Dunaway,Kim Cattrall (2-14)

DAilY: 945, 1215, 2.30, 5.15,7.45,10,00

FAREWELL TO THE KING
DAlly:r;~~,~~~~, ~.~~~~.~~~~~, to,et')

DEAD BANG
Don Johnson, Penelope Ann Miller (2·19)

DAilY: 945, 1215, 2 30, 5.15,745, 10,00

ATOUCH OF INFIDEUTY
Ted Danson, Isabella Rossellini (2-14)

DAllY: 945, 12.15,230,5.15.7.45,10,00

INDIANA JONES
AND THE TEMPU DF DDDM'

Hamson Ford (A)
DAILY:9.30,1200,2.30.515.745,10.15

j: I

I , -, CLARA'S HEART
Whoop. Goldberg, MIchael Ontkaan (A)
DAILY:9 45,1215,230,5.15.7.45,10,00

'I ::

"

'I I:. I

I "j'

FAIR TRADE

I: I

, '

PET SEMATARY

HER ALIBI
Tom Selleck. James Farentino (A)

DAILY:945. 1215, 230, 5.15,745, 10,00

FAREWELL TO THE KING
Nick Nolte, Marlus Weyers (A)

DAILY:945 1215230515745 1000

WHEN IFALL IN LOVE
Ttmothy Hutton. DenniSOuald(2-16)

DAllY: 930. 1200,230,515. 745,10.15

MlnNlGKt CROSSING
Faye Dunaway. Kim Oattrau (2·10)

DAILY. 9 45, 12.15,2.30.5.15,7.45.10,00

Oliver Reed, Robert Vaughn (2-14)
DAILY 945 12152305.157.451000

, 1

TWO MOON JUNCTIONTWO MOON JUNCTION Sh.nlyn FeonR"hard Tyson (2·19)
ShenlynFem Richard Tyson (2-191 DAILY:9 45,12.15,230,515,7.45,10,00

DAILY. 945,12.15,2.30,5.15,7.45.10,00

,II MOON WALKER
Michael Jackson, Sean lennon (A)

MON-SAT: 600, 6,30

, , '\

CYBORG'
Jean-Claude VanDamme. Deborah Rtchter(2-16)

MON-SAT, 6 DO, 6 30

TWO MOON JUNCTION
ShenlynFenl'l,AlctlardTyson (2-19)

DAilY: 9.45.12.15,2.30.5.15.745,10.00

ATOUCH OF INFIDEUTY
Ted Danson, Isabella Rossellini (2-14)

DAilY: 945.12.15,230,515,7,45,10,00

DEAD BANG
Don Johnson, Penelope Ann MIller (2-19)

DAilY945. 1215.230,5.15,745, 10,00

TWO MOON JUNCTION
ShenlynFemAlchardTyson (2-19)

DAilY: 9.45, 12.1&,2.30.5-.15.7.45.10.00

Dale Midkiff, Denise Crosby (2-18)
DAilY: 945,1215,2.30,515,7.45.10,00

I ", 'I" I ' TWO MOON JUNCTION
TWO MOON JUNCTION DAll~h:~~~~r~n2.~ti~a;~ ~4sg~b2069)

ShenlynFenn,Richard Tyson (2-19)
DAilY. 9 45, 12.15,2.30,5.15,7.45,10,00 DEAD BANG
ATOUCH OF INFIDELITY Don Johnson, Penelope Ann Miller (2~19)

DAILY:945,12.15,2.30,5.15.7.45,10.00
Ted Danson, Isabella Rossellini (2-14)

DAllY: 9 45, 1215,2.30,5.15,7.45, 10,00

CYBORG
JeanClaude VanDamme, Deborah RIchter (2-18)
DAILY.9,45.1215,2.30,5.15.745,10.00

Dale Midkiff. Denise Crosby (2-18)

OAILY945 12152.305157451000 ATOUCH OF INFIDEUTY
FAREWELL TO THE KING T.d Danson, Isabella Rossell,", (2-14)

Nick Nolte, Manus Weyers (A) DAILY: 9.45.1,21~, 2 30. 515, 7.45,10,00

DAILY. 945,1215,230,515,745,10,00 MIDNIGHT CROSSING
ATOUCH OF INFIDEUTY Faye Duna~'Y. Krm Cattrall (2'10)

Ted Danson, Isabella Rossellini (2-14) DAILY: 9.45, 12-.15; 2,30, 5.15,7.45, 10,00
DAILY: 945, 12.15.2.30,515,7.45,10,00

Jazz Pioneers. Saterdag:
[ack's Band. Maandag:
Wendy Oldfield. Dinsdag:
Little Sister. Woensdag:
RushHour.Donderdag: The
Jive.

