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hoop lay vir die toekoms."
Die stappe wat nou allerwee van De Klerk

geei word, sluit in: •
* Die onvoorwaardelike vrylating van die'

ANC-leiers Nelson Mandela, Walter Sisulu,
Ahmed Kathrada, EliasMotsoaledi, Raymond
Mhlaba,Andrew Mlangeni,Wilton Mkwayien
van die vakbondleier Oscar Mpetha;

* Dievrylating vandie sowat 240mense wat
ingevolge die noodtoestand sonder verhoor

Kom die eerste kontak met
die ANC deur die

Broederbond?

Tel: (011) 836-2151 Fax: 838·5901

aangehou word;
* die ontperking van talle leiersfigure soos

GovanMbeki, Harry Gwalaen ZwelakheSisulu;
* die opskorting van die noodtoestand; en
* die wettiging vandie UDF en ander orga

nisasies en rninstensdie gedeeltelike weuiging
van die ANC self.

DIE NUWE STEM VIR 'N NUWE SUID-AFRIKA

t
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w
Max du Preez

OlE FW de Klerk-regcring wat Donderdag
beedig is. word net ses maande gegunom
sekere fundamentele stappe te doen wat
Suid-Afrika op die pad na vrede en 'n on
derhandelde skikking sal plaas.

Die "ultimatum" kom nie net van binne
landse populere leiers nie , maar dit lyk asof
dieregeringsinLonden, Washingtonen Bonn
aan diesel/de tydtafel dink.

Die alternatief is verskerpte binnelandse
konflik en 'n hernieude sanksie-vlaag en druk
uit die buiteland - selfs 'n krisis rondorn die
atbctaling van Suid-Afrika se aansienlike
buitelandse skuld.

De Klerk was in die kol met sy
inhuldigingstoespraak toe hy gese het "rnooi
woorde, mooi-klinkende toesprake en roe
rende oproepe sal nie vrede op ons laat neer
daal nie."

Een van die regcr ing se felste kritici, dr
Allan Boesak.scas De Klerk binneses maande
sy beloftes uitgcvoer het , "kan 'n mens begin

•
V

Jacques Pauw en Anton
Steenkamp

DIE weermag het gistcr voor cen van sy
grootste krisisse nog te staan gekom toe
honderde jong wit Suid-Afrikaners aan
gekondig het dat hulle weier om in die
SAW te dien. Tientalle staar langtermyn
tronkstraf in die gesig.

Teen gistermiddag druktyd het 780 diem.
pligbare mans uit aile vlakke van die same
lewing 'n nuwe nasionale register van di
enspligbeswaardes ondcrtcken. Onder hulle
is dokters, ingenieurs, regsgeleerdes, on
der wysers, predikante, joernaliste, akade
mid en studente,

Sowai 'n derde van die beswaardes het
reeds hutoproepvormsontvang om vroeg vol
gende jaar mel nasionale dlensplig van twee
jaar te begin.lndien hulsou weler, kiln hulsei
jaar tronk toe gestuur word.

Die nuwe vlaag van gewetensbeswaardes
volg net 'njaar nadai 143 beswaardes In Au
gus/usverledejaar Indieopenbaaraangekon
dig het da: hulle weier om in die weermag Ie
dim,

Intemasionaletelevisienetwerke, buluandse
joernaliste en uitgesoekte p1M.slike Imenmt·
meose het gisteroggend by 'n huii in Johan
nesburg vergader waar liOWI\t I>ewentig be
swaardes aan die media voorgesJcI ii,

Die hele veldtog en die iJl.liilffieling van
verldarings deur beswaarde het die afgelope
maande in die grootstegeheimtwuding pla.a.s
gevind uit vree vir moontlilw poliiie- en
weermagoptrede.

Tweevandie organiseerders vandie veldtog,
Wilhelm Liebenberg ell Mike Avidan. word
ingevolge die noodmaau-eels aan.gehou. Nog
vier van die organi~rders is gisliroggend
vroeg in hegtenis geneem.

Die beswaardes se in 'n gesamentlike verlda
ring; "Sommige van onli j;alWmk lOe gaan.
Andersal probeeromasgodsdiensbcswaardes
geklassifi~r te word.Onli 5taan vanda hier
as gewetensbeswaardei en-ii l>ewui van die
moontlike gevolge van on ~,

"Ons iii verbind daarloe om oni land op 'n
posiliewe en konstrukliewe wy§e te dil!JI .

"Namibia sal binnekort onafhanklik wees
mi 'n oorlog van twee dekades waarinduisende
mense dood is. Duisende rnense het ook al in
Suid-Afrika gesterf. Daar is geenrede hoekom
die slagting in Suid-Afrika moet voortduur
voor 'n onderhandelde skikking bereik kan
word nie," se die beswaardes. .

Verskeie beswaardes hethulle redesaangevoer
oor waarorn hulle weier om te dien en vertel
van oorlogscndervlndings in Namibia en An
gola. Weens die noodrnaatreels mag dit nle
gepubliseer word nie. Die berig is ook inge
volge die noodrnaatreels na regsadvie gesen
sor.

Byna 300 van die beswaardes het reeds
gedeeltesvan hullenasionalediensplig vouool,
Tussen bulle isdaar onder meer rwee kapteins,
20 luitenante en 'n gewese sersant van die
gevreesde 32 Bataljon.

Die organiseerders kon nie die veldtog ad
veneer of aankondig nie en die boodskap is
rnondelings versprel,

Dlt wasgister neg ollduidelikof die veldlOg
weuig is. De Villiers~ die Yerdedigingswef
bepaal dat mense nle aangernoedig mag word
om diensp lig te weie r nie. Onder die
noodmaatreels mag dienspltg oo~ nte onder
my" word nie.

De Villiers se dit i~ moomlik dar die staat
~tllpJX!-~ die organi.seerder~ mag doen, hoewel
hulle nooa eoigiemlllld aangemoedig hel om
dien plig fe weier nie. Terwyl d;~ perslronfe
rensle giiter gehou is. hef polisiemalllle in prl.
vate klere in '0 geel pplisiemolOr voor die huis
heen en weer gery,

Die Iluwe viaag van gewetensbe waarde~

volg na boog emo ionele hof~ake die afgelope
jaar ~aanydens vier weieraars vir fydper~ van
tu sen agfien maandc en ses jaar lTonk we
ge Wur iii. Die sake hef baie publisileif In die
buileland genief ell IlH Ullle oorde is die rege
ring hewig gekritiseer.

De Yilliers hef gi5ICr (!;larop gewy~ dat die
ws jaar O"onkl;n-af wat weieraari in Suid-Mrika
opgel~ "-an word, die iwaars!e sn-iU vir diens
weicrillgter wereld is,Talle drukgroepe het die
afgelope tyd druk op die regering uifgeoefen
om allernallewediens vir geweJcnsheliwaardes
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Nee vir diensplig

M nie,Hulle neem nle 'npasil.\nt op watby 'n
ander hospitaal ontslaan is nie, was hul ver-
skoning. _

Baragwanath hethom opgeneem. en,vieJ
uurdie volgende oggend 'n noodoperaslc op
hom uitgevoer, .
, Hy is mmssen besig om aan testerk inBera,

Sytuisdorpie issteeds nog bynaverlate met
dieBop·veiligheidsmagte wat enverpoosds~
namense wathulle gloaan diepenmoot ry vir
die geweldpleging WlW nege Bop-poUsiemllllne
dood is.

DieLeralhong-hospitaal wou niekommen·
tall.r lewer oor die behandeling Wilt Monnana
gekfy het nie..

padblokkade$ bemllfl, omheheers op te tree.
HIIllc vraookdieVVom diemoontUkheid

toondersoek oml\ll.n diemense watdiegrens
OOfSleek, vlugteUngstatus Ieverleen. - AFP

nlldat hulleniehill beloofde volle uurse
oefening gekry hetnie.
, Die])Orslokke is toeuitgchaal en ge·

bruik en een vandiejeugdiges hetgevlll
en syknie emstig beseOf.

, 'nWoordvoordeJ VM die GevlUlgenis·
diens in Pretofia, maj El$a 10nes. se dat
volgens wetdiehoofdevllfltronkotoege· .
laatisenvanhuUe vercis word om"wet·
tige maniOfe te llebruik ommel diemini·

'mumgoweld behoor uit te oefen indien
onbcheerblUo situa$ies sou opduik".

Ditis hul belcid omnie!<.ommentaar
te lewer oor die behllfldeling van
gevangenes nie.
- 5y wouooknieseofditwenig isom
pontokketogebrllik nio.• Sapll

kootvOfwyoor word: ,
Volgens dieSAKBK be\nvlood gedwonge

fOpatrlllsi03 SOO mense 'nmllMd, onhuUedoen
'n bemep OF weermag· enpolisie-offisiero wat

Tcrwyl hy in Lcrathong was. het hy drie
beseeke Vllfl die Bop-poUsie gehed wat hom
elkekeer naGlllllnkua weulaat oorplal\S. Die
hospitll.ll.loweJhede hetelkekeer geweier.

Nil. syon\$lag hetdieSuid·.Afrikaanse poll.
sie hom nil. Kagiso entoonadieKrugersdorp
poUsiekantoor vergesel. Dear isdie Bop-poll.
sie gesleakel, mw hulle het gesa "hulle het
hom niemeer nodig nie",
T~e wclee gelede hothysoveel pynervlW

cIat hynadieTrllflsvall.! Rural Action Commit·
tee (TIlle) geneem is. Hyis nil dieAlexandra·'
kllniek geneem ww diedokters homdringend

" na 'n arnot hospilllal verwys hel.
Die lohannesburg-hospitaal wou hom nie

DIE mlnistllr vlIn OndllrwYSllr IlnKlIltuurIndill Volksrnnd, PIIlt Clnsll, hilt ingllstem om 'n
llfvlundlging \'lindieJohllilnesbu'l High School forGirlue oostllursrnlld tewourd tutllnn.
, DieministerhiltYllnteyurllges~dieskool stllnnnd~ Ilindll Vlln diejallrgIlsluitword,umdllt
die blllnke leerllllltlli til lallills. ' , , ' , '.

DieloorUnge \'lin dieskooilln hulouersvaersedertdlen'n veldtogom dieskool InHlllbrow
vir AUe rMSO oopte stel en sodoonde to wrhued dlltdie skoolgcslultword.

, SharonBond, voorslttu wn dieSl\ve Our School(SOS).komitoo,hetlilln Vrye W~kblad
geshy hoopdllt 'n lidwn SOS $Ill deelvorm vandlolltvurdigillg.

"Ons wU dlt duidtllkstelllllndieminlstllr dlltOIlS grnllg'n oopstllatllkool wil h~, nle 'n
prlYnte skool nie.Ole leerllnge In dieomg~wlng kilnnlo 'n privateskool bekuslig nie.Hier
is nou 'n Idellie geleentheid virpres DeKlerk omsy hervarmlngslnisiatlewe Indade um te
sit," s~-sy. ' '. " . - .
._ IntussenisIllboratorium.toerustingvnn Johllnncsburg GirlsHighdieweek wrwyder en
nit Wendywood High School gen~m. ".. ,
.. Om fondse intesllmeilln openbllNbewusmllklnglllln to holp, vertoon SOSSondllgmld-
dll~ ~11l mm "Sing" by dioStor·Klnokor-tellter InH,lUbrow..., ' .• •
.. Dmsdll~ 26 Septllmber stll'n orkes by Sprlngst~...s In Rllndburg optr~ omgeldvir dIe·
skool Inte stlmel.

IntussenSlllllllnsoekvurms vir volgendo jllllr VrydAg In koerantoop dleRand versk)'n.
L~rlillle Vlln lllle rlme wordgtnoolomun..~oek tedoenom YOlgendeJur InJuhAnnesburg
GlrhlH!;h op~n~m te word.

Anton Steenkamp

Gevangenes met
porstokke geskok?

Van hospitaal tot
hospitaalna Bop..koeel

Clase praat metGirls
High sebestuursraad

. .

'NSTORM hetdieweek iosgeban omdie
beweerde gebfuik van boos·porstokke om 
govarigenes in "onbeheerbare situasies"
ondOf bedwang te hou toedaar veflroulik
vemeem isdatditopekspcrimemele bMis
gebruik WQrd.

, Huxley loshua, VM dieNational A$so,
dation of Democralie Lawyers (Nadel),
het ges6 OOt jeugdiges in die Vietor Ver· '
stOf,tronk onlangs met elektriese bees-,

,- porstokke gmok is toe huUe gewcier hot
am nahul selle tefug te gll.M.. .•'

By'nnuuskonferensie WMr dielotVM
diemenseregte,prokureur, Willie Hofmeyr .'
, watophangerstaking is~ besplCek is,het
Huxley verte! VAn die gevllngenes WIlt
ge~ier hetomM hulsello terug te gMn

SlJID·AFRIKMNSE kcrklclers het die
geilicletrifisecrde heinlna VM 3SOO voltopdio
&Jens met Mosambiek. WIlt opgerig is om
vlugtelillgo uit te hou, en mynvelde un die

, Mosambick-bnt veroordeel. .
Dio Suid-AfrileaMse KatoUeko Biskoppe

konferenslo (SAKBK) hetun joemll.!isto op
Komatipoort gesa dio heining, mynvelde l\llfl
die Mosambick,kllflt on &Jenswagte wat op
vlugtelingo skiot, het al "honderde lewens"
gckos.

Dlovlllgtelingosteekdie grens ouromwOfk
tosock ente vlugvan l\l\Ovalle deurRenamo.

DieSAKBK sain'n verklll1lng: "Die grens
kM lletllig voo vooftdurendll skending Vllfl

, mensefogtc, vanvlugtelinge watgesklet word
tot godwonge repatriMlc, en dit berclk 'n
hoogtepllntmotdieopfigting vandioge\i,lcktri

, fiseerde hclning."
Dio SAKBK m dIlt die heining afgebfeek

moet word en dIlt 'n gOSllmentlike Suid·Affi
banso enMO$ambieklle kommissio moot too·

, sion dat die lAndmyne ll.ll.f\ die MO$l\ffibicle·

'Charles Leonar~ .
OP1Julie hetGeorge Monfllll1a $yoomindie

, dorpio Leeuwfontein in Bophuthatswllfla be
glawo, VMdag, amper drle maande !llte.r, 16
Monnana in die Bamgwooath-hospitall.l by
Soweto met 'n koo~lwond in symaag.

Diekoolll hetuit diegcweer vaneen van die
Bop-veUigheidsmllllte se gewerl' gekom. Op
did dag het geweld indierustige dorpie uitgebllrs
en elfmense is in onlusle dood, '

Monnana WM die spreekwoordeUke on
skuldige omstander. Na sy oom so begrnfnis
het hy hegin cprulm, Opdid tydstip het die
Bop-vciligheidsmagtl' 'n vergadering van die
gomeensKap • Wilt op gedwonge wyse bydie
Bophutha\$wana·tuis\lmd ingelyf is • opge
brook enhulle hetwild enwakleOf hegin skiet.
Monnanllis in symug getrer, Hyhotglad me
eensdiovergadering bygewoon nie,hetdie39
jarlge operntlhn uitsy hospitaalbed gesa.

Nyi$ na Zeerust-hospitall.! geneom M loe'
nlldio Lerathong.hospitll.ll.l naby Krugersdorp 
oorgeplw. Dw isop hom llooporeOf.

in te stel.
'n SitullSie kiln noullks vOOfgO$tcl word Wl\l\f die·

"nuwe" rogcrlng, WIlt sahybeywer hom v!rvOfsoening,
tiont1l110 jangwitSuid,AfrikllnOfs tJonk toostuuromOOt
hulleweier om in 'n ~ermllg tedienwatonder meeJ
gobrnik wordomdienoodtocsillfld illstand te hou.

Diooqlllniseelfders hot giStOf ook aMgekondig dat
bc-SkcrmhOfe ,IMdwyd l\l\OgO$tcl is om die fOgiste.r to
ooWllMenopdatumtehou.Promlnentegeeste1ikO$soos 
dr Boyers Naud6, cerw PetOf Storey, biskop Denis
Hurloy, profDt\wid Basch onbiskop Reg Ormond isas
boskermhcre l\l\Ogestel.

Twoo bokende regsgeleerdes, profLourens duPies·
sisvoodieUniversiteit VM 5tellenboseh, enprofIt\mO$
Lund VMdioUnivmiteitVM NlIllll salookl\Sbeskcrm·
hore optrec. _

'SOWllt 'n dei'de 'van dlo bosWlllU'des is Afri,
kllMssprckend. Do VUlillfs, 'n oud·Tukkle en geweso
WeeJmt\gt}ffisier, sa: "Ons Is trots dll.ll.fOp om Afrika· '
nerstowees, maar ons WclOf omIIJmrtheld todiM.Ons
is niekommuniste nie." '

Bekondc Afrileat\nssprckendes wieso nl\mO in dio
fOgister voarkom, is andOf mcer Andrd P Bdnle, die
JohMnc.\bufgsO lldvm:ll.ll.t Wim Tren~ve enprofWillem
SUYfnlln v~n dietoologiedeplUtement l\l\O lJnisa, VOl,
skclo AfJikllooso teol~ seMmeisin die register gelys.

Op Stollenboseh het 31 ~WQtef\SbesWlUudO$ hul
wclcrlng omin dieSAW te dien, ookend lloll\l\!lk. "

Hulle sa In 'n verkll\fing: "Ons M Suid,AfrUml1llfs
WIlt 'nvrecdsl\me tocleoms "ir ll1nmlln onsgemeen..\lmp
en hicrdie lAnd wU VersekOf, VOfklMf hiermoe dalonll
stry vir die be\\indiging VM, ondoohukking en lIit·
buiting, endIlt onsoponderllodefe hiOfdiew)'$e besig
is am'nposltieweenopoouandebydne tolewer toldie
bou'1M 'nregvOfdiga Suid·Afrikll."Boyo,. Nludo
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Ses maande
Westene diplomllte in Suid-Afrika

glo datdiekabinet endieveUigheidsrMd
volgende week flnall.! ccr dievrylating
van Mllndela. Sisulu enhul koUegas sal
besluil.

Senior fellering$lelefs mMk die leas
te tyd sterk voorbrnnd vir MMdelll so
vryillting•.

Olenuwe minbtervanStl\l\tkundille
Ontwikkeling, Genit Viljoen, het ver
lede ~ek in 'nonderhoud mot dieBBC
gesa Mmdclll kiln "binne weke" vryge
lAlIl WOld enhydink"hoe minder veer
wwdes betl'Okke i$, hoe beter."

DieministerVAn lustisic, KobieCoet·
sec, hot 'n tyd gelede ll.! Mllfldela M 'ri
"man Vllfl hegrip en integritelt" beskryf
Will "erkentllk is teenoor dieAfrlkMer"
en Wilt "vreedsllmo onderhllfldcUng on·
derskryf." ..

, Dw wmd wyd llehoop dat Vlljoen
diemAn is Wilt dieknoep met onderhan·
dclinlllAAn dcurhllk nouOOt hy in so 'n
sleutclpos indie kablnet is.

Olt is voTlll insilliewend oot hy die
vorige Icier vandie BroedOfbond is • 'n
Ofllllfliwic WIlt onlMgS met heclWl\t nuwe .
plAnnoenvOOfstellevorenoollickom het
omwefKlike onderhAndelinll 'nhupstoot
'te gce. ViljoM se QPVOlgOf liS Iciervan
dieBrocdefoond00rcletofVan dieRAlJ,
Pleter de wgc, houhom nou voltyds
met"fl\SllitOJina" M ge,sprekvoorlng tussen
opponOfendc WOOpo beslg.
. DcLMgo hetook.Neds gaclekontl\k '

metlelm VM dieANC llevestig. Hyen
Viljo9fl is glona l\l\O mclew, endit ~an

, dio l\l\Ovllnieliko Kontllk tussen die fOge·
ring en dieANC vergemllkllk. "

In sommige krlngo word VOfWl\g dIlt
die hoefministOf Vlln KWlIzulu, Man·
gasulhu ButhelOJJ, bydievrylating nn
Mandela belm pan word.

Butheleli hetvoodeeswMkbaioposl·
tid teonoor DoKlOfk llOfOllllcer. "Elt wil
dit duidcllk stcl dIlt cIe AS hoofmlnlster
vanKwnulu on presidont Vl\fl Inkllthll
'll1le positiowo Slllppo sll1 stoun WIlt mnr
DeKlefk noem. Elt sll1 niellllfl symoont·
liko sukscsso l\fbreuk dOM net omdllt hy
'nwitpoUtlkus is nie.Die tyd hotllckom
dIlt ok 'n borocp op'lIlle SWlUt Suld·
AfrlkMm moet doen om nlodcel to
noem un voortllQsotto pagings omSuid·

, , ~frikt\ omogeeJbw'te mllllk nio'"

\ '
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Anton Steenkamp

DIE Anglikaanse deken van Pretoria en voorsitter van Koinonia se
Inisiatief vir Versoening, Robin Briggs, het 'n beroep op die AWB .
gedoen om nie more die versoening wat met verlede week se demon
strasie op Kerkplein teweeg gebring is, ongedaan te maak nie.

Briggs se in 'n vcrklaring daar was merkwaardige verdraagsaarnheid
vir verskillende standpunte by verlede week se demonstrasie.

Dit het ook die inwoners van Pretoria gehelp om mekaar beter te
verstaan. Een van die Afrikaanssprekende omstanders het byvoorbeeld
verras gese: "Hulle haat ons nie!"

Briggs doen 'n beroep op die AWB, wat vir more (Saterdag) 'n
optog op Kerkplein beplan, omenige optrede of taalgebruik wat die
rasse-harmonie kan ondermyn, te vermy.

"Ons pleit by julle, laat jul protesgekenmerk word deur die
bevestiging van dit wat gocd, heilig en mooi isuit jul verlede, en bied
di t aan op 'n manier wat respek en liefde vir Afrikaner-Christene onder

-mede-Suid-Afrikaners sallaat groei." . '. .
Hyvra dat die AWB nie moet voorgee dat Kerkpleia en Oorn Paul

net tot die geskiedenis en kultuur van blanke Afrikaner-Christene
behoort nie.

"Laat ons van Oom Paul leer om dit wat goed is uit die verlede te
neem en daarop te bou, en dit wat sleg is te vergeet." .

Briggs maan blanke Suid-Afrikaners om nie kwaad te wees oor die
teenwoordigheid van swartrnense op Kerkplein en in Pretoria nie.

"Om kwaad te wees oar hierdie feit van die lewe is om kwaad te
wecs vir God, watswart en wit (en baie ander) in hierdie land geplaas
het om in harmonie saam te lewe," sc Briggs.

AntonSteenkamp
DRIE optogte, deur linkse en regse .In 'n verklaring herinner hulle
aktiviste, word vir more in Preto- Vlok daaraan dat De Klerk op 12 ,
ria beplan, en die inwoners van September gese het dat dit nie nou
Reigerpark wil 'n optog in Boksburg die tyd is om verskille in Suid-
hou. Afrika uit te lig nie, en dat die

Vandag kom Durbaruaan die deur na 'n nuwe Suid-Afrika oop
beurt met 'n beplande massa-op- is."Ons glo nie dis nodig om ver-
tog deur die strate van die midde- lof te vra om vreedsaam te pro-
stad, testeer nie.' Die vroue gee die

In Pretoria beplan Vroue teen versekering dat die optog "met
Verdrukking 'n optog van soveel waardigheid, vrede en dissipJine
as 30 000 vroue van St Albans- aangepak sal word:'
katedraalnadie Uniegeboue.waar . VerIof vir 'n optog wat gister
hulle 'n memorandum oor vrede in Pietermaritzburg deurdie Staan
in Suid-Afrika sal oorhandig. vir die Waarheid-veldtog gehou

Aan die ander kant beplanbeide is, is deur landdros Cecil Dicks
die Afrikaner-Weerstandsbewe- toegestaan, al het die organiseer-
ging (A WB) en die Boere- ders nie toestemming gevra nie.
Vryheidsbeweging (BVB) 'n protes Die voorsitter van Vroue vir
op Kerkplein teen wat hulle noem Vrede, IrmaXenopoulos, se: "Ons
die "ontheiliging van volksmonu- het almal een doel voor oe, en dit
mente". Dis klaarblyklik 'n is om vrede in Suid-Afrika te
verwysing na die nie-rassige bewerkstellig en onregverdigheid
demonstrasie op Kerkplein ver- te beeindig.' .
lede Vrydag, wat dear die Na- Die AWE het in 'n verklaring
tional Association of Democratic gese die vroue "moet hul roete
Lawyers (Nadel) gereel is. versigtig uitwerk sodat dit nie ons

Vroue teen Verdrukking is 'n s'n kruis nie",
tydelike koalisie van onder meer In Boksburg het 'n woordvoer-
Vroue vir Vrede, die Black Sash, der van die Red Boksburg-kornitee,
die Young Women's Christian. Mohammed Navsa, gese hul op-
Association (YWCA), die Five tog sal 'n boodskap aan die inwo-
Freedoms Forum, die Federation ners van Boksburg wees dat hulle
of Transvaal Women (Fedtraw), saamstem met die protesoptogte
Young Christian Students en Nasas, tee!'!apartheid in ander stede.

'n Woordvoerder van Vroue *Onluste-polisie het gister in
teen Verdrukking, Zeni Johannesburg sowat 2500 Wits-
Tshongweni, het gese hulle het 'n studente verhoed am na die
faks aan die staatspresident, FW Hillbrow-polisiestasie te marsjeer.
de Klerk, en aan die minister van Die SR-voorsitter, Anton
Wet en Orde, Adriaan Vlok, ge- Roskam, het 'n verklaring aan die
stuur om hulle in kennis te stel van polisie oorhandig en die studente
hul beplande vreedsame optog. het teruggekeer na die kampus.

inks.regs,
voorwaarts mars!

voorsitter van die Appelraad oor
Publikasies, het by navraag aan Vrye
Weekblad gese 'n appel is teen die
Direktoraat se weiering geloods.
Die rolprent sal Maandag aan die
Appelraad vertoon word, waama hulle
argumente sal aanhoor.

Op die oomblik geld die sub ju
dice-reel totdat die Appelraad oor
die kwessie besluit het, se prof Van
Rooyen. Die Raad moet wel redes
'vir sy bcslissing verskaf.

se Cooper.
Bewaringsbewustes is bekommerd

dat die oewergrasveldgebied vernie
tig sal word deur die beplande tita
nium-ontginning deur RBM.

"Die vereniging gaan dus voort
met die petisie om te verseker dat die
gebied van enige skending gcvry
waar word en versoek besorgde Icdc
van die pubJiek om die pctisic tc
token," se hy.
* Nog berigte op bladsye 12 en 13.

• klcrkskap by 'nprokureursfirma begin,
maar is steeds ingeperk totdat hy op
26 Augustus aangehou is.

Tiaan van der Merwe, die De
mokratiese Party se woordvoerder
oor Wet en Orde, het gese die veil
igheidspolisie "misbruik hul uitge
breide magte en omseil die howe
deur hom aan te hou en te weier om
hom vryte laat voordat hy sy reg om
sy professionele en politiese
aktiwiteite normaalweg uit te voer,
wegteken.

"Dis die soort optrcde wat 'n mens
in 'n staat van tirannie verwag, nie in
'n staat vangeregtigheid nic.'

Die Kaapse Demokrate hetook 'n
beroep op die regering gedoen om
Hofmeyr vry te laat. "Ons ken vir
Willie as 'n energieke, begaafde en.
deernisvolle mens wat verbind is tot
'n vreedsarnc en regverdige Suid
Afrika," se hulle in 'n verklaring.

Willie Hofmeyr (Foto: Benny Gool- Afrapix)

van Wet en Orde, Adriaan Vlok, 'n
persoonlike onderneming wil h~ selfs
al het die veiligheidspolisie Willie
se vrylating aanbeveel.'

Hofmeyr is van 1976 tot 1981
ingeperk toe hy aktief betrokke was
in die vakbondbeweging, In 1986 is
hy as streckskoordineerder van die
United Democratic Front verkies.

In 1987 is hy twee weke lank
aangehou sonder dat 'n klag teen
hom aanhangig gemaak is. Hy is
dieselfde jaar tot die nasionale bestuur
van die UDF verkies.

Hy is inApril 1988 weer in hegtcnis
geneem en ses maande lank in een
same opsluiting gehou sonder dat 'n .
klag teen hom gele is. In Oktober, na
sy vrylating, is hy weer ingeperk. Hy
-het sy LL B-graad aan die Univer
siteit van Kaapstad behaal ondanks
die feit dat hy geen klasse kon by
woon nie.Hy het vanjaar met sy

'Anton Steenkamp

gedoen vir 'n spesialc vrystelling
van die Wet op Publikasies vir die
doel van die filmfees. Die aansoek is
dcur die Direktoraat gcweicr.

Prof Kobus van Rooyen, die

wat daarvoor nodig is, 'n ernstige
nadeligeimpak op die omgewing
sal he en die uitstaande natuurbe
waringswaarde en belang van die
gebied sal belemmer.

"Die Natuurlewevereniging sal
cnigiets in sy vcrmoe docn om te
verseker dat die instandhouding en
bestuur van die gebicd in die bcste
belang van bewaring sal geskied,"

CharlesLeonard

A DRY WHITE SEASON, die film
wmopAn~ePBri~se~kgewond

is en die week op die Weekly Mail sc
filmfees vertoon sou word, is terug
gehou deurdie Direktoraatvir Publi
kasies. Geen redes is verstrek nie.

Die Weekly Mail het aansoek

Brink se Seisoen kom
bedroe daarvan at

DIE Natuurlewevereniging van Suide
like Afrika verwelkom die besluit
deur Richard~Bay Minerals (RBM)
om hulle aansoek vir duinontgin
ning noord van die St Lucia-rivier
monding uit te stel totdat verdere
omgewings-impakstudies voltooi is.

In 'n verklaring se die NatuurIe
wcvereniging. se direkteur vir be
waring, Keith Cooper, dat die vercn
iging bekommerd is dat die ontgin
ning in die gebied en die infrastruktuur

Anton Steenkamp

Hongerstaker raak nou
kritiek
WILLIE HOFMEYR, 34, die Kaapse
prokureursklerk wat op 26 Augustus vanjaar
onder die noodmaatreels aangehou is en se
dertdien op 'n hongerstaking is, se pa en adv
"Lang Dawid" de Villiers het gister in Pretoria
met die minister van Wet en Orde, Adriaan
Vlok, samesprekings gevoer.

Hofmeyr is op die oomblik onder polisiebe
waking in die Groote Schuur-hospitaal in
Kaapstad. Die eerste tien dae in die hospitaal
was hy aan sy bedvasgeketting, maar sy
prokureurs het 'n onderneming van die polisie
gekry dat hy net snags vasgeketting sal word, of

. wanneer daar nie genoeg polisiemanne is om
hom te bewaak nie.

Willie se pa, Arend Hofmeyr, het gese sy
seun se toestand is vinnig besig om te versleg.
Hy het maagkrampe, word naar en sukkel om te
konsentreer. Willie het al meer as agt kilogram
verIoor.

Volgens die Menseregte-kommissie wil die
polisie hom van Groote Schuur af Klerksdorp

. toe verskuif, maar sy prokureurs het op 14 Sep
tember 'n voorlopige hofbevel gekry
wat bepaal dat hy 72 uur kennis moet
kry voordat hy verskuif kan word.

"Willie se hongerstaking gaan nou
'n kritieke stadium binne wat tot
permanente skade en selfs die dood
kan lei. As daar enige klagte teen
hom is, moet dit in 'n ope hof getoets
word waar Willie homself kan verd
edig, ".se die Kommissie in 'n verkla
ring.

Volgens die Kommissie het 'n
offisier van die veiligheidspolisic
verlede Vrydag vir Hofmeyr besoek
en gese hy sal vrygelaat word as hy
'n onderneming teken om hom by sy
inperkingsbevcl te hou.

"Hy het geweier om te teken op
grond daarvan dat hy nie tot sy eic
huisarres kan toestern nie en dat die
minister reeds die mag het om hom
in te perk en hom te vervolg as hy sy
inperking oortree.

"Dit kom voor asof die minister

. ,

Gesamentlike aksie teen
gedwonge inlywing

CharlesLeonard
DIE swartgemeenskappe in Suid
Afrika oor wie se koppe die swaard
van gedwongeinlywing by tuislande
hang, het verlede naweek vergader
en beplan om die nuwe staatspre
sident, FW de Klerk, te ontmoet.

. Die leiers van gemeenskappe by
Leeuwfontein, Braklaagte, Peelton,

-Thornhill, Botshabelo, Moutse
Matjakaneng het by 'n onbekende

. plek in die Vrystaat bymekaar gekom.'

en besluit om 'n pcusic teen ge
dwonge inlywing by tuislandc op te

. stel.Hulle hoop om meer as 1000qq ,

handtekcninge op die petisie in te
samcl.

,', .I?iepetisje ei.s die .beci!,!diging

van gedwonge inlywing, dat inge
Iyfde gemeenskappe na SUid-Afrika
'moet terugkeer, dat Suid-Afrikaanse,

burgerskap hul gcboortereg is, dat
pensioene en ander voordele van Suid
Afrika, en nie van die tuislande nie
moet kom, 'n beeindiging van die
tuislandbeleid en een, nie-rassige en
demokratiese Suid-Afrika,

Hulle hoop om De Klerk in No
vember te ontrnoet.

Die moontlikheid dat 'n formele
struktuur voor die einde van die jaar
vir die bedreigde gemeenskappe gestig
gaan word, lyk ·na 'n uitgemaakte

.. saak,
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HUISKOOP IS NIE 'N MANIER OM
GOU GELD TE' MAAK NIE. MAAR

MET NEDGROEI IS DIT 'N ANDER '

SAAK OP LANG TERMYN, WANT \ l
NEDGROEI BlED 'N UNIEKE GE-li
LEENTHEID OM TWEE INFLASIE-' [;f.I
VLIEE MET EEN KLAP TE SLAAN I!
- 'N KANS WAT GEEN ANDER . II

"
BANK OF BOUVERENIGING JOU" \,.1"1'

GEE NIE.

NEDGROEI STELJOU IN STAATOM r
'N AANSIENLIKE EFFEKTETRUST- 'r ~
PORTEFEULJE OP TE BOUTERWYL:, Ii

JY JOU HUISLENING AFBETAAL. .;,

WANT ANDERS AS DIE GEWONE 1\

HUISVERBAND - WAT GEREELDEI'
MAANDELIKSE TERUGBETALINGS .' "

IN EEN REKENING VEREIS - BE- .
HELS NEDGROEI'TWEE AFSON- '~

f I

DERLIKE REKENINGS. 1"
DIE EERSTE GEBRUIK DEEL VAN .,':d
JOU TERUGBETALINGS OM DIE \ i I
RENTE OP JOU LENING TE DELG•. {~
DIE TWEEDE REKENING IS JOU \.•

BELEGGING INDIEUAL-EFFEKTE-h

TRUST. (VIR DIE 12-JAARTYDPERK. ,~
GEEINDIG 30 JUNIE 1989 HET 'N J'
BELEGGING IN UAL-EFFEKTE- 'i'
TRUST, 'YAARVAN DIE INKOMSTEII
HERBELE IS, 'N SAAMGESTELDE . I,

.'JAARLIKSE OPBRENGS VAN 28,15% h
GETOON'~.)t~

Dus, AS JY NOU 'N NEDGROEI- on
HUISLENING VAN RlOOOOO OOR It'
25 JAAR AANGAAN, KAN JY AAN II
DIE EINDE VAN DIE TYDPERK NIE o-~t

NET' DIE OORSPRONKLIKE LE- -l~
NING AFBETAAL NIE, MAAR OOK It
'N KAPITAALBELEGGING VAN }I
R'728000 OPBOU ( GEGROND OP 'j' ~..._.
'N JAARLIKSE SAAMGESTELDE ' P
GROEIKOERS VAN 20%). ' i~
DIS so EENVOUDIG. -n
NEDGROEI •.• EENVOUDIG 'N .l~;
BETER HUISLENING. l
~:-JDERAANDELEWAARDES SKOMMEL IN VERHOUDINO TOT f: .

o DIE MARKWAARDES VAN DIE ONDERLIGGENDE EFFEKTE. '

01& V&RKOOPPRYS SLUIT 'N MAKSIMUM AA"IVA:I/OSKOSTE "

VAN 5% PLUS VERPLIOT& KOSTE IN. DIENSKOST& VAN0,5% -I
<'I>J'VAN DI& TRUST SE MARKWAARDE WORD VAN DI& IN- '