PET SEMATARY JeanClaud.~!m~q!q"h~r (2-19t
Dale Midkiff, Denise Crosby (2-18) DAilY: 945, 12.15.2 3D,515. 745. 10.00

DAllY' 945,1215.2.30,515,745,10.00

NOW SHOWING: Gr 0 H,ne. TAP Mu.leal (A)

TWO MOON JUNCTION ATOUCH OF INFIDEUTY
ShenlynFenn,Richard Tyson (2-19) Ted Danson, Isabella Bosselltm (2-14)

DAilY: 9 45. 12.15,2.30,5.15,7.45, 10.00 DAILY 945.1215,2.30,515,7.45,10,00

MIDNIGHT CROSSING
Faye Dunaway, Kim Catlrall (2-10)

DAILY'945 12.152305157451000

I; - "

HER ALIBI
Tom Selleck, James Farrentlno (A) I I

DAILY:9.45, 12.15,2.30,515,745,10.00

K1ppies, Markteater, New.
town: Township-jazz se
voorstedel ike tuiste, (Toe
op Maandae, die res van die
weekoop van sewe-uur - en
naweke van vyf-uur • tot

.laat.) George Lee.

Harbour Cafe: Rockey
straat, Uh...RELAX met
ander leep-oog pseudo-in-..
tellektueles. Goeie kos.·
Swakbediening.Niceou en
nuwemusiek, Beste laatnag

FAIRTRADE
OtrverReed,RObertVaughn (2·14)