J"(' :',I,bMSTE AFOETR&K. DIE BESTUURSMAATSKAPPY ONDER- .\•.11....'
NEEM OM DIE OND&RAANDELE TEEN DIE HEERSENDE PRYS

TERUO TE KOOP.GEEN VOORSIENINO VIR DI& AMORTISASI&

VAN BESTMNDE EFFEKT&.WORD NODIG GEAO NIE. '. Ii'

~~~~~R~~~:,R~::~~TE~~:S:;:vr;::~~' NAGRMDSE Ii
'\

<:uplectes orix orix (Linnaeus), 1758. Rooivink, II
il
t:

...•,~.

.,.

.. (HOEKOMHET NIE
MA.NDVANTEVO RE DAAR

AAN GEDINKNIE?).

.NEDGROEI
'DIEEERSTEHUISLENING
WAT AAN 'N EFFEKTE-

-, .

TRUST-GEKOPPEL IS

------'i:J NEDBANK-NEDGROEI .. ' .
0" .:Asjyernstig isoor, 'nberer hu islening: : .

1
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sy eenman-veldtogduur voort

nadat hulle oor lae besoldiging
gestaak het.

In Kagiso is polisiernanne tot
hulle barakkebeperk nadat hulle
gestaak het.

Daar bestaan ook bewyse van
ontevredenheid op 'n hoer vlak
indie mag, soos superspioen Craig
Williamson sebedanking in 1985
bewys.

Gerugte wou dit he dat hy on
gelukkig was oor polisie-optrede
tydens onrus-voorvalle. Hy het
die gerugte ontken.

Sekere senior offisiere was na
bewering bitter ontsteld oor die
omstrede Trojaanse Perd-voorval
in Kaapstad sowat twee .jaar
gelede waarin etlike swart kin
ders dood is.

Dit wil voorkom of daar
gedurende hierdie tyd tweespalt
in die mag was tussen die "soft
ies" --die wat 'n meer gesofis
tikeerde benadering tot on
rusvoorvalle verkies het - en
"toughies", wat 'n . meer
kragdadige optrede voorgestaan
het.

Daarby was die toenemende
ondersteuning wat die End Con
scription Campaign ontvang het
en die teenwoordigheid vari ANC
simpatiseerders binne die mag 'n
verdere terugslagvir die vei
ligheidsestablishment.

Terwyl die verset teen apart
heid weer eens die hoofberigte

.in diepers haal, is ditmoontlik
, datRockman nie 'n enkele geval
sal bly nie.

Al die bewyse is daar - die 40
kollegas wat W bewerings on
derskryfendie teenwoordigheid
van 'n polisiereservis by die anti
polisiegeweld protesoptog in
Johannesburg verIede week dui
alles dam-op.· .

meer as e te van ie mag uit
swart lede bestaan, is die oorgrote
meerderheid offisiere steeds
blankes.

Die laaste jare het die rege
ring sy bes gedoen om die goeie
trou van sy swart polisiemanne
te verseker deur diskriminasie
sover moontlik uit te skakel, die
beeld van die polisie in swart
gemeenskappe te verbeter en die

.moraal van die mag te verhoog.
Die gewese adjunk-minister

van Wet en Orde, Leon Wessels,
het swart lede van die mag ge
loof en gese: "As 'n swart poli
siemanse huis sewe keer deur
petrolbomme aangeval is, en hy

. is steeds getrou aan die polisie,
kan 'n mens nie anders as om
hom te respekteer nie."

'n Reklame-veldtog in ..die
townships' het inwoners
aangemoedig om enige klagtes.
by spesiale kantore aan te meld
en kindersis afgeneem waar hulle '
lemoene ontvang en sokker speel
met vriendelike polisiemanne.

Nogtans het spanning binne
die mag toegeneem en het 60
kitskonstabels in die Vaaldriehoek
in 1987 in opstand gekom. Die
protes, wat deur rassespanning
en ontevredenheid oor 'n salaris ,
van Rl28 per maand veroorsaak
is, is deur die onluste-polisie
onderdruk.

Die 60 kitskonstabels het ge
welddadig met dieonluste-poli
sie gebots na hulle geweier het
om die bevele van 'n blanke of
fisier te gehoorsaam.

Die prates is na 'n geskietery
onderdruk. Agt konstabels is
gewond en baie is in hegtenis
geneem. ,

.In Soweto en Grahamstad is
ontevrede polisierrianne afgedank

die pers mag praat nie.
Rockman het Woensdag na die vergadering by Rondebosch Boys High

gese hy sal nie gestop word deur die moontlikheidvan dissiplinere optrede
nie.

"Ek is dit aan die hele Suid-Afrika verskuldig,' het hy gese, '
Intussenhetdr AllanBoesakWoensdagsysteunvirRockmanuitgespreek

nadat Rockman hom by sy kantoor in Bellville-Suidbesoek het.
"Ekdink nie hy behoortuit die polisie tebedank nie. Ekdink hy moet daar

bly solank as hy kan,' het Boesak gese, , . "
, Rockmanse hy is biY11y, Kon-Bbesaf!ontmoet{"Ekisdankbaar dat ek vir

I die hiehse'van 'Suid-Afrika'tof nut kan wees,! om 'n bietjie hoop te bring."

vir die ANC gespioeneerhet, Hulle
kontak met die ANC was 'n voor
malige swart polisieman.
,'Ander faktore het ook al

aanleiding gegee tot groot on
gelukkigheid .binne die mag.
Verskeie gevallevan konflikrnet
die owerhede ooraangeleenthede
soos rassisme en1ae besoldiging
her die intense druk waaronder
swart lede van die polisie moet
werk na yore gebring.

Lang werksure onder span
ningsvolle toestande, aanvalle uit
en verwerping deur die ge
meenskap word as die redes vir'
die bedankings gedurende 1986/
87 aangegee.

Die onophoudelike druk wat
op swart polisielede deur mili
tante swartgemeenskappe geplaas
word, is een van die hoofredes
waarom -daar 'n krakie in die
veiligheidsmagte se mondering
gevind kan word. .,

Met die OnIuS van die middel
tagtigerjare is 67 polisiemanne
indie uitvoer van hul pligtegedood
- talle op die berugte halssnoer
metode.

Sedert 1984 is 1 500 poli
siemanne se huise afgebrand en
verskeie handgranaat- en
kleefmynaanvalle teen polisiekan
tore gemik.

,Die houding uit regse gele
dere dra by tot die ontevreden
heid onder -swart polisiemanne,
ondanks pogings deur dierege
ring om gelykheid in die mag tot <.

stand te bring. ' " . '

To! tien jaar gelede was blanke
polisiemanne·altyd in bevel.

. Gelyke salarisse is vyf jaar ge
lede eers ingestel.

Op die oomblik is daar etlike
. swart polisiemanne wat die rang
van kolonel ontvang het, en hoewel

•ole...

...en

die gewapende magte het natuurlik
'n hoogtepunt met Rockman se
skokkende aantygings van poli
sie-geweld bereik - onder meer
weens al die intemasionale nuus
dekking. Hy het die polisie daar
van beskuldigdat hulle soos "wilde
honde" te kere gegaan het en
hulle blameer vir die geweld in
Mitchellsplein gedurende die
verkiesingsnag.

Die mees dramatiese bewys
van ontevredenheid v66r Rock
man se bewerings was 'n kon
stabel wat in 1986 in Mamelodi
sy polisie-uniform in die open
baar verbrand het.

Hy was een van vier poli
siemanne wat uit die mag bedank
het, onder meer weens druk vanuit
die gemeenskap.

Konstabel Makhubela, wat sy
gekamoefleerde polisie-uniform
ten aanskoue van 'n skare mense
verbrand het om sy gevoel jeens
die polisie openbaar te maak.

Hy het gese die dood van 'n
driejarige kind van Atteridgeville
aan die hande van die polisie 'n
jaar tevore het hom oor sy rol as
polisieman laat nadink.

Volgens persberigte het hy
gese: "Ek kon dit nie meer ver
duur nie. Selfs my driejarige
dogtertjie begin huil elke kecr as
sy 'n Hippo sien."

Makhubela en konst Motadi
se bedankings in Februarie het
gevolg op die bedankings van
twee ander konstabels, Kelvin
Sindane en Jonas Masha, in Janu-'
arie 1986.

Hulle het as redes vir hul be
dankings aangevoer dat hulle nie .
meer veilig voel nie en dat hulle
moeg was om deur die inwoners
as "moordenaars en "sell-outs'?'
uitgekryt te word.

Konst Johannes Moabelo het
die mag in 1986 op die hoogtepunt
van die onrus verI aa t. Hyhct
gese: "Ek kan nie wapens teen
my eie broers en susters optel
nie. Om te moor is onchristelik."

In 1987 is twee polisiemanne
daaraan skuldig bevind dat hulle

Audrey Brown

gewete

die eerste
polisieman
met '0

Rockmannie

DIE veroordeling van polisie
geweld deur luit Gregory Rock
man vroeer vandeesmaand het die
wereld geskok en konstemasie in
polisiekringe veroorsaak.

Tog is ontevredenheid binne
die polisie self en lede van die
mag wat die mood bymekaar
geskraap het om na yore te kom
om makkers se optredes te vero
ordeel, nie vreemd hie. Dit kry
net nie altyd die publisiteit wat
Rockman te beurt geval het nie.

Rockman se bewerings het
gekom nadat 'n vlam van protes in .
veral Wes-Kaapland aangesteek
en soos 'n veldbrand na bruin en
swart townships oor diehele Skier
eiland versprei het.

Dit het sterk herinner aan die
oproer tussen 1984 en 1986 voor
opeenvolgende noodtoestande
openbare protes in die kiem
gesmoor het, .

Toe, soos nou, is die tydperk
gekenmerk deur roeringe en span- ,
ning binne die SA Polisie: on
gelukkigheid, bedankings, lede wat
weens spioenasie skuldig bevind
is asook verskille op hoe vlak oor
beleid en strategie. .

Met elke onrustoestand wat
Suid-Afrika sedert die sestiger-

'jare beleef het, het geraamtes in
die polisiekas begin ratel en verhale
van ongehoorsaamheid na yore
gekom. .' .

.In Maart 1960het 'n blanke po
lisieman geweier om bevele te

. gehoorsaam om meer as 30 000
mense wat aan 'n protesoptog in
Kaapstad deelgeneem het, aan te
val. Die veldtog was deel van 'n
landwye protesveldtog teen die
paswette.

Brig TerryTerblanche het in'n
verklaring wat aan sy testament
geheg was en eers' na sy dood
bekend gemaak is, gese dat hy
"verstom" was toe die destydse
minister van Justisie, Frans Eras
mus, hom beveel het om die prates
optog metgewapendevoertuie op
te breek.

Terblanche het die voertuie :
buite sig gehou en eerder met die
leier, Philip Kgosana, onderhan
del. Die protesteerders het
vreedsaam verdaag. Kgosana is
kort hiema op Erasmus se bevel
in hegtenis geneem en nege maande Anton Steenkamp
aangehou. LUIT GREGORY ROCKMAN het vandeesweekvoortgegaanmet sy open-

Die prys wat Terblanche vir sy bare veroordeling van polisie-geweld toe hy sowat 300 skoolkinders en
ongehoorsaamheid moes betaal, onderwysers van Rondebosch Boys HighSchool toegespreek het.
was baie hoog. Hy moes twintig Genl-maj Jaap Joubert, adjunk-speurhoofvan die SAP, is besig met 'n
jaar wag voor Adriaan Vlok, ondersoekoor Rockman se aantygingsoor die onluste-polisiese optrede in
minister van Wet en Orde, hom Mitchellsplein, en luit Peet Bothmavan die SAP se skakelafdelinghet gister
tot die rang van brigadier bevor- aan Vrye Weekblad ge~e ~een verdere kommentaaris moontlikvoordat die,
der het.· -; onderso~k .afge~andells me. . . .

.' ., Q' te d nheid der lede ... , -', .Vroeer.is.berig datdepartementelestappe teen hommoonthkIS, orndatdie
"",l ,\ 1,'.' n vre e er on er e eVNl.. polisie se staande.crders bepaal dat Iedevan die SAP nie sonder-verlof mel' ,

~
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een van sy assesore die
taal magtig is. Daarom sou

. hul die fyner nuanses in
die beskuldigde se getuienis
geed kon verstaan.

Eers nadat die beskul
digde ter dood veroordeel
is, het iemand agtergekom
dat hy sy getuienis in So-

. tho gelewer het!
Daar was ook 'n geval

waar iemand skuldig be
vind is aan strafbare man
slag nadat hy iemand sou
doodgesteek het. Nadat die
persoon skuldig bevind is

en voor hy gevonnis sou word, het
die "oorledene" by die hofsaal
opgedaag!

"Dit is 'n weersinswekkende ge
dagte dat net een persoon verkeerde
lik tereggestel mag word weens die
tekortkominge in 'n stelsel waarvoor

.ons almal verantwoordelikheid moet
dra," se Van der Berg.

ging dit is tans nouliks moontlik vir
'n regter om sy persoonlike opvat

.tings oor die doodstraf te laat geld.

"Dit is skaars moontlik dat
doodsvonisse op lukrake wyse

uitgespreek of nie uitgespreek sal
word nie. Ek gee toe dat daar weI
verskilIe in grensgevalle sal voorkom.
Party regters sal dan geredcliker
strafversagtende ornstandighcde

. bevind as ander regters," se Coctzer.
Die navorsers van die Univer

siteit van Kaapstad se een moontiike
verklaring dat sommige regters meer
die doodstraf ople, is dat meer sulke
sake aan hulle toegeken word.

yore kom nie.
Daar is selfs 'n voorbeeld in ons

reg van iemand wat rnoes hang nadat
die hof kennis geneem het van die
"feit" dat swartrnense goed in die
nag kan sien. .

Van der Berg noem ook die saak
waar 'n regter tydens 'n hofsaak
genoein hetdat hy Xhosa verstaan en

'Hangregters' 'n
werklikheid in'
Suid-Afrika
oordelings in die tydperk.

Lategan alleen is verantwoorde
lik vir 'n vyfde van alle doodstrafvon
isse,

Presies die helfte van die regters
het in die tydperk van twee jaar glad
nie die doodstraf uitgespreek nie.

In agtien sake waar dit nie vir
regters verpligtendwas om diedood
strafop te Ie nie; het hulle besluit om
dit weI te doen. Van hierdie is vyf
deur Lategan uitgepreek.

'n Gewese direkteur-generaal van
die departement van Justisie, adv
JPJ Coetzer, se in die jongste uitgawe

van die SA Tydskrifvir Strafregsple-

Die kinders van Oupa Diniso, een van die Sharpeville
Ses-terdoodverooldeeldes wat later begenadig is

(Foto: EricM.iIIer - Afrapix)

Die blote gewete van die aan
klaer het die veroordeelde van die
galg gered.

Daar is ook gevalle waar mense
uiteindelik uit die dodeselle vryge
laat is nadat hul appelle misluk het.
Van der Berg se dis 'n duidelike
bewys dat iemand se onskuld nie
noodwendig tydens 'n verhoor na
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DIS nie altyd in ons howe 'n geval
van wat se rnisdaad die beskuldigde

gepleeg het nie, maar ookvoor wat
ter regter hy verskyn.

.Volgens onlangse navorsing van .
.die Universiteit van Kaapstad wat
pas in die South African Journal for
Human Rights gepubliseer is, is
"ophangregters" op ons regsbanke 'n
werklikheid.

Uit die 32 regters op die Kaapse
regsbank wat tussen 1986 en 1988
sake aangehoor het waar die dood
straf moontlik opgele kon word, was
net drie verantwoordelik vir alle ter
doodveroordelings.

Terwyl sommige regtcrs nooit die
doodstraf ople nie, het een regtcr dit
'in 44 persent van sulke sake
uitgespreek!

Die navorsers wys daarop dat
regters PWE Baker, AJ Lategan en
en DM Williamson gesamentlik
vyftien persent van die sake aange- .

hoor het, maar verantwoordelik was
vir 51 persent van die terdoodver-

die departement van Justisie, adv
JPJ Coetzer, SC, waarsku ook dat
indien die staat nie bereid is om
genoeg veiligheidskleppe in die stelsel
van terdoodveroordeling in te bou
nie, die doodstraf afgeskaf moet word
omdatiemand onskuldig gehang kan
word.

Hy bepleit, soos die meerderheid
regsgeleerdes, dat iemand wat in die

. Hooggeregshof ter dood veroordeel
word, se saak outomaties deur die
Appelhof hersien moet word. Dit is
tans nie die geval nie.

Die regsgeleerdes beveel ook aan
dat die bepaling wat regters verplig
om die doodsvonnis op te Ie wanneer
daar nie versagtende omstandighede
gevind kan word nie, afgeskaf moet
word.

. Van der Berg se daar is 'n hele
klomp dinge wat in verhoor verkeerd
kan gaan. Veral waar die bcskuldi
gde ongeskool is, kan hy homself
maklik inkrimineer 'en nie oor die
middele beskik vir goeie rcgsvertecn
woordiging nie. Hy kan dus veroor
deel word sonder dat die regter 'n
fout maak.

Verwysende naonervarcpro dco
advokate wat vir mense aangestel
word wat die doodsvonnis opgele
mag word.se VanderBerg: "Van die
belangrikste sake in ons howe word
deur die mees junior en onervare
advokate hanteer. Daar is baie gevalle
waar die beskuldigdeonskuldig bevind
sou word indien hy beter regsverteen

)woordiging gehad het."
So byvoorbeeld is daar al persone

. ter dood veroordeel nadat hulle deur
mense verdedig is wat hulself valslik
as advokate voorgedoen het.

Hy noem ook die geval van 'n
saak in 1983 toe 'n beskuldigde ter
dood veroordeel is nadatdie staatsaan
klaer weersprekende getuienis van
die regter weerhou het.

ONDANKS 'n hewige stryd in regskringe om die doodstraf afgeskaf of
minstens hervorm te kry, staan Suid-Afrikaners van all; rasse steeds
bankvas agter die doodstraf as vergeldings- en afskrikmiddel. Talle glo
dat dit meer toegepas moet word. .

Dr Keith Smith, kriminoloog van die Raad vir Geesteswetenskaplike
Navorsing (RON), bevind in onlangse navorsing dat byna 50 persent van
alle respondente meen die doodstraf moet meer dikwels opgele word.

Daarby meen 74 persent van dic'swartmense, 70 persent blankes en 63
persent van die bruinrnense en Indiers dat misdaad sal toeneem as dit .
afgeskaf word.

Net elf persent van die swartmense, drie persent van die blankes, sewe
persent van die bruinmense en agt pcrsent van die Indiers glo dit moet glad
nie toegepas word nie.

Smith wys daarop dat daar klaarblyklik 'n toename in steun vir die
doodstraf is. Volgens opnames deur koerante was 27 persent blankes in
1969 nog ten gunste van die afskaffing daarvan en in 1975 het die syfer
gedaal tot dertien persent.

Hoewel die meerderheid mense meen die doodstraf is 'n afskrikrnid
del, wys Smith daarop dat navorsing wereldwyd gewys het dat daar nie 'n
toename in misdaad na die afskaffing daarvan is nie.

Hy wys daarop dat selfs in 'n land soos Amerika wat al meer in die
rigting van die afskaffing van die doodstraf beweeg, die meeste mense
steeds ten gunste van die behoud daarvan is. Net meer as die helfte van die
swartmense en 75 persent van die blankes in Amerika steun die doodstraf.

. Smith glo dat die sterk steun vir die doodstraf op emosionele gronde
berus, Die totale afwesigheid vanenige kennis van die toepassing en
invloed daarvan op veroordeeldes maak dit vir mense baie maklik om te
steun. Sodra hulle meer daarvan weet, ontwikkel baie 'n afkeur in die
doodstraf.

Skaf die doodstraf af,vra
. .

regsgeleerdes
DAAR is talle voorbeelde in ons reg
waar terdoodveroordeeldes die
galgtou sou vrygespring het indien
hulle beter regsverteenwoordiging .
gehad het Suid-Afrika se regsgeskie
denis is deurtrek met bisarre
voorbeelde waar ons howe foute
gemaak het en belangrike getuienis
van regters weerhou is.

56 se :'n regsgeleerde van die
Universiteitvan Wes-Kaapland, adv
John van der Berg, in die jongste
uitgawe van die SA Tydskrif vir
Regspleging.

Hy se daar is baie gevalle waar
terdoodveroordeeldes kort voor tc
regstelling sonder enige verduide

, liking deur die staat vrygelaat is.
. Nege regsgeleerdes ontleed die

omvang, toepassing en moontlike
afskaffing van die doodstraf in Suid
Afrika - 'n land waarindaar die
afgelopc Tl. jaar (sedert daar begin
rekordhou is) 4227 menseopgehang
is.

Dit is 'n gemiddeld van sowat 40
rnense perjaar.Waar daar egter tussen
1911 en 1947 gemiddeld 21 mense
gehang is, het die syfer in die laaste
dekade na 120 teregstellings per jaar
gestyg.

Van der Berg se in sy ontleding
dat daar dringende navorsing in Suid
Afrika gedoen moet word oor on
skuldige mense wat tereggestel is.
Hy is een van talle regsgeleerdes wat
die afskaffingvan die doodstraf bepleit
omdat onskuldige mense gehang kan
word. Dit is 'n daad wat nie reggestel

. kan word nie.

Hy wys op die. voorbeelde van
Wes-Duitsland en Brittanje waar
heelwat onskuldige mense v66r die
afskaffing van die doodstraf daar
tereggestel is. In onlangse navorsing
in Amerika is gevind dat 23 te
reggesteldes onskuldig was..

'n Gewese direkteur-gcneraal van •
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Afrikaner moet s6, is WlW die Brittebale slim
ensubticlls, isdieAfrikaner bale eerlik. WIU'lOOel'
'n Afrikaner beslultom lets te doen,~ hy
geen halfmlll\t nle, Kyle: nilBeyers Nlludd. As'n
Afrikaner kon hy die hoogsle sport in die
establishment bereikhet,maarhyhet totander
Inslgte gekom en hom onverbiddelile: • ten
koste van homself • nan die kant van die
onderdruktes geskaar, As 'n Afrikaner eers

. bekeer is, kan jy nie wensvir 'n beterpersoon
nan jou kantnie."

Salhyvoortgaan omvenoeann dieregering
. te rig?

,.' , "My deur is altyd oop, Maardie regering
moet bewys dat hullsernstig is met politieke
verandering, De Klerk kan die politieke kli
maar dramatics verander • nledeurmool klin
kende verklarings en syvriendelik glimlag hie.
- maar eerstehs deurdienoodtoestand te beein-
dig. .

"Vier jaarvannoodtoestand het niksbereik
nie. De Klerk sal ook politieke gevangenes
moet vrymaakomte bewys dathyernstigisoar
ondcrhandeling. Daarsonder gaan daarniemand
wees ommee te onderhande1 nie."

. Oor5Y huidige dubbele rolvanlrerkleier en
politieke segsman isdieaartbiskop ollOmwonde:

·Weens myvelkleur isekeen vandieonder
druktes. Ekkanmyselfnieinstukkies opbrook
nie. Maar ek is bewys daarvan dnt ek die
aartsbiskop isvahnileChristene, swarten wit.
MilardiewoordvanGodisnoahalgemeen nie,
dit isspeslliek. Godkieskant. Godis altydnan

· die kant vandie Iydende. Die kerk mOe{ dus
· altydanndiekantvandie onderdrukte wees,"

\
s~hy metkenmerkende innerl~~ oortuiging.

. Hy veegbydat hy geenpolmeke mandnat
het nie, maar wei 'n "bybelse voorbeeld" volg
deur namens die onderdruktes te prallt. "!n 'n'
mate· is ek 'n fasiliteerder wat die Skaakmllt
probeerbreek omdie ware verteenwoordlgers
van die mense te keyom te kan deelneem.

"Ekenandere vervul 'nspesifleke rotomdat
ons politieke lclersopgeslull, inaanhouding of
bldlingskap is.Ow is 'n vllkuum. Did vanons
met 'n platform en status het dus 'n plig om
namens die stemloses te PrlU\!. As Nelson
Mandela enonsander lelers vry WIlS om poli-
tiesdee!Ieoeem, soudltanders gewees het," s6
hy;·· .

.Maar tetwyt apartheid aan die wese van
Suld-Afrikaners rank. is hygeroepe om onge- .

_regtigheid Ie beveg. Enditdoonhyonwrikooar.
In 1984is hymetdie Nobelpr)'S vir Vrede

bekroon. Oitis maar eenvandiemllgdom van
pryst, mdoktotsgradeen tails ander!ntemll'
sionale toekennings Willhomsedertdiesewen·
tigerjare te beurt gevai het .'

'Dok hlen;tll kyk die lWtsbistrop met sy
kenmerkende riederigheid. Soos hy met die

-, ontvangsvan dieNobelprys gesl het:"Hlstdie .
pr)'S neem ekinontvangs namens al die mense
,wnt daagliks onderapartheid lei.· .,

UNIVERSlTEIT VAN KAAPSTAD .

.. .Afrlkaanse ,.
. . HUlpprogram:·
Deeltydse Dosen .. . .

... Aansoeke word Ingewag van persone wat ge- ..
· kwallflseerd en ervore IsIn die aonbled von ."
·' ondersteunlngsklosse In Afrikaans op eerste-, '
·joal'SVlall. Van dIe posbeklellr sol verwag word
am 5 les-ure per week woar te neem In noue ..
somewerklng met ander dosente \IOn die .
AfrIkaans I-kursus en om die nOdlge naslenwer1c '
te doen. asook am kursusontwlkkellnll te
ondemeem. 'n Aanvankllkll aanstelllnll vlr ten
jaar word beoog, .

·DlensaonYQardlnll: Januarle ~90, .
SOlarls: AalMlnkllk R1 000per maand.
Aonsoekers moet 'ncurriculum vitae en die
nome en adresse \IOn drle referente ultellik 01)'8
Oktober 1989 wollerQon die Deportement!hOO'.
Deportement A'rlkaans en Nederlands,

·Unlversltelf wnKoapstod, Rondebosch noo,
von Wle verdere Inllgtlng bekom kan word. .
Aonsoeke word oorweeg ongeog die geslag. faS0' geloo' van die aansoeker.
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'Diegeskiedenis
is aan ons kant.
Ons het reeds
gewen'

Eisabe Wessels

Anton
Steenkamp

1986 het hy die
skokbesluit geneem
om ultdi~ posisie te

.FREDERIK VAN ZYL bedank. omdat hynie.
meer 'n beteke-

SLABBERT, mede-· nisvolle rol vir die'
ditekteur vanIdasn en .blanlre parlemChtbi '
vootrnalige leier van die politiek kensiennie.
Progressiewe Federale Party,is op1 Maart Hy het in 1965 'n Sosiologie-Iektor op . Saam metdr Alex Bomine, 'n Voorl111ilige
1940InPretoria gebare..· ,'. ".' ,Stellenboschgeworden is gettoud metMana ,Metodiste-predikant wat saat11met hom uit

Nadarhu1 ouers geskei is,liethy en syJoroaap. In 1967hethy'sydoktorsgraad be- diePFP bedank het, het hydie Instituut vir~.
tweelingsuster· toehulle sewejaaroudwas haal. Oedurende die tyd was hy huisvader . Oemokratiese •Altematief; vii Sllid-Afrika·
"byhulgrootouers opPietersburg in Noord- vanMajuba·manskoshuis, en later, in .1970, (Idasa) gestig omdiegaping!Ussendieparle-
Transvaal gaanwoon.·· . vanSimonsberg.· ' mentere en buite-parlementere politick te ,

Slabbert het die Marabastad-plaasskool . In 1972hethy'nsenior lektorspos lIM die probeer ootbrug en gesprekvoerlng tussen
en Laerskool Pietersburg bygewoon, en in Universiteit van' Kaapstad lIllnvaar, en In mense met yerskillende ideologie~ nan te
1958 metondetskeiding aan die Hoerskoo1 1973 'nptofessoraat nandie Universiteit van· help.· . .: .
Pietersburg gematriku1eer, waarhy hoofseun , die Witwatersrand. Hy,beskou Afrikaans as.'n taii1 wat uit die
enkaptein van dieeetste rugby. enkrieketspan Slabbert sepolitiekedenke enverwerping vryheidstrewe gebore is en beskeudit in die
was. .. van apartheid is gevorm deursy studies en eerste plekas sytaal.Hybeskryfsy Hefde vit:

.Metdieoogdaarop om'nIlredikant indie deursy kontakmet swartmense ih die Kerk diepoesie van NPvanWyll.ouw en 01 Op·
NOKerkteworcl,hethyin 1961syBA·graad en op universiteit. Lektore soosproff10han perman en die lewendigheid waarmee Ian
met Afrikaans-Nederlands en Sosiologie as Degenaar, SP Cilliers en Dian Joubert het .~ Rabie die taal gebruik, maar ook sy woede
hoofvakke aandie Universiteit van Stellen- ook'n invlotd op hom gehad: wanneet die taaI op skynheilige wyse mis-
boschbehaa!. Hyhetvir 'n BThen'n Hon~ In 1974hetSlabbert dienominasie omvir bruik word. . .
neursgraad in·Sosiologie geregistteer, en in die Progrcssiewe Party.!n Rondebosch te "Maar ek kart eerlik sa.dat ele:nog nooit '
1962dieHonneursgraad cumlaude gekry. stann, aanVaat. HyhetdieVerenigde Panyse skaam wasomdittepraatofas myeerstetaal

DieselfdejaarhethyvirWestelike Provin- . kandidnat, BrianBamford, met1600sternme toe te eien nie. Inteendeel, gewoonlik is ek
sie rugby gespeel.. ..' .. verslaanen in 1977 die setel vir die PFP· trotsdaarop datdit 'nware Afrika-taal is; Dit

In 1963 hethysyTeologiese studies ges-gehou. .'. . . . hoottnerens anclers as op hierdiekontinent
~ t:~ in. !964,sy MAjn ~?si?1?~~e5_u~ _~ __§!ab~nhetin 1979 LeiervandieOpposi. nie."Slabbert het'ndogter,}'ania, en 'nseun,'
1a~de behaal. .' . ... . .·si(Hndie VollcSraadgeword.In Februarie·. Riko. .. ... ..

DIEjongDesmond MpUo Tutu wou 'n dokter
word. Maar die geldwasskraps - toewordhy
'n onderwyser soossypa, 'n Paar jsarlaterhet
hysy rugop 'Bantoe-onderwys" gekeer om 'n
kerkman te word,

"Mygeloof hetmygepolhiseer," sa Kaap
stad se vriendelike Angllkaanse aartsbiskop,
Ons gesels by syamptelike waning, Bishops
Court, waar die telefone - twee dae na die
massa-optog deur die Kaapse strate- nog nle

.. opgehou lui hetnle,
Vriendeen wlldvreemdes bel-ooksydogter

vanuitAmerika. "Oodwasgoedvirons merdle
optogte • dit kon rampspoedig gewees het,
maar die mense het hulself bewys", s6 die
aartllbiskop nadenkend. Hy is oorweldig deur
die sukses VIUl die optogte,

Onssitengesels indieselfde kamer waar hy
presies 'nweek vlUltevore totdieslotsom gekom
hetdillhyso 'n massa-optog inprotes teendie
pollsle-optrede VIUl dievoorafgaande daernoet
lei.

Onder dienoodmaatresls is su1ke openbare
byeenkomste verbode, En metdie oproep tot
burgerlike verset het die aartsblskop openlik
standpunt teen die staat ingeneem - nie die
eerste keer nie,

Onder drukvanbinne enbultedieland het
die regering toegegee, die polisie beveel om
afwesig tewees- enoornag isdaarskynbaar 'n
nuweklirnaat virvrede geskep, "Regverdigheld
het geseevier."

Verlede Vrydagmiddag, enkele ure nadat
FrankChikaneenanderkerk-engemeenskaps
leiers 'n soortgelyke optogdeurdie stratevan
Johannesburg gelel het, praat dietweekerkleiers
opgewonde metrnekaar oordiesukses vandie
vreedsame protesaksie, Voordat hulle groet,
doen die aartsbiskop 'n gebed waarin hy die
Heredank vir Sygenade.

Vir diegene wat na aan die aartsbiskop
beweeg, isdiestap vannederigheid nievreemd
me.Syonwrikbare geloof en die diepegeeste
1ikheid waarmee hy sy dagtaak aanpak, is
opvallend, Seeen van sy personeel: "Sy kritici
kan se van hom wat hulle wil - maar die
aartSbiskop is 'n man van God."

Met sy 1ewenslus en sin vir humor het die
aartsbiskop ook'n nuwe stylvangemaklike en
informele geestelikheid by Bishops Court
ingevoer. Besoekers IUln dieaartsbiskop salby .
'n hardloopmasjien verbystap • dit gebruik hy . Foro: ErlcMlller • Afrllplx -
asdie weer nietoelant clat hygaan drafnie.En . "Indie dertiger- en veertigerjare hetjy die Afrikaners..
dit ismindathynie'nkwinkslag gcreed hetme. . . armb1anke.vrnagstuk gehad. OitwasdieNGK "Afrikaners behoort die stryd om vryheid

lOOns is ret!nboogmense," het hy uitge1ate wal namens die swakke en die lIfmoedige beter as enigiemand ancien te verstaan. Julle
nandie skare, wat lllln die einde vandieoptog gepraat het - a1 het hulle wei stemreg gehlld. het vryheidsoorlol! gehad. Die Afrikaner het
voordie balkon VIUl die5tadsaal vergader het, Die NOK het ann· die NP die bloudruk vir· homookverset toe'n taalwathyniewouhanie
gese. Oomb1ikke laterhet hy dieopgewonde apartheid gegeeentotvlUldag toehetdieNGK op'hom llfgedwing is. Toe moes hy homsclf
skare tjoepstil gehad "sown FWde Klerk" 'n nog nooit opgehou om deelte neem lUIn die belowe dathydit nooltnan andersal doennie
spaidkonhoorval: polltiek nie,"se hy terwyl hyAfrikalUls begin • maarkykwathet in 1976gebeur? ..

Dat hyomstrede Is,saldie aartSbiskop self praat. .~Afrikaners moos oak weet • en ek hetdit
nle ontken nie. Maar virhomisdaar nlennder Die! prlUl.t hy vlot. Sy kleintyd in die Wes- . ook ann minister Adriaan Vtok gesa • sy eie .
keuse nle. Transvaal ("EugeneTerre'Blanche sewereld") geskiedenis moes hom geleer het dat as die

. "As die kerk nle opstaan ennlU'l\ens die en sy skootjare op die Wes-Rand Is lllUl die mense eersbeslult het Wilt hulle wi! M, gann .
menseprlUl.tnie,salditdeurdiemenseverwerp lokaslekant van die Afriknnergemeensknppe nikshulle keer nle. Diemagtigste volkin die·
word en die AfriklUler behoort dit beter as deurgebrlng. wereld kon die Afrikaner nle keer nle. Ole
enigiemand anders to wool," sa hy. Ole giskiedenls van die Afrikaner en sy geskiedenis is nou ll.lln ons kant.Ons hetreeds

Hy gaan haa! sy argument by die geskie- politielre stryd teen Britse imperialisme is vir gewen," sa die hy filosofies, . .
denis van die Afrikaner, die NO Kerk en die die aartsbiskop die logiese verwysingsraam- Maar hy het ook die anderkant van die
Nasionale Party.regering. werkvirdiebevrydigingskreetvanswartSuid- Afrikaner gesien: "Watek in dieguns vandie
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een van sy assesore die
taal magtig is. Daarom sou

. hul die fyner nuanses in
die beskuldigde se getuienis
geed kon verstaan.

Eers nadat die beskul
digde ter dood veroordeel
is, het iemand agtergekom
dat hy sy getuienis in So-

. tho gelewer het!
Daar was ook 'n geval

waar iemand skuldig be
vind is aan strafbare man
slag nadat hy iemand sou
doodgesteek het. Nadat die
persoon skuldig bevind is

en voor hy gevonnis sou word, het
die "oorledene" by die hofsaal
opgedaag!

"Dit is 'n weersinswekkende ge
dagte dat net een persoon verkeerde
lik tereggestel mag word weens die
tekortkominge in 'n stelsel waarvoor

.ons almal verantwoordelikheid moet
dra," se Van der Berg.

ging dit is tans nouliks moontlik vir
'n regter om sy persoonlike opvat

.tings oor die doodstraf te laat geld.

"Dit is skaars moontlik dat
doodsvonisse op lukrake wyse

uitgespreek of nie uitgespreek sal
word nie. Ek gee toe dat daar weI
verskilIe in grensgevalle sal voorkom.
Party regters sal dan geredcliker
strafversagtende ornstandighcde

. bevind as ander regters," se Coctzer.
Die navorsers van die Univer

siteit van Kaapstad se een moontiike
verklaring dat sommige regters meer
die doodstraf ople, is dat meer sulke
sake aan hulle toegeken word.

yore kom nie.
Daar is selfs 'n voorbeeld in ons

reg van iemand wat rnoes hang nadat
die hof kennis geneem het van die
"feit" dat swartrnense goed in die
nag kan sien. .

Van der Berg noem ook die saak
waar 'n regter tydens 'n hofsaak
genoein hetdat hy Xhosa verstaan en

'Hangregters' 'n
werklikheid in'
Suid-Afrika
oordelings in die tydperk.

Lategan alleen is verantwoorde
lik vir 'n vyfde van alle doodstrafvon
isse,

Presies die helfte van die regters
het in die tydperk van twee jaar glad
nie die doodstraf uitgespreek nie.

In agtien sake waar dit nie vir
regters verpligtendwas om diedood
strafop te Ie nie; het hulle besluit om
dit weI te doen. Van hierdie is vyf
deur Lategan uitgepreek.

'n Gewese direkteur-generaal van
die departement van Justisie, adv
JPJ Coetzer, se in die jongste uitgawe

van die SA Tydskrifvir Strafregsple-

Die kinders van Oupa Diniso, een van die Sharpeville
Ses-terdoodverooldeeldes wat later begenadig is

(Foto: EricM.iIIer - Afrapix)

Die blote gewete van die aan
klaer het die veroordeelde van die
galg gered.

Daar is ook gevalle waar mense
uiteindelik uit die dodeselle vryge
laat is nadat hul appelle misluk het.
Van der Berg se dis 'n duidelike
bewys dat iemand se onskuld nie
noodwendig tydens 'n verhoor na

I
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DIS nie altyd in ons howe 'n geval
van wat se rnisdaad die beskuldigde

gepleeg het nie, maar ookvoor wat
ter regter hy verskyn.

.Volgens onlangse navorsing van .
.die Universiteit van Kaapstad wat
pas in die South African Journal for
Human Rights gepubliseer is, is
"ophangregters" op ons regsbanke 'n
werklikheid.

Uit die 32 regters op die Kaapse
regsbank wat tussen 1986 en 1988
sake aangehoor het waar die dood
straf moontlik opgele kon word, was
net drie verantwoordelik vir alle ter
doodveroordelings.

Terwyl sommige regtcrs nooit die
doodstraf ople nie, het een regtcr dit
'in 44 persent van sulke sake
uitgespreek!

Die navorsers wys daarop dat
regters PWE Baker, AJ Lategan en
en DM Williamson gesamentlik
vyftien persent van die sake aange- .

hoor het, maar verantwoordelik was
vir 51 persent van die terdoodver-

die departement van Justisie, adv
JPJ Coetzer, SC, waarsku ook dat
indien die staat nie bereid is om
genoeg veiligheidskleppe in die stelsel
van terdoodveroordeling in te bou
nie, die doodstraf afgeskaf moet word
omdatiemand onskuldig gehang kan
word.

Hy bepleit, soos die meerderheid
regsgeleerdes, dat iemand wat in die

. Hooggeregshof ter dood veroordeel
word, se saak outomaties deur die
Appelhof hersien moet word. Dit is
tans nie die geval nie.

Die regsgeleerdes beveel ook aan
dat die bepaling wat regters verplig
om die doodsvonnis op te Ie wanneer
daar nie versagtende omstandighede
gevind kan word nie, afgeskaf moet
word.

. Van der Berg se daar is 'n hele
klomp dinge wat in verhoor verkeerd
kan gaan. Veral waar die bcskuldi
gde ongeskool is, kan hy homself
maklik inkrimineer 'en nie oor die
middele beskik vir goeie rcgsvertecn
woordiging nie. Hy kan dus veroor
deel word sonder dat die regter 'n
fout maak.

Verwysende naonervarcpro dco
advokate wat vir mense aangestel
word wat die doodsvonnis opgele
mag word.se VanderBerg: "Van die
belangrikste sake in ons howe word
deur die mees junior en onervare
advokate hanteer. Daar is baie gevalle
waar die beskuldigdeonskuldig bevind
sou word indien hy beter regsverteen

)woordiging gehad het."
So byvoorbeeld is daar al persone

. ter dood veroordeel nadat hulle deur
mense verdedig is wat hulself valslik
as advokate voorgedoen het.

Hy noem ook die geval van 'n
saak in 1983 toe 'n beskuldigde ter
dood veroordeel is nadatdie staatsaan
klaer weersprekende getuienis van
die regter weerhou het.

ONDANKS 'n hewige stryd in regskringe om die doodstraf afgeskaf of
minstens hervorm te kry, staan Suid-Afrikaners van all; rasse steeds
bankvas agter die doodstraf as vergeldings- en afskrikmiddel. Talle glo
dat dit meer toegepas moet word. .

Dr Keith Smith, kriminoloog van die Raad vir Geesteswetenskaplike
Navorsing (RON), bevind in onlangse navorsing dat byna 50 persent van
alle respondente meen die doodstraf moet meer dikwels opgele word.

Daarby meen 74 persent van dic'swartmense, 70 persent blankes en 63
persent van die bruinrnense en Indiers dat misdaad sal toeneem as dit .
afgeskaf word.

Net elf persent van die swartmense, drie persent van die blankes, sewe
persent van die bruinmense en agt pcrsent van die Indiers glo dit moet glad
nie toegepas word nie.

Smith wys daarop dat daar klaarblyklik 'n toename in steun vir die
doodstraf is. Volgens opnames deur koerante was 27 persent blankes in
1969 nog ten gunste van die afskaffing daarvan en in 1975 het die syfer
gedaal tot dertien persent.

Hoewel die meerderheid mense meen die doodstraf is 'n afskrikrnid
del, wys Smith daarop dat navorsing wereldwyd gewys het dat daar nie 'n
toename in misdaad na die afskaffing daarvan is nie.

Hy wys daarop dat selfs in 'n land soos Amerika wat al meer in die
rigting van die afskaffing van die doodstraf beweeg, die meeste mense
steeds ten gunste van die behoud daarvan is. Net meer as die helfte van die
swartmense en 75 persent van die blankes in Amerika steun die doodstraf.

. Smith glo dat die sterk steun vir die doodstraf op emosionele gronde
berus, Die totale afwesigheid vanenige kennis van die toepassing en
invloed daarvan op veroordeeldes maak dit vir mense baie maklik om te
steun. Sodra hulle meer daarvan weet, ontwikkel baie 'n afkeur in die
doodstraf.

Skaf die doodstraf af,vra
. .

regsgeleerdes
DAAR is talle voorbeelde in ons reg
waar terdoodveroordeeldes die
galgtou sou vrygespring het indien
hulle beter regsverteenwoordiging .
gehad het Suid-Afrika se regsgeskie
denis is deurtrek met bisarre
voorbeelde waar ons howe foute
gemaak het en belangrike getuienis
van regters weerhou is.

56 se :'n regsgeleerde van die
Universiteitvan Wes-Kaapland, adv
John van der Berg, in die jongste
uitgawe van die SA Tydskrif vir
Regspleging.

Hy se daar is baie gevalle waar
terdoodveroordeeldes kort voor tc
regstelling sonder enige verduide

, liking deur die staat vrygelaat is.
. Nege regsgeleerdes ontleed die

omvang, toepassing en moontlike
afskaffing van die doodstraf in Suid
Afrika - 'n land waarindaar die
afgelopc Tl. jaar (sedert daar begin
rekordhou is) 4227 menseopgehang
is.

Dit is 'n gemiddeld van sowat 40
rnense perjaar.Waar daar egter tussen
1911 en 1947 gemiddeld 21 mense
gehang is, het die syfer in die laaste
dekade na 120 teregstellings per jaar
gestyg.

Van der Berg se in sy ontleding
dat daar dringende navorsing in Suid
Afrika gedoen moet word oor on
skuldige mense wat tereggestel is.
Hy is een van talle regsgeleerdes wat
die afskaffingvan die doodstraf bepleit
omdat onskuldige mense gehang kan
word. Dit is 'n daad wat nie reggestel

. kan word nie.

Hy wys op die. voorbeelde van
Wes-Duitsland en Brittanje waar
heelwat onskuldige mense v66r die
afskaffing van die doodstraf daar
tereggestel is. In onlangse navorsing
in Amerika is gevind dat 23 te
reggesteldes onskuldig was..

'n Gewese direkteur-gcneraal van •
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Afrikaner moet s6, is WlW die Brittebale slim
ensubticlls, isdieAfrikaner bale eerlik. WIU'lOOel'
'n Afrikaner beslultom lets te doen,~ hy
geen halfmlll\t nle, Kyle: nilBeyers Nlludd. As'n
Afrikaner kon hy die hoogsle sport in die
establishment bereikhet,maarhyhet totander
Inslgte gekom en hom onverbiddelile: • ten
koste van homself • nan die kant van die
onderdruktes geskaar, As 'n Afrikaner eers

. bekeer is, kan jy nie wensvir 'n beterpersoon
nan jou kantnie."

Salhyvoortgaan omvenoeann dieregering
. te rig?

,.' , "My deur is altyd oop, Maardie regering
moet bewys dat hullsernstig is met politieke
verandering, De Klerk kan die politieke kli
maar dramatics verander • nledeurmool klin
kende verklarings en syvriendelik glimlag hie.
- maar eerstehs deurdienoodtoestand te beein-
dig. .

"Vier jaarvannoodtoestand het niksbereik
nie. De Klerk sal ook politieke gevangenes
moet vrymaakomte bewys dathyernstigisoar
ondcrhandeling. Daarsonder gaan daarniemand
wees ommee te onderhande1 nie."

. Oor5Y huidige dubbele rolvanlrerkleier en
politieke segsman isdieaartbiskop ollOmwonde:

·Weens myvelkleur isekeen vandieonder
druktes. Ekkanmyselfnieinstukkies opbrook
nie. Maar ek is bewys daarvan dnt ek die
aartsbiskop isvahnileChristene, swarten wit.
MilardiewoordvanGodisnoahalgemeen nie,
dit isspeslliek. Godkieskant. Godis altydnan

· die kant vandie Iydende. Die kerk mOe{ dus
· altydanndiekantvandie onderdrukte wees,"

\
s~hy metkenmerkende innerl~~ oortuiging.

. Hy veegbydat hy geenpolmeke mandnat
het nie, maar wei 'n "bybelse voorbeeld" volg
deur namens die onderdruktes te prallt. "!n 'n'
mate· is ek 'n fasiliteerder wat die Skaakmllt
probeerbreek omdie ware verteenwoordlgers
van die mense te keyom te kan deelneem.

"Ekenandere vervul 'nspesifleke rotomdat
ons politieke lclersopgeslull, inaanhouding of
bldlingskap is.Ow is 'n vllkuum. Did vanons
met 'n platform en status het dus 'n plig om
namens die stemloses te PrlU\!. As Nelson
Mandela enonsander lelers vry WIlS om poli-
tiesdee!Ieoeem, soudltanders gewees het," s6
hy;·· .

.Maar tetwyt apartheid aan die wese van
Suld-Afrikaners rank. is hygeroepe om onge- .

_regtigheid Ie beveg. Enditdoonhyonwrikooar.
In 1984is hymetdie Nobelpr)'S vir Vrede

bekroon. Oitis maar eenvandiemllgdom van
pryst, mdoktotsgradeen tails ander!ntemll'
sionale toekennings Willhomsedertdiesewen·
tigerjare te beurt gevai het .'

'Dok hlen;tll kyk die lWtsbistrop met sy
kenmerkende riederigheid. Soos hy met die

-, ontvangsvan dieNobelprys gesl het:"Hlstdie .
pr)'S neem ekinontvangs namens al die mense
,wnt daagliks onderapartheid lei.· .,

UNIVERSlTEIT VAN KAAPSTAD .

.. .Afrlkaanse ,.
. . HUlpprogram:·
Deeltydse Dosen .. . .

... Aansoeke word Ingewag van persone wat ge- ..
· kwallflseerd en ervore IsIn die aonbled von ."
·' ondersteunlngsklosse In Afrikaans op eerste-, '
·joal'SVlall. Van dIe posbeklellr sol verwag word
am 5 les-ure per week woar te neem In noue ..
somewerklng met ander dosente \IOn die .
AfrIkaans I-kursus en om die nOdlge naslenwer1c '
te doen. asook am kursusontwlkkellnll te
ondemeem. 'n Aanvankllkll aanstelllnll vlr ten
jaar word beoog, .

·DlensaonYQardlnll: Januarle ~90, .
SOlarls: AalMlnkllk R1 000per maand.
Aonsoekers moet 'ncurriculum vitae en die
nome en adresse \IOn drle referente ultellik 01)'8
Oktober 1989 wollerQon die Deportement!hOO'.
Deportement A'rlkaans en Nederlands,

·Unlversltelf wnKoapstod, Rondebosch noo,
von Wle verdere Inllgtlng bekom kan word. .
Aonsoeke word oorweeg ongeog die geslag. faS0' geloo' van die aansoeker.

. •• ,., , • ,'" •• > '. • '. ' .• C865:i~19ll'R
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'Diegeskiedenis
is aan ons kant.
Ons het reeds
gewen'

Eisabe Wessels

Anton
Steenkamp

1986 het hy die
skokbesluit geneem
om ultdi~ posisie te

.FREDERIK VAN ZYL bedank. omdat hynie.
meer 'n beteke-

SLABBERT, mede-· nisvolle rol vir die'
ditekteur vanIdasn en .blanlre parlemChtbi '
vootrnalige leier van die politiek kensiennie.
Progressiewe Federale Party,is op1 Maart Hy het in 1965 'n Sosiologie-Iektor op . Saam metdr Alex Bomine, 'n Voorl111ilige
1940InPretoria gebare..· ,'. ".' ,Stellenboschgeworden is gettoud metMana ,Metodiste-predikant wat saat11met hom uit

Nadarhu1 ouers geskei is,liethy en syJoroaap. In 1967hethy'sydoktorsgraad be- diePFP bedank het, het hydie Instituut vir~.
tweelingsuster· toehulle sewejaaroudwas haal. Oedurende die tyd was hy huisvader . Oemokratiese •Altematief; vii Sllid-Afrika·
"byhulgrootouers opPietersburg in Noord- vanMajuba·manskoshuis, en later, in .1970, (Idasa) gestig omdiegaping!Ussendieparle-
Transvaal gaanwoon.·· . vanSimonsberg.· ' mentere en buite-parlementere politick te ,

Slabbert het die Marabastad-plaasskool . In 1972hethy'nsenior lektorspos lIM die probeer ootbrug en gesprekvoerlng tussen
en Laerskool Pietersburg bygewoon, en in Universiteit van' Kaapstad lIllnvaar, en In mense met yerskillende ideologie~ nan te
1958 metondetskeiding aan die Hoerskoo1 1973 'nptofessoraat nandie Universiteit van· help.· . .: .
Pietersburg gematriku1eer, waarhy hoofseun , die Witwatersrand. Hy,beskou Afrikaans as.'n taii1 wat uit die
enkaptein van dieeetste rugby. enkrieketspan Slabbert sepolitiekedenke enverwerping vryheidstrewe gebore is en beskeudit in die
was. .. van apartheid is gevorm deursy studies en eerste plekas sytaal.Hybeskryfsy Hefde vit:

.Metdieoogdaarop om'nIlredikant indie deursy kontakmet swartmense ih die Kerk diepoesie van NPvanWyll.ouw en 01 Op·
NOKerkteworcl,hethyin 1961syBA·graad en op universiteit. Lektore soosproff10han perman en die lewendigheid waarmee Ian
met Afrikaans-Nederlands en Sosiologie as Degenaar, SP Cilliers en Dian Joubert het .~ Rabie die taal gebruik, maar ook sy woede
hoofvakke aandie Universiteit van Stellen- ook'n invlotd op hom gehad: wanneet die taaI op skynheilige wyse mis-
boschbehaa!. Hyhetvir 'n BThen'n Hon~ In 1974hetSlabbert dienominasie omvir bruik word. . .
neursgraad in·Sosiologie geregistteer, en in die Progrcssiewe Party.!n Rondebosch te "Maar ek kart eerlik sa.dat ele:nog nooit '
1962dieHonneursgraad cumlaude gekry. stann, aanVaat. HyhetdieVerenigde Panyse skaam wasomdittepraatofas myeerstetaal

DieselfdejaarhethyvirWestelike Provin- . kandidnat, BrianBamford, met1600sternme toe te eien nie. Inteendeel, gewoonlik is ek
sie rugby gespeel.. ..' .. verslaanen in 1977 die setel vir die PFP· trotsdaarop datdit 'nware Afrika-taal is; Dit

In 1963 hethysyTeologiese studies ges-gehou. .'. . . . hoottnerens anclers as op hierdiekontinent
~ t:~ in. !964,sy MAjn ~?si?1?~~e5_u~ _~ __§!ab~nhetin 1979 LeiervandieOpposi. nie."Slabbert het'ndogter,}'ania, en 'nseun,'
1a~de behaal. .' . ... . .·si(Hndie VollcSraadgeword.In Februarie·. Riko. .. ... ..

DIEjongDesmond MpUo Tutu wou 'n dokter
word. Maar die geldwasskraps - toewordhy
'n onderwyser soossypa, 'n Paar jsarlaterhet
hysy rugop 'Bantoe-onderwys" gekeer om 'n
kerkman te word,

"Mygeloof hetmygepolhiseer," sa Kaap
stad se vriendelike Angllkaanse aartsbiskop,
Ons gesels by syamptelike waning, Bishops
Court, waar die telefone - twee dae na die
massa-optog deur die Kaapse strate- nog nle

.. opgehou lui hetnle,
Vriendeen wlldvreemdes bel-ooksydogter

vanuitAmerika. "Oodwasgoedvirons merdle
optogte • dit kon rampspoedig gewees het,
maar die mense het hulself bewys", s6 die
aartllbiskop nadenkend. Hy is oorweldig deur
die sukses VIUl die optogte,

Onssitengesels indieselfde kamer waar hy
presies 'nweek vlUltevore totdieslotsom gekom
hetdillhyso 'n massa-optog inprotes teendie
pollsle-optrede VIUl dievoorafgaande daernoet
lei.

Onder dienoodmaatresls is su1ke openbare
byeenkomste verbode, En metdie oproep tot
burgerlike verset het die aartsblskop openlik
standpunt teen die staat ingeneem - nie die
eerste keer nie,

Onder drukvanbinne enbultedieland het
die regering toegegee, die polisie beveel om
afwesig tewees- enoornag isdaarskynbaar 'n
nuweklirnaat virvrede geskep, "Regverdigheld
het geseevier."

Verlede Vrydagmiddag, enkele ure nadat
FrankChikaneenanderkerk-engemeenskaps
leiers 'n soortgelyke optogdeurdie stratevan
Johannesburg gelel het, praat dietweekerkleiers
opgewonde metrnekaar oordiesukses vandie
vreedsame protesaksie, Voordat hulle groet,
doen die aartsbiskop 'n gebed waarin hy die
Heredank vir Sygenade.

Vir diegene wat na aan die aartsbiskop
beweeg, isdiestap vannederigheid nievreemd
me.Syonwrikbare geloof en die diepegeeste
1ikheid waarmee hy sy dagtaak aanpak, is
opvallend, Seeen van sy personeel: "Sy kritici
kan se van hom wat hulle wil - maar die
aartSbiskop is 'n man van God."

Met sy 1ewenslus en sin vir humor het die
aartsbiskop ook'n nuwe stylvangemaklike en
informele geestelikheid by Bishops Court
ingevoer. Besoekers IUln dieaartsbiskop salby .
'n hardloopmasjien verbystap • dit gebruik hy . Foro: ErlcMlller • Afrllplx -
asdie weer nietoelant clat hygaan drafnie.En . "Indie dertiger- en veertigerjare hetjy die Afrikaners..
dit ismindathynie'nkwinkslag gcreed hetme. . . armb1anke.vrnagstuk gehad. OitwasdieNGK "Afrikaners behoort die stryd om vryheid

lOOns is ret!nboogmense," het hy uitge1ate wal namens die swakke en die lIfmoedige beter as enigiemand ancien te verstaan. Julle
nandie skare, wat lllln die einde vandieoptog gepraat het - a1 het hulle wei stemreg gehlld. het vryheidsoorlol! gehad. Die Afrikaner het
voordie balkon VIUl die5tadsaal vergader het, Die NOK het ann· die NP die bloudruk vir· homookverset toe'n taalwathyniewouhanie
gese. Oomb1ikke laterhet hy dieopgewonde apartheid gegeeentotvlUldag toehetdieNGK op'hom llfgedwing is. Toe moes hy homsclf
skare tjoepstil gehad "sown FWde Klerk" 'n nog nooit opgehou om deelte neem lUIn die belowe dathydit nooltnan andersal doennie
spaidkonhoorval: polltiek nie,"se hy terwyl hyAfrikalUls begin • maarkykwathet in 1976gebeur? ..

Dat hyomstrede Is,saldie aartSbiskop self praat. .~Afrikaners moos oak weet • en ek hetdit
nle ontken nie. Maar virhomisdaar nlennder Die! prlUl.t hy vlot. Sy kleintyd in die Wes- . ook ann minister Adriaan Vtok gesa • sy eie .
keuse nle. Transvaal ("EugeneTerre'Blanche sewereld") geskiedenis moes hom geleer het dat as die

. "As die kerk nle opstaan ennlU'l\ens die en sy skootjare op die Wes-Rand Is lllUl die mense eersbeslult het Wilt hulle wi! M, gann .
menseprlUl.tnie,salditdeurdiemenseverwerp lokaslekant van die Afriknnergemeensknppe nikshulle keer nle. Diemagtigste volkin die·
word en die AfriklUler behoort dit beter as deurgebrlng. wereld kon die Afrikaner nle keer nle. Ole
enigiemand anders to wool," sa hy. Ole giskiedenls van die Afrikaner en sy geskiedenis is nou ll.lln ons kant.Ons hetreeds

Hy gaan haa! sy argument by die geskie- politielre stryd teen Britse imperialisme is vir gewen," sa die hy filosofies, . .
denis van die Afrikaner, die NO Kerk en die die aartsbiskop die logiese verwysingsraam- Maar hy het ook die anderkant van die
Nasionale Party.regering. werkvirdiebevrydigingskreetvanswartSuid- Afrikaner gesien: "Watek in dieguns vandie
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.. The future of our family•..
'.. ' ~

"Our vision, our commitment is to help
create a happier, more fulfilled life for all the
members of our family, for all who call South .
Africa home,

We'll do this by providing as many people
as possible with the. means to own their own

. homes. Because we believe homeownership
is the cornerstone of a stable and secure
family. . .

.We will continue to expand and create new
savings opportunities to ensure that all within
the Perm family enjoy· the highest standards
of personal and computerised services." .

" f I I I I',. .
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FOKUS OP KOKAIENE

Kinders in die kakaovelde - die begin van die einde

(Pat Devereaux is 'njoernalis by
die Saturday Star)

beskikbaar word.
Nogtans wil dit voorkom asof

nog kokaiene nog crack binne die
afsienbare toekoms op die straathoeke
van Suid-Afrikabeskikbaarsal wees. ,

Op die oomblik is die straatwaarde .
van kokaieneomtrent R300 per gram.

Volgens'n polisiewoordvoerder,
kapt Reg Crewe, is cracknog nie
algemeen beskikbaar in Suid-Afrika
nie. De Miranda se egter: "Askokaiene
in Suid-Afrika beskikbaar is, kan jy
aanvaar crack is ook - omdat dit van
kokaiene gemaak word."

Statistiek van die Suid-Afrikaanse .
Narkotiese Buro toon dat twintig

, mense tussen Januarie en Desember
verlede jaar weens handel in die dwelm
in hegtenis geneern is, en 1l mense
weens die besit daarvan. Ongeveer
1,1 kg kokaiene is deur die polisie
gekonfiskeer. ..,

Crewe se daar bestaan geen sta
tistieke vir crack nie,

Die getal mense wat weens die
besit van die dwelm aangekla word,
is egter net die begin. Volgens poli
siebronne is kokaiene-handelaars
geneig om meer oordeelkundig en
gesofistikeerd te werk te gaan en is
nie so maklik om vas te trek nie.

--

Koka'iene-kokosneute - die keer lsdle smokkelaars vasgevat.

voeg iets by. Gewilde bestanddele.
, wat bygevoeg word, is dekstrose,

laktose of die Italiaanse lakseer
middel Manniet "omdat dit nie met
die tongtoets ontdek kan word nie".

Minder besorgde handelaars het
al selfs die kokaiene met enigiets
van boraks tot rottegif gemeng.

Sulke mengsels kan meer alge
meen word soos die dwelm minder

Kemptonpark:

Skakel H Bertelsmanri by
(011) 975-2064 of 970~1766 (w) of 616-1795 (h)

Mamelodi:

Skakel Brenda Page (012) 803-7244 (w)

of 466-780 (h)

r-r~1'~1~~4

Onderwysers hi

Benodig vir indringende
oootbereidingekursusse vir St 10

Private, voltydse kolleges naby

Kemptonpark en Mamelodi•I•III
I
I

van hoe gehalteook op die plaaslike
mark beskikbaar geword het. En selfs
met die swak waarde van die rand
kon yuppies dit ookbekostig," se De
Miranda.

Maar hy waarskudat 'n tekort op
die mark, beteken dat die gehalte
afneem omdat die suiwer kokaiene
metander bestanddele gemeng word.

Hoemeer handelaars die kokaiene
haritel:rvoordat
dithy die ver
bruiker beland,
hoe onsuiwer
der word dit.
Elke handelaar

Pas op vir
rottegif en
swembadsuur
in die kaviaar

nie.
Die kokaiene-bedryf is uiteinde

lik ondergronds gedwing deur wette
wat die, handel daarvan onwettig
gemaak het, Dit het later die gunste
ling-dwelm van musikante en mense
in die filmbedryf geword,

Die versadigingvan die kokaiene
mark en die ontwikkeling van
kokaiene-gebaseerde "crack" - pille
wat gerook kan word - het daartoe
geld dat die dwelm ook deur minder
gegoede mense en skoolkinders
bekostig kon word.

"Die oorvloed van kokaiene op
die wereldmark beteken dat kokafene

As gevolg van druk op
die internasionale

koka"iene-bedryf meng
handelaars die wit
"kaviaar van die
dwelmmark" met
ander, gevaarliker

stowwe. PAT
DEVEREAUX doen

verslag

SonnigeSuid-Afrika
het ook sy sneeublindes
IN Amerika word kokaiene-verslawing "snow blind" genoem omdat die verslaafde se persoorr
likheid daardeur aangetas word en hy of sy klaarblyklik nie die invloed daarvan besef nie.
, Volgens 'n kenner op die gebied van dwelmvoorligting, dr Sylvain de Miranda van 'Sanra, is
kokaiencverslaafdes gewoonlik anders as gewone dwelmverslaafdes. "Hulle is bo-gemiddeld
intelligent en is dikwels suksesvolle jongmense - om die waarheid te s~, hulle is yuppies," se hy..

'. 'n Onderhoud met 'n voormalige kokaieneverslaafde die week werp lig op die onderwerp..
, "Kyk, geen foto's en geen name nie. Ek weetnie wie dryfhandel met kokaiene ofwaarom dit
in die hande te kry nie. Ek gebruik dit nie meer nie, okay," het 'n vrou in haar vroee dertigs gese,

"Ek korn nou netuit 'n rehabilitasiesentrum weens 'n oordosis welconal. '
"Ek het alle dwelms al probeer, insluitend heroiene," se sy. . .
"Ek het 'n bekende private skool bygewoon en dagga begin gebruik nadat ek skool verlaat het. .

Op 25 was ek verslaaf aan kokaiene. Dit is nie 'n fisieke verslawing nie, eerder sielkundig. Jy kry
'n gevoel van selfvertroue. Dis 'n'upper'. . ',' " .. ', '

"Ek is eintlik 'n skaam mens. Coke het my soveel selfvertroue gegee dat ek by partytjies op
die tafels gedans het," se sy.

"Dis nie so maklik om in die hande te kry nie. Kokaiene-gebruikers beweeg in baie geslote
sirkels. Dit word meestal in skeppende beroepe gevind - die filmbedryf, modelle, ontwerpers. Dit
is 'n baie stimulerende dwelmmiddel en kan 'n mensmeer skeppend laatvoel. ~~

"Na 'n rukkon ek nie meer in die oggende opstaan voordat eknie eers 'n bietjie gesnuif het nie.
Dit is aaklig as jy 'afkom' of as jy probeer ophou. Jy wil altyd so hoog bly.

"Orndat jy nie hoer kangaannie, probeer jy ander dwelms. Ek het vesperax geneem om my
af te bring en danweer koka"ieneom 'n "rush'.' te kry. Dit was soos 'n sielkundige wipplank."

Op die vraag hoe sy die kokaiene kon bekostig, het sy gese: "Ek het my hele salaris daarop .
· geblaas. Toe het ek bevriend geraak met die handelaars - hulle was meestal Israeli's. Ek het saam
met hulle rondbeweeg en hulle het dit vir my aangebied. Ek het dit ook verkoop.

"Ek het dit altyd met babalakseermiddel of vitamien B-poeier gemeng. My neusgate is
aangetas van al die snuiwery. Ek het sinusprobleme ontwikkel. Ek het begin om dit te "free base"

, - jy rook dit deur 'n pyp. Die hitte het blase op my longe veroorsaak. .
"Die goed watekgebruik het, was nogal suiwer. Ek hetditbyvriende watnAen van Colombie

gereis het, gekry, Hulle is nou in 'n oorsese tronk.. .
"Toe ek opgehou het om coke te gebruik, was ek baie senuagtig. Ek wou teen die mure uitklim.

, Ek het oor my hele lyf begin jeuk en het 'n hoe koors ontwikkel. Dis anders as ander dwelms. Jy
kry nie dieselfde high van ander dwelms nie. Ek het baie terneergedruk geraak."

Haar verslawing het egter nie daar geeindig nie. Sewe jaar later sukkel sy steeds om van die
·gewoonte ontslae te raak. "Ek weet nie waarom sommige mense dwelms kan gebruik en niks
ernstigs met hulle gebeur nie, terwyl ander nie daarsonder kan lewe nie," sesy.' ,
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DIE huidige internasionale druk
op die kokaiene-bedryf - wat as
die kaviaar van die dwelmmark
beskryf word - sal 'n tekort ver
oorsaak watplaaslikehandelaars
salaanspoor om 'n plaasvervange~

te probeervervaardig watgevaar
liker kan wees,het die direkteur
van die Suid-Afrikaanse Raadvir
Alkohol en Chemiese Afhan
klikheid (Sanra), dr Sylvain de
Miranda,gewaarsku,

"Ons het 'n soortgelyke ding sien
, gebeur toe die polisie 'n plaaslike

Mandrax-fabriek gesluit het,Tablette
wat swembadsuur en ander gevaar
like bestanddele bevat het, is op die
mark geplaas en as gevolg daarvan
het baie mense gesterf," se hy.

Vir baie jare kon kokaiene - 'n wit
poeier gemaak van die kakaoplant
wat inBolivie, Brasilie, Peru, Chile

- en Argentinie groei - net deur die ryk .
elite bekostig word.

Die dwelm het 'n interessante
geskiedenis. Kakaohet in Wes-Eu
ropa saarn met Inka-goud en slawe
aangekom.

Sedert Sigmund Freud tussen 1884
en 1887,navorsing gedoen het oor

· die invloed van die dwelm op die
mens,' is daar nie veel meer gedoen
nie.

In 1886 in Atlanta, Georgia het 'n
maatskappy 'n koeldrank op die mark
gebring wat veronderstel was om
alle siektes te genees - hulle het die
merkwaardige produk "Coca-Cola"
genoem. Maar 17jaar laterhet genees
here die koeldrank as gevaarlik vir
Amerikaners se gesondheid beskou.

Politici in die Suide het ook druk
· op die maatskappy geplaas om die

kokaiene uit die koeldrank te haal,
want volgens hulle moes dit nie in
die hande van swartmense beland



j

. .

BEVRYDIE
.DEMOKRATIESE

····PROSES····•

,

I
• I

,I

I
f
f

'. ~
.~ ,

i

I

.. Shelldoen'n dringende beroep
op die regering om.'.

·.l.DieNoodtoestand te ....
.. .·beeindig .'. . .

. . .,-'

... .. 2.Alle politieke .leiersvryte ..
- ... ···.·Iaat en inperkings op te her

~ ~. f' . ~. ~

. - .... - . . . .

1... . ··3. -Beperkings op demokratiese
j .organisasies te skrap

. 4. Vryheid van spraak te .:
. bevorder en aan te moedig

'I

(1. 1:
"

I
I

. .
.' '."

I "

10

I, ','

. Vrye Weekblad, 22September 1989



MENSE'

Swapo en die WitSeun
ANTON

LUBOWSKI, die
Swapo

leiersjiguur wat
verlede week

uermoor is, het in
1985 in die literere

tydskrif Stet
vertel hoekom hy

by Swapo
aangesluit het

ONS is maar net, in die oe van
die Afrikanerdom, onmenslik
dierlike kommuniste. Die
Christelike Afrikanerdom kon
nog nooit met objektiewe oe
kyk na Vryheidsvegters, Na
tional Liberation Movements
en Swapo nie. God weet
waarom, want Swapo is net so
nasionalisties (indien nie meer
nie) as die Afrikaner en sy
geskiedenis. Waar Swapoegter
verskil, is dat dit nie 'n "stam"
is wat alles wat krities is as 'n
dreigement vir sy identiteit en
voortbestaan beskou nie. 'n
Mens kanpartykeer tenhemele
skreeuuit totale frustrasie.Kan
die Afrikaner tog nie vir sy eie
vreedsarne voortbestaan van
hierdie ongelooflike angs
ontslae raak en insien dat ons
tog almal aanhierdie suidpunt
van ons kontinent vreedsaam
kan lewe en voortbestaan nie?
Plek is daar, die Vader weet,
genoeg.

Die SwartGevaar is vandag ,
die Rooi Gevaar vir die Afri
kaner. Moskou se hamer en
sekel sal sonder enige twyfel,
meen hulle, in Windhoek
wapper. Want word gese, die
kommuniste gee dan vir Swapo
wapens om op ons te skiet! 'n
Mens sou kon glo Swapo sal
indie toekomsvir AIIah aanbid
omdat onspetrol en olie wat
so kardinaal is vir ons voort
bestaan van die ArabierekomI

Swapo skiet (en ons neem
die goed van wie ons dit ook
al mag kry) omdat ons
doodeenvoudigvan Suid-Afri
ka - met sy veragtelike poli
tiek van apartheid en al - as
rniliterebesettingsmagontslae
wil raak.

Maar so sterk is die Afri
kaner se bewussyn dat selfs al
is hulle so welkom as wat kan
kom, hulle om die vrekkens
nie wil koers kry nie omdat
die identiteitweereens bedreig
word. Jaap Marais, Treurnicht
en trawante sal mos.n vinger
kan wys en se: Kyk wat het
hulle met ons broeders ge-

maak. Oorgelaat aan die genade
van die on-Christelike dierlike
Kommunistemet horings.Daarom
bly ons tog maar in Godsnaarn, al
is ons so onwelkom.

Hulle vind alle trieks in die
boek om op 'n openlike, "eerlike"
wyse beloftes te verbreek - ge
maak aan die intemasionale
gemeenskap - om tog net nie 'n
vrye demokratiese verkiesingteen
Swapo te veg nie - want ai die
Kaffertjies kim mos nie vir hul
leself dink nie en daarom sal hulle
sonder twyfelvir Swapo stem.
En dan! Wat word dan van ons .
demokratiese, veelbewonderdeen
regverdigeapartheidspolitiek?'Die
Here het dit mos vir ons gewys
deurdat hy vir Kain vetvloek het
(seker swart gemaak) en vir Abel
sy hero gemaak het (seker wit).
Die Bybel se dan so!

Daaromse hulle verdienSwapo
om doodgemaak te word, gemar
tel te word, in die tronk gegooi te
word.

Daarom is Swapo in elk geval
te dom om te verstaan dat hulle
nou verplig gaan word om diens
plig te doen in die Weermag wat
hulle eie broers en vaders op die
grens doodskiet.

Watse vryheid is dit die waar
voor Swapo nou al vir meer as 24
jaar in 'n gewapende stryd veg
teen die sterkste militere mag in
Afrika? Ons Afrikaners gee dan
vir hulle kos, klere, geld en huise,
Wat wil hulle meer he?

Hoe kan 'n mens glo aan die,

spreuk: I willrather eat bread and
be free than eat cake and not be
free? Watse kak is dit die?

Dan het Swapo nog die ver
metelheid om te se dat die kom
muniste beter is as aparte
ontwikkeling.

Kan hulle dan nie besef dat
jou helepersoonlike inisiatief om
geld te maak en na iets beters te

, strewe deur onselfsugtheiden on
gewetenloosheid nie onder In
kommunistiese bestel .toegelaat
wordnie? ,

En nou kom hierdie wit seun, '
gebore en getoe (en so ook sy
vader)enverkoopsyidentiteiten
voortbestaanen vereenselwig hom
met hierdie swart moordenaars
en kommuniste.

Hy is dan so 'n mooi gawe
intelligente advokaat. Nogal in
1971 'nluitenant gewees in die
Weermag. Sy moeder, Johanna
Jacoba van der Merwe, kom dan
uit die beste geledere van die
Afrikanerdom, Sy vader, met die
grootste plaas, kom dan uit die
"beste German stock"! Magtig
man, hy wasnogal op Paul Roos- ,
gimnasium en op Stellenbosch
en het nogal baie goed rugby
gespeel. .

Hoe kan 'n mens so dom, so
nai'ef, stompsinnig en so 'n ver
raaier wees? Ons moet hom, sy
vrou en twee kinders so 'n bietjie
skrik maak. Dreig hulle telefo
nies so 'n bietjie met die dood.
Gooi sy vrou as onderwyseres uit
die swart skool uit. Boikot as

prokureurs syadvokate-praktyk,
Begin 'n smeerkarnpanje teen sy
persoon in die koerante. Verbind
hom seksueel met 'n paar. mooi
vroue. Gooi hom in die tronk,

, saarn met ander kamerade in
eensame opsluiting. Sleep horn
as advokaat so 'n bietjie voor die
hof op 'n opgediste klag en dan
trek julie die klag later weer terug.
Bel sy skoonma en se vir haar sy
vrou is 'n hoereerder. Beskuldig
hom van rondslapery met anders
kleuriges. Bel sy5-jarige seuntjie
en se vir hom: "Jou pa is mos in
die tronk!"

Hy moet tot sy sinne gebring _
word. Dit is mos nie 'n reg om in, '
hierdie land te bly en te se en te
doen wat jy wil nie - dit is 'n
voorreg! Hy moet oppas - ons "
sluit hom weer toe - en dan ver
geet ons sommer van hom!

'Swapo kan nou maar se wat
hullewil - dat hulle nie teen die
wittes veg nie, maar teen 'n stelsel.
Dat hulle onmiddellik (al vir die
laaste 24 jaar) met SA sal onder
handel vir In skietstaking en in
temasionaal erkende verkiesings
en onafhanklikheid.

Hierdie aandrang op 'n skiet
staking, vrede en verkiesing is in
elk geval weer 'n kommunisties
geinspireerde triek.

Ons kan onder geen ornstan
dighede toelaat dat daar 'n ver
kiesing plaasvind onder nasio
nale toesig nie. Die hele wereld
is dan party dig vir Swapo.

So 'n verkiesing sal net op 'n

boerevemeukery neerkom 
daarom is dit beter dat ons

, boere maar self toesig hou
indien hulle dan nou 'n ver
kiesing wil he - maar dan ook
net sonder Swapo-deelname.

Verbeel jou hierdie kom
, muniste dring nogal aan op 'n

demokratiese verkiesing! Here,
hulleweet nie eens wat de

- mokrasie beteken nie! (net ons
weet).

Daarom moet ons alles in
die,"stryd" werp - om te vermy
dat hulle deelneem - indien
ons weI besluit om eendag 'n
verkiesing te he. Miskien is
dit in elk geval beter om 'n
Unilateral Declaration of In
dependance uit te roep sonder
'n verkiesing.

Dan gee ons sommer gou,
vir 'n paar van hulle 'n bietjie
geld, whiskey en 'n Ministers
pos. Hulle stel in elk geval net
daarin belang om te suip, 'n
sonbril te dra en met 'n pak
klere en 'n radio rond te loop.
Die wereld is dan tevrede en
alles is hunky dorie.

Die hele Rooi Gevaar is
dan opgelos, ons as aggres
sors maak dan net vrede "by
the gunpoint" met almal om
ons - en ons kan dan rustig
voortgaan met onse Christe
like parallelle en aparte
ontwikkeling.

God straf Swapo - want
Swapo en die wit seun weet
nie wat hulle doen nie.
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cal Industries" in Holland.
"Dieoplossing lykvir mynaeen

vim bewusmaking sodat druk op
die owerhede uitgeoefen word om
die gemors skoon te maak. Nou is
dit 'n geval van 'passing the buck',
en niemand doeneintlik iets nie,"
se Albertyn.

By 'n ander giftige afval-terrein .
is daar groot vrees dat met die
komende reenseisoen die Umsin
dusi- en Umgeni-rivier vergiftig
sal word., . '., . '.,

'n Boer op 'nnabygeleeplaas het
gesien hoe die afvaldromme gestort •
is,hoekruiptrekkersditin loopgrawe

. platgedruk en die giftige vlooistof
in die' grond weggesink het. .

Die koste om die dromme teo
verwyder en die grond te ontgif, sal
konserwati~fgeskat, R250 000 koso

Mense, insluitend swanger vroue,
woon so naby as 50 meter van die
afvalhoop.Die dampe pia hulle reeds,
maar die volle impaksal eers met
die komende reens gevoel word.

Die mense wat in,die omgewing
woon, stap intussen ongesteurd by
handgeverfde bordjieswat hulle teen
die gevaar van die afvalhoop waar
sku, heen en weer na die groot pad.
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Die gebied tussen die dorpie St Lucia en die Cape Vidal~vakansie-:
. cord waar titanium ontgin gaan word .

gedreig het om homself insolvent te
verklaar. Dit sou toe R150 000 gekos
hetorn die afval te verwyder. Albertyn
skat dat dit nou maklik. twee keer
soveel sal koso , .

.Die afval is veronderstel om na
Johannesburg vervoer te word, omdat
daar die enigste plekis waar die soort
afval verwerk en gestoor kan word.

. Hoe het die afval daar gekom?
"Mcnse soos Shaik koop die

.afvalstowwe van verf- en drukkers
maatskappye en verwerk dit verder.

- Die gifafval wat hy nie kan gebruik
nie, is veronderstel om na professionele .
afvalverwerkers te gaan. Omdat dit so
duur is, stoor hulle dit eerder onwettig
op hul plase.

Die afvalstorting het nie net, soos
die SAUK beweer het, 'n "geloka
liseerde" uitwerking nie. Vermoede
lik is claarelders in Suid-Afrikasoortge-
lyke onwettige afvalhope. .

As na van die adresse wat op som
mige van die dromme aangebring is,
gekyk word, neem dit egter 'n interna-
sionale komponent aan. .

Die oorsprong van party van die
dromme lees "Morton Chemical Neth
erlands", "Dow Chern" in Zurich,
Floridaen Michigan, en "Stahl Chemi-

• • • • • ~ • , • • • .., • .. .. t .. .. .. •

_ , • • • I ~ f • • • • ,. .... -t ,,_. • , '

volle gevestig kan word.
Die Sr Luciameer is die grootste

strandmeergebied in Afrika; Strand- .
mere, .waar die see en varswater
ontmoet, is uiters gevoelige ekosis
teme. As ondertekenaar van die
Ramsar-verdrag het Suid-Afrika
onderneem om die gebied met be
sondere sorg te beskerm.

Afgesien van die natuurskoorr is
die gebied rykaanrietbokke, seekoeie,
buffels en selfs swart renosters,

Die inwoners van die St Lucia
vakansiedorpie is bekommerd dat
hulle hul geskatte R50 miljoen per
jaar aan toerisme kan verloor indien
die ontginning oor twee jaar begin:

Is daar nog enigsins iets te se vir
die ontginning van die duine? .

Altesame R1 000 miljoen oor 20
jaar vir die regering.

En R5 000 miljoen vir RBM; ,
Die gevolge? 'n Verkragte stuk

aarde wat nooit weer sal herstel nie.
Skrelik kry 'n natgereende voet-

. slaner in Zoeloeland se woorde aan .
ons betekenis: "Dit lyk vir my na 'n
'quick buck' en die regering gaan
wragtig daarvoor val."

........ '"...

Albertyn se dat die owerbede ter
dee van die terrein bewus is.

Van die gif moot reeds in die grond
water teenwoordig wees, omdat bale'
van die dromme waarin die giftige.

, afval gehou word, besigis om deur die
-poreuse grond opgesuig te word.
Sommige .dromme is tot bars tens
opgeswel in die son.

'n Swaar chemiese reuk hang in die
lug. Op een van diedromme is die
waarskuwing aangebring: "Warning!
Harmful if inhaled. Overexposure can
caus~ liver damage".
, Plek-plek begindiedromme oopbars.

'n Wag wat besig wasom die lekke met .
'n gewone tuingraaf toe te gooi, ;wou .

. nie met ons praat nie.
Sy voorganger is in die pad gesteek

omdat by met Earthlife gepraat het.
. Die ontslaande wag se sy baas, ene

Shaik, het hom eintlik 'n guns gedoen
om hom weg te jaag.

Hy moes sonder enige beskerming
tussen die dromme werk. Hy se die·
gifstowwe het hom sick gemaak. Hy
hetopgebringen sy velhet in 'n vreemde
aknee uitgeslaan.

Die terrein is 'n jaar gelede ontdek.
Pietermaritzburg. se stadsraad het
geweier om Shaik tevervolg omdat hy

Oor twee jaar kan die ongerepte duine tussen die St Luciameer en
die Indiese Oseaan 'n miernes van mynbedrywighede wees

Pietermaritzburg se bynaamvan "Sleepy
Hollow" na "Smokey Hollow" veran
der.

. Hul grootste prob1eem Ie egter by
die giftige afvalhope. Die vier terreine
is almal op die plase van afwesige.
landhere. Inal die gevalle is daar as

. gevolg van die groot behuisings~

probleem in die townships, groot groepe
plakkers in die omgewing van die
afvalhope. " _. .

In al die gevalle het-die afvalhope
reeds die waterbronne van die ge
meenskappe vergiftig omdat die regte
maatreels vir die berging van giftige
afvalstowwe nie gevolg is nie. Dit lyk
ook asof die owerhOOe nie van plan is
om dit af te dwing nie.

Indien giftige stowwe teenwoordig
is, moet die dromme volgens wet op
beton gestapel wees, die gebied moot
afgekamp wees met veiligheidsomhei
ning, dit moet' met spreiligte verlig
wees, en 'n voltydse wag moet dit
patrolleer.

By geen van die gebiede word
naastenby aan die vereistes voldoen
nie. Die naaste wat daaraan gekom is,
was 'n balfhartige menshoog-heining
wat halfpad om die afvalterrein ge
span is.

tegroei wees om weer te herstel.
Die ontginning gaan die sub-op

pervlakstrukture ook verander. Dit
sal die vloeipatrone in die duine en
die waterryke vleie beinvloed. 'nMeer "
ingrypende invloed sal deur die in
pomp van water in die duingebied
uitgeoefen word.

Dit sal gelykstaande wees aan 'n
bykomstigeZfiurnmreenperjaar- 'n
kunsmatige styging van 80 persent.!
Dit sal veral die struktuur van die
vleigebiede verander.

Die seekantse oewers in die gebiede
wat tans by Richardsbaai ontgin word,
het weggekalwe en in die seegestort,
Dit sal waarskynlik ook.aan die oos
telike oewers gebeur waar dierykste
titanium-neerslag aangetref word:

RBM het mooi beloftes van
"heraanplanting van die natuurlike
plantegroei" gemaak.

In Australieis egter gevind dat die
heraanplantings net deels suksesvol
is - minder as 50 persent van die
oorspronklike plantspesies kon weer

", gevestig word.
. Na .verwagting sal dit 100 jaar .

neem voordat 'n duinewoud weer ten
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Dietydbom.tussendie groenheuwels

vergroot moot word om voorsiening
te maak vir die 38 ton-trokke, wat na
raming elke 7 minute die brug sal
oorsteek as die ontginning eers begin
het. Die rninerale wat aan die ooste
like oewer ontgin gaan word, sal na
die smeltwerke opRichardsbaai ver
voerword.

Dit is maar een van die verande
ringe wat die rnynbedrywighede sal
vereis. 'n Minimum-verhoging van
30 persent in elektrisiteitsvoorsien
ing sal van Eskom verwag word.

Verder gaan dit kraglyne bo-oor
die St Luciarneer kos om by die smal
strook land uit te kom. '

Hoe gaan die ontginning plaas-.
vind?

Die baggertegniek sal gebruik
word - 'n mensgemaakte meer van
250 meter by 250 meter word in die
duine gemaak en met vars water
gevul. 'n Aanlegbagger beweeg
vorentoe en suig die sand voor op en
blaas dit in 'n konsentrasie-aanleg
uit. Hier word 10 persent van die
sand uitgesoek en na die smelterye
vervoer.

Die proses vereis tussen 22 000
en 35 000 kubieke meter water per
dag.

Daarvoor beplan die mynmaat
skappy 'n darn in die nabygelee
Dukuduku-woud - 'n ongerepte en
uniekewoud.

Water sal uit die Umfolozirivier
gepomp word, en volgens Porter
vereis dit 'nekologiese impakstudie
op sigself.

Dit sal 'n onbekende aantal
plakkers, watdie afgelope ses maande
die gebied bewoon, raak.

Die natuurlike vorm van die dui
ne gaan verander word. Die steil
duine kan nie herkonstrueer word
nie en ditsal onmoontlik vir die ryke .
verskeidenheid van inheemse plan-

, , , t I • I I It • , ;

DIE swart inwoners rondom, Pieter-'
maritzburg, wat die afgelope jare
vasgevang is in wrede faksiegevegte
wat duisende lewens geeis het, het nou
boonop die slagoffers van gulsige en

- onverskillige entrepreneursgeword wat
vinnig geld uit giftige afvalstowwe
probeer maak.

Vrye Weekblad het vandeesweek
minstens vier giftige afvalhope in die
omgewing van die Natalse hoofstad
opgespoor. By een van hulle Ie 6 000
dromme vol giftige stof..

En elkeenvan hulle is 'ngif-tydbom
wat binne die volgende daelean ontplof
en nog meer menselewens kan eis. Die
inwoners se water is reeds besoedel,
mense wat daarmee in aanraking kom
braak en kry veluitslag en kan perma
nente meren lewerskadeen selis kanker
opdoen. '

"Ons g10dat daar nog talle van die
gifhope is. Nie net hier nie, maar ook
in die res van die land. Dit is maar die
spits van die giftige afvalhoop," se die
streeksvoorsitter van Earthlife, Chris
Albertyn.· ,

Die ekologiegroep staan aan die
spits om die onverskillige berging van
gifafval te beveg. Hul bewusmaking

.van aIle vonns van besoedel!ng het

Nou pak Groi
en Geldmek

begin.
REM is 'n filiaal-maatskappy wat.

onlangs deur die Kanadese Quebec
Iron and Titanium/Feret TitaneInc
(die hoofaandeelhouer) aan RTZ
Corporation in Engeland verkoop
is. Die Suid-Afrikaanse maatska
ppye Gencor en Ou Mutual is ook
aandeelhouers, Die produk word
egter steeds na Kanada uitgevoer.'

RBM is in besit van die pro
spekteerhuurkontrak en he!
regstreeks by die adjunk-minister
van Mynwese aansoek gedoen om
die mynhuurkontrak wat hulle sal
toelaat om met die ontginning te
begin. In Suid-Afrika is dit byna
outomaties dat die mynhuurkontrak'

. toegeken word indien die houer van
die prospekteerkontrak minerale
ontdek.

RUM se dat hulle die Suid-Afri~,

kaanse regering RI 000 miljoen in
direktebelasting in die saksal bring
en self R5 000 rniljoen rykersal
wegstap. .

Met Suid-Afrika se ekonomie SODS

hy is, moot dit baie aanloklik vir ons
regering wees om aan die mynmaat
skappydie groenlig te gee.,

Hoekom maak dit die groen-.
gesindes dan rooi sien?

Ian Porter van die Natalse Par-i
. keraad se navorsingspan by St Lucia~

het 'n sombere prentjie geskets van
hoe die skilderagtige deel van Zoe
loeland gaan lyk indien die regering .
RBM gaan toelaat am die duine te:
ontgin.

Die gebiedwat ontgin gaan word.
- die landengte wat die meer en die
Indiese Oseaan skei - is ryk aan in-:
heemse plantegroei wat die duine
bedek. Dit strek vanafdie St Lucia
dorpie tot teen Cape Vidal, 25 kilo
meter verder noord.

Die brug oor St Luciameer sal

---------....;;,,--------------------~----..;.....;---~-------------.

.DIE St Lucia-estuarium, diegrootste
in Afrika en die oudste natuurreser-:
vaat in Afrika, gaan dalk binnekort
die toneel wees van mynbase wat
handevrywend staan en toekyk hoe
hul toerusting gaan help dat hulle die .
monopolie oor titanium - wat ge
bruik word in die vervaardiging van
rniliterevliegtuie en plofkoppe - in
die wereld gaan verkry.

Bewaringsbewuste Suid-Afrika-
ners het die laaste paar weke kennis

"gegee dat hulle dit nie goedsmoeds
gaan aanvaar rue. Intensiewe stem
mingmaking en 'n landwye protes