DAILY: 945, 12.15, 2.3 ,~.15:745, 10.00

FAREWELL TO~THE KING
Nick Nolte,Mad~;Weyers (A)

~~~~~~~~~~~~~D~Ai'LY~:~9.4i5~'1~2.'5' 2.3!Y.SJ15, 7.45,10,00

(A)

A Sexy Drlml- for adults only (2-19)
Shantyn Fenn,RIchard Tyson

DAllY. 9.45, 12.15,2.30,515,7.45, 10,00

'I

A Sexy Or.rna - for adult. only (2-19)
Sherllyn Fenn, Richard 1'{son

DAILY:9.45, 12.15,2.30,515.7.45.10.00

Romantic Comedy (A)
Tom Selleck. James Farentino

DAILY:9,45. 12.15.2.30, 5.15, 7.45.10,00

PET'
SEMATARY

MIDNIGHT
CROSSING

MOON
WALKER

Comedy (2-14)
Ted Danson, Isabella F:tosselini

DAILY:9.45, 1215.2,30.5,15.7.45. 10,00 '

A Touch Of
Infidelity

':;\i;t
c~~~y (2-14)

TedDanson,lsabena Rossellini
DAllY 945,1215,2.30.5.15,745,10,00

TWO MCDN
JUNCTION

Stephen King Thriller (2-18)
Dale Midkiff, Denise Crosby

DAllY. 945. 12.15.2.30,5.15.745, 10.00

Suspense thriller (2-10)
Faye Dunaway,Kim Cattrall

DAilY: 9,45, 1215.2.30,515,745.10,00
SEPT. 13' 9 45 SOLD OUT

Jameson's Bar, Commis
sionerstraat: Een van die
laastebuitepostevan "liven
local" musiek, Wye verskei
denheid van mbaqanga tot
rock. Jazz saam met
Saterdagmiddagete: geen
toegangsgeld. D·Fusion
speeI vanaand, Saterdag en
Sondagaand en volgende '
week is dit Underground
Press- onbevestig,

Action TMttor 12·19)
Jean-Claude VanOamme, DeborahRichter

MON·5AT, 600, 630

Roxy Rhythm Bar, Main
straat, Melville:' Vanaand:
Die formidabele African

:11

CYBORG

Koala Blu, Melville: Jazz
word elke Sondag in die
binnehof aangebied deur
die Transvaalse Jazzklub,

A Touch Of
Infidelity

TWOMCDN
JUNCTION

Her Alibi

."

B6 VryDagl 8 September 1989

I.,:':r



-

,'.~'

, ",'

1'·181
('·18)

COMING AnRACTIONS
15Slpt-BATMAH

22Sipt - KARATE kiD3
• Oct_ GREAT BAlLSOf fiRE

COMING ATTRACTIONS
22Se-pt._GlEAMING Tlt£tUBE
6 Oct- TORCH SONG TRilOGY

PUBLIC SKATING
MONOAYS - SATURDAYS
1stSession: 10.60-12.30 pm
2ndSetSlon: 2.0D-5.oo pm '

SlIn. 2.00-S.DO pm-7.3D-l0.30 pm

PRETORIA
COMPUnCKET

ENQUIRIES (012) 322-7460

PRETORIA
I ,

Dilly: 11DO,U.15,2,3lI,5.31,U5,10.00 pm

W~P~NO~IffiJRE ENCHANTI~2.8)
UNIQUE. SPECTACULAR!

~lft~~~~O~~OBERT DOWNEY JR Il~
ROMANTIC COP.lEDVWlTH ADIFfERENCE!

CIRCLES INAFOREST (A)

K-9 IPG2·81
COMING ATTRACnONS

15Sepl_BATMAN
22Sepl- KARATE KID3

HARAlSON fORD ISBACK WITH MORE
ADVENTURE'

INDIANA JONES & THE
lAST CRUSADE (A)
GUNG NO (A)
15Ie,!:HEll AlIBIICOClTAIl

(A)

Dilly: 10.01, 12.15, 2,3D,530.7.45,11.00 'II

rn~~,~~A!o~~OfsUR~VAB'm Ei::;;;;i7.;::;;;:;':;;ii'i~;::::;:::""':::-I
ACTION ADVENTURE!

(2-14/

(AI

IPG2·81

, "I

Dlily'1D OO,U,15, 231,5.30,U5,11.• IIIl1

W~P~CEfo~ENT1JRE ;NCHANTII:8
2
•
8)

UNIQUE. SPECTACULAR! 1-:'-:-::-::=':=====---1
MAJOR LEAGUE (2·141
AMAJOR COMEDY STARRING CORBI~
BERNSEN. CMRUE SHEEN &TOM BERENGERI

K-9 1PG2·8)
COMINGATTRACTtONS

15Sepl- BATMAN
228,,1- KARATE KID 3

6Od. GREAT BALLS OF FIRE

AMAJOR COMECV WITH TOM BERENGER,
CORBIN BERNSEN &CHARLIE SHEEN!

MAJOR LEAGUE 1'·141
DIEHARO 12·1B)
15Sept:UIfIRAG~ET

';11 I:

DUE TO THE ,IJIUlTNATURE OfTHIS COMmy ITIS
NOTAECOMMENOEOFORCHILORENI

SKIN DEEP '''''''••II'-tll
MYSTIPMOTHERISANALIEN (""1
15sept. K-WIN ClOTHES

COMINGATTRACTION
22Scpl- KARATE KID 3

MOVIES
EAST WEST

K-9 IPG2-1)

SKINOEEP

lliIIy'11l,OO,12.15,2.3II,UI,7.45,11l,OOPII
";;;';':=::;=~===--1 MAJOR LEAGUE 12·1.)

AMAJOR COMEDY STAflRING CORBIN

~B~ER~'S~EN~.C1i~A~Rl~IE~SIl~EE~N&~T~O"~I:ERE~NG~E~R'~"~~~!~~!~.EIRCLES INAFOREST (A)

COMINGATTRACTIONS 
15Sept_BATMAN

22Sepl- GLEAMING THE CUBE

Faye Dunaway
vertolk die rol van 'n

bllnde In Roger
Holzberg se nuutste

avontuur-riller,
Midnight Crossing,
wat vandag In dIe

dorp begin draal. Ole
fIIek se Intrlge

(moord, korrupsle,
dlefstal, afskuwellke

gevloekery ens.)
speel alles In 1959
tydens Castro se

oorname In Kuba af.
Ole kerel op dle foto
Is Daniel J. Travantl
wat Fayese man In

die fIIek speel.

Dllly:1UI,12.15,2'.3D,5.30,UII.10,lSpm

W~p~Efo~NTURE ENCIIANT~~l-I)
UNIQUE. SPECTACULAR!

COMING ATTRACTIONS
15Sept-8ATMAN

22$epl_ GLEAMING THE CUBE

DaiJy:10,OO,12.15,Z,30,5,38,U5,111.00pm
CHANCES ARE (A)
CYBlll SHEPHERD &ROBERT DOWNEY JR IN A
ROMANTIC COMEDY WITH ADIFFERENCE!

MAJOR LEAGUE 12·1'1
AM~OR COMEDY STARRING CORBIN
BERNSEN, CHARLIE SHEEN &TOM BERENGERI

Oal'" 10.00, 12.15,2.30,5.30 pm
CIRCLES INAFOREST
Dally: 7.45, 111 011 pm
SKIN OEEP (Ad,II",I,I(2·"I

SUP£R ACTION AND COMEDY DOUBLEI

INDIANA JONES & THE
lAST CRUSADE It,
SHE'S HAVING ABABY I"
1S sept: 3FUGmVESlMODHWAlK£fI

22Sipt - KARATE KID 3 COMING ATTRACTIONS
22Slpl- GLEAMING THE CUBE 15Slpl_BATMAN
6 OCl-GREAT BALLS OffiRE 22Sipt _ KARATE KID 3

UNDERCOVER PARKING AVAILABLE AT 22SIPI- GLEAMING THE CUBE
FROIfTENTRANCE TO KINECENTHE 6ae, GREAT BAUSOF FIRE

CHANCES ARE IAI

MAJOR LEAGUE ('-141

CLARA'S HEART (A)

DIUy:l0 OO,n.15,2.30, 5.3G,1.C5,llUlJ1ll

WMcEfo~ENTUAE. ENCIlANTI~8l-11
UNIQUE. SPECTACULAR!

fill~~~ lr~~~~O~SURvlvAe-1Y
ACTION ADVENTUREl

MAJOR LEAGUE (2·14)
AMAJOA COMEDY STARRING CORBIN
BERNSHI, CHARLIE SHEEN &TOM BERENGERI

~~~ON COMEDY STARRING JAMES BEL\rs~~·81·

IT'S ACTION TlME WITH THE LATEST 'MAO MAX'
MOVIE'

CYBORG ('·111
CALL ME ('-111
15StptYDU'REFAMOUStPRINCEIIlRIDE

STERKINEI<OR
8 - 14 SEPTEMBER

ADVANCE BOOKINGS ATCOMPUTICKET
ENQUIRIESlQ11)331-9991-AlLWElCOME.