het die week tot gevolg gehaddat
Richards Bay Minerals (REM) besluit
het om eers 'n behoorlike studie te
doen oor presies hoe die waardevolle
kusstrook bemvloed sal word..

REM het vroeer'n dringende aan
soek gedoenom die kusduine aan die
oostelike oewers van die St Lucia
meer teontgin. Hulle wIIhul huidige
operasie in so 'n mate uitbrei dat

. hulle die wereld se titanium-mark
domineer; Om dit reg te kry, moet
hulle reeds in 1991 met roduksie

. .

Die strydom die
oorlewing van een van.

Afrika se mees
tengerige ekologiee is
besig om in 'n toets vir
. die regering se

verbintenis tot die
bewaring van die

omgewing te ontwikkel.
CHARLES LEONARD
het gaan ondersoek
instel en sommer by

Pietermaritzburg
aangery waar die

storting van giftige .
afval nou ernstiger blyk

te wees as wat eers
gemeen is. CEDRIC

NUNN van Afrapix het .
sy kamera

saamgeneem

Een van die bekommerde gesinne wat skaars 50 meter van een van die gifafvalhope woon. Inlas: 'n
., Waarskuwing op een van die opgeswelde dromme wat giftige afval bevat

• i' ". I-
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Ongelukkig is dit
nie 'n rolprent nie
DIT voel asof 'n mens die stel van 'n wetenskapfiksie-rolprcnt betree as
jy die plantasie op Mattison's Hill buite Pietermaritzburg instap: daar
hang 'n onbeilspellende skerp chemiese reuk in die lug; plek-plek is
borne ontwortel deur ontploffings; daar naby Ieoopgebarste dromme;
vreemde dik gestolde vloeistowwe in pers, groen, maroen, geel en
oranje Ie in groot plasse langs die dromme; in bedekte loopgrawe van
oor die 100 meter lank is nog dromme; die.omgewing is swart geskroei
en bedek met geel as; en van die jong borne se stamme is verwronge.

Ongelukkig is dit nie 'n rolprent nie, maar die barde en ontstellende
werklikbeid van nog 'ngeheime en potensieel dodelike giftige afvalhoop
wat naby Pietermaritzburg ontdek is.

Lede van die ekologie-groep Eartblife Natal bet dit twee weke gelede
ontdek toe 'n plaasvrou in die omgewing laat weet bet van 'n snaakse
reuk. Daar word geskatdat daar ongeveer 3000 dromnie in 'n plantasie
wat aan 'n afwesige landheer behoort, begrawe is. .

'n Brand in die plantasie het van die dromme, met bul die giftige
afval, laat ontplof en die skrikwekkende vonds ontbloot.

Die voorsitter van Earthlife Natal, Chris Albertyn, se die afval bevat
lood, kwik, kadmium en chroom.

"Dit is hoogs giftige metale wat sleg is vir jou gesondheid. Dit kan
nier- en lewerprobleme veroorsaak en selfs breinskade by kinders tot

· gevolg he."
Die plantasie is skaars 500

meter van die boof-oliepyplyn
tussen Durban en Johannesburg.

. Die terrein is op 'n heuwel
en van die giftige afval- wat na
raming reeds drie jaarop Mat
tison's Hill begrawe Ie - moes
lankal reeds in die grondwater
ingedring het. In die nabygelee
vallei, wat ironies genoeg as
"Ideal Valley" bekend staan,
woon talle swart plakkers.
Onder die mense is vlugtelinge
wat uit vrees vir bullewens uit
die geweldgeteisterde townships
in Pietermaritzburggevlug het.

In die reenseisoen kry die
·mense bul drinkwater by. 'n
fontein aan die onderkant van
diebeuwel.

Om dinge te vererger, het
talle mense in-die omgewing
intussen van die dromme by
die afvalterrein gaan haal en
nadat hulle die afval uitgegooi
het, gebruik hulle dit om reen
in op te vang. Om die meeste
huise in die vallei staan tot vyftien
van diegesogte dromme. Nirut
kos die dromme tot R80.

By een van die huishoudings,
waar . kinders . met die hel
derkleurige afval-koeke speel, -
vertel die 45-jarige Leonard
Ngubane dathulle heeltemal onbewus is

~ van die gevaar wat die gebruik van die
·dromme inhou. , .

"Niemand bet ons vertel dit is giftig
nie," se by. Rondom sy buis staan vyftien

. van die dromme, Met 'n kontrepsie wat
aan geute van die dak af gekoppel is, dien
die dromme as tuisgemaakte watertenks.

"Dromme soos die is nie maklik om in
die hande te kry nie," se Ngubane. Hy
woon reeds' drie jaar in die vestiging.
Hulle bet geboor toe die' vuur in die
plantasie was. Daar was groot ontplofTmgs
gewees, se hy., .' '.' .

Die dromme is so twee-driejaar ge~

lede daar begrawe. Hulle weet egter nie
.wie die man was wat dit gedoen het nie,
vertel die inwoners. .

Van die kinders bet borsprobleme, se
Ngubane.· .' .'

. Daar kan egter nie met sekerbeid gese
word dat dit die gevolg van die afval is
nie, se Albertyn. Earthlife gaan binnekort
dokters na die omgewing bring om die
mense te ondersoek.

'n Groot verpakkingsmaatskappy bet
intussen belowe om die dromme binne
die volgende week met nuwes te vervang.

"Dit is 'n tydelike, dog wclkome
oplossing," se Albertyn. "Die verantwoor.
delikheid Ie egter by die staat. Die mini·
mum wat hulle kan doen, is om die ter.
rein en die ander drie wat reeds ontdek is,
heeltemal skoon te maak.

"Ek is bang dat bulle die mense nou
gaan verwyder, inJ>iaas van die giftige
afval." '. ' ..

- ......
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Jande met beperkende staatsin
menging indie ekonomie,met wette
en regulasies wat ekonomiese
aktiwiteit en inisiatiefaan bande Ie,
en met swakonderwysen opleiding
stelsels en 'n gevolglike tekort aan
geskooldearbeid,ekonomies gedoem
is," se Trost Bank.

Ekonomiese agteruitgang
onvermydelik

Ekonovisie kom tot die slotsom
dat indien die vorige tydvak van
ekonorniese diskriminasie, staatsin-

'menging en allerlei kunsmatige
beperkings opekonornieseaktiwiteit
en produktiwiteitvoortduur,verdere
ekonorniese agteruitgang onvermyde
lik is.

"Om die horlosie terug te draai,
kan die land uiteindelikverdoemtot
.'n bodemloseput vanmassa-annoede,
met die hongersnood, hoe bevolk
ingsgroei, rnisdaad en geweld wat
daarmee gepaard gaan"..

1960 1964 1988

'Botswana 100 670 750

Suid-Korea 100 460 580

Taiwan 100 . 460 ' ,550

'. Portugal ,100 270 300.

Brasilie 100 240 270

Israel 100 200 ,220

Meksiko 100 190 1.70

Suid-Afrika 100 140 135

Malawi 100 140 1'30

Kenia 100 130 120

ale groeipatroonal hoe meer "inten
sief' geword het, met die klem op
gesofistikeerdeprodukte soos reke
naars, supersoniese vliegtuie, huis
houdelike toestelle en gevorderde
kommunikasie-toerusting.

Die rol van verskeie privaatsek
tor-dienste (soosbankwese,verseker
ing,konsultasie-diensteen toerisme)
het oak toegeneem.

"In hierdie tydvakis kundigheid,
geskoolde arbeid en die ontwikke
lingenbemeesteringvangevorderde
tegnologie van die uiterste belang.
Die besef het ook vinnig ontwikkel
datdiesoortgroeipatroonewe afhan
klik is van die inisiatief en krea
tiwiteit van klein entrepreneurs en
sake-ondememers as van groot,
burokratiese organsisasies..

"Die doeltreffende en akkurate
oordragvaninligtingbinnedieraarn
werk van vrye markte het ook al
belangriker geword in die interna
sionaleekonomiesewedloop.Gaan
deweg het dit duidelikergeword dat

EKONOMIESE groei in Afrika het herstel in 1988 in teeIistelling met die
algemene siening dat die kontinent in 'n onherstelbare negatiewegroeifase
vasgeklem is. '
. Tog het per kapita inkomste 15persent laer geblyas 'n dekadegelede, het
die Wereldbank verklaar. In die bank se jaarverslag word geraam dat daar
verlede jaar 'n groei van 3 persent bereik is teenoor 1,4persent in 1987. '

Die herstel, wat deur die meesteAfrika-state gedeelword, is toe te skryf
aan goeie weersomstandighede(met 'n gevolglike positiewe invloed op die
landbou),verbeterdehandel (veraldeurskenker-gefinansierdeinvoere) endie
toepassingvan ekonomiese hervorming. In die gevaIvan Zambieis dit veral
sterk gesteundeur goeie handelsooreenkomste; .. ,'" , .

~aar omdat bevolkingsgroeimeer,wasas inkomsteper kapita, het inkom-
ste 10 1988 met 0,4 persent gedlla!., ' ...C' '.:' ,I ' ,~

Heelindrukwekkendis die feitdat die state van suidelikeAfrika die eerste
keerin 'ndekade 'npositieweperkapitagroei ondervindhet, verklaardie bank.

~erel~wyd is~'~ su:rk op~e~ng op handelsgebied te bespeur wat 'n
goeie basis skep vir die liberalisering van handels-ooreenkomste sedie
Wereldb~.Ge'industrialis~rdelandeh~t 'n groeikoersvan 4 persent getoon
teenoordie 5 persent van middel- en lae-inkomstelande,Die totaleomset van
wereldhandel het in 198&. met 9 persent toegeneem..',', '.' ','.' " ;'.' .' •

VryeWeekblad, 22Sepie~~ '1989
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'n Internasionale vergelyking

Afrikastate toon
ekonomiese herstel

ding nie,
"Die ekonomiese onderdrukking

~van die swartmensein SA, wat indie
koloniale tydperk begin het en vir
driekwart van die twintigste eeu
voortgeduur het, sal tot in die vol
gende eeu vir die SA ekonomie en
welvaart van alle Suid-Afrikaners 'n
blok aan die been wees. Die meeste
swart kinders war in 1970gebrek
kigeonderwys ontvang het, sal indie
jaar 2015 steeds deel van die SA ar
beidsmag wees," meendie TrostBank
In. hul oorsig.

'Produktiwitelt in tru-rat
Die onderliggende rede vir die

ekonomiese vooruitgang van lande
soos Taiwan, Brasilie, Portugal en
Botswana oor die afgelope paar :
dekades,isverbeterdeproduktiwiteit
in die totale sin van die woord, vol
gens die Ekonovisie-verslag:

"Hierdie lande het deur rniddel
vandoeltreffende ekonorniese bestuur
daarin kon slaag om die algehele '
benutting en produktiWiteitvan die
ekonomiese bronne engeleenthede
tothullebeskikking in 'n snelle tempo
teverhoog. Hierbywordfaktoresoos:
kapitaal, ,arbeid, natuurlike>.
hulpbronne, entrepreneurskap,
tegnologie, ligging, klimaat en in
ternasionale markte ingesluit

"Suid-Afrika, wat relatiewe ekon->" '
omiese agteruitgang beleef het, het
klaarblyklik minder sukses gehad
metdie bestuur,ontwikkeling en be
nutting van ekonomiese bronne en
die verbetering vannasionale pro
dnktiwiteit.

"Dit kan hoofsaaklik toegeskryf
wordaan die feitdatdie internasion-

86848280

, Suid-Afrika \

'n Terugkeer in die rigting van ekonomiese
diskriminasie kan nie bekostig word nie. Enige

ekonomiewat onder die las van oormatige
staatsinmenging en beperkende wette en

regulasies gebukgaan, is gedoem.

"Die totale produktiwiteit en'
welvaart van die Suid-Afrikaanse
ekonomie het hierondergely,soos

onderdrukking

Die prysvan
swart

aangedui in die feit dat die. gesa
mentlike produktiwiteit van kapi
taal en arbeid in 1987 laer is as in

: 1970,en diegepaardgaande stagna
sie in SA se vervaardigde uitvoer,
uitgesluit wapentuig, in die sewen
tiger-en tagtigerjare,

. "Suid-Afrika het 'nduurles geleer:
'n menskanniedieekonomiesepro
duktiwiteit endeelnarne vanchiekwart '
van diebevolking kniehalter en steeds '
verwag om internasionaal mee te

787674

Arbeidsproduktiwiteit
(lndeks .1970 = 100)

7270

200-

1501.c:t::~~4:::=~=1::t::ri1100

50

500

, 450.

400 .

350

300

. 250

SUID·AFRIKA betaal vandag
die prys van die. kUnsmatige
beperkings watditdie afgelope
dekades op swartmense ingestel
het,

Meer asdriekwart vandieland
se arbeidsmag isverbied omtot
sekere beroepsvlakke te vorder,
die voorreg van stedelike eien-
domsbesit enhuiseienaarskap is k · .
hulle o~tse, hulle is verhinder e' onoffileSeom kapitaal op te bou en effek- _ "
tiefverbied ominisiatief aandie
dagte Ie, ondememings opterig
en sake op formele en informele
vlak te doen. .

Diegrootste enkeleprobleemwas
dieverwaarlosing vanswartonderwys
en opleiding totdie rniddel-sewen-.
tigerjare.S6 lui 'n onlangse verslag
van Trust Bank se Ekonovisie-oor
sig.

Dit stel voorts dat die langter
myn-gevolg hiervan '''n ernstige
strukturele tekort aan hoevlakman
nekrag en 'n onderliggende pro
duktiwiteiisprobleem in die SAeko
nomie" is. Prof Jan Sadie van die
Universiteit van Stellenbosch het
onlangs gegewens vrygestel wat
daaropdui dat minder as 10persent
vandieSuid-Afrikaansearbeidsmag

SAKEBLAD

uit hoevlakmannekrag bestaan,ver
ge;eke met bykans 25 persent in
,\' .terse lande. ' .

Ditword as kerniede aangevoer .
vir die feitdat dieproduktiwiteitvan "

, die Suid-AfrikaansearbeidsmagoOI
die afgelopetwintig jaar .as geheel
met slegs40 persenttoegeneemhet,
vergeleke met75persent in dieVer~
enigde Koninkiyk,l00 persent in
It;·,'ie, 125persent inTaiwan en 375
pc.sent in Suid-Korea, '
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Onder redaksie van
KOOS PRINSLOO

AmpieCoetzee: :

, .Marxisme en die
Afrikaanse Letterkunde

(UWK)
, '

:', R6.90 + R1per pas, .

'Andre Brink en JM
Coetzee: :

'A Land Apart (Faber &
Fab~r)

R33.00+.R1per pos

Andre Letoit:

SUidpunt.JazZ~(HAUM-:
Literer) , ..

R22.00 + R1 per pas

Breyten Breytenbach:

Memory of Snow and of
Dust (Taurus)'

R40.70 + R1 per pas

Besklkbaar In ons
boekwlnkelln die Swazi

Plaza Mbabane Swaziland.

Skryf aan Robin Malan of
Anne Salelwako

, Posbus A456 Swazi Plaza
; , Mbabane Swaziland

Tel 45561

~..en so Iyk ,hynou

duidelik gestel, het ek aanvaar nie
omdat ek myself tuis voel binne die
Akademie se sfeer nie, maar omdat
hy 'n prys is wat vir my 'n bepaalde
mistiekekwaliteit gehad het, omdat
mense soos Opperman en' Karel
Schoeman en Etienne Leroux dit
gewen het. En die prys moes vir my
gedemistifiseer word. En dit het nou
gebeur, which is a very private proc
Cess, maar ek moes eerlik met my- ,
self wees om dit te doen. Ek bedoel, ,
jy vat nie die Hertzogprys vir die
geld nie. Dis fokol geld. Daardie
tweeduisend rand het ek gebruik om "Gekneldheidvan sekere skrywers.
my vrou saam met my te vat. Hdlle Ek sluit myself daarby in. Ek dink 'n
het nie vir haar betaal nie. mens moet oppas in hierdie tye waar

"Ons Afrikaners is nog baie vas daarsoveeldringendheidis, vir ideo-
aan die mistieke opvattingvan die logiese suiwerheid. Almal probeer
skrywer as romantiese, onbeholpe, om hulself ideologies los te maak van
wereldvreemde mannetjie wat agter al die nonsens, van al die besmet-

hamer hom.EIke toespraak wat jy" in 'n kamertjie sit en tekste skryf. 'n likhede. ,
, maak, besmet hom 'n bietjie, Op 'n- Mens moet besefdis arnper die 21ste , "Ekhoor by baie skrywers dat
stadium moet 'n mens besef, nou eeu. Maar miskien is dit nie 'n goeie hulle so gekneld voel deur hierdie
moet jy terugtrek en kop neersit, idee dat ons weer ocr die Hertzogprys hele stryd in hulleself.. Moet hulle
weer kreatief wees. praat nie. I've had enough as well ..." skryf oor die struggle? Is hulle los

"Ek voel 'n verantwoordelikheid Rlanallotha, 'nletterkundige van genoeg? Is hulle vry genoeg? Ishulle
teenoor my tekste,': as hulle eers Zoeloeland, het onlangs oor Van links genoeg? '
gepubliseer is, om so in 'n bemark- Heerden geskryf dathy'die kroon- , "Hulle spandeer soveel energie
ingsposisie in te gaan. Dis nou maar' prinsisvan diejaretagtig, maarnie om daaroor te praat, in kolomme van
hoe ek inmekaar sit 'n omstrede skrywernie. die openbare pers te skryf. Hulle

"Maar die interessante ding is" "En miskien het d(t die toeken- moot daardie energie eerder gebruik
hoe meer ekdit doen, hoe meer voel nersvanAfrikaanse literatuurpryse deur na 'n teks toe te gaan en deur die
ek verlm6g aan daardie leks waarmee aangegryp. Virhullewas hy 'n 'vei- proses van skryf, ontslae raak van
ek op die oomblik besig is, hoe meer ' lige' skrywer, die diplomatiese en daardie ghosts, dit exorcise. (Afri-
verlang ek om weer te kan skryf, Ek stabiele verteenwoordlger van 'n kaans het nie 'n woord vir exorcise
kan nie nou vandag wag on terug te dekade metvelelitertre hoogtepunie, nie, voeg hy ingedagte by.)
gaan Graharnstad toe nie en te gaan ell ook nie 'n rebelse ot radikaie "Sekere verhale, soos byvoorbeeld
werk aan my roman nie. Sodis 'n vernuwernie,'·slcryfBotha.Hoevoel 'My Afrikaner', embarrass my nou.
snaaks ambivalente soort van ding." hy daaroor? Maar ek rnoes deur daardie proses'

Toe die herrie oor die aanvaar- . "Die kwessie van die 'veilige ", gaan."
dingvandieANCseboikot-beginsel skrywer', disvirmy'nbietjievreemd. ' Hoekom TnQtlk daardie verhaaljou
bydieVictoriaval in dieperslosbars, Ek hou van haar ontleding. Ag; dis ' verlee? ,
het ValtHeerdenges«: "Ekvoelmy niksnuuts nie, maar sy stel die trends "Hy is nie genuanseerd genoeg,
niebedreig deur dieboikot-dokument sover mens dit kan doen sonder om nie. Ek wonder of hy nie 'n Swari
nie; inteendeel, dit skep vir my'n kunsmatig te wees terwyl mens nog Gevaar-verhaalisnie. Eksal hom nie
nuweruimie:"Soekhymeerruimte? binne die tyd is..." ,nou so geskryf het nie,"
Wil hy weg uitdie kalklig,weg van ,Behalwe datsy nieLettie Viljoen Dan is daar niks meer te vra of te
'n soon Etienne vanHeerden/'back- (skrywervan "Erf')er:ens noemnie.: se nie, en asof op "cue" trek 'n koor
lash"? " . "Lettie Viljoen word nerens van stemme indie Chinese restaurant

"Ekhet gehoor mense wilnouhe genoem nie.Tohn Kannemeyer ig- .. .los met "Laat heer u seen op hom
ek moet die Hertzogprys teruggee. noreer vir Lettie Viljoen. Dis 'n ding "daal.~."; eers in Engels, dan in Afri- '
Wat vir my 'n vreemde ding is. Om wat vir my vreemd is. Jy weet, 'n ou kaans.
dit te doen, gaan jy jou eie proses soos John Miles wat so onderskat . Van die, bandmasjien wat alles
ontken. -Daardie prys· het ek baie word. Dis baie interessant die hele pligsgetrou opneem, weet hulle niks

• - kanoniseringsproses. Wie' sneuwel. nie. ' '
Wie sneuwel nie.

"Maar om te se ek was veiligvir
die ATKV wat "Liegfabriek" betref,
Dit was vir die ATKV 'n traumatiese
ding. Eerstens oor die debat wat nou
gewilde prosa en wat ernstige litera
tuur is; wat my betref 'n nie-debat,
Weer eens' is dit tipies Afrikaans,
Ons wil alles in 'kategoriee indeel. '
Ek bedoel, in Amerika word ernstige
skrywers gewild gelees. Dis vir my
'n kunsmatige ding.

"Tweedens is dit vir die ATKV,
nou moeilik met dietoespraak wat
ek destydsgemaak bet met ''Toorberg''
oor die noodtoestang. Dit was vir die
ouens tough gewees. Die bekronings
plegtigheid (van "Liegfabriek") was
so 'n contained· ding. Net Francis
Galloway (van Sensal, wat die prys
adrninistreer) was daaren die ATKV-
ouens met hulle gades. Daar was nie
persmanne nie. So, hulle was bang,
vir 'n ding. '

"Ek dink nie ek, was vir, die
Hertzogprys 'n veilige keuse nie. Ek
het agterna gehoor, van 'n,lid van die,
Akademie wat op Stellenbosch woon, '
dathulle totdieaand twaalfuur gede
batteer het, omdat hulle geweet het
ekhettweejaargeledebedankweens,
PW Botha en vermoed hetdaar sou
probleme wees met die aanvaarding
daarvan. So die veilige keuse sou
Elsa Joubert gewees het.
'. '''Dam was ander veilige keuses'
vir die ATKV-prys. Oor die CNA
prys kait 'n mens sekerlik 'se dat 'n
kortverhaalbundel is nie altyd 'n veilige
keuse as dit opgeweeg'word teen ,:, ~
genre van die roman nie. Ek dink dis
bietjie van 'n glib statement (van
mev. Botha)." ',". ,

Wiljy ietsmeerseoordiegekneld
, heid van sekere skrywers?

Etienne van Heerden toe..•

om as skrywer op te tree, as
skrywersfiguur. Jy moet skaamte
oorkorn, jy moot daardie instink om
in 'n teks te gaan wegkruip, moet jy
letterlikondertoe dwfng en as skrywer
optree.

"Ekdink regtig ons is lil rneer
bewus, ons as skrywers, dat ons
werklik as kulturele agente nogal 'n
magsposisie het, OOt ons 'n sekere
constituency het, dat 'n mens half 'n
verpligting het om in die openbaar '
daaroor te praat en bietjiedie nate te
laat wys, van die manier waarop die
skrywer ingelyf is by sekere strukture
en om in die proses ook nie skaarn
te wees om jou eie proses bloot te Ie
nie; Daardeur beteken jy nogal vp- ,
ander mense baie, '

"Die laasterukdinkekhetekmy ,
binnevleisies gewys.wan my bin
nearm, van my eie proses van
ontwikkeling. Vrywording is 'n

,proses. Ek dink baie van ens skrywers
sit met daardie spanning. Daar is
soveel skrywers wat kla dat hulle
niekan skryf nie, dat hulle ideolo
gies geknel voel. Maarons moet nie
skaam wees omdaardieproses bloot

. te Ie nie, om te ontwikkel nie.
, "Terselfdertyd dink ek 'n mens

moot baie, baie waaksaam wees oor
jou kreatiewe ego. Dis 'n verskriklike
brose ding. En eIke prys wat jy kry,

Die (on)mag van taal
DAAR is 'n bekende argument van Met Arendt sou ek nie in geding langs 'n omweg, riIetafories of sim-
George Steiner, wat heel drarnaties wil tree nie omdat haar beskouing op bolies - onder woorde te bring. '
uiteengesit wo~d in sy artikel oor die vlak van die psigologie Ie, waar Kan in mens meegaan met die
Schonberg se "Moses undAron" in' ek onkundig is. Maar Steiner'praat oortuiging dat daar' gebeurtenisse'
"Language and SlIence". Gestroop ,oor ietSanders. Steiner praat oor die tussen mense is - of kan wees - wat ,
van sy subtiliteite enerudisie, korn vermoe van taal om 'n ervaring te, in beginsel nie deur taal bereik kan '
die argument daarop neer dat die beskryf en sin daaraan te gee. Sy word nie? As dit die geval is, vera!
gebeurtenisse, van die Tweede, argume~tasie is brlljll!'t" maar vir, die moontlikheid om die gruwels te'
Wereldoorlog, en spesifiek die uit- my oJ> die ou end erg op die Spits verstaan en te interpreteer, om sin ' ,.
wissing van die Jode, tot die ban- gedryf en selfs immoreel. daaraan te gee. Want dan is daar'it -
krotskap van woorde en tot stilte Hy betop ander plekke aangeroon ", vlak wat blykbaai so onmenslik is
moes aanleiding gee.' hoe die ideologiese miSbruik van' dat die mens like meganisme van

Met verwysing na "Moses und taaldietaalselfnutteloosenonbruik- taaldit nie meertotsy domein kan
Aron" kom Steinberg tot die ge-' baarkan maak. ,< reken nie. :.
volgtrekking dat daar 'n dieper lo~ . Daarmee akkoord: ons siendit Dit: sou ligsinnig wees om te,
gika gelee is in die feit dat die derde eIke dag om ons gebeur. Maar om te beWeefdat dit wat in die gaskamers'
bedryf nooit voltooi is nie. se dat 'n gebeurtenis soos die uit- van Duitsland gebeur h<;t ,- ,of '

Op daardie moment het die ver· , , wissing van die Jode so erg is dat aile Karnbodja, of 'n necklas;e -,maklik '
skrikkings van Nazi-Duitsland die taal verstom, dat dit in' beginsel vir die taal en die literatuur, .•
komponis getref as iets waarvoor ~ anderkant die, grens van taal Ie, is toegangklik gemaak kan word. Die
daar nooit 'n musiek, nooit 'n taal gans iets anders. ,meeste skrywers met.selfrespek sal
kan wees nie. 'In die eerste plek sou 'n menswil daarvoor terugdeins om ligweg te

In haarhoek oor die opkoms vail vra: walter teorie van taal word deur skryfoor iets wat So ondenkbaar en
totalitfu"e stelsels se Hannah Arendt hierdie uitspraak gei'mpliseer? Ek dus so privaat is.
iets wat op die oog af 'n onder. mag dit verkeerd sien, maar dit lyk Maarditis 'npsigologieseennie
steuning is van Steiner sesiening.In vir my asof Steiner steun op die 'n taalkundige feit nie. Vir ons eie
gesprekke met oorlewendes ,van' siening van taal as weergawe, weer- behoud sal ons moet aanneem dat
moordkampe soos Auschwitz bet spieeling of nabootsing van die wat daar gebeur het, tussenmense
ditgeblykdathullevanaf'nbepaa1de., werklikheid. plaasgevind het en as menslike
oomblik geen besef, meer had van Taal ,is teken; taal staan in' 'n aangeleentheid, sy dit met die groot-
wat met hulle gebeur nie. Dit wi! simboliese verhouding tot die ste moeite, deur ons taal bereik kan
byna lyk ascf daar in die menslike ' werldikheid Daaris metanderwoorde w~rd. And~s .}Vqr~ pit m.oeilikom .
gees 'n beskermingsmeganisme is" , reeds in taal's'elf die moontlikheid" jou.V!J9~~~~\~o.e.dlulr,opit'nmate,

wat inw~g tree?J!l.d!e,~. ~ .,geg~ ?'!1.~~~ pi.e.~l~rgruweliks~, .. YllI\ b~kerming tee~ die.herhaling
uit te skakel. 'ervarmg op die een of ander wyse - van sulke gebeurtemsse kan wees.

, • • '. ~ • , 4'. .' ~ ." \ ·i. I .: .• ~ r " ?

Etienne en die bandopnemer
Koos Prinsloo

HYseditneteenkeergedurende
dieonderhoud, binnensmonds en
gemaak gebelg, arnperasof hy
dit bedoel: "AgL haar."En die
magnetiese band Ie dit vas.

Toe die ondeihoud die eerste keer
gevoer is, het hy dit nie gese nie en
het die band ook niksopgeneem nie,
want die bandmasjien het nie ge
werk nie. Die onderhoud moes weer
gevoer word; vroeg Saterdagoggend
voor Etienne van Heerden met die
vliegtuig terug is Grahamstad toe
om 'n plaaslike troue by te woon en
verder te skryf aan sy nuwe roman,
"Die nutteloosheid van sjarrne",

Die paar dae dat Penguin-Uitge
wers hom opgesit het in die Rose-
bank-Hotel in Johannesburg (wat
glo behoort aan die motormagnaat
Albert Wessels, voorheen getroud
met die vermaarde digteres Elisa
beth Eybers) moes hy onderhoude
toestaan (ook aan joemaliste wat se:
"So this is your first book...")om die
Engelse vertaling ("Ancestral
Voices", wat pas verskyn het) van
sy veelbekroonde roman ''Toorberg''
te help bekend stel.

Hy sit daar met 'n koppie koffie
en 'n baard. (Moet tog nie die foto
met die kortisoonkennetjie gebruik
nie, versoek hy. Dis nou die foto
waar hy skoongeskeer is in 'n drie
stukpaken met 'n spekvet glimlag 'n
prys vir "Toorberg" ontvang.) ,

Van Heerden is nie skugter vir
die mikrofoon nie, so lyk dit in elk:
geval. Met die toekenning van die
ATKV-prys vir Goeie Gewilde Prosa
aan "Toorberg" hethy hom skerp

. uitgespreek oor die noodregulasies.
Vanjaar het hy drie keer(by 'n lit~

erere ontbyt in, Pretoria, by die'
ontvangs van die prys, en by die '
Victoriaval-gesprekrnet die ANC) ,

. herhaal waarom hy metvoorbehoud '
die Hertzogprys aanvaar. Die vraag

-dus: Jyhou toesprak.e,jy sithieras
"promotional object", vervreemdit

<jou nie?
"Kyle, dis 'n baie mergelende ding
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versoek is geweier en daar was 'n
groot polisie-teenwoordigheid by
die stadion.

."Dit bewys dat ons nie die mag
het om Soweto te bestuur nie.
Selfs ek moet toestemming vra
am 'n vergadering te hou. Ek het
sleg gevoel dat ek nie iets kon
doen oor die verbod op die ver
gadering nie.

"Op 'n kritieke stadium soos
die, moet ons die waarheid weet.
Die geriewe behoort in elk geval
aan die gemeenskap en hulle
behoort die reg te he. am dit te
gebruik."

Die burgemeester wou nie
uitbrei oor sy ontmoeting met die
ANC in Augustus vanjaar nie,
behalwe. om te se dat "netelige
vraagstukke bespreek is".

Sy teenwoordigheid by die
protesoptog verlede week in Johan
nesburg was nie verbasend nie.
Hy het al op verskeie geleenthede
getoon aan watter kant van die
heining hy eerder sou wou staan.
In sy eie woorde: "Ek sal probeer
am die aard van ons stryd aan
enigiemand te verduidelik en te
laat begryp."

Sy beeld as die "people's
mayor" isverder onderstreep deur
sy pogings omSoweto se
huurkrisis op te los.

Hy het 'n reeks sarnesprekings
tussen die TPA en die SPD vroeer
vanjaar van stapel gestuur.

Dit het 'n nuwe era in ge
meenskapsverset tot gevolg ge
had omdat die owerhede gedwing
is om met populere leiers te
onderhandel. Dit was ook die
eerste keer dat gerneenskapsleiers
bereid was om met die plaaslike
owerhede oor gemeenskap
kwessies in Soweto samespre
kings te voer.

"Hoewelvan die raadslede nie
met hulle wou praat nie, het ek
voorgestel dat ons met die afvaar
diging sarnesprekings voer. Ek
het gevoel dat ons om 'n tafel
moet sit en oor hierdie griewe
praat omdat hulle bestaan. Daar
die griewe pIa my ook.'

Mkhwanazi het onlangs
narnens die "Standing for the
Truth"-veldtog as bemiddelaar
opgetree en die regering versoek
om 'n saamtrek by die Jabulani
stadion in Soweto toe te laat. Die

Sam Mkhwanazi

meester geword het. Hy is dol
oor sokker en het al as doel
wagter vir professionele spanne
soos Moroka Swallows en Black
pool gespeel. Hy is reeds twaalf
jaar getroud en het drie dogters.

Hy beskou sy werk as beperk,
maar tog strategies am swart .
deelname op 'n plaaslikevlak te
bevorder.

"Ons kan die plaaslike ower
hede gebruik tot voordeel van
die gemeenskap op brood-en-
botter-vraagstukke." .
. Mkhwanazi se begrip van die

"beperkte" rol van die plaaslike
owerhede word weerspieel deur
sy weiering om deel te neem aan
die- Nasionale Forum wat deur
die regering beplan is. Van die
Nasionale Forum se hy: "Ek het
besluit om nie 'n lid te word nie
omdat ek meen my rol in burger
like politiek is beperk. Die rege-

.ring moet die nasionale politici
uitnooi.

"Ek verkwalik nie die wat
daaraan deelneem nie, want ek
glo dat verskillende strategiee
nodig is en dat elkeen toegelaat
moet word om sy opinie te lug." .

Sowetose
'people's
mayor'
versit die

Ondanks die ininagting
waarmee mense in Soweto die
swart plaaslike owerhede be
jeen, is Mkhwanazi 'n gewilde
man. En mens hoef nie ver te
kyk om te sien hoekom hy so
gewild is nie..

HYhet al met die ANC same
sprekings gevoer; hy het probeer
om. tussenbeide te tree toe die
regering verlede maand die
"Standing for the Truth"-saam
trek in Soweto verbied het, en
hy het aan dieprotesoptog ver
lede week in Johannesburg

:deelgeneem.
Hy word ook beskou as een

van die hooffigure agter die
. inisiatiewe om die huurboikot

in Soweto op te los deur die
Soweto People's. Delegation
(SPD) en die Transvaalse Provin
siale Administrasie (TPA)
byrnekaarte bring om die kwessie
te bespreek..

Mkhwanazi is 44 jaar gelede
in Orlando-Wes gebore en het
aan die Hoerskool Naledi ge
matrikuleer. Hy het as 'n voor-

. raadkontroleur vir verskeie maat
. skappye gewerk voor hy burge-

Sam Mkhwanazi, die
burgemeester van Soweto,

staan bekend as die "people's
mayor". Hy word ook beskou
as een van die sleutelfigure
agter die inisiatiewe om die

huurboikot inSoweto op te los
deur die Soweto People's
Delegation (SPD) en die
Transvaalse Provinsiale

Administrasie (TPA) bymekaar
te bring om die kwessie te

bespreek. AUDREY BROWN
het met hom gaan gesels

N MENS se eerste indruk van
Sam Mkhwanazi, die burge
meester van Soweto, is dat hy
eerderbuite met opgerolde moue
as agter 'n lessenaar hoort.

Toe hy by sy klein kantoortjie
in Soweto instap, lyk dit of hy
uit die nate van sy blou baadjie
gaan bars. Selfs die kantoor lyk
te klein vir hom.

Hy praat vinnig, staccato, met
die mense wat vir hom wag. Die
ontvangsdame kla dat hulle nie
afsprake met hom gemaak het
nie en dat hulle maar kan wag.
Maar Mkhwanazi ignoreer haar
en bied aan om almal te woord
te staan - al is hy reeds tien
minute laat vir sy volgende
afspraak.

Toe my beurt aanbreek, lei
hy my na sy sonnige private
kantoor. Ondanks sy besige
program probeer hy so hulpvaar
dig moontlik wees. 'n Mens kry
die indruk dat hy hemel en aarde
sal beweeg om jou te help.
. Sam Mkhwanazi van die

Sofasonke-party is verlede jaar
met 'n meerderheid van 80
persent tot raadslid van sy kies
afdeling in Orlando-Wes ver
kies. Hy se die stempersentasie
daar was hoer as in enige ander
gebied. Hy is deur die ander
raadslede tot burgemeester ver-.
kies.:

Sy belangstelling in die poli
tiek kom van sy pa af wat 'n
stigterslid van die Sofasonke-,
partywas. Mkhwanazi het in sy
voetspore gevolg en ip.1981 by
die party aangesluit. In 1986 het
hy die algemene sekretaris
geword. Die party is in 1944

. gestig "om te veg dat ons hier
(Orlando-Wes) kan bly".

I

BESONDERSE EETGEREI
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Stakende steenkoolwerkers Indie SowJet·Unle

Sowjet-stakers jaag
.perestroika aan·

Vyacheslav Kostlkov

MOSKOU - Die werkers van die
Sowjet-Unie is besigomhul staal te
bewys, 'nGroot deel vandiekrediet
vir die versnelling van perestroika
word reeds aan steenkoolwerkers
gegee.

Vir dekades is stakings in die
Sowjet-Unie as die "prerogatief van
die bourgeois gerneenskap" gesien,

Enondanks die feit datdaar geen
verbod o~ stakings inSowjet-wetge
wing is nie, was daar geen indus
trll!le aksie nie, Of Hewer, daar is
geglo datdaargeenstakings wasnie:
uitbarstings van ontevredenheid onder'
werkers watop werkstakings uitge
loop het, is vinnig met geweld on
derdruk, Sowas daarbyvoorbeeld in
1962'n staking in Novocherkassk,

Mynwerkerstakings watterselfder
tyd by verskillende steenkoolmyne
uitgebreek en byna op 'n nasionale
steenkoolstaking uitgeloop het, het
die Sowjet-gemeenskap heeltemal
verras, Die mense - endie leierskap
• van die Sowjet-Unie het so sterk
geglo dat "Sowjet-dernokrasie" alle
probleme sonder konflik kon oplos
en wou nie aanvaar dat 'n staking
moontlik was nie,

Nou begin die bevolking egter
metbitterheid agterkom dat die ge
loofvalsWas.

Diebevolking se reaksie teenoor
die staking was gemeng, Party het
geskrik, ander was paniekerig oor
diegevolge vir 'n reeds gedestablli
seerde mark en ekonomie.'Ander
Weer het die staking beskou as die
eindevan enlge illusies oor 'n kon
flik-vrye gemeenskap.

, Maardie stakinghetook'nnuwe
vlaag van politiekeenergie meege
bring. Mensekonvirhulselfsiendat
perestroika 'n invloedbeginuitoefen
~ indien nie ekonomies nie, dan
minstens polities. Perestroika hetdi6 '

sosiale regte wat in die verlede deur
dieowerhede weggeneem is,aandie
werkersklas teruggegee,

Dit is interessant.dat hoewel die
staking verbyis,die stakerkomltees
nieafgeskaf is nie,Oitisverander in

'nvasteliggaam omdieooreenkom
stemetdieregering temonitoren die
dinamika van hervorming deur te
voer. Benvandieeisevandiewerk
ers is dat perestroika versnel moet
word. .

Mikhail Gorbatsjof hetdiewaar
skuwing gehoorwatdi6keernie van
die intellektuele nie, maar van die
werkers gekom het. NOns moet in
derdaad vinniger op die pad van
perestroika beweeg," het hydie dag
na sy taai onderhandelinge met die
stakerkomitees gese.

Diemynstakings hetongetwyfeld
die pas van perestroika laatversnel.
Dit het reeds 'n invloed op die
wetgewende aktiwiteite van die
Opper-Sowjetbeinvloed, Dieeerste
groep wettewatin die tweede parle
mentere sitting goedgekeur moet
word, gaanoorgrond, grondbesit en
die huurvan grend - maatreels wat
sterk deur konserwatiewe elemente
teengestaan word.

Die sogenaamde "ekonorniese
streeksoutonomie" vir die drie Bal
tiese state word op.I Januarie vol-
gendejaar ingevoer, . ,

Diestaking hetookdie vakbonde '
laat herrys nadat hulledekades lank
'n blote aanhangsel van die staats
administrasie was.

Die staking het gelei tot 'n heel
temal nuwesoort taal van die kant
van parlamentariers tydens die on
derhandelinge.

Daar is toegegee aan dieeis dat
dieOpper-Sowjetoptreeas 'n"waar
borg" vandie ooreenkomste tussen
dieregering endiestakers. Die Opper

,Sowjet het inderdaad sedertdien as'
die hoogste gesag in die Sowjet
Unie na voregetree,

Dieslagspreuk "allemagaan die
Sowjette" van die aanhangers van
perestroika is besig om werk1ike
politieke substansie te lay. '

- Novosti.nuusagentskap.

, .'

, •• ,\ ••• ,., ••• t .,1 I •••••

dige weergawe van Yeltsin se ;'
beweerde gesuipery gepubliseer. Hy
isookskerpgek:ritiseer vir syvolge
houe kritiek op die kommunistiese
stelsel terWyl hy in Amerika was.

Yeltsin is in 1987 uit die Party
geskop weens sy,volgehoue kritiek
van pres Mikhail Oorbatsjof en sy
hervorrningspogings. Dieonthullings
in Pravdaword beskou as 'n geed
deurdagte set vansy oupartymakkcrs ,
om homin eie munt terugte betaal. '
-AFP

ole.Syheleafvaardiging vanvyf het
soveelwhisky gedrink. Soveeldrank
vir vyf Russe Is egter nie baie nie,
wantdrinkis deel van di6 mense se
kultuur. Syonderhoud is gekanselleer
omdathy vluguitputtinggehad het,"
se Garrison.

Pravdahetvandeesweek 'nvolle-

dieBsalen-instiruut seSowjet.Ameri
kaanse Uitruilprogram, ontken dat
hy gedurig dronkwas. DieInstituut
se uitvoerende direkteur, lim Garri
son, se Yeltsin het glad nie so baie
gedrink as wat mense beweer nie.

"Hy het nie 'n bottel en 'n half
,Jack Daniels op sy eie uitgedrink '

bottels lack Daniels ultgesulp, Sy
tonghet glo Ielikgesleep.

Yeltsin, 'n gewese hoof van die
Kommunistiese Party in Moskou,
moes ook'n onderhoud met'nAmeri
kaanse televisienetwerk kanselleer
omdathy te dronkwas.

Die organiseerders van sy toer,

Marie Sanz

Oorlogpsigose
is Colombia
sa voorland

DIE flambojaote Russiese politikus,
Boris Yeltsin, het tydens sy vyf dae
lange reis deur Amerika glo min
stens vierbottels whisky, twee bot
telsvodka eneen skemerkelk nadie
ander weggesluk. Hy was knaend
besope, word nougese.

Volgens koerantberigte was
Amerikavirdi6uitgesproke kritikus
van die Sowjet-regering "n kroeg
van5 000 kilometer lank". Voor hy
'n toespraak Dinsdag in Baltimore
moos hou, het hy een en t n half

r-------------------------------~I I
: COMMUNITY DEVELOPMENT RESOURCE ASSOCIATION : '

I II THEC.D.R.A IS ACONSULTANCY ORGANiZATION OFFERING ORGANIZATIONAL I
COUNSELLING AND TRAINING TO COMMUNITY AND SERVICE ORGANIZATIONS,

I Due to unprecedented demand forour services, we require two Senior Consultants to jointhe I
I team. ' ' I
I I,I 1. ORGANIZATION DEVELOPMENT CONSULTANT:

I
To facilitate group and individual development in organizations as a means to greater II

organizational and Individual effectiveness.
Vrees hetdiestadoorval. 'nSprekende I I
bewys daarvan is dat daar Sondag I 2. DEVELOPMENTAL-LEADERSHIP COUNSELLOR (PRAKTYKBEGELEIER) I

BOGOTA - Terwyl gevegte tussen net I 500 mense by 'n sokkerwed· To support, counsel and train leaders of projects and organizations Indeveloping their
dieveiligheidsmagte endiedwelmsin- strydopgedaag het-eninsokkermal I leadership qualities and In helping others to develop theirs. ' I
dikate voortwoed en bomme daagliks Bogota is die stadion wat 57 000 I I

- onlpIof, is'noorlogpsigose besig am' mense kan huisves seIde leeg. I The successful applicantwill: ' I
in Colombia te ontwikkel. . Romme onlplofgedurig, enveral • be committed to assisting organizations Inthe search forappropriate social forms in which to

Sondag is '0 tuisgemaakte vuurpyl banke, regeringskoerante enpolitieke I work more fruitfully together; _ ,I
na die Amerikaanse arnbassade party.kantore loop deur. I . have experience in workingas a facilitator or experential trainer; I
afgevuur. Dit het 'n muur gettef. DieaanvalSondagopdieAmeri. • be sensitive to communityneeds;' I
maar nieafgegaan nie. kaanse ambassade volgop 'n debat " be prepared to travel regularly.

Volgensdiplomate bydieambas- rondom die uitlewering van ver· The ability to communicate In Xhosa, and experience of organization development work, I
sade was dieskade"minimaal". meende smokkelaars volgens spesiale will be an advantage. I

Diepolisie hetverskerpte veilig· noodrnaatreels wat deur pres Vir- I
heidsmaatrel!ls ingestel enstrate om gilio Barco afgekondig is na die' THEC. D.RA OFFERSATTRACTIVE TERMS ANDCONDITIONS OF EMPLOYMENT. I
dieambassade gesluil, maar volgens sluipmoord op 'n presidensiele kana APPLICATlONS SHOULD BEACCOMPANIED BY A C.v., A BRIEFSTATEMENT '
berigte hier is 'n polisiepatrollie didaal, Luis Carlos Galan. op 18 CONCERNING YOUR INTERESTINTHEPOST, AND THENAMES, ADDRESSES AND I
Sondag sowat 200 meter van die Augustus., TELEPHONE NUMBERS OF TWO REFEREES. THECLOSING DATEFORAPPLICATlONSIS I
ambassade aangevaI. Baie Colombiane teken beswaar FRIDAY, 13OCTOBER 1989. I

, Paniek hetSondag in'nwoonbuurt 'aan teendie uitleweringsbevel en se '
in Bogota geheers nadat'n vOerluig ditlriaak inbreuk opdielandsesoewe· APPUCATIONS SHOULD BEADDRESSED TO: 1
met 'n luidspreker deur die strate reiniteit~ Hulle bepleitonderhande· C.D.R.A I)
geryendie inwoners gewaarsku het lings tussen die regerings en die 6 BEACHSTREET I
dat die waterreserwes vergiftig is. dwelmbaronne. WOODSTOCK

Die sindikate het ook beginmet Die hoofvandiepolisie inBogota, 7925 1
"telefoon-terreur" - mense word . Nassim Yanine Dial, se die tele· ,I TEL: (021)479007 ' , , , " I
geskakel en vertel van vergiftigde' .' foondreigemente he!baieColombi- 1 I
wateren bomme 'watgaanontplof. aneontstel en oModigegerugte die • •

Baie min mens;e waag di~ ~~i~: . ' stadingestuur. -,~FP "..::.:. i • • • , , • • , , , , • • • • , • • • • • , . • , • • ' • • • ., ,.".",.., ••• ,."...

Yeltsin (en Jack Daniels) maak opspraak
in Sowjet-Unie
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Afrlkanervolk. Daar wasHendrik Verwoerd,
die vader vanapartheid(enbreinuitde Vrije
Universiteit van Amsterdam) maar ook
Volksvader enVriend, enhywas ookvasgeplAk
teenmy muur.

Maartoe, op 'n dag,pleeg ek hoogverraadl
Ekontdek toe 'n nuwe slmbool van per

fektheid. Die aartsmens. Sy was jonger as
Verwoerd, mooier as Verwoerd en beslis '':\
beter rolmodel as Verwoerd. Danlde danlde
dankieSophiaLoren en HappyBirthdayl

MAANDAG
Vandag in Amsterdam toeris gespeel, Ek

het gisteraand my seisoen in die heerlike
Nieuwe delaMarTheaterafgesluit envandag
is ek vryl .

'n Vriendin uit Kaapstad is hleren ons het
baieomoorte gesels,Dieverkieslng enSuid
Afrikaanse politickhet sy 30 minute geeis en
die resVall die dag kon ons chatoor normale
dinge, Onshet koffiegedrinken gelagvirmal
dinge watniemandsou verstaan nie.Ons het
winkels bekyk en rnense bewonder,Ons het
fietse bestorm en trams ontspoor, Toe gaan
ons na die Concertgebouw en lulster na die
pragtigste ontstellende musiek vanLutoslawski
en Bartok se Concertovir Orkes metsy rnu
sikale humor en verrassing.

En die "af"dag afgesluit met 'n roornys in
die Leidseplein.

D1NSDAG
Vandag begin my wereldtoer van Neder

land.
EkenJan,my verhoogbestuurder, gaanin

symotor naEindhovenwaar ekvanaand optree.
Eindhoven het eintlikmeeras net eenvan

dit Ofdat; 'n heel indrukwekkende teater, en
binne ure is ons gemaklik ingerig en reg vir
ons totale aanslagop die publiek van die
platteland. .

In die kleedkamer sit ek ses steele in 'n
dubbelry, voumy blouhanddoek ommyjeans
en slaapvir 'n uurtjie.

Die showwas andersas Amsterdam. Nie
verbasend nie, want elkestaden gehoor is 'n
ander wereld mel mel sy eie geskiedenis, sy
persoonlike vooroordeel en belangrike rea
liteite,

Hoekleiner die wereldword,h<>e eenders
Iyksy woonbuurtes en sy winkelmalls enpet
rolstasies. Daar is nel 'n paar plekke in die
globale dorp wat wei unielc bly, en een van

, hulle is.julleAmsterdam!

ek plesierig gejol het - nightclubs, bars, whisky,
hangover. dronkverdriet, vetom die lyf. Ekmoes
kies: 'n 2 uur marathon op dieverhoog26keer 'n

· rnaand, of la dolce migraine. Dus: geen meer
sigarette, drankof nonsenspraat in dankerhoekies
lotdieson viesopkom nie.Aanpas ofsterweisdie
naarn vanmy speletjie. Enek het toegaankykwie .
se voelagler die boomuitgesleek hel.

Natuurlik Rembrandt van Rijn. Ek het hom
eintlik minder as skilder en meer as sigaret leer
ken.Toe ek sigarelte uit myrnase handsale begin
steelhet in 1962 was dil "Van Rijn".Ek hethom
soos'n skoorsteengerook tot 1975 - toe komdie
groot Jc.euse.

EkheldestydS'nstudiebet1B in Kaapstad ontvang
. omoorseeverderindiefilmwese testudeer.Toeek

terugkeer mel my nuweleweas toneelskrywer en
·dic;politieke ~kille stadigvanmy08afpeul,wouek
natuurlik nie gaan werkwaarmybeursengels my
wou stuurnie: na die SAUK onderandere.

Ek hel begin werkby die nie-rassige Ruimle
te8ter in. Kaapstad en binne maande diep in 'n
worste1ing beland mel die sensors, ook onder
andere. Diestudielening isoomagverdubbel enek
moes jare sweet en swoeg om dit temg Iebetaal.

Dielaaslepaaiemenl hetek inkoperstukke oor
dielessenaar vandieleners gegooi. Entoeekbesef
dat die Tabak-koning van die van.Rijin-groep
betrokke was bydieStudiefonds. helekbesluit om
nie meer een sent in sy sale te rook nie. Oomag
opgehoumet my verhouding metRembrandt van
Rijn. Niemand·het hierdeur bankrot gespeel nie,
maar ek hoes nouminder. Dokironies dat 'n Suid-

.'Afrikaanse besigheid ~gter meeste vandiewereld .
se sigarettesit.

Nou dit is 'n sanlcSie teenSuid-Afrika wateknet
0lllgesondheidsredes hartelik lean aanraail ~

WOENSDAG 13 SEPTEMBER·
. DisdielaastedagvanmyweekhieTin Am·

sterdam watek met jUlle deel.Daaris egterso
baiewaljullemel mygedeel het.Oitisvirmy
lewensbelangrik om minstens een keer per
jaar uit Suid-Afrika te kom na 'n relatief
normalesamelewing enopnuutteontdekwaar
I~ diestandaarde van saamwoon endiebalans
tussen niens en staat.

Suid-Afrika sal nooit "normaal" wees in
dienormale sinvan die woord nie,enmiskien
iseknogalblydaaroor.Maardiedagmoetgou
komwanneer ons as mense metmekaar moet
kommunikeer Uil hoop en nie Uil vrees nie.

. ..Daar is soveel lewensruimte in Suid·Af
rika - almal hel plek om iri te beweeg en te .
speelen tebou.Daar is dusgeenrededal ons
almalop ~~n hoop sit en ondermekaar brand
steek nie.

Wat myallyd hier verras. is hoejuliemet
so min mimtesaveel lean uitrig. Elkehoekie
van die kleinvertrek wordslimbenuten Iyk
pleSierig bewoon. In wit weelderige Iohan-

.. SONDAG nesburg is ons Ie dikwels vasgekeer in die .
hoekvanons12·kamer luukse·woonhuise in

DisSophiaLorenseverjaarsdap op20Septem- 'n groot tuin met· swembad .en tennisbaan,
beren ek het vandagvir haardie mooiste kaartjie veilig agter ons drie meter mure; sittend,
indieSingelgekoop. Onsvriendskap gaanterug na sidderend _metwhiskyenvalium indiehand;
1964 toeek haar woonstel in Romeop myeerste bangvir mare.skaam virvandag, verlangend
besoek aan Europagevind hel,en 'n briefie onder na gister.
'haardeur gedrukhet: "Liewe Juffrou Loren, ek is Ek gaan binnckort lerug na Suid-Afrika.
'nboerekind van Kaapstad enekhetjou lie!...'"Sy Ekgaanmet'nnuwerevuebegin; ekhetnuwe

· hel teruggeskryfl . Afrikaner politici om. "wereldberoemd" te
Ensohetdil beginen noudeelekmywerkinet· maalc. En onder in my koffertjie la 'n nuwe

·JUw en 5Y' haar kommentaar en aanmoediging." kostuum watregstilanom eersdaags gebruik.
Daaris 'n Pallrvrouewat 'n grootinvloed op my te word. .. .
lewegehadhet en Sophia Loren is een.Naas haar Sien. ek is 'n optimis. EIc weel·dat ek
talent en haar beeldskoon, haar sin vir humor en . binnekort ooksatiries lean kommentaar lewer
haardissipline. was'syookdaaropdieregtetydvir oordie manwatal27 jaarwagom as 'nleier
my. ..' .., . ". ... .' .' sy plek in dieSuid-Afrikaallsepolitiek vol te
. As Afrikanerseun was e,te. soosal die andeon /: staan;En dan is President Nelson Mandela
~63, ~~~ep .")~t,~e grootleien.~n, ~eJ~e;~~ o.n~ I :.,tiokprominent in my showl. t.'.' •.~_';·· .".
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PIETER-DIRK UYS is op toer in Nederland. In sy
Hollandse Dagboek wat in NRC-Handelsblad van
16September verskyn het, vertel hy onder meer
van sy vriendskap metSophia Loren en vendie
. nuwe kostuum onder in sy koffertjie wat

eersdaags uitgehaal gaan word.

SATERDAG ..
Mygasheer bydiehotelisverbaasdat ekelke; .

oggend leen 8 uur op en willer· en ilit is .om
koerante Ie koop.Hriekom slaapekd~ nielaal'
nie1 Gaanek dannie saans na die show"night-
clubbing"nie? " . ..0 / -

WeI.nee•.. daat was20jaarvanmyIewe waar .. .
~~,,~~,,:, ""j ~,.,~ f' ~ ;,:\ \., r~:, ~y ';~Jf: \ ~t' ~.) '~..: ';.

VRYDAG
Geenpolitiek vandag. Ek gaanpuur bly.Ek

lean mos;ekisniesovasgevangdeur'ndaaglikse
rectine vannuusen gebeure en kommentaar en
opiniedatekniesaosenigenormale persoon in

. die Rembrandtplein kan sit en 'n cappuccino
drink,sonderomtewonder watgebeur iniemand
anders se nagmerrie nie?

'nMooi geelAmsterdamse tremwaggelverby
. met groat letters san sy kant: Het Parool. Die
drugsvanpolitick volgmy.Oorkant sit 'nmede
mens lesend san sy koerant. Hy doendit in die
publiek.Hypleegditsomstig,rook'n sigaret en
lees van longkanker. Niemand neem notisievan
hom me,wantdaarisnib omna tekyk nie- net
'n middeljarige nuus-slaafwat~fix· .Sy gJys hare
lyk deftigteensy swartvel.Ekwonder waar hy
vandaankom•'n Neger uitAmerika, miskien uit
Afrika? Heel moontlik 'n·geboreAmsterdam
mer? Birmingham-vader van 'n voetbalfan1 Oil
maak nie saaknie. .. .

5yvryheid"an ontspanning sealles.Hieris'n
man wat niecorsy skouer hoeftekyknie.soos
dil souweeswashyterug inmyland. Daarsouhy
weI kon sil by 'nleafee en koffie bestel, maar
sonderrustigheidofgenol. Enwalhyin dieSuid
Afrikaan50 leoerant soulees.lean weI nuuswees.
van sy eiekind50dood deurp<>lisie-aksle.

Ek vertel my vriende hier: Geluk met julie
demokTasie inHolland. Tot 'n rassis kanstemme
werf.Stem homvolgende keeruitasjulienievan
sy menings hou nie,

Dan vind ek uit dat twee van die ontstelde
stemrne niegestem hetnie,Nog'ndiamantvaluit
die halsnoer enverdwyn in'n gat indie padvan
demokrasie. Kommentaar uit SUid-Afrika word

'~vanaand in myshowdeurgevleg. My "liberale"
wit society ladywatgedurig deelneem aan anti·
apartheid partytjies en nogpartytjies - ek meen
nou vandiecocktailsoort - glimlag: ·]a~nee.· se
sy, strelend oorhaarpelsjas, "ditisso uitputtend
om vandag in Suid-Afrika liberaal te weeSt Ek
hoopdieRegering word uitgestem, maarek kon
ongelukkig nieby diestembus uitkom nie.Was
die hele oggend by my haarsalon en in die
middagby myaerobiese klas.,."

My nek is seer van oorlewing!

DONDERDAG
Ja.ekstaanelkeoggendopenkoopmy

koeiante eneel !Wee brocxljies mel teeen
lemoensap. Ek eet vrugtein die dag, 'n
pakkieM&M,SpaRood.Ekgsan6uurna
die leater en 8.15 open my show;Ek is
10.lSklaar.EkgsanteriJgna diehOtel, eet
'n Iemoen en 'n appe}. It'.es my PaulTh
eroux-boekoorsytreinreis deUrSiberil! en .
China en slaap. .

Vanoggend wag ek op die nuusuit
Suid-Afrika.Alwatvriendevirinylean~,
isdatditvrek-koud is.Ja.maar w81 vandie
verkiesing1 Vergeet van die verkiesing,
dit sneeu op Tafelbergl

SommigeAmsterdam,evriende isbex
af cordie uilSlag van die HollandSe ver
kiesing. HuUe is geskok dat ·'n fascis"
getiesis omindieParlement Ie sit.Eklag:
ja, diseenrassistenminsle onderdiepu.
blieke soeklig. Was my rea1iteite by die .
huismaarso "hanteerbaar" soosbier.Ekis
ookdfens depressed ooronsuilSlag~ maar
dan in die werklikheid is 100uit die 166
setels in my wil parlemenf gewen deur
wfastisle en rassisle".

MENINGS

WOENSDAG 6 SEPTEMBER
In Amsterdam is my nekbewegings
altyd "fastforward" •kykrond, oral en
altyd, JulIe ry nie aan die verkeerde
kant vandie straat nie, maar soms in
die middel van die straat; soms nie
eers in die straat nie, maar 'n gleuf
tussen grag engrond, Trems rommel
links verby, motors grom regs, Dan
moetjyopkyk om dieduiwe-poepjes
te venny terwyl jou Gucci-skoene
saggies deur die hondebomme seil.
Fisies 'n heel vermoeiende on
dervinding, My nek isseer vanoorle-
wingl .

Diswel'nandersoort spanning asterug
inmySaid-Afrika.Daaris dieol!agterin
my kop, onder my hoed, binne my sak,:
altyd wakend teen die gevaar, luisterend
nadiefluister vanwaarheid indiewarboel

';j. van leuens enwantroue.
Ekmisdit,Ekisbangvirjulle vryheid

bierin Nederland. Dit laatmy so vreemd
voel, so veilig en dan word ekslap en
gemaldik. Veilig beteken onbetrokke. Veilig
beteken soms doodgelukkig, egter meer
doodasbly.

Vandag stem jullehierinNederland en
onsstemookinBoereland. Snaaksdatons
mense saamons kruisies trek en dra op
dieselfde dag. Daar moet dus waarheid
wees in daardie ou grappie van hoeveel
ons Afrikaners en julle Hollanders ge
meen het: taalklanke, vlagkleure, Ver-
woerd, Shellen geskiedenis, .

Julleverkiesing ismeermetkleurbehep
asonss'n:hiergaanditoorGroen. inSuid
Afrika slegs oor wit en swart! En oor
minderhede, Julle weetmos. myregering
se so graag Suid-Afrika is 'n land van
minderhede. Tot Swart Suid-Afrika as
meerderheid is eintlik 'n ongernaklike
koalisie van minderhede: Zoeloe,Xhosa,
Venda. Sotho...

En die grootste minderheid onderan
dere is die wit stemmer: uit 30 miljoen
Suid-Afrikaners is daar 4 miljoen watwit
is, waaronder 3 miljoen kan stem,waar
voor 1en 'n halfhulstemreg sal gebruik,
waaruit slegs 1 miljoen sal stem vir die
regering van die dag. Een ,miljoen uit
dertig milj.oen - dit is nie 'n demokTatiese
regering nie, maar 'nklein gemeenteraad.

Vandag sterrdaarmense mylandomte .
stern: swartmense. Ekwonder, terwyl ek
biermy koffiedrink, hoeveel Hollanders
vandag nie eens die rnoeite sal doen om
daardie reg Ie beoefen me. .

Ja. julle vryheid maakmy senuagtig.
005 het ook destyds vryheid Van spraak
gehad,vryheldvanbeweging,vryheidvan
opinie. Vtyheid van apartheid. mislden
nie.maarweIdievryheid omdit Iebeveg.

Maarons heldie diamanthalssnoer op
diemarmertafelvanluuksheidenoorvloed .
lsal rondla en iemand het dit gesteel, 'n
man sonder gesig of persoonlikheid; 'n_
Vreemdeling, Seleer 'npolitikus, wanl dis.
mos die emgste suurstof waarvan hulle
lean leef:jeu enmy vryhede.

I·
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MENINGS

groen
gemaak

.~ onbemind. .. .

~ Ditmaak niesaak datdiestrand
~ meergebied internasionaal deur
~ natuurbewaardersaangewys is as
~ een van die belangrikste soda

nige sones in die wereld nie. Dit
rnaak nie saakdat Suid-Afrikaanse
omgewingsbewakers daaroor"stof
opskop" nie.

Die Suid-Afrikaanse media het
'n swaar verantwoordelikheid in
die verband..

Dit is hulle taak om die pu
bliek nie aileen' bewus te rnaak
van die ekologiese ewewig nie,
maar hulle moet rondom sake
soosdie voorgestelde titaanontgin
ning die openbare mening mon
ster totdat soveel druk uitgeoefen
word dat die regering moet \treet
waaimee hy te kampehet.

Dis sakediewat die tradisionele
grense tussen koerantgroepe,
politieke partye en rugbyonder
steunersoorskry en wat 'n geleent-

. heid bied om op 'n bree front
mense te mobiliseer.

Stel jou .voor watter uitwer
king 'n protesoptog van twee- of
vyfduisend mense rondom die St
Lucia-aangeleentheid sal he?

Ook in die verband het Vrye
Weekblad meer as net 'n toeval
lige rol om te speel, maar ek kry
die idee dat die saak ookhier nie
hoog genoegaangeslaan wordnie.

As ons dan nie met 'n houtoog
kan uitkyk nie, is daar niks wat
keer dat ons die dinge met 'n
.groenoog dophou nie.

. Mense wat omgeevir ons groen
erfenis, is voortdurend aan die
baklei om te verhoed en te red.
Indie proseswordhulledikwels
voorgehou as fanatici wat die
"twyfelagtige" belande van 'n
stukkie natuurbalans van hoer
waarde skat as die strategiese
belang van 'n ontwikkeling vir
die toekoins,

Wanneerditiets so "kosbaar"
soos die Krugerwildtuin raak,
kan die openbare mening weI
heel emosioneel bygeroepword,
soos wat destyds met die
voorgestelde steenkoolmyn

.gebeur het.
. Maar St Lucia? Dis ver en

onbekend, en' onbekend maak .

Miskien is dit ook maargoed
so,wantas 'n mensdiestandpunte
van diegenewat weIgeantwoord >

het asmaatstaf moetneem,sou 'n
geheelbeeld jou waarskynlik na

-. jou asem laat snak het..
Vooruitbeplanning . rondom

omgewingsbewaring is, wetge
.wing van die laaste paar jaar ten:
spyt, iets wat nie bestaan nie,

St Lucia
hetmy ~
houtoog

strandmeer.
Onshet pas 'n verkiesing agter

die n,.g waarin omgewingsbe
waringof die sogenaamde grond
politiek geskitter het in sy
afwesigheid.

Uit 752 vraelyste wat aan
kandidate gestuur. is om hulle
menings hieroor te toets, het net
80 voor stemdag geantwoord..

SOMS kom 'n mens met 'n skok
agterdat ietswatjy jouhele lewe
as vanselfsprekend aanvaar het,
gewoonnie bestaan nie.

So lank soos watekkarl onthou,
het ek gehoorvan en gepraatvan
'n houtoog,

In die sin van: iemand of iets
met 'n houtoog uitkyk. Wat ek
altyd gemeen het beteken: om
daardiesaakbaie goed uit te kyk
of baie versigtig te wees oor
iemand.

Soos: politicimoet 'n mens
maar met 'n houtoog uitkyk.

Watter ontnugtering was dit
nie toe ek onlangs agterkom dat
ekmyhelelewelank ongeldigso
na iemandgekyk het.

Van die een woordeboek na
die ander gehaas, maar toe selfs
die groot groot gees van Die
Afrikaanse Woordeboek sy rug
op my draai, wis ek dat ek weer.
bestek moet gaan opneerri van
my eie natuurlikehulpbronne.

("Houtoor" is daar weI."Hou
toor gooi" beteken om jou doof
te hou. Soosin: ek gooimy hou
toor vir die beloftes van my
volksraadslid...)

My besorgdheid rondom die
houtooghet opgeduikna aanlei
.ding van nog 'n stukkie kapita
listiese verwoesting wat ons In
die gesig staarrondom die soge
naamdestrategiese ontwikkeling
van 'n titaan-bedryf aan die Na
talse Noordkus anderkant
Richardsbaai naby die St Lucia-

Nee dankievir koek en
tee inHarrisonstraat 77

. tangs haar is die geel
gevaarte wat kou-kou-kou, die
Portugees se vorms tjap-tjap
tjap en tussen die chappies

deur iets vir hom bromo Hy skud
netsy kop en stap weg. Ek kry

die erme vent baie jammer. '

. \

Dieouervrouen die opgeskote
kerel hou aan met tjap. Ek dink

. nie hulle deel in die feestelikheid
nie. Daarvoor is eersgenoemde
te pligsgetrou en laasgenoemde
nie oulik genoeg nie,
. Ek wagnieom te sien hoe lank
die rooie wegbly nie. Die gele
tjap, ek teken en loop vinnig oor
die vuil vloerdeur die swaaideure
na buite.·

Ek asem die vuil Johan
nesburgse winterlug vraatsig in,
gooi 'nmuntstuk in 'n bedelaar se
blikkie en dink: koek en al, was
dit nou rerig so erg?

Ek vergeet van die gele,
Tot noudiedag, toeek 'n bruin

koevert in die pos kry met 'n tjap .
van binnelandse sake op die
agterkant.' .

lets lyk riie reg nie. ..
Binne is staatsdiensskrywe ill

9(a). Dit lees: tin Versoek is
ontvang vanaf my hoofkantoor
in Pretoria dat u vingerafdrukke

. weer eens geneem moet word,
aangesien diehuidige stel Dieaan
die vereistes voldoen nie. Bring .
asseblief hierdie brief saam met
u wanneer u vir diens aanmeld."

Ek besluit om sonder 'n iden
titeitsdokument deur die lewe te
gaan.

Nee dankie vir koek en tee in
Harrisonstraat 77. .

banke gesels vroue opgewonde.
Uit pure nuuskierigheid rek ek
my nek en loer om die hoek.

En siedaar, daar sit die gele!
In haar hand is 'n yslike stuk
.tjoklitkoek.Sy prop die helfte in
haar mond en spoel dit met 'n .
sluk tee weg. Die ander helfte .
verdwyn net so vinnig.

Sy stribbel erg tee toe iemand
nog 'n stuk koek in haar hand
prop, maar omhand dit gretig en
verslind dit soos 'n wolf.

"Hou 'n stuk vir lunch, An
nie!" gil die gele, spring op, trek'

. haar rok af wat teen haar bene
, opkruip en slof terug.

Syknikvirdie rooie langsaan.
Dis die verdwaasde aansoeker
voor haar se beurtom te sienhoe
sy al swaaiende op hoe hakkies
wegklik enby diekantoortjie agter
inglip.

Jacques Pauw

Die volgende oomblik brom .
sy; "Wag net hier", draai om en
waggelweg..

Ek wag een minuut, en nog
een gaan verby.Ek loer oor my
skouer en sien hoe mense onge
duldig agter my rondtrap.

Die gele is skoonveld.
In 'nkantoortjie agterdie1OOn-

-van haar stempel. .
Langshaar isdie geelgevaarie

wat kou-kou-kou, die Portugees
se vorms tjap-tjap-tjap en tussen

. die chappies deur iets vir hom
bromo Hy skud net sy kop en stap
weg. Ek kry die arrne vent baie
jammer.

Aanhaar linkerkant is gevaarte
II - 'n rooie met woes getiesde
hare en baie vals ringe aan haar
vingers. Haar mond is so rooi
soos haar rok en haar plastiese
tandeblink toe sy vir die manlike
aansoekervoor haar glimlag.

Ek kyk hulle weer deur en bid
ag Here, tog net die gele nie..

WeI, ons weet mos hoe die
dinge werk.
. Ek skuif my vorrn versigtig
oor die toonbank en hoop dat sy
vinnig sal tjap en aanhou kou.

ONS weetalmal die staastsdiens
is 'n krieseltjieoorgewig.

Maar die vrou wat haar vet
handjies, besmeer met tjoklit
versiersuiker, ewe ongeerg aan .
haar noupassendegeel rok afvee
en voortgaan om die ID
dokurnentvorrns voor haar te tjap,
vat die koek.

Haartongdraaivir minuteneg
in haar kieste rond op soek na 'n
laastekrummeltjieom af te sluk.

Sy is stuurs, onvriendelik en
duidelik aan 't drome oor nog 'n
stuk koek om in daai gat te prop.

Ekblymaarstil. Tekengewil
ligwaardienaelmetdieafgesplin
terde lakopdievorrn druk, glimlag
en se dankie.

Enigiets om net weg te kom
uit die gebou van Binnelandse
Sake in Johannesburg.Waar 'n
lang ry mense soos 'n slang oor

. die vuil vloerkrul omdatnet vier
.van die twaalfhokkies bemanis.

Waar so baie immigrante en
buitelandse besoekers half ver
dwaas rondstaan na hulle eerste
kennisnamemet die vertoonven
ster van Suid-Afrika se burokra
sie.

Dit is hier waar ek ook 'n ruk
gelede met vorrn BI-73 stelling
inneem om 'n nuwe iden
titeitsdokurnent te kry. Doervoor
in die tou baklei 'n Portugese

.man met die vrou met die geel
rok. Hy verloor die onderonsie.

Ek kyk die mense agter die
toonbanke eenvir een deur.Agter
die eerste is 'n maer, opgeskote
kerel met 'ndikglasbril en 'n bree
das.

Langshom is 'n ouer vrou,
netjies aangetrek wat boem-boem

. boemdievormsvoor haartjap en
hard skree: "Volgende!"Sy hou

VryeWeekblad, 22 September 1989 19



MENINGS

Vrye Weekblad, 22 September 1989 .

,',", .

\'., :
. ,';".'

\ : i

.. '" ",

;': "

" <:'.

, r

: ..

'. .'. ~,

.. '

Ons gemeenskap ervaar apartheid as
intens krenkend en sal daarom nie rus

.voordat dit met wortel en tak uitgeroei is
nie.
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Waaro:m moet hulle die
sondebokke wees?

---------�B�---------
Vrye Weekblad plaas aile briewe wat nie die wet
oortree .ot lasterlik is nie, mits die korrespondent
se naam en volledige adres bygevoeg word as 'n
skuilnaam gebruik word. 'Die redakteur behou die

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

Fordsburg 2033.
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, Peter J~fta,President~an die'
Oranje-Vrystaat Onderwysersunie,
skryf:
In Die Volksblad van 18/9/89 maak die re
dakteur die bewering dat die swart studente
by die UOVS "kommunikasie deur kon-.
frontasie" soek. Metdie bewering word die.

, swart studente die sondebokke gemaak en
die gewelddadige optrede van die blanke
manstudenteword goedgepraat. Dit is hier
die "witisreg't-houding wat al die probleme
veroorsaak.

Die Oranje-Vrystaat Onderwysersunie
(OVSOU) het die gebeure op-die kampus
van die Universiteit van die Oranje-Vry>

· staat, waarin die swart studente betrokke
was, met belangstelling dopgehou.Die
OVSOU het tot die gevolgtrekking gekom
dat al die onaangenaamheid veroorsaak is
deur apartheid - die dTaakwat die OVSOU
lankal die stryd aangesehet. Die OVSOU
gee sy volle ondersteuning aan die studente
in jul stryd teen apartheid.' is moeg vir minderwaardige behandeling.

Volgens Hester Monchusie en Douglas Die studente moet kennis neem dat die
Henney (Irawa'van 13 September) is die OVSOU - 'n affiliaat van die magtige Unie
regte kanale sedert 1986 gevolg sonder van Onderwysers-verenigings van Suid e '

enige sukses. Hulle se ook dat die vreedsame Afrika (UTASA) - vierkantig agter hulle
optog nie bedoel was on enigeen uit te 10k staan. So is daar ook baie ander rncnse, selfs .
nie, maar slegs om die owerheid se drin- dosente en blanke studente van die UOVS, .
gendeaandag tekry. .' wat hulle oncersteun. . Nuwe (dubbellaag) geld'

Watterander mag het hulle, behalwe om . Ons sal julle beskerrn met alles wat ons
vreedsaam teprotesteer? Hulle het die nodige ' ..: het. -. ;. , . 58 van Oyk van,Johannesburg
dringendeaandaggekryendaaromishulle Vir die studente wil ons vra om ver- skryf:
optrede heelternalverantwoordelik, Ons is ant',\loordelikheidenoordeelkundigheidhul Die rede vir die vervanging van ons

· trots op julie!' wagwoord te maak. Die stryd teen apartheid bestaande muntstukke IS glo dat die
. - Ons is gekant teen geweld en sal dit is moeilik, want tesame met die stryd moet koopkrag van die muntstuk minder is as

, altyd veroordeel al pleeg wie dit ook. Die die verwerwing van akademiese kwalifikasies " die. waarde van die metaalinhoud daar-
· verwaaride, bullebak-optrede van die groep "nie verwaarloosword nie. van. Dit kom my voor dat ons papiergeld .
wit mansstudente teenoor veral die swart Hierdie is 'n harde pad van inspanning en' dieselfde paadjie gaan loop.

. damestudentekeuronstensterksteaf.Sulke ' toegewyde studie. ,'11, Voorstel: Vir note van minder as
gewelddadige optrede behoort nie by 'n Ons is ook dankbaar dat die rektor, prof Rl00 enkellaagtoiIetpapier en daarb6 dub-
akademiese instelling nie.. . Retief, die vernederendeapartheidsboidjies, bellaag.

· . Onsstudenteisvredeliewendendaarom J » : sogou!aatverdwyqhet.Onsvertroudatdie ". ,... fl,"'->,.,,:,.,",·;'.'.·.·. ,.". "
, het hlille'nie'opdie geweld ger~i~r rile. rekt~i apartheid in ~l ~y manif~siill;{esop die Vervolg op bladsy22

Hullehaat ongeregtigheid en onregcHulle; •••kampus sal.aanspreek, •••• ~. ~ __ • ~_._ ..•.,,". ',','.. ".
. .; ,I' f , ~ ,. '" r I.' , r'.. .... I ,

KIa homaan

'n GEREEtDE medewerker aan Vrye Weekblad se-'
boekeblad enlektor inAfrikaans-Nederlands, Wil
helm Liebenberg, word steeds deur die polisie aange-
hou.. . ,.'

Geen rede is vir sy aanhouding verstrek nie, 'en'
daar is duidelik ook geenplanne om hom voor 'n hof
te daag nie.

Daar is dosyne ander mense wat so aangehou
willd. .

Voor die nuwe regering kan verwag dat die hind na '
mooipraatjies moet luister, moet die mense Ofvryge
laat, ofaangekla word.

So Sf hulle...
"Dis.nie ordelike demokrasie wat hier in aksie is nie,
maar buite-parlementere massavertoon met revolu-:
sionere elemente, en al die potensiaal van wanorde
likheid en konflik." -Andries Beyers, hoofsekretaris
van die KP, oor protesoptogte. .

"De Klerk, you have no mandate to represent me.",
- Plakkaat by Kerkplein-optog.

"Some have said it's not my job to be involved with
contentious issues, but that is not true. As leaders in
the community we represent lindhave a responsibil
ity to all people." - Gordon Oliver, burgemeester van
Kaapstad. ',', ' , .'

"Ek glo in die noodsaaklikheidvan 'npolisiemag om
wet en orde te handhaaf, maar om mense te ontneem
van die vryheid om hul standpunt uit te spreek, is
verkeerd." - Konst Phillip Botha, 'n polisie-reservis.
wat aan die vredesoptog in johannesburg deelgeneem- .,
het. .

SUID-AFRIKA se nuwe Staatspresident, FW de Klerk,
het mooi dinge gese toe hy Woensdag ingehuldig is.

Maar hy sal die meerderheid Suid-Afrikaners ver
gewe as hulle nie opgewonde raak nie.

Suid-Afrika het nie nou mooi woorde nodig nie.
Suid-Afrika het nou dade nodig.

John Vorster het al gevra die wereld moet hom
"ses maande gee" en dansal Suid-Afrika anders lyk.
Toe hy onder 'n wolk uit is, was .Suid-Afrika baie
slegter daaraan toe as die dag toe hy oorgeneem het.

PW Botha het ook gereeld van 'n "nuwe Suid
Afrika", gepraat en van 'n "deel van mag" sodat daar·
nie ~heersing van een oor 'n ander sal wees nie. Hy
het goed begin, maar uiteindelik bewys dat hy een
ding gese en 'n ander gedoen het, Die ganse land was
dankbaar toe hy uiteindelik uittree,

De Klerk se ook hy soek 'n "nuwe Suid-Afrika",
Hy praat van "vrede en begrip", van "reg en ger
egtigheid", van "bespreking en onderhandeling" en
van die oorbrugging van die "wye gaping van wan
troue, agterdog en vrees" ..

Ons hoop van harte hy bedoel wat hy se. En ons
hoop hy verstaan die mooi begrippe soos die meer
derheid Suid-Afrikaners dit verstaan.

Maar totdat hy die teendeel bewys, is ons bevrees
salons sinies bly.

Wat beteken "reg en geregtigheid"? Sekerlik ge
lyke geleenthede en gelyke seggenskap vir aile Suid
Afrikaners; sekerlik vryheid van assosiasie, spraak
en die pers; sekerlik die reg om te woon en werk waar
'n mens wil; sekerlik nie aanhouding sonder verhoor
nie?

Wat beteken "vrede en begrip"? Sekerlik be
heersdepolisie-optrede; sekerlikdiereg op vreedsame
protes; sekerlik 'n einde aan gedwonge verskuiwings;
sekerlik nie 'n histeriese propaganda-veldtog vol
leuens teen organisasies wat miljoene Suid-Afrikan-
ers verteenwoordig nie? '

Wat beteken "onderhandeling"? Sekerlik 'n gesprek
met al die leiers van Suid-Afrikase mense oor poli
tieke mag; sekerlik nie die uitkies van 'n handjievol
"goedgesinde" mense en dann gesprek waarin die
regering in elk geval al die terme neerle nie?

En wat beteken 'n "nuwe' Suid-Afrika"?
Sekerlik 'n nie-rassige, veelparty-demokrasie met.

verskanste individuele regte,
Sekerlik nie opgewarmde apartheid met die land

in "groepe" opgedeel wat van mekaar weggehou
word nie. Sekerlik nie 'n Noodtoestarid waarin mense .
sonder verklaring of verhoor opgesluiten van koe-"
rantredakteurs kriminele gemaak word nie.

l~

FW se mooi woorde
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Sonder 'n hoed en sonder 'n
-is daar tog·.'n verskil".

:"", \

Verspotte Johnny
Gevleuelde Woorde van die Week

van eksentriekeJohnny Johnson (enige
byvoeglike naamwoord nader aan
die waarheid sou lasterlik weesl),
redakteur van die Ingelse Burger,
The Citizen.

Oor die geval Gregory Rockman
skryf hy in 'n hoofartikel die week:
"It is time Lieut Rockman was told
to shut up; ifhe doesn't, he should be.
kicked out of the force."

* Hoe Iyk dit, wil iemand in die
nuwe regering nie vir Johnny aan
beveel vir nuwe ambassadeur in Chili
nie?

, " "Die nuwe eier van die Nimmer
groen Party verskyn gereeld
saggekookop ontbyt-TV en hardgebak
op Natwerk,

"By wyse van afwisseling het die
Europese leiers onlangs die geleent
heid gehad om die eier te braai. As
die eier iets wil regkry, sal hy hom
moet roer.

"Binne die eier bly die wit en geel
duidelik geskei terwyl dit na buite 'n
eenvormige ligbruin vertoninglewer.
Na alles blyk dit toe net 'n windeier
te wees met 'n brose, gladde dop
soos sy voorganger."

E Bertelsmann van Pretoria het ' n
paar voorstelle. Sy eerste is Spook
asem (Candy Floss) de Klerk omdat
hy 'n "absolute meester is daarin om
veelwoordige enbreedsprakige soet
sappighede kwyt te raak sonder dat
hy 'n enkele ding se waaraan 'n mens
vat kan kry,

"Sou 'n mens poog om jou tande
daarin te sit, los dit op en laat 'n half
nare, soeterige nasmaak."

Sy ander voorstel is Rubicon de
. Klerk vir sy aandeel in sy voor-

'~ ganger se nou beroemde toespraak
. '''S en ,"die vrees dat hy sal verdrink

'y indien hy ooit soupoog om daardie
5' befaamde rivier oor te steek."
tI En hoe klink Kapokaartappe1 de

Klerk? "Gedagtig aan die .feit dat
n . FW so sexy soos 'n bak koue ka
n: pokaartappels is."
Dt\. Nou hoor hier: Witvoetjies de

, Klerk - "na aanleiding van die feit
U', dat hy bereid is om te skiet om

, i" Bloubergstrand wit tehou, en na
: Il-
"J '. aanleiding van sy klaskaptein-per-
, \ soonlikheid." Sjoe. .

Daar's nog. Pikkie Rossouw van
i, Tzaneen se Hompie Kedompie is

gepas, maar ook Die Buikspreker 
"lyk nie asof hy altyd seker is dis
hyself wat so 'demokraties' praat nie."
En nog twee: Die Sint ("daai kop is
gemaak vir 'n halo!") en Die Pijama
("hy is besig om die volk te sus.")

Pat French van Parkhurst stel voor
Die Groot Pruik, ook bekend as The
Big Wig.'

HT Gous van Muckleneuk het
FW se mistieke glimlaggie raakge
sien en wil hom graag die Groot
Mona Lisa genoem he. "Kry hy ook
'n Judaskus? Of is dit 'n PIKsocntjie?"

'n Paar om mee af te sluit: Kan
toorvalk van 'n leser van Stellen
bosch, die Vals Profeet van Desere
Barnard van Johannesburg, en
Boerseun van Groepregte van Gilbert '
April van Belville-Suid.

('n Helepaarandervoorstellesou.
maak dat Brolloks se dominee kom
besoek afle, so die word maar ver
swyg.)

Brolloks selfhetooknogalgehou
van wat buurman Egbertus Klaagvoort
vir FW genocm het: die Groot Grond
boon. (Holl tog maar' duimvas vir
buurman Klaagvoort wat nogal erg,
ongesteld is. Ons mis hom!)

* Nou sal Brolloks kajuitraad hou
en binnekort besluit wie die geldpryse
gewen het. -.

,,.

Wat roep ons die
Vaalseun?

",',

Brolloks moet haas die Gee FW
'n Naam-kompetisie afsluit. Die het
in die laaste tyd se harwar 'n bietjie
opgehoop. ' '.

'n Boer van Verwoerdburg wat.
vra ons moet hom Farmer Brown
noem, se hy nocm ons nuwe Staatspre
sidentallankal Hoener. "Dis mos 'n
soort fooljvool/voel wat sukkel om
te vlieg. Hy het 'n ronderige koppie
wat hy graag skeefhou terwyl hy jou
met deernis in 'die oog kyk, maar as
hy weg is, komjy agterhy hetop jou
skoene ge..., nouja, geskyt." ,

tree na ons mening onverantwoorde
lik op. En kerkleiers wat die voortou
neem, kan nie net die skuld vir wat
dan gebeur, aan ander uitdeel nie.
Hulle staari self ook skuldig."

* Die party-ideoloe is trots op
'julie, broers. G'n wonder julie mo
derator staan op 'n kansel met 'n
toekenning van die gewese Staatspre
sident om sy nek nie.

Ben Wolmarans van Rant en Dal
voel ook Farmer Brown-erig, maar
dink eerder aan die voel se vruggie:
die Nuwe Eier, stel hy voor, "Die

. , groot krokodilhet 'n eier gele,

kabinet gemaak nie, en hoekom
het Piet Coetzer nie 'n adjunk
gewordnie?

Quo vadis, broers?
So vir 'n rukkie het 'n mens

gehoop die NG Kerk het sy stigma
van "die Nasionale Party in gebed"
afgeskud. Maar nee.

Deesdae is die kerk weer baie
mooi in pas met die party.

Wat Brolloks die week daaraan
laat pink het, was die jongste
uitgawe van Die Kerkbode. '

Hulie skryf oor die onlangse
protesaksies en korn vir Allan
Boesak so 'n paar slae by. Enkele
uitlatings:

"As jy geleenthede om met
die owerheid oor jou griewe en
probleme te gaan praat, afwys, en
in plaas daarvan aan protestaksics
dcclnccm 'met die wcrcld se'
karncras op jou gerig, meet jy
verwag dat vrae oor jou wcrklike
bedoelings gcstel word." .

"Elkecn wat ore het om te
hoor, weet wei ook dat dit die
uitdruklike voorneme van die

, owerheid is om na 'n regverdiger
bedeling in Suid-Afrika te beweeg.
Wie noli protesaksies van stapel

.stuur wat ~lokslag tot g~,:,el~ lei,

Some of the 'thousands of marchers who gathered outside Johannesburg's St Mary's Cathedral
for the protest march on John Vorster Square police station. • Picture by Karen Fletcher.
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'n Paar plakkate wat Vrye Weekblad vir verlede week se hoofberig oor die Kaapse Opmars laat

maak het om by verkooppunte op te sit, het dit toe ookna die Johannesburgse Opmars gemaak.
Dis goed so: Afrikaans hoort oral daar waar dinge gebeur.

•

Wat van Piet?
Brolloks kry skoon lag as almal so te

kere gaan oor FW se "hervorrningska
binet", VirBrolloks is dit maar 'n ewe
middelmatige en vervelige lot.

* As dit 'n hervormingskabinet was,
wat maak Piet Clase dan nog daar? En
hoekom het Leon Wessels ditnie na die

JR het staying power
As daar nou een man in hoge kringe

is met staying power; is dit die klein
kaalkopmannetjie wat nou so gereeld
neffens FW gesien word: Jannie Roux,
die man wat Tuynhuys run. Generaal
van die gevangenisdiens en doktor in
die sielkunde. .

Die man wat glo vir Breyten soveel
.probleme gegee het toe hy in die tronk
was. Hy staan nie verniet bekend as JR
nie. '

* 'n Mens kan net hoop FW luistcr
minder na hom as wat PW gedoen hct.

, nie sou bywoon nie. Die steekwonde in
sy rug bloei nog.

* Maar terwyl Brolloks sit en kyk het
nadie inhuldiging, het hy gewonderwat
gaan deur PW se kop terwyl hy daar in
die Wildemis ook sit en kyk. Hy moes
sekerlik in sy Post Toasties gestik het
toe FW hom boonop bedank ook.

Verstik in sy pap
Niemand het seker emstig ver

wag dat PW die inhuldigingseremo-

BROLLOKS is veels te sinies
omweer vir'n staatshoofsegladde
praatjies te val en dan te glo hier
korn 'n wonderlike toekoms, Hy
sal dus maar wag en sien oor 'n
"nuwe Suid-Afrika" en so aan.

Maar waar Brolloks Woensdag
oggend voor sy geleende TV gesit en
kyk het nadie inhuldiging van die
nuwe grootbaas het 'n paar dinge
hom tog getref wat heel anders is as
met die vorige grootbaas.

\" 1.1. I

Raisa en Gorby?
o ja, daar was nog 'n verskil

tydens Woensdag se seremonie.
Madam de Klerk se Chris Levin
outfit pleks van 'n pienk Elise-skep
ping.

* Heelwat buitelandse koerant
manne het al na Madam de Klerk se
man as ons Gorbatsjof verwys,
waarskynlik meer oor die kaalkop as
iers anders. Gaan die madam nou ons
Raisa word? Miskien het Madam 'n
bietjie meer styl en nog 'n paar grade
nodig.

* Soos dat FW nie 'n verspotte
hoed gedra het nie. Nie een van die
kabinetslede lyk na iets anders as 'n
bobbejaan met 'npie-pot op as hulle
daardie Ingelse hoede dra nie.

* Soos dat FW nie 'n enkele keer
'n dreigende vinger voor die kamera
geswaai het nie. In stede daarvan het
hy na byna elke sin fyntjies geglimlag.
Mind you, dit raak ook 'n bietjie erg.
Die man wat aan Brolloks sy laaste
krokvan 'n karverkoop het, hetook
altyd geglimlag.

*Soos dat die hele seremonie erg
Transvaals was vir 'n verandering.
In 'n Pretoriase kerk, met Transvaalse
kore, met die onthaal by die
Transvaalse.adrninistrateur se huis.
(Skuus, Brolloks is 'n bietjie party
dig vir die noorde. Mense wat deur
die Trek en die Boere-Oorlog gekom
het. Hy kon nog nooit eintlik Afri
kaners vertrou wat met die trein in
Transvaal aangekom het nie.)

* Nou ja, miskien is daar tog 'n
verskil tussen PW en FW. Ligloop,
een van die dae skreeu Brolloks saam:
Gee FW 'n kans!

Te koloniaal
Maar noudatFw van die hoed

afgesien het, wil hy nie tog daaraan
dink om die Staatspresidentswag se
pith helmets te vervang nie? Dis

. darem te koloniaal.
Opslaan-veldhoede sal seker weer

te Boers wees.
* Is hulle nie ook te witterig, die

flinke mannetjies nie?
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VAKANSIES

Woonstel in Groeripunt.
See-uitsig. Ten volletoe
gerus..Grootgenoeg vir4
rnense, Daryn Blackburn
(021) 4340333 .

Handgeweefde
dhurries (gestreepte

katoensakke) en
.. silwer

juwelierswarevan