COMINQATTRACTIOHS
15Sepl_BATMAN

22Slpl- KARATE KID 3

SKIN OEEP (Ad,htonM 12-19) K-9 (POI·81

K-9 (PG'.8) SKIN DEEP (Ad'l.on~II'·191

1-:-====---'---'-1 !i\ie~',PlR1°AOJ'..'.1tlM;;'
SAY ANYTHING IA) WONOERll.O IA)

cOM,'r~~~'lt~IJoNs CIRCLES INAFOREST (AI

WHO'SHARRY CRUMB? (A) MAJOR LEAGUE 1'·14)

SHOWSTARTS7 pm

~fif~~E~:' ~~~~~:rD~
CALLING ALL ACTION fANS

THESE ARE YOUR MOVIES

LAST WARRIOR
Slerlll- Brakpall Drlve-Ins

CYBORG
Top Slar- Alias: - Germlstlln Drive-1M

DEAD BAtlG
fUUlox - SprlnUbok Drlve·lns

~ •• ;j I

Vervo/g op bkulsy8

nou 'n fliek oor 'n seun wat
van olifantehou, enolifante
van hom. Met Arnold
Voisoo, Ian Bannen en Joe
Stewardson.

'MAJOR LEAGUE ; 'n
Komedie oor drie kansvat
ters wat hulle ewe skielikin
die Amerikaanse eerste
bofbal-liga bevind. Met
Corbin Berensen, Charlie
Sheen en Tom Berenger.

'A TOUCH OF INFIDEL
ITY - 'n Paartjie metbaie in
gerneen: sy vrou slaap by
haar man. Met Ted Danson
(van Cheers) en Isabella
Rossellini.

pm

I'

'I

'CIRCLES IN A FOREST
Dalene Matthee se boek is

en... hy speel nie.

*THE BURBS - 'n Voor
stedeling se vakansie tuis
word ontwrig wanneer
nuwe intrekkers allerhande
donkervrese in hom Willer
maalc. Met Tom Hanks en
Carrie Fisher.

*K-9· 'n Storie oor 'n speur
der en sy vennoot, 'n Alsa
tian, genaamd Jerry Lee. 'n
Pragtigemeisie val vir Jerry
Lee(disdie hond onthou) en
betree so saarn die aksiebe
laaide lewe van die twee.
Met James Belushi en Mel
Harris.

m
~Womm
ISEC~OSBY

:TARY
[fIlEN KING 1·11
m
8.45 pm

• WHO lPR~·:pm

CLARA'S HEART
AHEARr·WARMING HUMAN ORAMA All

CITY.TEL.25·2720

1:\!~i~L'MB~l~~ ~3a"A~d~'U~
CHANCES ARE
AROMANTIC COMEOY All

TO~ BERENGEA it CORBIN BERNSE1r
- CHARLIE SHEEN -

MAJOR LEAGUE
AMAJOR COMEOY 2·14

102~2.S581

.loOlb i!Nlb'&°U~ OOpm
MON-THURS 1.10.5Jo an' 8 DO pm

JEAN·JACQUESANNAUD'S
- MASTERPIECE -

THE BEAR
ATRUlYRARECINEMATICEVENT PO 2·8

NOW SHOWING mmT:~;1~~~::

NlC>VIES

~ .

MAIN ROAD,rEL.761.Ql3l
DAILY: 9.'S. 12.00.230. 5.30.100.10.15 pm

JEA~·~.fs~~~M~~~O·S mii'i'1rn",n-':rirlFiimnnlrm"omi

THE BEAR
ATRULYRARECINEMATICEVENT.IP.G.2·11
DAILY, 9.45.1200.130.5.30.1.00. 10.15 pm

• JAMESBElUSHI •
-In-

K-9\
OETECTIVE COMEoY"(P.G. 2-8)