Nepal, Indie en

Thailand te koop.
Winkel 68, The Firs,

Rosebank. Tel:
(011) .880 3566

~
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MARK

die USIS-Ouditorium, 3e
vloer African Ufe-gebou,
Commissionerstraat 1'11,
Jhb te bring vir 'n reeks
middaguurvideo's .cor
Hendrick Smith se boek
The PowerGame - How
Washington Works: Die
vierdevideo is getitelThe
Presid,ency

Step teen: Systematic
Training of Effective Par
entingofTEENS salvanaf
2 Oktober tot 27 Novem-

. ber aangebied word. Die
kursus sal weekliks
aangebied word en 9
weke duur, op Maandae
van 9 vtn tot 11~30 vm.
Skakel Cheryl Lyons of
Joan Rubinstein (011)
648-1120

Die verdere woorde in die berig dat "net
nege uit die 33 LP's"Afrikaners is, is oak baie

.onnodig. Hoeveel van die NP-LP's is net
Engelssprekend?

Volgens my is net die volgende NP-LP's
Engelssprekend: 1.Bartlett, 2. Durr, 3. Dafue,
4. Camereren''n benoemdeLP, Graaff. Netvyf
van die.94!

Indien daar meer is, verneem ek graag wie
hulle is.

Daarenteenis dievolgende LP's van die DP
Afrikaanssprekend: 1. De Beer, 2. Malan, 3.
Jordaan, 4. Nel, 5. Momberg, 6. Vander Merwe,
7. Cronje, 8. De Wet 9. Gastrow.So net nege
van 34 is regtig beter. Is ek reg omtrent die
Afrikaanssprekendes van die DP?

Verder is ses van die 9 as hoofsprekers van
departemente aangestel. Ek meen Gastrow is
Afrikaans of Duits?

Die ander drie is baie knap en sal hulself
baiegoubewys. Jordaanisreedsashoofspreker
oor Natalse sake aangestel.

Indien 'n mens jammermoetvoelvir Schoe
man, dan selfs nog jammerder vir Gibson!

Ag nee! Kom laat ons nou nie klein Horace
van Rensburgies soek nie. Die DP isn nuwe
party met 'n nuwe beleid en die stories oar
watter taal 'n mens praat, is nie meerso belang
rik as dertig jaar geledenie. Ons is almal Suid
Afrikaners, maar ons hoef nieskaarn te wees
oor ons huistaal nie.

Laat dit ondergeskikwees aan ons Suid
Afrikanerskap!

Die drieman-Ieierskap van die DP is goed
soos dit is, maar indien een leier verkies moet
word, is De Beer die gewenstekeuse omdat hy
die beste politikus van die drie is.

Woensdag27 September,
U word uitgenooi om u·
wegneemete om 1 nm na

'n opleidingskursus vir
nuwe lede vanaf20 Sep
tember 1989. Ons ben-.
odigveral vrouewat Afri- :
kaans en/of enige ander
Afrika-taal kan praat, Bel
POWA voor 11 Septem
ber vir verdere inligting
(011)642 4345

SpesialeAanbod:
Stoornskoonmaak van
Tapyte en Stoffeersel.
Laat jou drie slaapka
mers, sitkamer,eetkamer
en gang of ses stuk sit
kamerstel professioneel
diep stoomskoongemaak
word vir net R55. Plus
gratisvlekverwyderaar en
reukverweerder. Skakel:
(011)724 0784

GEBEURE

gewigsklas. Skakel (012)
849-8652 vir besonder
hede

Diensplig Adviesdiens.
Vir gratisen onafhanklike
advies op enige navrae
oordienspliq. SkakelDur
ban (031) 301 5663 Rich
ard (w), Pietermaritzburg
(0331) 944079 Mark (h),
Kaapstad(021) 6891194
(5.30 nm tot 7.30 nm),
Grahamstad (0461)
260678udi(h),Oos-Lon- .
den (0431) 27713,Port
Elizabeth (041) 561483,
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

POWA (People Opposing
Women Abuse) is 'n on
dersleuning- .en in
'Iigtingsdiens vir rnishan
deldeen verkragte vroue.
Ons bied ook werks
winkels en opleidingspro
gramme aan oor geweld
teenvroue. Ons begin met

'\TyeWeekblad·~

Naam=-- _

Adres: _
---------,

--_._----..;.- ,

.Tjeklposwissel ingesluil virR60/30

Ingeligte bronne?

organization defending Human Rights inde
pendantly of racial or political consideration. I
would like to express my concern at the news
of the recent arrest of many people, some of
them members of the Oecumenic Association
of Northern Transvaal. Among these people, I.
would like to stress the fate of JG Lidovho,
Edward Malindi andMichale Nevari. The reason
of their arrest, their placeof detention and their
current state of health are unknown, so that
they have no contact with relatives OT lawyers
for their defense.

May I urgently appeal to you so that your
government makes clear the reason for the
arrest of these people, theplace where they are
detained and grants themaccess to lawyers and
relatives.

Furtliermore, if no penal charge can be
retained against them; I urgently callfor their
immediate and unconditional release.

I thank you in advancefor the attention you
will give to this humanitarianappeal.

Net 'n leser van Pretoria skryf:
Ek voel ongelukkig oor die artikel "Die Boere
in die DP brom". Was die artikel werklik
nodig?

Wie is die "ingeligtebronne"? Dit ismos
gewoonlik die NP se streke om van "ingeligte
bronne" te praat?

As '1\ leser van u koerant vanaf die eerste
. uitgawe, hetek gevoelhieris nou 'nkoerant vir,
,die waarheid, en nou hierdie "ingeligte' bronne"!

D,ENSTE·

Moenie jou gewilde
strokieskarakters Inisloop nie!

Vir R60 (AVB ingesluit) m
kry jyVrye Weekblad 12

maande lank, en vir R30 (AV8
ingeluit) 6maande lank. Stuur
aan Posbus 42637 Fordsburg

2033.:

Benodig: Huis te huur in
dieomgewing van RAU
vanaf Januarie 1990.
Verkieslik drie tot vier
slaapkarners. Bel
Desmond by782-6001

Wat is Tal Chi?
Gevegskuns, fiksheids
oefening of meditasie in'
beweging? Of al drie en
nog meer? Kom sweef
met jou voete vas op die
aarde saam met Bill Tail
se TaiChi-klas in Pretoria
ongeag jou ouderdom of

KersfeeskantoorParlylije
mel 'n yerskil
Ons sal alles reel 
busvervoer na 'n lieflike
landeJike kroeg met fan
tastiese kos, drank,
musiek en pryse. Bel
Markham(011) 794-1792

WOONPLEK

Benodig: Goedkoop
vakansieverblyf inofnaby
Kaapstad gedurende
Kersvakansie (een week
tot tien dae). BelGwynne

OUdisie~
Sangers en dansers wat
wil deelneem aan die.
feestydvermaak inJanice
Honeyman se gereelde'
pantomime aan dieeinde
vandiejaar,word versoek
om dadelik van hulle te
laat hcor.SkakelSuzette
by(012)322-1665 x 266

pos behels sekretariele,
administratiewe en orga
nisatoriese verantwoor
delikhede. Tweetaligheid
is 'n vereiste. 15 Werks-.
dae verlo] pj. Kantienge
riewe. Salaris onderhan
delbaar rondomR40 000
per jaar afhangende van
ondervinding. Skakel met
Theuns Eloff tel(011) 618
1640

BRIEWE

Bevry die mense

principles of ecology, social responsibility,
grassrootsdemocracy,nonviolence,decentrali
zation, feminist/postpatriarchal perspectives,
and spiritually-further linkedby the overarch
ing principle that .all things are in process.

Greenpolitics is transitional, it is the means
towards an ecological society, not an end in
itself.

No existing politicalgrouping in or outside
SouthAfricacomes close to this kind of holis
tic vision, although it is possible to descern
some general points of intersection between
Green principles and the main features of the
Mass Democratic Movement... .

But the Green Idea implies a shift away
from the politics of conflict to the politics of .
cooperation(not negotiation,for where on the
globe has negotiation-not led to yet more
confrontation?).

An ancient oracle suggests that "Conflict
.should be minimised in times of transition" 
and thus 'ecological activistsare a good idea,
but 'activists' has connotations of conflict and
confrontation. Perhaps 'ecological educators'
is a more suitable term,and surely the Green
Idea must become a key element in any pro-
gressive educational system? .

Dr MA Muhlbauer of Renens, Switzer
. land writes:
HisExcellencyFNRavele, Presidentof Venda,
Private Bag X2330, Sibasa, Venda.

As a member of AmnestyInternational, an

HELP OM VERLORE
ENERGIE TERUG TE PLAAS
DEUR DIE VOEDINGS
VITAMINES WAT VIR
NORMALE L1GGAAMLIKE
FUNKSIES VEREIS WORD, TE
VERVANG

WERK

Uitvoerende Persoonlike
Assistent
Die Konsultatiewe Sake
beweging in Johan
nesburgis op soek na 'n
Uitvoerende PIA wat ini-

. siatief het, op hoogte is
metsosio-politiek-ekono
miese sake en met nie
rassigedemokratiese be
ginsels identifiseer. Die

Die Takhare vir Vredese
hoezit my bra, maak
jouself gemaklik in die
warm hart van Afrika

ZAIRE (Kinshasha)
Personal Assistent toMD.
Must be able to liaiseon

, 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) 221-227/8

PERSOONLIK

Cobie,Leon, Anel en Ma
ryke - ons dinkaan julie 
Anton..

Die Kommissie van On
dersoek nooi aile Broe~
.derbonders na die Beraad
indie Boendoe!

N - absence' makes me .
wanttofondle - B

Stuur R20 (AVS ingesl~it) vir 30 kapsules, saam
metdie koepon hieronder, aan: EMCOR,
Posbus 582, Milnerton 7435,Tel(021)551·4360
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OOK VERKRYGBAAR BY JOU ~AAsTE APTEEK

• 1

Die Bleskoppe Teen
Apartheid se hare op jou.
tande isnounogalbelan
grik.

-,' " •• I ,",t"-

Willie Steenkamp, 41,
skoolhoof op Laingsburg
en 'n bekende in Afri
kaanse onderwyskringe,
isverledeVrydag tuisoor
.Iede. Hy .was voorheen
adjunk-hoof van die
Hoerskool Tygerberg
(Parow-Noord) en hetaan

. die Hcerskool Outjo
(Namibia) begin' skool
hou.

Groen opvoeders
Stan Frlellck from Kensington writes:
Yournewspaperhasonce againshown itself to
be at the cutting edge of debate around vital
contemporaryissues. I refer to Tienie du Ples
sis' excellent column "Groenpraatjies" (Vrye
Weekbladl5 September).

The 'Green Idea' is probably the most sig
nificant philosophical concept and political
force toemerge fromthe industrialwastelands
of Europe in the last two decades.

And yes. -what about us here in Africa? I
- agree thatthe GreenIdea must takeon another

formfromhere.Preciselywhat formis a matter
that will have to occupy us all if we are to
survivethe next two decades. It is difficult at
this stageto have even a vague outline of The
Green Idea - Africa style', but I would like to .
participatein the debate towards shaping it by
making a few suggestions...

"Thinkglobally, act locally'Tdink globaal,
werk lokaal1) is a Green tenet applicable here.
But while we here in Africa have not reached
theendof industrialisation, weare far from the
end of the necessary struggles to attain the
basic rights that allow our European ouboets
the space in which to practice the politics of
ecology.

However, the Green Idea, if we choose to
importit or transform it, should not be merely
anotheritemon our political agendas(both left
andright,intra-and extra-parliamentary), rather
it should inform the agenda itself, in the sense
of a 'deepecology'...

Green politics is based in the interrelated
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Suid-Afrika

FW de Klerk word ingehuldig as staatspresldent, Hy kondig ook sy
nuwekabinet aan, wat hy'as "hervormingsgerig" beskryf.
Seweterdoedveroordeeldesworddeurdie nuwestaatspresident bege-
nadig. ,
Sowat2S 000menseneem inJohannesburg aan'nvredesoptog deel.Die
optog, vanStMary's-katedraal naJohnVorster-plein, waareerw Frank
Chikane 'n memorandum aan diepolisieoorhandig het, verloopsonder
enige voorvalle. Onder die mense wat gemarsjeer het, ~as Phill~p

Botha, 'npolisie-reservis watwouprotesteer teendie onnodigegebruik
van geweld deur diepolisie. Diepolisie ondersoek Bothase deelname .
aan dieoptog, ..... . .' ..
'n SpesialespanvandieVeiligheidspolisie, bekendas Askar], gebruik:
voormalige ANC-Iede om huidige lede van die organisasie in Suid-
Afrika op te spoor, getuig sers MD Musimeke ln. die Terrorisme
verhoor vanTonyYengeni en 13ander in die KaapseHooggeregshof.
Dieleeus wat'n landbou-student wat uitsy motorgekIimhet omfoto's
te neem, verskeur het, sal nie geskiet word nie, sa die Vrystaatse
direkteur vanNatuurbewaring, dr GeorgeBarkhuizen, c

DievoorsittervandieNausblad-Persunie (NPU), Jolyon Nuttall, doen .
'nberoep oppresFWdeKlerkamdie media-beperklng~ op tehefindie

. ligvan die hervormingsprogram waartoehy homverbmd het; .
Peter Peterson van Pietermaritzburg verloor sy aansoek om appe!
nadathyaancrimeninjuria skuldig bevindisomdat hyMiltonNyawosa
'n "kafferhond" genoem het. . '. '. . ,.
Die National Union of Mineworkers (NUM) 50 persbeampte, Jerry

. Majatladi, word aangehou onder die noodregulasies. '.-
. .. Sowat90vandie600kroko-

dille op Peter Watson se
krokodilplaas aan dieNatalse

.Noordkus .vrek nli
ontploffings as deel van
bouwerk aandie N2-snelweg
nabydie plaas,
Die Reformed Church in
Zambia (RCZ), 'n dogterk
erk van die NG Kerk, sa in
die Chipata-verklaring oor

'apartheid en die NGKerkdie wit kerk se standpuht oor apartheid stel
dieChrlstelike gemeenskap vandie RCl metdie NGK in gevaar. Die
RCl via die NGKom systandpunt en openbare optredeoor apartheid
ondubbelsinnig duidelik temaak,anderssal hullegeenander keusehe

. as om in 1991 bandemetdie NGKte verbreek nie, . .
Suid~Afrika en Israelbeskik reedsoorkemwapens, beweerprofJohn
Garnett, hoogleraar in intemasionale betrekkinge aan die Universiteir
van Wallis. in Pretoria. . . . .
Tinus Strydom, Pretoriase sakeman enseunvandie adjunk-direkteur
generaal van Onderwys en Opleiding, Jaap Strydom; trek sy lastereis
teendie Financial Mail terug en bied aanom die tydskrifse regskoste
tebetaal,Dieeishetverband gehou metberigte watin lucie verlede jaar .
in die FinancialMail verskyn het oor beweerde ongeryrndhede in
transaksies tussen TinusStrydom en dieDepartement vanOnderwys en
Opleiding. RegterLeonoravandenHeeverhetonlangs'nondersoek na
ongerymdhede in dieDepartement afgehandel, maardie verslag is nog
nie bekend gemaaknie. .

Wereld

23

. Donald Acheson, SO, 'n Iersepaspoorthouer,. word in Windhoek in
hegtenis geneem n4die moordopadv Anton Lubowski, Later in die
weekse hoofinspekteur Marius Visser. speurhoofvanWindhoek, egter
dat Acheson aangehou word onder immigras\ewetgewing en nie in .
verband metdie moordop Lubowski nie.
'n Franse DC·tO vleigtuig met171 passasiers aanboord stortneerop
diegrens van Nigeril! kort nadat dit van die hoofstad van Tsjaad.
Ndjamena, .opgestyg het. Die Islamitiese Jihad-groep aanvaar ver
antwoordelikheid vir die bomontploffing wat skynbaar die rampver
oorsaak het.
Ian Smith,voormaligepremiervandiedestydse Rhodesii!, erkendathy
'n luiperdvel sonder'npermitaan 'nAmerlkanerverkoophet wattwee
jaartronkstraf uitdien weens dieonw~ttige handelinrenosterhorings en
die velIe van bedreigde spesies. ' . '

'Aartsbiskop Desmond Tutu voer in Namibia samesprekings met 'n
kerkafvaardiging watdeurdieAartsbiskop vanKantelberg gestuuris.
Swedeverleenpolitiekeasielaan

. drie voormalige ANC·lede;' '. '
Hewige gevegte woed.voort in
Angola.lntussen ontmoot Afrika- .
staatshoofde inKinshasa omvre
desamesprekinge terug op koers
teprobeer lay. DieaglstaalShoofde .
stel 'n konsep-ooreenkoms op,
wat hulle hoop deur die Vnita-·

," leier. drJonas Savimb~ onderteken
sal word..' ' .

. Tsjeggo.~lowakyepr~beerOos- .......
DuitselS watdaarvan verdink word • ~

dathulle naWes-D12itslandwilvlug,verhoed omdiegrensnaHongarye
oor te steek. Vandat Hongarye sy grens metOostenryk oopgestel het,
het sowat 17 000 Oos-Duitsers langs di6 roete na Wes-DuitsIand
gevlug. . . .
Die Sweedse minister van buitelandse sake. Sven Andersson, sa in
Amman dialoog tussen dieIsraeliese regering en 'n Palestynse afvaar
diging is binnedie volgeJlde paar weke moontlik met die oog op 'n
skikking in die Midde-Ooste. .
Amnestie Internasionaal doen'n beroepop SUid-Afrika. die Sowjet-

, Unie.China, Irak, Iranen die VSA om die doodstraf te Iaat vaar. .;
_~i!~n.a.J1! ~~.i~~ig .n,a.e!fj~.h.u! ~~~!tI!lg.v~ ~.~):l¢j!l-.I)i.e.r:m,ale)
onttrekking van soldate uitdie gebledsal tot 26 Septe~~ "-l!ur•. '"-•.•.

.. .-, ':' ,- c - •

LAGOS· 'n Babamettweekoppe is
in die Mokwa-kliniek insentraal
Nigeril! gebore, maar is net daarna
oorlede. . . .'

Volgens dokters by die kliniek
was die fetusveronderstel om in 'n
Siamese tweellilg teontwikke1, maar
een van 'die lyties het nie gegroei
nie,Indiendie kindoorleefhet,sou
geenoperasiedieabnormaliteit kon
regstelnie. - AFP

PARYS • Die wareld se oudste
mummle hetnoudierypeouderdom

. van7 039 jaar bereik. Maar die lig·
gaam - vemoemnadieChinchorro
strandnabydienoordelikeChileense
stadvanArika, isdievan'nvieren'n
half.jarigekind. .

Die mummie is nou in dieantro
pologiese flSika·Iaboratorium vandie

. Nasionale Geskiedenismuseum in i " .
Santiago. . 'Die eersteChileense mummies is

Die mummie is deur Chileense in1919byChinchorrodeurdieDuitse
antropo1<X! Hans Niemeyer en Vir· . wetenskap1ike, Friederich Max Uhle,
gilioSchiappacasse in die woestyn- gevind. ToewasditnogniemoontIik:
agtige Camarones-vallei omtrent 110 om die mummies se ouderdomme te .
kilometer suid van Arlka ontdek. .' bepaal nie. "

Diemummiewordnouin!nkar- . In 1983 is 96 mummies aan die .
tondoos (gemerk"Mummy No21"). voetvandie Arikaberge gevind.
gebere, Die kop en arms is niemoor . By die San Miguel de Azapa se .
deelvan die lyf nie, maartogis die universiteitsmuseum isdaar voorbee1de
mummie steedsin 'n bate goeie toe- van mummies met moddermaskers'
stand. met geverfde ol!Opt Dieouderdomme

SilviaQuevedo, diehoofvandie van die mummiesIs nog nie bepaa1
Iaboratorium,se 'n weefselmonster nie.
is vir analise na die Teldyne-iso- In die museum by Iquique, 300
tooplabOratorium in NewYorkge- kilometer suid van Arika, is daar 'n
stuur. Die Amerlkaansc deskundi- mummie van 'n vrou met 'n beeldjie .
ges het die ouderdom daarvan op . van 'n fetus op haar maag.
5050jaar voor Christus vasgestel.· DieChinchorros hetindieChileense .

Diebalsemmetode watgevolg is, heuwels op die grens van Peru ge-
ls net so ingewikke1d soos die van' . woon. Niks omtrent hulle sosiale en .
die ou Egiptenare. ._ . godsdienstige gebruike isbekendnie,

Die .Nasionale . Geskledenls- Hullehet hulle eie balsemmetode
museum is nouopsoekna 'nmanier ... gehad. Soms is die vel van die lyk.

.omdie mummie tebewaar sodatdit verwyder, in diesongedroog en weer.
uitgestal kan word. teruggeplaas, Diekeelis uitgehaal en

Dieoudste Egiptiese mummie is die holte is met wol, vereen skulpe
die 4 600 jaar oue gebalsemde lyk gevul.D1e liggaam is metmodder .'
van 'n prinses uitdie vyfdedinastle bedekwatlatergeverfis. Dieskedelis
watinMaartnaby dieGiza-piramide . skoon geskeer en die benemet hout
gevindis. verst~k. - AFP

·M aanfantasie word
,'nwerklikheid
MANDEUEU. Frankryk • Daar is·.· word, bywoon; Hulle kan selfs ge-
reeds 'n park vir'Asterix, 'n Franse. wigloosheid ervaar. .
Disneyland kom nog, maar jy kan Baudry wysdaaropdatsterrekunde
reeds joumaanfantasieaby 'n"iUimte- nieop skool aangebied word nie en
oord" naby Cannes in die suidevan datdie ruimte-oord help om kinders
Franlayk uitleef. optevoed ennader aan diewerklikheid

Vir'n week kanruimteversIaafdes" van dieruimte tebring.Maar dieruimte-
tussendicouderdommevan 10en17 oordis olepretparknie,sa Baudry.
vancordie hele Europa na dieoord Moose ontvang teoretiese opleid.
gaan om die eerstetrel! op diemaan ingwat sterrekunde. tele-ontdekking
en ander ruimte-avonture te beleef. deur satelliete en ruimte telekommu-

Dieruimte-Oord wasdieideevan . nikasie en tegnologie insluit.

·~~i~~~~!~t~1il~~.Jih~~~~~~~~
der.1rjdUi8s.~het6",dieOOrd e~,~tC'~u,enww: hulle ri)i~tes-

• vanongeveerS 000vierkailte meter. epe.' enJim.en·satelbete on~CfP'

by di~~C~.~M.an...de..·li~U I.Ugha..we,~.... lfyd.ensdit\.j~Sdae.watdies~pente.
te ontWikkel.S 1;.-; •.•~ ,t. " \'(·1 \~~~tIaar deUlbringJaybulle ook~e g¢1~-

BU#'AldriRv~ dil{Verenigd~\ ~lheid om:te ~el hoe~t isom;dp die
'" State.idietweedeman9P'diemaan\ " maan o!~n .9ieruimteteJoopep kan

. M ~c:irArmstrong, bet.~ic rui~te-''::\b~Il~~~,!~rulmtesIdp ~s.tuur. \!1 Na~

· OOrd..llS.... .c'nl•.W..O.. ilder.lnce:;:.sk.e..,p.Pl..n.g~t1··:..·.'·;" ooots.m

g

van Herm...es-rulmteski.. ~ van .beslCrY~ t6C(hydie6~g,~~\ 'I di~,.E,uiopese RUi~te-agents~r het
inJu~~YgW06n het. ::"'~S.~ ~~ :;' di~ oor47,mUjoen~~~ g~OS} .

.~. .' I)i~~tc(~"spatlenS"i;saOs ~fn1' ',c I:Nolgens~au~die~ ~i~OO{~drie
. .wondsven'die oeM bekend staan;·,,;~· opvoedkundige doole: 0'!1 te, eer en

.• .WJS ih1.ruirntebloll ootpakke geklee;~~\te vermaak. omdiespangceswat tmg
•enurgroepC"van ses-verdeel omdie-"""svirruimte::ontdekJdngleontwikkel
oordsaam met hul gidse te ontdele. enomdienodige oo:oePskwali~.eite te

Hulle lean maanmasjiene toots> .ontwikkel."Een Idem dogtertJl~ het
kosmiescwerkswinkels bywoon en . nadieondervindinggese: "Ekwdnou
verskeie sale metdie namevanster- 'n loods word.~., .... .

.. rcstelsels., waarindieontdekkingvan '.,. Bau~ :elQy,tcQiJe.g!lo: ~hristian .
dic'hcelalen die observasie ya,n. qic.•. Pellerin. is.reed.s gevra. om. n.nuwe. ..

-- ~aiUde' venuii' die .ruimte aangt4uj ••. ~,il)BelgiC!.~.oflt~d. -.AFP• '"
·~""'r~ _~ - " « .. ~ •• ,

Oudste mummie
DOg heel aantreklik

. Juan Angel Torti .



jaar 'n toer wees o f weer toetse en
dan raak'n ou weer Ius en dan speel
jy weer ."

Hy stem volmondig saam met
DokCraven dat 'n Springbok enander
goeie spelers me aan'nklubofprovin
sie behoort nie, maar aan rugby. Dat
hy almal se besit is. "Maar ek sal jok
asek nie erken nie dat daartye is wat
ek dit graag anders sou wou gehad
het."

Hy is geh eg aan sy gesin en sa hy
is 'n huismens wat graag baiemeer
tyd byhullesal wildeurbring. "Vera!
soos nou met 'n toetsreeks word die
eise wat aan jou gestel word kwaai ,
maar war; in die afseisoen gaan di t
darem weer beter ."

Ricky, met 'n pa wat so erg is cor
hom, moetdie gelukkigste vie rjarige
rugbyknaap in die land wees. Johan
se Ricky sien 99 persent van die
wedstryde waarin hy spee!.

Soms vra die mense hom of hy sy
pa op die veld sien, Dan se hy ja,
natuurlik, en daar is Naas Botha ook,
en Robert du Preez en so noem hy
hulle op. Hy ken hulle almal. Dan
terstond vra Ricky of die ooms al
gesien het hoe vcr sy pa 'n bal kan
skop. Daar moet nou hier buite op
die gras gewys word.

Johan het 'n reputasie as ee n van
die skoonste spelers in Suid-Afri
kaanse rugby. Hy speel nooit vuil,
loop iemand laat of probeer 'n s teel
hou inkry nie. .

Ons vra Johan uit daarna. Hy
erken dat hy soms op die ve ld oo k
maar Ius is om 'n ander ou ''' n paar
plukke" te gee. "Ek is miskien maar
net gelukkig dat ek my humeur kan
beteucl."

Tweekeer,lankgelede, hethy dit
ook al gedoen. Die eerste wastoe sy
broer, Chris, wat jare vir die OP
senter gespeel het,op die grond geskop
is.

Die ander keer was toe Naas Botha
doelbew us, blatant Jaat geloo p is in
'n poging om ho m seer te rnaak .
Johan sehy hetagtemaso sleg gevoel
daaroor dathy die vuiJspelers bygedam
het, dat hy beslu it het o m dit maar
liew er te los.

Hy se: "Sport is kompetisie, om
te bewys wie die beste is. Maar rugby
gaan oor meer as dit, oor vriendskap
en kommunikas ie, om te sosialiseer
me t and er mense."

Hy het vanjaar as losskakel groat
naam gernaak, en hy't oak al provin
siaal senter.en vleuel gespee!. Hy se
hy verkies die heelagter-posisie.
Waarom?

"Ek speel waardie span my nodig

het. Ek geniet dit om losskake l te
speel, Jy is meer deel VIll1 die spel
daar. 'n Losskakel kry die bal min.
stens 30 keer per wed stryd terwy l
die heel agter hom vyf, se. keer lay.

"Ek dink nog al ek kan mysel f
goed laat geld as 10ssW I op klub
en provinsiale vlak.

"Maar op internes ion vlak dink
ek ek kan beterop heelagter presteer.
Daarom voel ek meer aa nge trokke
tot d ie posisie.

"Hee lagter pas beter by my sty!.
Ek sien 'n losskakel as 'n klei n glib
berige outjie wat go ed met albe i
voeteskop, Die heelagter is die groter,
harder ou wat daar agter staan endie
"knocks" vat ."

Dft is Johan Heunis. Die groot ou
wat maar daar agter staan en die
"knocks" vat.

SPORT

se die woonstelletjie het nie meer
gewerk nie want daar moet nou plek
wees vir sy bulletjie, Ricky (4), om
bal te skop .

Hy onthou waar alles vir horn
begin het - in sy prokureur-pa, Jim,
se agterplaas op George. Daar .het
hulle "Moddertocts in Nieu-Seeland"
gespeel.

Die graspcrk is 'n sopnat pappery
gemaak,ouboet Chris het die dorp se
seuns gebring en dan het jy net
blomme, struike,en grassooie sien
waai - natuurlik tot groot ergemis
van rna Nella. '.

Hy was altyd HO de Villiers,
want "HO het 'n nuwe dimensie in
heelagterspel gebring met sy aan
vallende, hardloop-benadering." Ja,
hy het toe aI drome gcdroom maar
het nooit kon dink dat hy eendag
regtig vir die Springbokke in Nieu
Seeland sou speel nie.

Sykamermure was toegeplakmet
kleurfoto's uit tydskrifte van rugby
en krieketstcrre . HuI binncshu ise spe
letjiewas dat een sy oe moet toe hou

en dan vra die ander
byvoorbeeld: "Wie is
dcrde van regs, bo teen
die muur aan die
westekant?"

Springbokke in le
wende Iywe het hulle
nie geken nie. "Dit was
vir ons 'n groot ding oin
net 'n provinsiale speier
te sien en sy handteke
ning te kry." Daarom
dat dit vir Johan vandag
net 'n plesier is om sy
handtc.kening vir 'n
seuntjie te gee .

k hansC hy het klein
tyd rue alles daarop gesit
dat hy Springbok sal
word nie . Hy het sy
visier stelselmatig hoer
gestel totdat hy die
Sp ringboktrui on der
skoo t ge kry he t. Sy eer
ste mikpunt was om vir
die Hoerskool
Outeniekwa se eerste
span te spec!. Daama
SWD Skole,"toe UPE

Tel: 337·256718

Die Springbok-heelagter Johan Heunis saam met sy vrou, Linda, en die vierjarige Ricky .
. (Foto:Gavin Sinclair)

eerste span, Oostelike Provinsie, later
Noord-Transvaal en uitei ndelik die
grote.

Hy was eintlik baie "anti -Noord
Transvaal" toe hy vir sy militere
diensplig in Pretoria land na verwer
wing van sy B Proc-graad aa n UPE.
Hy was vas van voorneme om net sy
basies in Pretoria te doen en dan
terug te gaan na sy wereld. . .

Toe bly hy maar vir 'n o ffisier 
skursus en na sy tweejaar toe dink
hy, hoekom nie maar sy leerl ing
prokureurskap oak in Pretoria voltooi
nie... int ussen he t hy 'n ru gby
kameraderie opgebou, is ge trou d met
die aanvallige Linda en toe hy hom
weer kon kry, is hy volbloed Blou
Bu\.

Sy rugbyopgang in Pretoria was
meteories. Die cen Saterdag in 1981
was hy nog 'n reserwe op die bankie
vir Noord-Transvaal se B-span. Net
ses weke later was hy in die Sp ring
bokspan vir die toer naNieu-Seeland.

Opdie roer was hy'n Woensdagspe
ler, "second stringer" vir Gy sie Pie
naar . Maar toe kry Gys ie seer in die
derde en laaste toets. Johan se dit is
steeds vir hom die grootste oomblik
van sy rugbyloapbaan toe hy daar op
die veld gedraf het.

Daar was baie ander hoog tep unte.
In die 14 agtereenvolgende toetse
wat hy daama gespeel hct, het hy
driee gedruk, help maak, heroics ver
dcdig.jnaar se niks kom daarby am
vir die eerste keer in 'n toets vir Suid
Afrika op te draf nie. Daardie toets
was terselfdertyd sy groatste oomblik
en grootste teleurstelling. Die Spring
bokke was 3-16 agter, toe veg hulle
terug tot 22 elk. Toe gee die vervloekte
skeidsregter mos vir Nieu-Seeland
'n strafskop in beseringstyd en nie
mand weet vandag nog waarvoor
nie .

En nou vorentoe? "Op 31 word
elke seisoen vir my al langer en
uitputtender en di t vat langer in 'n
nuwe seisoen om aan die gang te
loom. Elf seisoene is 'n lang trek. Ek
sal my egter nie aan die einde van 'n
seisoen verbind deur my uittrede aan
te kondi g nie . ,

"Daar kan byvoorbeeld volgende

amp telik kies wie hulle wil, maar
Johan Heunis is die bree publiek se
Rugbyspeler van die Jaar.

Kyk net so : Hy het reeds' Calla '
Scho ltz se rekord vir die meeste
punte in 'n Curriebeker-seisoen na
242 vcrbe ter. Dit is fenorne naal, want
in vier weds tryde het Naas Botha
gespeel en die skoppc pale toe
waargeneem.

Meernog, met Johanop losskakel
het Noord-Transvaal reeds die Cur- .
riebeker-rekord vir driee in 'n sei
soen na66 verbeter. En hulle hetnog
twee wedstryde, onder meer die
Curriebeker-eindstryd, voor.

Om die mens agter die held te
leer ken, het Vrye Weekblad vir
Johan Wi lhelm Heunis by sy huis
gaan kuier. Die 31-jarige prokureur
is nog besig om in te trek. Hy het pas
sy eerste huis gekoop - in Menlo
park, nogal naby die beroemde Loftus
Versfeld, tuiste van die I3l0u Bulle.

Johan is besig om sandpu t te grawe,
Die groot grasp erke voor en agter is
re eds gelyk gemaak en beplan t. Hy

onderbandelbaar

Werk jy van jou huis af?
Ons verkoop 'n reeks van
oowe en ou meubels
vangehaJle

an.Is DOlt I»rtIId om t. mill

All pry

LESSENAARS STOELE UASSEERKABINETTE

BYRON ANDREWS
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EDDIE BARLOW het altydgese
"Nice guys come second." John
Gainsford hct sy boek die titcl
gegee. Maar nouhetJohan Heunis
die teendeel bewys. Die groat
"gentleman"vanSuid-Afrikaanse
rugby is dan nou los eerste.

Die uit tredende Springbok-af
rig ter, dr·Cecil Moss, se in sy sewe
jaar he t hy vyf Spri ngbok-kap teins
afgerig. Maar die volmaakte spe ier,
die ee n wat vir hom bo die ander
uittroon, is Johan Heunis.

O nthou: Moss he t manne afgerig
soos Naas Botha,wat dcur baiebeskou
word as die beste van alle tye; Danie
Gerber, wat die rekord (14) hou vir
die meeste toetsdric; Ray Mordt,
wat dr ie driee in 'n toets in Nicu
Seeland gedruk het; Carel du Ples=
sis , wat as die prins van vleuels
bes kou is, en vele ander.

Die groot oud-Springbokkaptein,
M orri e du Plessis, se: "Johan verper
soonlik aI die korrekte gesindhede
teenoor die spe!. Hy stel die ideale
voorbeeld. Hy is 'n perfekte heer en
die man wat die jon g spelers moet
na-aap ."

D ie rugbyskrywers kan maar

Yrye Wedcblad, 22 Seplembcr t989



\... \ .
_ ~ -.J. _ _ to

sou suggereer. Verwaand, dogma
ties en gekultiveerd beskik hy oor al
die teoretiese wapens om sosiale en
kul ture produksie te dekodeer. Hy
reduseer alle aspekte van die lewe
tot die uiteindelike werklikheid van
die struggle. Daarom sy minagtende
houding jeens kornrnersiele rolprente.
Net wanneer hy verg iftig is of afle i
ding nodig bet, waardeer hy die "fuck
ing Nazi movie".

Smith kanValentin se machismo,
wat hy gemeen het met sy folteraars,
meer oortuigend oordra... aangesien
Valentin Puig se aanklag teen revo
lusionere Rede, wat die "manlike
beginsel" - waarvan die revolusie
(hopelik!) probeer ontslae raak 
verteenwoordig. Die stadige
saamvloei van twee opponerende pole
- in psigo-seksuele terrne, die man
like en vrou1ike beginsel - sou meer
betekenis gehad het, het Siliye Smith
van meer stof voorsien.

Puigse argument bied sy eie
probleme: hy loop self die gevaar
van seksisme wanneer hy Molina
bedeel met sekere sogenaamde
vroulike eienskappe - passiwiteit,
klouende romantisisme, emosionele
manipulasie en 'n slagofferkompleks
- waarteen ek dadelik in opstand
kom. Maar Molina raak in die loop
van sy "feministiese ontwaki ng" van
baie van die eienskappe ontslae.

Dawid Minnaar se gedetaileerde
vertolking is op sigself 'n boeiende
en bekorende teatrale ervaring.

"Kiss" is veral belangrik in die lig
van huidige besprekings oor die reg
van die individu om uitdrukking te
gee aan sy individualitei t en die reg
van die kunstenaar om die uiters
persoonlike te verbceld .

Die werk gaan vcr om die dilem
mas van die kunstenaar, wa r'n bydra
tot die struggle wi! maak, op te los.
Vir Puig is die individuele en die
gemeenskaplike onverdeelbaar, en
om een bo die ander te beklemtoon,
skep 'n wanbalans.

se harde werk ongedaan te maak.)
Sommige aspekte van die pro

duksie dien suiwer estetika eerder
as vir Puig.

'n Groo t deel van Puig se ld aa n
die linkses gaan verlore in die ver
werking van die roman vir die ver
hoog. Dit sou die moeite geloon het
om drie uur lank in die tcater rond te
hang sod at Valentin se agtergrond
deeglik belig kon word.

Valentin is 'n hard -core linkse
uit die hoer middelklas, wat plesier
uit sy leefwy se geweer het in die
oortuiging dat plesier die volhar
ding va n sy bourgeois-oorspro ng

Die produksie, wat beiiJdruk weens
die delika te en vrymoedige hantering
van die onwaarskynlike ver houdi ng
tussen die aktivis en die kinder
molesteerder, gaan mank weens die
oorbeklemtoning van die onafwend
bare oomblik van seksuele omgang,
wat die aandag weglei van Puig se
punt dat seks bloot 'n manier van
kommunikeer is, "not homosexual
sex, or heterosexual sex, just sex,"
soos die skrywer dit ste!. (Die rooi
beligtingen die blik op Valentin (Kevin
Smith) se perfekte, geronde agter
stewe, gevolg deur 'n liriese dansnom
mer, slaag egter goed daarin om Puig

geboorteland.
Puig roer 'n paar blatante poli

tieke kwessies vanuit 'n linkse hoek
aan. Baie van die kwessies moes
ongelukkig in die s lag bly toe Siliye
die boek se meer as sewe ure sny tot
'n skamele twee uur.

Siliye wo u met die stuk ho
mofobiese vooroordele en seksisme
ondergfawe en normaliteit verleen
aan die seksuele verhouding tussen
Valentin en Molina, en nie 'n verkorte
weergawe van die ganse roman, met
sy wye kommentaar oor manlikheid
en die politieke effek daarvan, bied
nie.

ANDREA VINASSA

"I wanted to show how two totally different dreams can clash and come
together: Molina lives in a world of films, always trying to avoid reality.

And Valentin is a man of action who, at the same time, is fighting for
ideas that aren't a reatity - he lives in a dream of a different society."

: Manuel Puig.

In Erotiese lesvlr die LeftNOV die dag het ek 'n vergade
ring van progressiewe rolprent
makers bygewoon. Die bespre
king het in 'n stadium gefokus op
"Hollywood-imperialisme". Een
hard-liner het sy afkeur
uitgespreek oor die "aaklige
Noord-Amerikaanse eksploitasie
prente", rolprente wat in ons
hoofstroomteaters vertoon word.
Hy het hartstogtelik verklaar dat
hy vyf jaar laas 'n Hollywood
fliek gesien het.

My rasionele verstand het met
hom saamgestem, maar iets in my
wou opstaan en se, ja, Hollywood 
prente is 'n werktuig van die heersende
ideologie, maar die insigte waartoe
hulle ons lei, is van onskatbare waarde.
Die ideologiese konflikte wat die
prente uitwys, verg net meer van die
rolprentganger as 'n prent met die
goedgekeurde ideologiese standpunt.
En di e Noord-Amerikaners weet
darem hoe om 'n prent te maak as
hulle die dag wi!. Ek het maar sti!ge
bly.

Nadat ek Laurens Siliye-hulle se
produksie in die BlackSun van Manuel
Puig se "Kiss of the Spider Woman"
gesien het, het ek bietjie minder
skuldig gevoel oor my liefde vir
Noord-Amerikaanse movies. En
effens meer verstaan oor hoe die
prente on vervulde romantiese be
geertes aanwakker... en hoe nou die
bron van die begeertes verbind is
met idealistiese politieke begeertes.

Puig se empatie met die "human
condition" straal uitdie produksie en
laat 'n mens teruggryp na die roman.

"Kiss of the Spider Woman" is 'n
omvangryke, genuanseerde roman
oor seks, die politiek en die verhou
ding tussen seks en politiek.

Puig gebruik die einste kommer-
. siele eksploitasie-prente vol vroulike
stereo tipes - en selfs blatante Nazi
propagan da -prente - om die hunker
ing van een van die karakters uit te
beeld. Hyis 'n meestervan die ironie:
Molina sou in Nazi-Duitsland selfs
meer onderdruk gewees het as in sy

n

' r,

Storiesvir Afrika by Black Sun
DIE Black Sun-Tester in Orange
Grove, Johannesburg,loods tydens
die skoolvakansie 'n stuk kin
derteater, "HandinGlove" is geskryf
deur Victoria Bawcombe en meng
towerkuns, poppespel, musiek en
akteurs om die rykdom van Afrika
mitologie oor te dra.

Die volksverhaal-tradisie en
storievertelling van Afrikagekom
bineer met Westerse drama beloof
om 'n eenmalige ervaring vir kin
ders tussen 4 en 12 te wees. Poppe
werkswinkels aangebied deur
Margaret Auerbach, waartydens
kinders gewys sal word hoe om
van maklik beskikbare materiaal
poppe te maak, sal by die teater
gehou word gedurende die loop
van "Hand in Glove".

Die akteurs Soli Philander,
Chantel Nativel en Genius Lesotho
sal in die stuk optree.

Die werkswinkels en vertonings
sal gedurende die dag van 23 Sep
tembertot 10Oktobergehou word .
Blokbesprekings kangemaak word.

"Hand in Glove" se skeppers
glo dat die vermaak en speelgoed
wat vandag aan kindersbeskikbaar.
is veel te wense oorlaat Die ver-

VryDagl 22 September 1989

Soli Philander wyssy lIefde
' . vir poppe

beelding is die mens se grootste bate
en dit moet van kleins af ontgin
word. Met hierdie produksie en
werkswinkels word kinders die kans
gegun om hulle verbeelding kreatief
te gebruik en prak ties toe te pas en
tegelykenyd iets van die Afrika
mitolo gie te leer.

Die einaars van die Black Sun
hoop om meer gereeld soortgelyke
kinderteater by die teater aan te bied.
Ouers wat hulle kinders se deelname
aan die projek verlang, kan direk met
die Black Sun in verbinding tree.



Doolhof van spioenasie en fisika

Charles Leonard

VryDagl 22 September 1989

Plate word op 'n skaal
van 0 tot 10 beoordeel

Naked - Dead or Alive
(2).

pie buitensporige, andro
gene en uiters onsmaak
like Pete BUrns staan aan
die hoofvan die groep wat
sulke welslae op die tref
fersparademet die sinnelose
disko-nomrnertjie, You
-SpinMe Round, gehad het.

Niks het verander nie.
Dead or Alive maak nog
steeds stertriem-musiek,
Dit het bitter min om die
lyf. )

Ek glo nie eintlik dit is
bedoel om regerings te laat
val of oorloe te laat begin'
nie. Waarskynlik is dit net
bloot om mense lekker te
laat dans. Ek vir een sal nie
lewend of dood op die
dansvloer betrap word as
die eentonige snert op die
draaitafel is nie,

invloed met ingeweefde ritme-patroneen NDour
se.opwindende hoe vokale.
- As jy op sock is na 'n nuwe musikale dwelm
en Youssou N'Dour nog nie ontdek het nie, is
"The Lion" die plaat vir jou, Ou aanhangers is
waarskynlik allankal hoog op die stuk vinieJ.

The Lion - Youssou N'Dour (8)

Ek oorweeg dit nou nog om die ou wat ons
busrit na Harare vir die Human Rights -kon
sert gereel het, te dagvaar. So halfpad tussen '
Beitbrug en Zim se hoofstad bet ons bus die

- eerstemaal gebreek.Na sessoortgelykevoorval
letjies het ons in Harare aangekom _en die
Senegalces met die goue stem, Youssou NDour, -
se vertoning gernis. Die skuim wat om my L.... .....J

mondhoeke geborrel het, was nie van te veel
bier nie. --.

Anyway, sy nuwe plaat hetmy gelukkig
nie net daaraanherinner nie, maar ook hope
plesier verskaf. '

N'Dour, een van Senegal en Afrika se
voorste sangers,se musiek is 'n kombinasie
van Westerse poprnusiek, Islamitiese gods-, Only Life _The Feelies (7)
dienstige en Arabiese botone, met Wes-Afri- -
kaanse ritrnes, . _ The Feelies se jongste is een van daai "fenorne-

"The Lion" is die 29-jarige N'Dour se 14e nale imports" waarvan 'n leser my een keer
langspeler en hy dra dit in sy gehcel aan ·sy beskuldig het, wat ek net die heeltyd resenseer.