MAIN ROAD,TEL. 686·6649

~~~jlN~~~ig~B~iM~~c~O,~~~b~~ •
- JACK PAlANCE.,.

IN Percy Adlons

BAGDAD CAFE
ACOMEOY·fABLE -IIIGlIlYACCLAIMEO'II·161

Tyger Villey Cenlrll: Sellville Tef. 97·6710
OAIU: 1.'5. IZ.00. I 30.530.8 DO. 10.15 pm

JEAN·JACQUES ANNAUO'S
- MASTERPIECE-

THE BEAR
ATRULY RARE CINEMATICEVENT PG 2·B

DAILY: 10.00 am, lOO. 5.30.1.00pm
EMURRAYABRAHAM. TOM HULCE

-in--

AMADEUS
WINNER OfI ACAOEMYAWAROS lAm
DAILY: 9.45.1200.1.30. 5.30.1DO. 10.15 pm

AWACKY·WILDSPIRITED COMEOY

STARS ANDBARS
DANIEL OAHEWIS '"ARRIOEAH StAHTON II·111

DAilY: 9.'5. 12DO. I 3D. 5 30.100.10ISpm
TOM 8ERENGER • CORBIN BERNSEN

- CHARLIE SHEEN -

MAJOR LEAGUE
AMAJOR COMEOY (214)
OAlLY· I 15.12DO, Z3o.s 30.100.1015pm

• JAMESBELUSHI •
-In-

K-9
OETECTIVE COMEOYji':G~

• SATURDAY al9.45 am ONLY *
BIG
DAILY: 945. 12OD.! 3o.s 3D 100. TO 15pm
CYBILLSHEPHERO.RYANO'NEAL

-10- K 9
CHANCES ARE J.m;;8.IUlhIO.locuv,C,m.dYIAII)
AfiOMANTIC COMEDY IAIl) TWINS .

Arnold Sc"Watlen~gger, Olln"yde Vilo,IAII!
STARTS fRIllAY 15••: BAf MAN/fRAN(lC

DAILY, 9.'5. 12.00.l.30. 5 30.1 DO. 10.15 pm
• TOMSElLECK.

-In-

HERALIBI.
SUPER COMEDY - rNRILLER (All)

OAILY: 1,'5.12.00.2.30.5.30.1.00.10.15 pm
• JOHN CANDV •

-In-

WHO'S HARRYCRUMB?rnrr;~~~==="'i
NERYES Of5TEEL. !RAIN OfSTONE! (2·12)

* SATURDAYoI9.45am *
TEEN WOLF 2

Sanllm Centre, eerowTel. 92·5128
MON·lNURS· 945.11DO. I 3D. 5 30.1.30 pm .• ,

fRI/SATI:,s·J~~JJ~~i>WO.1015pm SAY ANYTHING
-In"';' John CusaCk Comedy (AliI

WHO'S HARRY CRUMB? MY STEPMOTHER IS AN AUEN
NERVES OfSTEEL.8RAIN OfSlONE! (2-12) Acom.dy oul ol1hls world
MOH·THURS , '5.ll DO. I 3D 5_30.1 30pm STARTHRllllY lllh:OEA08AHO/DEADPOOL
fR'OAY 1'5.12 00.130.530.100.10 15pm
SAY II DO. 2 30.5 30.1.00. 1015pm .
IANBANNEN~tn~OLOVOSLOO MA,JOR LEAGUE
CmCLES IN AFOREST ~'j,~::'l~~J.~r:,;,r~~~Tl_~~·lcharli'
BASEODN THE 8EST SELliNG NOVEl (All) SKIN DEEP

• SATURDAYat10amONLY * JahnArttulnBllkeUw.rdS Idllncamdyl2.191
KARATE KID lTlllTSfRIlAY151h:I.'.'NlIfISHtALUOWI'DA

.JEAN•.JACQUES ANNAUO'S MASTERPIECE

. THEBEAR
A RARE CINEMATIC EVENT

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

'DEAD-BANG Don
Johnsonin 'n aksie-drama as
'n speuder van Los Angeles
se stryd teen geweld. Ook
met Tim Reid.

'FAREWELL TO THE
KING - Oor 'n Amerikaner
watdie Tweede Wereldoor
log nie kan hanteer nie en
koning van sy eie paradys,
Borneo, word. Met Nick
Nolte in die hoofrol.

Kaapstad

'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 21ste eeu

CLARA'S HEART - Met
Whoopi Goldberg as die
wyse Clara wat 'n groot
invloedword in dielewevan
'n jongseun David (Michael
Ontk:ean).

"'THE . CHOCOLATE
WAR - Oor 'n bende by 'n
Katolieke skool wat die res
van die leerlinge deur in
timidasie en geweld "be
heer"en 'n jong seunsestryd
teen hulle, Dit het tog met
sjokolade ook uit te waai.
Met John Glover, Wally
Ward en Jenny Wright.

"'WEEDS - Die verhaal
van 'n tronkvoel Lee Urn
stetter (gespeel deur Nick
Nolte) wat 'n toneelstuk in
die tronlc: opvoer. Maar die
moeilikheid kom wanneer
hy die teatergeselskap (sy
ou selmaats) probeer
bymekaarhou wanneer al
mal op vrye voete is.

"'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: Federico Fellini.

"'I'BAGDAD CAFE - 'n
Verfrissende, fabelagtige
modeme mite met genoeg
straatrneriete en komiese
oomblikke om die mees
rebelsepunk 'n traan te laat
wegpinlc:. Met Jack Palance
en Marianne Sagebrecht,

"CHANCES ARE - Oor 'n
. jong man (Robert Downey,

Jr) wat kort-kort deur 'n
leeftyd se herinneringe
gepla word, die probleemis
net, dis nie sy eie nie. Ook
met Cybill Shepherd en
Ryan O'Neal.

-rwo MOON JUNCDON
- Oor twee mense wat nie
hulle hande van mekaarkan
afhounie (wat kanjy anders
verwagvan die sk:rywer van
9 1/2Weeks,Zalman King).
Met Sherilyn Fenn en Rich
ard Tyson.

"THE GOOD MOTHER
Gegrond op die blitsverko
per oor 'n rna wat moet veg
vir die behoud van haar
dogtertjie nadat sy 'n ver
houding met 'n kunstenaar
aangeknoophet. Met Diane
Keaton in die hoofrol.

"'Sterk aanbeveel
"Sien gems
'Vermy as jy nugter is
Prente sonder sterretjies is
nog nie beoordeel nie

"'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.

"SAY ANyTHING - Nog
'n tienerfliek: oor 'n jong
rebel se licfdesverhouding
met 'n biochemiestudent,en
haar verhouding met haar
pa. MetJohnCusack en lone
Skye.

"'HANUSSEN - 'n Hel
dersiende verhoogkunste
naar word vasgevang in die
opkomsvan Hitler se Derde
Reich. Met Klaus Maria
Brandauer.

"WHENIFALLINLOVE
- Met Jessica Lange, Timo
thyHuttonen DennisQuaid.
'n Liefdesdriehoek.

"PET SEMATARY - Na
StephenKing se blitsverko
per oor 'n seuntjie wat deur
sy pa in 'n troeteldierbe
graafplaas begrawe word,
en terugkeerom almal bang
te rnaak.

• AOORAPHICS •
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DONDERDAG 14

TVI
6.00 Goeiernore SA
3.00 Teleskool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Die Vyfde Jaargety
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 Remembrance
10.00 Topsport
11.00 Framed - kyk onder
hoogtepunte
12.55 Face to Face

9.05 Oos-Wes
9.35 Diagona l Street
10.00 TopSport
11.00 Die rna-plotters
11.30 Die storie agter die
storie
12.00 Oordenking

TV4
6.03 Easy Street
6.30 Topsport
9.04 ·l1le Colbys
9.58 Fontanes
11.35 9to 5

M-NET
10.30 A Prayer for the Dying
2.30 Telyga mes
3.00 SOS Titan ic
5.00 T he Diplodos
5.30 The Adventures of the
Galaxy Ranger s
OopTyd
6.00 Lov ing
6.30 Die 1989 M-Net! AA
Vita -toekennings
Intekenare
7.00 Morgan Stewart 's Come
Home
8.30 Motorsport
9.00 The Hitcher
10.35 Money Programme
11.00 Rac e for the Bomb
(deel I en 2)

Ten einde laaste is daar 'n
fli el:: Din sdagaand op
TV 4 genaamd Moment
by Moment met John
Travolta en Lily Tomlin
in die hoofrolle. Vreeslil::
romanties oor 'n ver
veelde vrou (en moeder)
van Beverley Hills wat
slaappille sonder voor
skr if by die apteek~il

koop. En in w ie anders sa l ,i,
sy toe n ie daar vasl "

hn T ravolta

Vliridieos oii' re esei,
Dallas se 300ste herd en.
king Dinsdag, en Bobby
sit vas in 'n hysbak met net
'n kaswyn om van te ooi~

leef. Foe i..,

TV4
6.03 TV4 Top 20
6.30 Muzik A la Carte
9.0421 Jump Street
9.55 Movie Focus
10.23 Night Court
10.50 Misdaad in Miam i
11.43 Ripley's Believ e II or
Not

M·NET
10.30 Breako ut
2.30 Telygames
3.00 Trail of the Pink Panth er
5.00 The Berenstain Bears
5.30 The Real Ghostbusters
Oop Tyd
6.00 Loving
6.30 The Wonder Years
Intek enare
7.00 Revue Plus
8.00 Golf
9.00 Stardust - kyk onder
hoogtepunte
11.00 Raee for the Bomb
(deeI3)

Bu rt La nc as te r
Saterd agaand
aksie-drarna '
sional s"
prof~ssiohe
ct"eur 'n
milj oener geh
Mexikaanse vr
kloue variboewe t gaan
red . Ookme t Lee Marvin en

Robert Ryan:~

wys Do nde rdagaa nd or
TV 1 en is 'n aksie- riller oor
'n swendelaar wat onskuldig
deur die polisie in hegtenis
geneem word. Maar toe
maak hull e 'n Iout en stel die
mannetj ie vry...Met Joe Don
Baker, Co nny van Dyke en
Gabriel Dell .

WOENSDAG 13

M-NET
10.30 Quartet
2.30 Telygarnes
100 Breakout
4.30 The Adventures of
Teddy Ruxpin
5.00 Wildfire
5.30 Star corn
Oop Tyd
6.00 Loving
6.30 Valeri e
Intek en are
7.00 Second Thought s - Net
wat dit se, 'n meisie raak
swange r en sy is nie seker of
sy die pa wil he nie, wat nog
van die kind. Met Lucie Ar
naz, Craig Wasson en Ken
How ard.
8.35 60 Minutes
9.00 Sokker
10.00 Ca rte Blanche
11.00 When the Time Cornes

11.15 Gunsmoke
12.08 S.wAT.

TVl
6.00 Goeiemore SA
3.00 Te lesc hoo l
3.30 Op voedkund ige TV
4.00 Silho uette
5.00 Sylvanian Fam ilies
5.IOZAPMAG
5.25 Lion Series Bible Stories
5.30 River Horse Lake
6.00 News
6.15 No Jacket Required
7.00 Telly Fun Quiz
7.30 Louis Motors
8.00 Netwerk .

siene gaan kry nie),

So van musiek en plaaslike
produksie s gepraat,onse eie
Lesley Rae Dowling sing
Saterdagaand {in die plek
vanLALaw) opTV I'n paar
van haar ou guns telinge en
DAN...word 'Me t Liefde
VAN...' (wat terug is op
aanvraag van T Y l- kykers)
Maandagaand aangebied .
Die program word deur die
SAUK omsia>,! as 'lig le Af
rikaanse rnusiek met 'n ver-,
skil'. Moet dit niemisloop
nie.

Oukei, nou vir die flie ks wat
die week iets werd is, of
liewer, die watlyk ofdit dalk
iets werd kan wees . Framed

DINSDAG 12

2 55 For Your Eyes Only
5.00 The Incredible Hulk
5.30 The Smurfs
OopTyd
6.00 Loving
6.30 Perfect Strangers
Intekenare
7.00 SOS Titanic
9.00 The Rosary Murders 
'n Riller oor 'n reeks grillige
moorde op priesters en
nonne. Met Donald Suther 
land en Charles Durning.
10.45 Boks
11.00 A Prayer for the
Dying

TVI
6.00 Goeiemore SA
3.00 Te leskoo l
3.30 Opvoedku ndige T V
4.00 Dagse Dokter
5.00 Rompclstompclstories
5.10 Wie lie Walie
5.30 Skoo ldae
5.57 Kompas
6.00 Die Nuus
6.15 Potpourr i
7.05 Die onfeilbare ven
nootskap
8.00 Network
9.00 Dallas
10.00 Topsport
11.00 Open University
11.55 Evening Prayer

TV4
6.00 Fame
9.04 Moment by Moment 
kyk onder hoogtepunte
10.51 The Hit Squad

PUT IT THERE is 'n
dokumenter oor die oud
Beatie en sluit liedjiesvan sy
nuutste album Flowers in
the Dirt in. Ook me t Elvis
Costello, wat deels ver
antw oordelik was vir die
skr yf van die lirieke.
I atuurlik ekskl usief vir M·
Net 'gedekodeerde-kykers'
bedoel, Sondagaand.

Ennou ,vir NaG goeie nuus
- as dit is watekdink ditis en
nie co:Jers is deur plaaslike
kunsteriaars nie - TV4 word
wakkerl Vanaand om 11.20
is dit Fats Domino - Blue.
berry Hill en Maandagaand
bied The Forum die eerste
deel van Muddy Waters aan.
(Hoop dis nie al wat ons te

7.00 Die 1988/89 M-Net!
AA Life Vita-toekenni ngs
9.00 Paul McCartney - kyk
onder hoogtepunte
10.00 Tennis

TVl
6.00 Goeiemore SA
3.00 Teleschool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Santa Barbara
4.25 Webster
4.55 Sylvanian Families
5.10 Pumpkin Patch
5.25 Ch ildren's Bible
5.30 Lassie
6.00 News
6.15 Graffiti
7.00 The A-Team
8.00 Netwerk
9 .00 Met Liefde Van ... - kyk
ondcr hoogtepunte
10.00 Topsport
11.00 Verhale van die Klon 
dike
11.50 Oordenking

MAANDAG 11

TV4
6.03 Small Wonder
6.30 Topsport
9.03 Family Ties
9.32 Dynasty
10.24 A Man Called Hawk
11.17 The Forum Pr esents:
Muddy Waters (part I) - kyk
onder hoogtepunte

M-NET
6.30 Tenn is
10.30 The Goat
2.2 5 Telygarnes

Nou vir nog goe ie nuus.
PAUL McCARTNEY:

STARDUST met David
Essex speel af in die jare
sest igs('n tydperk toe baie
jongmense met tye baie
kleure gesien her) en wys
Donderdagaand op ~1.

Net. 'n Jong swerwermet
rukenrol in sy han sluit by
'n rock-groep aan en word
'n superster. Hy besluit dis
nie wat hy EI~~n..lK wil
wees nie,en ,' breek. weg
(¥ainstaywas toe nognet

::.;' ~,~.ide,e) el1 ,t~ maak hy aI
, sy, 'grollpies' gelukkig en

stem ' in tot ' 'n laaste le
;'\;endige TV onderhoud...
Ook' met Adam Faith en
Keith Moon .

TV4
6.03 Kupid
9.04 Masada
IO.DI 227
10.28 Sing Country
10.54 Tqpsport

1.55ZEf!
2.05 Once Upon a Time...
Life
2.30 The World of Audubon
3.30 The Prodigious Hickey
4.20 Collage
5.20 The Girl who Spelled
Freedom
6.1050/50
6.50 Kruis en Kronick
8.00 Network
8.45 Forum
9.00 Quartet for the End of
Time
9.50 Nati onal Orchestra
Camerata
10.30 Impetus
11.00 Insight

'0 Oomblik saam met John Travolta

Die nuwe Goeie More Suld Afrika nuus-span 5005 hulle Iyk van 1 September af: San Reddy
(voor), Jan van Niekerk (agter), Colin Fluxman en Suzette Pocock.

M-NET
6.30 Tennis
7.30 Indiese diens begin
10.30 Portugese diens begin
Intekenare
1.30 The Adventures of
Teddy Ruxpin
2.00 Story break: Arnold of
the Ducks
2.30 Dusty
1 00 Brealcout
4.30 Panorama
5.30 Runaway with the Rich
and Famou s
OopTyd
6.00 Falcon Crest
Intekenare

SATERDAG 9

TV4
6.03 Topsport
9.04 When the Legends Die
10.53 MASH
11.20 Fats Domino - kyk
onder hoogtepunte

TVI
5.57 Oggendboodskap
6.00 Opvoedkundige TV
6.30 Agriforum '88
7.00 Goeiernore SA
9.00 Opvoedkundige TV
11.00 Beyond 2000
12.40 Tegnologie
1.00 Sakkie en Thomas
1.05 Amigo en Vriende
1.1 0 Spcsiale Agent TR
Sloane
2.00 Topsport
6.00 Nuus
6.15 Te letreffers
7.05 Spioen-Spioen
8.00 News
8.35 Images - Lesley Rae
Dowl in g - kyk onder
hoogtepu nte
9.35 The Professiona ls - kyk
onder hoogtepunte
10.30 La te Night Live
12.20 Flying High
1.10 Ep ilogue

SONDAG 10

TVI
7.00 Goeiernore SA
130 Take a Break
4.00 Santa Barbara
4.25 Fast Forward
4.55 Arty Facts
5.05 Rockbouorn and Com
pan y
5.25 Lion Series Bible Sto
ries
5.30 Topsport
6.00 News
6.15 Sundowner
7.00 Airwolf IV
8.00 Netwerk
8.45 Police File
9.00 Simon en Simon
9.50 Sp ies en Plessie
10.45 Verge lding
12. 15 Oordenking

VRYDAG 8

M-NET
6.30 Tennis
10.30 The Last Hard Men
2.30 Telygarnes
3.00 Police Academ y III
5.00 Hot Hits
OopTyd
6.00 Lov ing
6.30 T he Robert Gu illaume
Show
Iruekenare
7.00 The Hitcher - 'n Bang
rnaak -prent
8.35 Tennis - Regstreekse
dekking en hoogtepunte van
die halfeindstryd van die
vroue-enkelspel en die
mans-dubbelspel van die
Amer ikaanse Ope-toemooi .

TV4
6.03 Redd Poxx
6.30 Learning the Ropes
9.03 Benson
9.29 Hooperman
9.56 Hotel
10.46 The Tracy U llman
Show
11.1J TJ Hooker

M-NET
6.30 Tennis
1.30 ~10tors~rt

2.00 Tennis
4.00 Sokker
5.45 60 Minutes
Oop Tyd
6.00 Houston Nights'
lntekenarc
7.00 When the Time Cornes
. 'n Drama oor 'n vrou wat
bes ig is om te sterf aan
kanker. Met Bonnie Bede
lia, T erry 0' Quinn en Brad
Dav is.
8.40 Te nnis: Regstree kse
dekking
12.00 Hot Hits

TVl
1.30 Pinocchio

LABIA · Oranjestraat 68:
Vanaand: 2.30 Babette's
Fea st. 5.45 Skin Deep.
7.45 Danton. 10.15 Body
Heat.
Saterdag: 10 .00 en
2.3OnmThree Men and a
Baby. 4.15 Kangeroo
met Judy Davis . 6.15
Babette's Feast. 8.15
Skin Deep. 10.15 Bull
Durham.
Maandag: 6.00 Clan of
the Cave Bear. 8.00 '
Kangeroo . 10.00 Skin
Deep.
Dinsdag: 6.00 Kangeroo.
8.00 Skin Deep. 10.00
The Emerald Fore st.
Wo en sdag: 2.30
Kan ger oo. 6 .00 The
Em er ald Fore st. 8.00
Clan of the Cave Bear.
10.00 Skin Deep.
Donderdag: 6.00 Skin
Deep. 8.00 Kangeroo.
10 .00 Clan of the Cave
Bear.

Cybill Sheperd van
Chances Are

KA APSTAD

ONAFHANKLIKE
ROLPRENT·
TEATERS

Yervolg van b/ 7
" IIER ALlB I- Twce van die
wereid se sogenaamde aan
tr ekl ik ste mense , Tom
Selleck en Paulina
Porizkova (Iaas gesien in
Anna en op die voorblaaie
van 300 tydskr ifle in d ie
afgelope ses jaar as mode l)
raak verlief. Die prent ge·
bru ik die bepr oefde terna
van 'n gedwec skrywer wat,
toe sy loopbaan 'n duik vat ,
inspirasi e by die howe sock
en daar vir Paulin e ontrnoet.

"SKIN DEEP · John Ritter
(van Hooperman en Three's
Company-faarn) is 'n ver
leentheid in 'n fliek met 'n
naam wat die produk goed
omskryf, Baie meisies in
baaikostuums, En so aan.

,/OHA Nl"ESB URG

MINI CINE - Pretoria
straat 49, Hillbrow. The
Lord of the Rings wys
vanaand en Saterdag
aand en volgende week
wys Domi n ick ' &
Eugene.

,
I-

Die koning van varswater vis · 4
88 VryDagl 8 September 1989
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