land op. Ander snitte word spesifiek aan die Hulle is vyf mense uit New Jersey wat deel is
toergroep van Amnestie Intemasionaal, sy vari die beweging wat in dieselfde genre as
dogter.idie mense van Mali en die nasionale . REM en The Replacements val, en as voor
sokkerspan van Senegal opgedra. . gangers mense soos The Byrds en Lou Reed en

Die kortspeler, Shakin' the Tree, is 'n won- Velvet Underground het. -
derlike duet saarnmet sy vriend Peter Gabriel, "Only Life" is 'n beerlike plaat. Die soort

, warin Engels en NDour se moedertong,Wolof, wat jou stilletjies bekruip en gaan nes maak in
gesing word. Dit .isn oproep om die bevry- jou brein - as jy weer kyk, wemel dit van The
ding van vroue, Dit is die snit met die meeste Feelies se musiek in jou kop. Die hoogtepunte
Westerse invloed en kan selfs in Suid-Afrikais beslis It's Only Life en die Lou Reed-kom
goed doen. Radio 5 specl dit so nou en dan. posisie What goes On, waarmee op gepaste
Hopelik kan dit selfs 'n treffer word. wyse hulde aan die meester gebring word.

Kanteenvandieplaatisredeliks6ingesteI. Gaan maak kennis met The Feeliea- bulle
Die tweede kant het. meer van 'n Arabiese sal jou laat geed voelies.

die handeling van die drama om die - Stoppard se intrige sowel as die
vreemde gebeure van die openings- woordryke dialoog. Gelukkig is die
toncel waar verwarrende boodskappe vertolkings eenvorrnig glad, veral
in 'n muwwe kleedkamer uitgeruil FionaRamsay as Hapgood, buitenge-
word. wone spioen en rna; ook Michael

Die gehoor probeer die res .van McCabe. swaarwigtig as Blair. die
die aand via 'n verbysterende klomp nogalalledaagsebaasspioen. Borth-
foefies uitwerk wat gebeur het, tot wick is innemend as die goedhar-
hulle die waarheid ontdek (van die . tige Ruskie, en Peter Se-Puma ver-
fisika sowel as spioenasie): dit hang toon 'nontroerende vindingrykheid
alles af van wie kyk! (As dit nie sin as Wates, die Amerikaanse spioen
maak nie stel ek voor u gaan kyk na wat sukkel om die doolhofagtige
die stuk.) wee vansy Britse bondgenote te

Bobby Heaney se digte, stylvolle ontrafel.
produksie gee aan die dramaturg se "Hapgood"is miskiennie in almal
maltrapsiening vrye teuels. Hy wend se kraal nie; die intrige wriemel die
die indrukwekkende klank- en be- hele pick vol,die kwessies wat aan-
ligtingsmoontlikhede wat gesub- gespreek word, laat jou hare orent
sidieerde teater bied geed aan in'n staan,diedialoog is v lymskeIp. Maar
reeks' tonele wat (blykbaar?) op vir diegene wat ernstig belang stel
mikrofilm voor ons verbyflits. Hier in die moontIikheid wat teater tot
werk Glyn Storm se stemmingsmusiek stigting en vermaak bied, bied die

,en Lindy Roberts se stelontwerp met goeie, vermaaklike en tergende pro-
'n filmiese presisie saam. duksie 'n groot beloning. Gaan kyk James Borthwick as Kerner,

Hoe eise word aan die akteurs en vind uit waarom spioenasie en die Rus met die antwoord In
gestel. gesien die verwikkeldheid van die wetenskap handige loopbane bly. Tom Stoppard se "Hapgood".

Die goue leeu brul
in symoederton

manier. Hy hou vanspeurverhale
die formaat wat hy in "The Real
Inspector Hound" - en "Jumpers"
gebruik het • -en hier gebruik hy
bloedfamilie, die spioenasieriller.
Vindingryk kombineer hy 'n soektog
na 'n spioen by M15met die soeke na
die aard van die werklikheid - spesi
tick die vrcemde dubbelsinnigheid
van die werklikheidna kwantinnfisika.

Die sentrale figuur is in albei
gevalle In emigrant, die Russiese
wetenskaplike Kerner (gespeel met
ligsinnige geesdrif deur James Borth
wick). wat die antwoord totdie raaisel
het, (Is hy die dubbele, ek bedoel
driedubbele, agent? Kan hy die bi
sarre aard van die nuwe fisika
verklaar?) Stoppard kry dit reg om
sy twee verhaallyne behendig saam
te smelt in die karakter, wat tussen
die aksie deur sy mede-agente op
kort vlugte oor die kwantumteorie
trakteer, sonder om.die pas te veel te
vertraag.

. Soos alle goeie rillers, skarnier

787-7987/4

Don: Annie

ONDER
Vryen Sat:

Delia Layton

So: Pierre van .
Staden

Di: Colin
Shamley

Wo: Ian
McCormick

BISTRO, KROEG EN
, .BIWARTKAMER

Crossroads
sentrum, Hendrlk
Verwoerd~rylaan,

Randburg
787-7987/4

Jennifer Ferguson lewer vanaand, moreaand en van 27 tot ~o September solo
vertonings In Stellenbosch Boerewynmakery se restaurant as deel van die

Lanzerac/Stelienboschfees. Die vertonings begin om 8nm. Kaartjies kan-vooraf by.
Computlcket bespreek word.
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GUY WILLOUGHBY

HAPGOOD
Deur Tom Stoppard
Regie: Bobby Heaney
Met James Borthwick, Fiona
Ramsay, Michael McCabe en
Peter Sa-Puma _

-Staatsteater: Arena!
Alexander-Teater

WANNEER is 'n spioenasieriller
nie 'n spioenasieriller nie?
Overgesetsynde, hoe verander 'nver
handeling oorkwantumfisika in Ide
lierige tearer? Dieantwoordop albei
vrac is cenvoudig - of nie so een
voudig nie - Tom Stoppard, die een
Britse dramaturg sedert Beckettwat
die teater aangewend het om van
die moeiliker strydvrae van ons
stormagtige lye. gevat en stylvol te
pak. En "Hapgood" is op peil,

Stoppard gebruik soms 'n getoet
, ste populeregenre op 'n ongewone



Meisie kiestussen tanqenaktetas

.Neil McCarthy as die skrywer, Burton, en Terry Norton as die
choreograaf, Anna, In Lanford Wilson se "Burn This".

T-hemde deur
kunstenaars

Beskikbaarvan:' . ..
NAARTJIEOLIGARCHY
OUCASTLE-BROUERY
BEACHSTRAAT6A
WOODSTOCK
KAAPSTAD

gewelddadig, opdringerig, so
opgeskroef soos 'n koeksister, Hy's
alles wat 'n meisiesoosAnna nie wil
he nie - vulger; dekadentin die alko
holiesesin;hyhet 'n mediesegeskie
denis; as hy 'n pilaar sien skop hy
hom, en hy maak tee in 'n teepot,

DannyKeoghsevertolking is nog
beter as Norton s'n. Die Suid-Afri
kaanse teatergaannoglank praatoor
hierdieeienaardigeskeppingwatdie
lug met sy handeopkap, wegsnyen
toeklap wanneer hy praat.

Die katastrofewat hom en Anna
bymekaar uitbring, is die dood van
haar gay mededanser en woonstel
maat in 'nbootongeluk. Pale isdie se
broer, en reelby die begrafnisom sy
goed te kom haal.

Dishier waardieenigstebrakkol
in die stuk Ie. Die onverwagse on
geluk en Annase onvermoe om die
oenskynlike onverskilligheid vanhaar
dansmaatse familieteverwerk,skep
die gemoedstoestand wat die on
moontlike moontlik maak - 'n ver
houding tussen haar en Pale.

Die eerste deel van die stuk is
hiervoor gans te ligsinnig ingestel.
Die regisseur,Clare Stopford,moos
ook iets gedoen het om Neil Mc
Carthy nie so oulik til maak nie. 'n
Droe,lakoniekevertolkingis van sy
kantnodig.McCarthy treenieverniet
in soveel advertensies op nie - 'n
mens kan nie glo dat Anna die am
persesekssimboolsal losvir wieook
al nie.

Op die ou end pIa dit nie, omdat
Keoghse vertolkingsomeesterlik is
en die subteksmetsoveellewensdrif
aandie gang sitdat allerhandedinge
moontlik lyk. '
. As iemand jou dit nog nie gese

'..het nie, lees nou hier swart-op-wit:
MOENIEMISLOOP NIE.

'n klomp ander good ook,
Sy het 'n moeilikerol. Nie net is

twee mans op haar verlief nie,hulle
verskil van mekaarsoos 'n tangen 'n
aktetas. ¥

Die aktetas word gedra deur
Burton (Neil McCarthy), en is vol
geprop met sy jongste paging tot 'n
draaiboek,oordie warelewe,en nie
die wetenskapfiksie waarmee hy
naam gemaak het in die rolprent-
wereld nie. .

Trou metAnna (Norton) lyk soos
dievanselfsprekende volgende kinkel
in sy lewe, Hy is so spitsvondig, en
McCarthy se vertolking so goed,
dat 'n mens eers dink die stuk gaan
oor die twee,en dat die bedoelingis
om gal af te gaan oor die modeme
Yuppie-lewe.

Maar dan verskyn Pale (Danny
Keogh) op die toneel, en die situa
sie en die karakters verander en so
ook die gehoor. Hy is die tang,

HANS PIENAAR

"BURN TIDS" is die soort toneel
opvoering woorvoorjy maardaardie
paar rand watjy elke ses maandevir
teater opsysit, kanuithaal. Dis goed,
laatmensdinkenjoudaelanklekker-
lay.

Dis ook jou eerste kans .om iets
besonders te belewe: die spel en
persoon vanTerry Norton,'n herrys
ende ster asdaarnouooital een was.
Sy is wonderlik, beeldskoon, krea
tief, slim, virutoos, sekuur,briljant,
verruklik, warm, inspirerenden nag

. BURN THIS·
Deur Lilnford Wilson
Regie: Clare Stopford
Met Danny Keogh, Nell'
McCarthy, Terry Norton en
RusselSavadler .
Mark·Teater: Upstairs

NEE, hy is nie 'n
portretskilder nie, al
werk 'try aan 'n
skildery vandr.Stuart
Saunders, die rektor
van die Universiteit
van Kaapstad, en ja,
hyself word ook ten
toon gestel.

Hayden Proud is
die derde genooide
kunstenaarwatin die
Nasionale Galery in
Kaapstad ten aan
skoue van die pu
bliek sy werkverrig.
(Die sensuele
Francine Greenblatt
was die eerste in die
projek en die flam
bojante Beezy Baily
was na haar te sien.)

Proud, voorheen
'n lektor in kuns-
geskiedenis by. die Hayden Proud, die Kaapse kunstenaar wat::,
Michaelis-Kuns- nou by die Nasionale Galery werk. .,.;

" . {"I'

skool, maak in die ware post-modernistiese styl nadruklik verwysings rui;:·"
bestaandeen tradisionele kunswerkewanneer hy iets skep. Hy maak ook nie:':
net skilderye nie. Die opvou-skerms waaraan hy nou werk, funksioneer as .
meubels en skilderye. . ' '.

"Ek het my die reputasievan portretskilderop die hals gehaal hoofsaaklik
weens'n klompsuperrealistiese portrettewat ek: so 'n tienjaar gelede gemaak
het," se Proud.

"Ek dink my uitbeweeg na 'n meerdekoratiewestyl, soos met die skerms,
het gekom omdatek verveeld geraak het met fotorealisme." •

Die swaai het tweejaar gelede gekom toe hy begin belang stel het in die .
versiering van meubels en die afbraak van die grense tussen hoe kuns en
binneversiering.

Hy isook geprikkeldeur 'nltalianer uitdie 16deeeu,AgnoloBronzino,wat
vandag hoofsaaklikbekend is vir sy portrette. Maar Proud wys daarop dat
Bronzino op sy dagook bekend wasas binneversierder en organiseerder van
feeste, kroningsplegtighede en troues.' . . .. . .. (~

En 'n kunstenaarmoetook sy sin vir humor behou.daarom'dat hy by van: .
die beelde wat hy by Monet gesteel hetvir sy skerms 'n populier bygevoeg
het.· .. .' .'

Proud is nog tot 30 Septemberindie anneks-galery te sien. Hy bied ook l'
Oktober am 11.00'n werkwinkelvir volwassenes by die galery aan. ..

.' , ..

Tokkel daardie snare'

Van portrette
tot populiere

DIE Klassieke·Kitaar.Vereniging van S~d~Afrika sal mOre die EersteKlassieke
Kftaar-Kompetlsie loods.Die kompetisie word deur die Carstenhof-Kliniek geborg Tel (021) 417 ·2199
en sal van 9.30tot 16.30plaasvind. Diewenners sal Sondag om 15.00in 'n konsert by
die Standerd Bank-Auditorium optree.· -

Men as dertig inskrywings (wat 9 onderwysers verteenwoordig) is vir die, • . " .'

kompetisie ontvang van Windhoek,Durban, Kaapstad en die Transvaal. Toegang is . A'It U
gra~~kOmpetisieiSgeloodsashUldebIYkaandieverenigingse31-jarigebestaanmet 0 ....··l·.....: ,. .. G ,C
die doel om klassiekekitaar op aile vlakke in Suid.AfrJka te bevorder. Die beoorde-
laars vir die kompetisie is Bennie Bierman van Johannesburg, Dietrich Wagner van
Stellenbosch en Chari Lampbrecht van Pretoria.

Daar sal ook 'n uitstalling en demonstrasie IiI die voorpcirtaal gehou word deur

die Kaapstadse meesterkitaarbouer, Marc Maingard. Die organiseerders hoop om .:(Va.armaIi9 Piesan9repUbIiek, ne)
die kompetisie 'njaarliks.e insteliing te maak. , . . .

, • ~ t • l .~ + f -_ ~ l' 'j" ~>. ~'\ .. 1 ",_, ; ~- .•' l> I ) j "j, ~-, l' ~ l-
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Vet skaapboud vir die KP

,"

ETEEN
DRINKE

VryDagl 22 September 1989

Zandvliet, dieplaas van wyn
en renperde, het nog 'n

wenner opgelewer

klein gebakte uitjies versier en so
warm as moontlik opgedien."

Ek weet nou nie van die vyf uur
nie, en die rugstuk kan weggelaat
word, maar hier is genoeg smaak in.
. Groete oom Piet, en lekker eet.
Maar onthou, selfs die KP kry hart
aanvalle.

KOOSCOETZEE

JANET TELIAN
JACQUI CRAIG

By die Mark-teater .
Breestraat, Newtown

Tel: 838-6960

selfs 'n goeie kruisementsous kan
nie daarvoor vergoed nie.
. As jy 'n boud bo-op die oop stoof
wil gaarmaak, gebruik die volgende
reseppie van Leipoldt,Leipoldt het
geweet as jy smaak uit vleis haal,
moet jy smaak terugsit.

"Gesmoordeskaapboud (voor-of
.agterstuk). Neem die voor- of agter
boud tesaammet 'n gedeeltevan die
rugstuk. Sout en peper diten bind dit
sodat dit 'n mooi langwerpige stuk
maak. U 'n laag varkspek in die
braaipot, sit die vlees daarop, en
voeg by wortels, pietersielie, kruie,
gesnipperde uie, peper en sout en 'n
gekneusde suurlemoen- of lourier
blaar; gooi bouillon oor totdat die
vlees bedek is en laat dit baie stadig
kook vir goed vyf uurlank. Die vlees
wordnouuitgehaal enop 'nskottelin
die oond of voor die vuur warm
gehou; die sous word deur 'n sif
gegooi en die vet afgeskep; daarna
wordditdik gernaak, kry 'n byvoegsel
van room en better, word geklits, en
apart opgedis. Die vlees word met

daarop dat 'n resep van Hildagonda
DuckittineenvanTimelLifesereeks
oor die algemeen goeie kookboeke
opgeneemis. Dit is indie boekCakes

.and Pastries,en wrintie,in dieboeke
Iys agterin verskyn Hildagonda se
'Hilda's "Where is it?" of Recipes',
war in 1903in LoodendeurChapman
and Hall Ltd uitgegee is.
- En binne in die boek is daar 'n

resep van Hilda vir Old Cape Pound
, Cake. PoundCake hetsy naamgekry

omdat dit 'n pond botter, 'n pond
suiker en 'n pond meel bevat (asook .
'n allemintige klomp eiers).

Hier is Hilda se resep.

"OldCape Pound Cake
The dried andgratedrindofhalf

anorangemaybesubstitutedfor the'
tangerine peel:

Tomakeone30emcake.
500g butter, softened
500g castor sugar
12 eggs, yolksseparatedfromthe

whites, each well beaten
500g flour
1 tsp mixed driedand powdered

tangerine peel, cinnamon and nut
meg

60g spongefinger biscuits, ground
to fine crumbs

Stir the'butter to a cream; beat in
the sugar, then the beaten egg yolks,
followed by the flour and spices,
previously well mixed. Lastly fold

I---'---..:...-------------~ in the beaten egg whites.
Thickly butter a cake tin,
and dust it with biscuit
crumbs. Pour in thecake

~nMi ~ftRR"IDftNS·~~~Mi ;a~~r~i~~;~fb~~~er~~
~A\~ II ~ ~ ~ and bakein an ovenpre-
~:v-~ .RfSlftURftnT ~O)~~~ heated 180 degrees Cel-

cius (350 Fahrenheit)for
two hours or until the
cake shrinks slightlyfrom
the sides of the tin."

En dan volg Hilda
gonda se naarn, Nou ja,
iemand onthou haar nog.
Magens haar weerontdek.

... , .. KOOS COETZEE

Hier is Hildagonda

BJ LANKWARDEN skryf oor 'n nuwe cabernet sauvignon .

'N NUWE rooiwyn is onlangs vrygestel en hierdie nuweling sal jare lank 'n
beroering in die wynwereld bring. ,

Die Zandvliet-landgoed in Robertson is nie net vir sy wyne bekend nie,
maarook vir sy topklasrenperdstoet watsulke grootperde soosPeterBeware,
Caradoc, Davy Jones, Jamaican Chief, Smackerooen Wild West opgelewer
het,

Tien jaar gelede is die eerste rooiwyn van Zandvliet vrygestel en dit het
'n opskudding in wynkringe veroorsaak. Nie soseer omdat die wyn 'n shiraz
was nie, maar omdat dit uitstekend was en tot in daardie "Stadium het goeie
rooiwyne altyd van oorkant die berg af gekom. .

Jaar na jaar het Zandvliet Shirazsy hoegehalte gehandhaaf. Waar hierdie
wyn ook al bedien is, het hy sy reputasie gestand gedoen.

Nou sit die.Zandvliet Cabemet Sauvignon hierdie tradisie voort..
Daar is eintlik geenrede waarom goeiecabemet nie in Robertson gemaak

kan word nie. Die grand het'n hoe kalkinhoud endie nagte is koud. Behalwe
wingerde wat nou en danin die see spoel en enkelejare wanneer die cabernet
weier om ryp te word, skeel daar niles met die gebied nie.

.Bcwys daarvan is die 1984-wynjaar. Daar is 'n sekere oereenkoms tussen
hierdie wyn en 'n opregte jaaroud vul, wat maer en vinnig is. .

Hierdie wyn is maer, maar dit het 'n aangenaamheid wat geleidelik groei
en uiteindelik is die wyn 'n wenner. Die volgende wynjare sal sonder twyfel
nag beter wees, maar hierdie een is baie goed vir 'n eerste vrystelling.

Die wyn het 'n goeiejong en helder kleur.Diegeur is duidelikdie van hout
en cabemet, maar in die geheel elegant. . .

Die smaak is lig elegant, met 'n aangenamenasmaak wat huiwer tussen
vrugte en hout. Myns insiens drink die wynreeds goed, maar ditsal nieskade

.doen om 'n paar bottels 'n jaar of twee te hou nie. 'n Verdienstelike poging!
Dit is duidelik datdieRobertson-distriknog 'n noemenswaardigenaamby

sy lang lys topgehalte wyne gevoeg het.

Smackeroo! Zandvliet is 'n wenner

hou nie.
Die boud wou ek gaardermaak as

die een op die plaas. Hy was nog
steeds pienkerig binne en die geur
van die knoffel en die kruie het die
boud deurtrek. 'n Resepso eenvoudig
en maklik soos Mev De Villiers.s'n,
maar net tien keer beter,

Daar is aIIerhande wiskundige .
metodes oor hoeveel minute 'n stuk
vleis vir elke honderd gram in die
oond moet wees, maar mens kan
darem nie elke dag met 'n sakreke
naar staan en sommetjies maak nie.

Deur doodeenvoudig na vleis te
kyle, kan jy sien hoe gaar dit is. 'n
Baud krimp en trek op 'n knop wan
neer hy gaar word. Danis hy reg. Ek

. verkies 'n boud voor die krimpsta
dium, maar baie mensesal dit te rou
vind.

Net nog die een en ander: moet
asseblief nie 'n skaapboud in 'n pot
kookwater gooi, soos die Britte 'n
baud gaarrnaak nie. Dis 'n sonde
waarvoor hulle eendagsal betaal. Al
die smaak verdrink in die water, en "

lllLDAGONDA Duckitt,oor wie ek-
. onlangs geskryf het (Waar is Hilda

gonda Duckitt?), is darem nie heel
temalvergete in die koswereld nie. In
Suid-AfrikaweI, maar dan is ons nou
ook nie die middelpunt van hogere
cuisine nie.

Nou die dag wys 'n vriendin my

felvlokkies (daar was nie varsknof
fel nie) gesmeer en dit toe onder
pietersielie en selderyblaretoegepak
en in die oond gedruk.

Die boud is lekkerrou voorgesit
ek en Charles hou daarvan so en die
ander twee moes maar verliefneem
want hulle het lanklaas vleis op 'n
afgelee sendingstasie in Gazankulu
geeet,

Ek het die vleis gesny en 'n goeie .
klompie pienkvleissoushetonderin
die vleisbord gele, Ek het die bruin
in die braaipan met 'n bietjiewitwyn
losgekook, die pienk vleissousen 'n
bietjie soeterige sjenie (port is be
ter) bygegooi, en daarna lekkervars
plaasroom ingeroer vir die sousie.
Ons het dit met rys en roomspinasie
geeet, (Lekker baie room vir die
gesondheid.)

In die eerste paragraafhetekgese
skaapboud wat reggaargemaak word,
is baie lekker, Ek beklemtoon "reg
gaargemaak". .

Kom onskyk hoe ons volk 'n
boud gaarrnaak, of ten minste die
helfte van die volk wat uit Kooken
Genietkook. Dieskryfster,MevSlA"
de Villiers, gebruiknetdie volgende
bestanddele: 'n skaapboud, 'neetlepel
vet, sout, peper en water.

Mev de VilliersOOt natuurlikhier
'n Karoo-boud beet wat geen kruie
en speserye behalwe sout en peper
nodig het nie. Maarhoeweetonsdit?

.Dan gooi mev De Villiers die
boud,die veten water in 'n drukkoker,

, en in die drukkoker bewerk sy die
boud se gal 35 minute lank. Sy se
darem jy kan die boud later.in die
oond bruirimaak. .

Mense moet asseblief tog nie na
"hierdie twak luister nie. 'n Boud het
natuurlikehittenodig, en nie 'nonding
soos 'n drukkokerof 'n mikrogolfoond
nie. My volk eet sleg by gebrekaan
kennis, en die profete het vals pro
fete geword.

Kan ek nou vir julle 'n baie een
voudige maar baie smaaklikeresep.

, .vir skaapboud gee. Dieeen boud het
ons uit die Vrystaat teruggebring
Johannesburg toe,en ek kondit hier
met vars kruie gaarmaak. Dit was

': heerliken vra maar vir my vriende.
Ek het 'n klompie vars salie, tiemie

en roosmaryn gepluk,en vars knof
fel gehad, saam met sout en peper.
Dis al. .

Ek het 'n dun messie geneem en
.die mes omtrent op ses plekkein die

.. vleis ingedruk. In elke snit het ek"n
huisieknoffel en 'n klompieblaartjies
van die vars kruie ingedruk. Ek het
die boud gesout en gepeper en in 'n
braaipan met 'n bietjie olie daarin
geplaas en in die oondgedruk.(Asjy
'n "Dutch oven" het, gebruik net die
onderste dee!. Die boud moetoop in

.die oond wees.) .
Toe het ek die boudomtrenttwee

uur in 'noondvan
180 gradeCelcius .
vergeet - moet
asseblief nie 'n

'klein boudjie so
lank in die oond

Dorpstraat 110
Stellenbosch.
(02231) 3555,

Stellenbosch

GASTEHUIS

'nHuislike
en gasvrye
atmosfeer
Tradisionele
disse
sum«
tariewe
Bed en
ontbytvanaf
RSOjJer
persoon

ONSou volkie is nou maareenmaal
verknogaan skaapboud, En'n goeie
skaapboud,reg gaargernaak, is heer-
lik. '

Maar skaapboud is ongelukldg
vandag'nluukse.Onsvleisprysehou
netaanstyg. 'nVriendseonlangsdat
vleis in Engelandgoedkoperas hier
is. Toe ek drie jaar gelede daar was
hetekalgedinkhullevleisisgoedko
per as ons s'n,maar hoe werk mens
dit met jou nutteloserande uit?·

Die slagter in Wimbledon waar
ek een dag gaan vleis koop het, het
vir my gese hullekry vleis uit Nieu
Seeland en Argentinie, Ek het
uitstekende lamsvleis uit Nieu
Seeland gekoop.

Miskien kan on~e owerhedeook
maar vleis 'begin invoer. Dit sal
waarskynlik baie goedkoperas ons
eie vleis wees. Maar dan sal al die
skaapboere waarskynlik KP stem.
Of hoe oom Piet?

Van die KP gepraat: ek het ver
ledenaweek dievoorreggehadom 'n
ou farnilieplaas in 'n nuweKP-setel
te besoek en genoeg skaapvleis te
eet. Dit is die plaasLeeuwfonteinin
Zastron-distrik, wat in die kiesafde
ling Smithfield val.

As die.NP diesetel ooit weer wil
vat,sal hulle die prysvanskaapvleis
moet verdubbel, en die plotte van
Bloemfontein uit die setel weglaat.

Voordat ons daar aangekomhet,
is 'nskaapvir dievier vanonsgeslag.
My vriend Charles- niedie een wat
Comoros toe was nie - se agter
grootjie het die plaas gekoop, en
hoewel niemandvandiefamilie meer
daar woon nie, is dit 'n gereelde
saamkornplekvan die Cronje's.

Dit is toe die vier van ons en 'n
geslagte skaap en wyn in 'nkasarrn
van 'nhuis,

Aan die grootte van die boude
kon ek sien dis 'n ouerige skaap,
waarskynlik 'n hamel.Die boere glo
mosjy slag nie 'njong skaapnie. Ou
skaap is nou welnie so sag soos lam
nie, maar deur diejare het diesmaak
in daardie lyf opgegaar.

Mens kan maar 'n bietjiekou, dis
twak dat vleis altyd bottersag moet
wees. Jy kan 'n ou skaap se boud 'n
dag of war in wyn marineer as jy
hom wil sag he,of 'n weekof wat in
die yskas laat Ie om 'n bietjie ryp te
word.. . "

Jy kan die vleis ook 'n dag lank
papkook, maar dis 'n sonde.

Gebruik dus maar 'n bietjie jou
kake.

.Diswinterendiegroenteisskaars
in die Vrystaat:Daar isdaremspina- .
sie en pietersielie en gelerige sel-
dery in die groentetuin. ...

Die boude was baie vet, en ek
moes 'n klompie vet afsny.Die eer
ste boud wat ek gaargemaakhet, het .'
~k gesout en gepeper en met knof-



Progressiewe Namibiers is
nog skepties oor die
Nasionale Teater van

Namibia wat in April by
Swaruk "oorgeneem" het.
Die toneelhoof en Swapo
lid, Mees Xteen, het groot

planne vir die land se .
kulturele toekoms. CHRIS

DU PLESSIS het onlangs in
Windhoek met hom gesels

Mees wil
plaaslike
kultuur in
Namibia
ontwikkel

B5

ane, in die teater laat herleef. Hy het
al heelwat van hierdie legendes oor

_die jare versamel om dit vir die ver
hoog te dramatiseer.

"Stories en legendes van Namibia"
sal binnekort deur Leon Beukes op
die verhoog vertel word. Kinders
tussen 13 en 18 sal die stories ver
tolk.

Baie Namibiese teatergangers sal
vir die eerste keer ook aan Herero
en ander tradisionele danse (soos die .
vrugbaarheidsdans) asook kulturele
koorsang van Ovamboland en Swapo,
blootgestel word. as dit van Mees
'afhang, . .

Die Johannesburgse kultus-kome
diant Ian Fraser se "In Search of
Stoffel Bothas Brain" open binnekort
by die nuwe teater in die ou brouery
en op 17 Oktober begin die Amstel
pryswenner Charles Fourie se "Big
Boys" waarin Xteen self die rol van
die sersant sal vertolk.

Xteen is op Boshof in die Vry
staat gebore. Hy wou eers predikant
word (hy het in matriek die orrel in
die Gereformeerde Kerk op Boshof
gespeel) voordat hy in sy eie woorde
"die liggesien het". .

Sy pa, 'n boer in die distrik, wou
niks weet van Mees se belangstelling
in teater 'of musiek (wat toe nog
beperk was tot die kerkorrel en die
driehoekie in die Gevangenisdiens
orkes) nie, maar hy het nieternin
drama op Stellenbosch gaan swot.
Na nege jaar by Kruik en twee by
Sukovs het hy tydens 'n opvoering
van Chris Barnard se "Taraboerndery"

_in Namibia "verlief geraak op die
land".

En twaalf jaar later en met die
onlangse veranderinge in kulturele
klimaat, lyk dit of hy vir altyd gaan
bly.

"n Baie opwindende tyd Ie vir
. ons voor die deur," se hy met 'n

glimlag wat terselftertyd -versigtig
en hoopvol is... '

streeksrade oor die hoof gesien is,
nou opgevoer word.
. Daar is reeds kontakgemaak met
die frontliniestate en lande elders in
Afrika sodat Namibiers die beste in
Afrika-teater en musiek kan ver
wag.

Op plaaslike vlak wiI Xteerr die
tradisie van mondelinge oorverte
ling, wat 'n groot deel uitrnaak van
Afrika-kultuur in Namibiaonder die
Boesmans, Kavangos en Caprivi-.

Mees Xteen, die toneelhoof van die Nasionale Teater
. van Namibia Foto:Guy TlIllm

die deur na 'n vrye kultuur kan help
oopskop.

Vry van die kultuurboikot em
kontak met die streeksrade in Suid-'
Afrika kan feitlik al die areas van

tradisionele en
kontemporere
Namibiese kul
tuur asook "ver
bode" internasio
nale skrywers se·
werkewat deur die

VICTOR MUNNIK

gooi nie, omdat 'n blonde blanke rneisie .
saarn met 'n klomp donker pompjoggies
daar gedans het, Dis nou in die adverten
sie.

Dit lyk of daardie sentiment heel
temal - hoe se hulle - verswelg geraak
het.· .

Want deesdae se advertensies ge
bruik die begeerte na integrasie (Grieks
vir "heel word") om van sjokolade tot
woonstelle (nee ek lieg) te verkoop.

_ Maar ernstig, enige SA adverten-
sieskrywer staan, nes oom FW en die
BDBendieBBB, voor die uitdagingvan
kleur. Al is dit net wit en swart

Die ebony-and-ivory-together-in-per
fect-harmony-prys vir sosiaalbewuste
advertensies gaanhierdie week aan Dairy
Belle se kunswerkie waarin wit en swart
gesigte in mekaar vervloei - om te illu
streer dat melk dieselfde prys is vir
almal. Dit sal Gerrit Viljoen, al dink

.mense dis dalk nie sy styl nie, seker
eersdaags op skoolverlaterskampe laat
vertoon.

Die groen-wag-maar-hy-word-rooi
tamatie-toekenning vir omgewings
bewuste advertensies gaan natuurlik aan
ons eie Pick en Pay. Welkom op die wa.

Vat so!
Dis die mynwerkers wat in die hos-

telle bly, weg van hul gesinne vir elf
. maande van die jaar. Die ouens wie se
vakbonde nou weer hul regte gaan ver
loor onder die nuwe arbeidswetgewing.

Groot moet die verligting wees as die
manne dan hoor: Vat so, Myner vat vyf,
In 'n opwindende, onbeskaamde nasionaal
ekspressionisme: Walk tall, miner walk
lall.

Ja.jy is die boom van die nasie. Die
wortel van al ons rykdom. Wees trots.
daar in jou hostel. Vat so, en vat so, en
vat so ..

amptelik aangesluit.
Hoeweldie stigting van die NTN

nog met agterdog bejeen word (dis
net die naarn wat verander het),
bestaan die moontlikheid tog dat dit

Intellektueel
wreek hom
op manllet en
vroulief
DAAR is 'n ring, saffier-en-diamant, aan
haar vinger wat hom vir ewig daaraan sal
herinner dat hy gese het Madagaskar is .
wes van Afrika.

Toe wen hulle nie die vakansie vir
twee in Swaziland nie,

Miskien sal sy hom dit nog kan ver
gewe, in al die opwinding en voor die hele
volk.

Maar sal sy hom-kan vergewe dat hy
gese het nee, ons vat nie die magi mixer
mincershredder f...er uppernie, onsbeweeg
na die volgende skerm en KABOEM!! its
a booby!?

Ek sien Telly Fun Quiz het 'nhoer
kykerstal as Net Werk. En dis nie omdat
dit makliker is om meerderwaardig te
voel as 'n mens na 'nvasvra kyk as na Net,
Werk nie: dis die egtheid.

Eg is die emosie as 'n mens 'n stoof of
'n resiesfiets kan wen. Eg is die situasie:
Manlief is die ou wat die wereldken en
vroulief druk die knoppies:

Wie is Paflof?
Laasweek was daai 'n titaniese stryd

tussen 'n yuppie en 'n Safrican paartjie.
Die yuppie het gevou op rugby, en die .
Safrican is mooi op die einde verstrik
deur 'n wraaksugtige intellektueel agter
die skerms wat gevra het wie het "July's

_ People" geskryf..'
. ("July's People" gaan oor mense van
die noordelike voorstede van Johannesburg
wat al hul besittings verloor en by hul
bediende moot gaan wegkruip vir .die
revclusie, instede daarvan om besittings
op vroeg-revolusionere TV te wen.)

Die verskuilde Van Wyk Louwiaan
het vroeer in die program ook 'n groot
sarkastiese slagyster gestel, maar sy slag-,
offers het nie eers gewriemel nie: hoe sou
hulle nouweet wie is Paflof?

'Ebony and Ivory
Ek onthou nog die daetoe regses nie

.by 'n sekere petrolpomp wou petrol in-

AS daar een mens is wat nie lean wag
vir die verkiesing in Namibia nie is
ditdietoneelhoofvandievoormalige
Swaruk (nou die NTN - Nasionale
Teater van Namibia), Mees Xteen,

Hy het verlede week sy eetste
doodsdriegement ontvang. "Jy het
gesien wat met Lubowskigebeur het,.."
was die waarskuwing oor die tele
foon. Die verkiesing kan moontlik 'n
einde beteken aan hierdie tipe span
ning wat op die oomblik in Namibia
heers.

Dit kan ook moontlik finaal 'n
einde maak aan staatsondersteunde
kuns beheerrade soos Swaruk se jare- .
lange wurggreep op die kunste. Die
NTN, waarvan Xteen die artistieke
direkteur is, is reeds besig met meer
progressiewe planne vir· teater in
Windhoek.

Xteen is allanger as 'n dekade 'n
slagoffer van die burokrasie, gebrek
aan visie en parano"iese sensuur wat
op progressiewe denkers in die kunsbe
heerrade afgedwing word. En sy
aansluiting by Swapo in 1984 het
hom nie veel gehelp in sy loopbaan
by Swaruk nie.

Xteen is deur die destydse voor
sitter van die raad, Frans van Zyl, die
direkteur (en huidige hoot), Hannes
Home, en die destydse ondervoorsit
ter, Renier Engelbrecht, na sy aan
sluiting na "die kantoor" ontbied.
Daar is 'n ultimatum aan hom gestel:
hymoetofbedankashoofvantoneel
of as lid van Swapo.

Hy moos' toe maar' sy Swapo
lidmaatskap prysgee. Oppapier, maar
nie in sy hart nie. Hy het in noue
verbinding met die organisasie gebly
en het drie maande gelede weer

. VryDagl 22September 1989...
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Base: Vanaanden Saterdag
speel The Time and Rake
Street, SoDhgaandisJ~
Denn en Woensdagaand
Reggae. Volgende Vrydag
is Bayeteen Tandi Claasen
aan die beurt, Hulle"enter
tain"vir twee wekebier.

6.15 en- 9.15nm. Tot 21
Oktober.

Cafe Royal, Kerlcstraat,
Kaapstad: BIkeWoensdag
en Donderdagaand' en
Saterdagmiddag is dit Full
Tilt.

NicoMalan, Strandgebied:
Operahuis: La Traviata.
Duur tot 29 September.
Vertonings slegs op 22 en
25 September, Op27 en 29
September is dit twee gala
vertonings waarby die in
gevoerde Griekse sangeres
Jenny Drivala sal optree,
In die Klein Arena word
Huise vol Uile, 'n
prikkelende drama deur
Schalk Schoombieoor die
sielkundige uitwerkingvan
poletieke druk en gepaard
gaandetoekomsdrome tot 7
Oktober opgevoer. Daag
liks om 8.3Onm behalwe
vanaand en Saterdagaand
om 7.00.

Theatre on the Bay,
Kampsbaai: Blithe Spirit
open Saterdagaand om
8.00. Tye: Maandag tot
Vrydag: 8.00. Saterdag
6.00 en 9.00nm. Met San
dra Duncan, JolmWhiteley
en Vanessa Cookeduur tot
30 September.

VryDagl 22 September1989

, tussen25 en 35) se uilhang
plek,

KAAPSTAD

PRETORIA

Unisa se kunsgalery: Molly van Loon se versameling
Boeddhistiesekuns.Tot 28 Oktober.

Blues, Marshallstraat 165:
Wesens van die noordelike
voorstede (ouderdom

King of Clubs, h/vMark-en
Von Wiellighstraat: Hi
NRG gemors op boonste
verdieping op Woensdae,
Donderdae, Vrydae, Sater
dae en Sondae, Disko
mbaqanga op die onderste
verdieping.

JOHANNESBURG

, Karen McKerron-Galery, Bryanston: Uitstalling deur
AnnetteStork en Cheryl Gage. Tot 4 September.
Sandton-Galery, Sandton City: Lente-uitstalling van
werke deur Ruth Squibb, Wessel Maraisen Jill Myer.
Duur tot 30 September.
Goodman-Galery, Sandton: Werke deur Paul
Blomkamp getiteld: Scintillating Fields. Duur tot 30
September. ,

.Mark.Teater, Newtown:' Uitstalling.van skilderye,
-sketse en keramiekgetiteld Vriende van Vryheiddeur
Peter Mthomberll, Fikile en Chabane Cyril Manganye.
Tot 29 September.
Foto-galery, Mark-Teater: TrevorSamsonse uitstalling
"SimmondsStreet".Tot 29 September.
Eksperimentele maur, Mark-Teater: Sunprints deur
David Barkham.
Gallery on the Market, Newtown:BenNsusha, Char
les Nkosi en Muzi Donga staI skilderye en beeld
houwerkeUiL Tot 6 Oktober.
Kim Saeks-Galery, Cavendishstraat, Bellevue:
Maskersen beeldhouwerkeuit Zaire.TOl25September.
African Magic: Inheemse handwerk en kunsartikels.
Ongewoon en outentiek, Rockeystraat 20, Bellevue,
Johannesburg, . en Milkwoodsentrum 9a, P1etten
bergbaai.

•Zona. Naiewe Afrika-kuns en-appliek; inheemsehand
werk en kuns, Grantlaan 64, Norwood, Johannesburg,

KAAPSTAD

Huldeblyk aan Jacques
Brei, met Ferdi Uphof,
Eisabe Zietsman en Ts\dii
Leloka is by Kushlicks in
Rosebank te sien. Tye:
Dinsdag tot Vrydag:
8.3Onm. VrydagenSaterdag
7 en IOnmen Sondag7om.

KAAPSTAD

Baxter-Galery: Skilderye deur vier'kunstenaars: Jan- .
der, Cloran, Mcqueen Mcbeath. -
Gallery 709, Adderleystraat: Robin Mann, Pieter van
der Westhuizen, Naama Nothmann, Ann Linsell-Ste
wart,LukasvanVuurenen andere.Beeldhouwerkedeur
Eduardo Villa en David Brown, Ook bekendeintema
sionale kunstenaars,
Cape Gallery, Kerkstraat 60: Galeryversameling van
onder andere Ruth Squibb, Nico Verboom en Douglas
Treasure..
Kunskamer, Bergstraat 14: SUid-Mrikaanse kunste
naars soos Piemeef, Maud Sumner, Maggie Laubser

. Irma Stem, Preller, Welz, Kibei, Caldecott ~
Boonzaaier. ' '
Gallery International, St Georges-sentrum: A1gemene
uitstalling.
Artscene, St Andrews-Straat, Seepunt: Lara Geffen,
naiewe stillewes.Tot einde September.

Idols, bokantvan Endstlaat:
.Yuppie-paradysl Lang toue
baie entoesiastiese jollers
buite, Almal irriterend
mooi,

Baxter-Teater, Mainstraat:
Hoofteater: UCT Ballet.Tot
30 September.Tye: Vrydae
en Saterdae om 8,OOnm
(Saterdagmiddag ook om
2.3Onm). Stagedoor: Edie
Niederlander tree tot 7
Oktober op. Elke aand om
8.30, behalwe Sondae, The
Glass Menagerie 'open va
naand in die Studio. Tye:
Maandag tot Donderdag:
3.15en VrydagenSaterdag:

Carol-Ann Kelleher, Saul
Bamberger, MelodyO'Brian
en Michael Thompson kan
by die Andre Huguenet
Teater gesien word. Regie
deur Rex Gamer. Dinsdag
tot Vrydag om 8.15nm en

. Saterdagom 6 en 9nm,

• • I • ., ~ , , ~ , ~ 'f ...- , .., , • ~ l:
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Late NlteDuke's, Melville:
Laatnag-alternatief vir mid
del-stedelinge. Oopvan
vyfuursmiddags totbaie laat
saans en Saterdae vir mid
dagete.

Club Manuttan,Molet
sane, Soweto: Hoer-inkom
stegroepdisko. Oop van II
om. Maandae en Dinsdae is
toegang gratis. Twee gratis
biere op aande wanneer
toegang gevra word. Aile
soorte musiek,

Pieter Toerien bied aan: M.
Butterfly by die Alhambra
Teater. Voorskou volgende
Vrydagom 8nmenSaterdag
om 3.00 en 80m. Open 1
Oktober' om 5nm. Tobie
Cronjekan inPiano Man by
die Leonard Rayne-Tester
gesien word. Open 27 Sep
tember om 8.15. Two and
Two make::Sex met Tim
Plewman, Diane Appleby, .

.' The Land.
,Before Time

wat soms werk en van jazz
-hou, ' <'-'

BlackSun:(LouisBothalaan
- OrangeGrove).Kiss ofthe
Spiderwoman deur Manuel
Puig met DawidMinnaar as
Molina en Kevin Smith as
Valentin. Reggiseur: Lau-

-rensSiliye.Tye: Dinsdagtot
Sondagom 8.15nmen Sater
dae om 5.30ruD en 8.3Onm,
Tot 8 Oktober. 'n Musikale
kabaret, War Songs, met
Antoinette Butler en Clare
Loveday op klavier:
Woensdag, Vrydag en
Sondag om 10.3Onm. Die
Weekly Mail se Filmfees:
Hou pers dop vir meer be
sonderhede.

-TWO MOON
JUNCTION

A SexyDrama - for adults only (2:19)
Sherilyn Fenn, Richard Tyson

DAILY: 9.45, 1215, 2.30, 5.15,7.45, 10,00

, , I-I

Jack Nicholson, (PG2-12)
Michael Keaton, Kim Basinger

DAILY: 9.30, 12.00, 230, 5.15,7.45, 10,15

fYlw~ flihide
Romantic Comedy (A)

Mandy Palinkin, ChriSSarandon
PWS

You~hm.ul
The ~1~~~et.\~6~~~:t~cr:r:r (~)

MON-FRI 930, 2.00, 7.30 SAT: 11 00, 3.30,800

.FunnvFarm
eofnedy (A)

. Chevy Chase
.. ,pws
IAn...

Jack Nicholson, Michael Keaton (2-12)
Kim BaSinger

MON-FRI: 9.30,200, 730.5AT: 11.00, 330,800

AnAnimated Adventure ,- (A)
From Lucas/Sptetberq -

DAILY: 9 45, 1~15, 2.30, 5.15,7.45, 10,00

Jack Nicholson,. (PG2-12)
Michael Keaton,KimBaSinger

DAILY: 930,12.00,2.30,5.15,7.45,10,15

ThiLand
Befo~Time ,

An Animated' Adventure (A)
FromLuca$/Spielberg

DAILY: 9.45, 12.15..2.30, 5.15,7.45, 10,00

Rumours, Rockey
straat: 'n Tipiese
Rockeystraatse Ia
ataand-"joint"vir mense

.'kamer. Welk<ime afleid
ing van die disko-twak-··
op ander plekke, Chris
Prior en Neil Jolmson is
soms op Saterdagaande
die platejoggies. Vir
"denkende" jollers.

The Thunderdome, h/v
Claim- en Noordstraat:
"Mega"-disko, kroee en
groepe. Baie spieels en
hoi! hakke, Oop van
Dinsdae tot Saterdae,

".' ., ...
~ , • t I I \ ~ ~ 1 • " ~, ,...
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Burn This, 'n skitterende,
snaakse . toneelstuk oor
die liefde is by die Mark
Teater in die Upstairs te
sien. Regie: Clare
Stopford.

My Children! My Af
rica! Die omstrede nuwe
Fugard-stuk. Gekritiseer
aspolitiesnaiefente lank,
maar die tweede helfte is
vinniger en roerender.
Hoofteater, Mark-Tearer, .
Newtown. Met John
Kani, Kathy Jo Ross en
Rapulana Seiphemo.
Maandag tot Vrydag om
8.00nrn. Saterdae
9.00run. Tot 23 Septem
ber.

Mysteries and Misses
.deurRobin Orlinwordby
die Mark-Teater in die
Laager opgevoer.
Weeksdae: 8.15nm en
Saterdae om 6.15 en
9.15run. Tot 30 Septem
ber.

Jack Nicholson, (PG2-12)
MIchael Keaton, Kim Basinger

DAI Y:930 1200 230 5.157451015

I -I'I

I' I II -: • : I

tellektueles. Goeiekos, Swak
bediening. Nice ou en nuwe .
masiek. Beste laatnag-rond
leplekindiedorp.Ookbekend
asdie Yeoville Yacht Club.

Panama RedS, h/v Hendrik
Verwoerd en Jan Smuts,
Crossroads winlcelkompleks,
Randburg: Vanaand en
mereaand. Delia Layton.
Sondag: Pierre van Staden.
Dinsdag: Colin Shamley.:
Woensdag: Ian McCormick.
Donderdag: Annie.

PET SEMATARY

K-9
JamesBelushi,Mel Harris(2-SPG)

DAILY: 9.45,12.15, 230, 5.15, 7.45,10,00

DAILY: 9.45, 12.15,2.30,5.15,7.45,10,00

Shenlyn Fenn,RichardTyson(2·19)
DAILY; 945, 12.15,230,5.15,7.45,10,00

CLARA'S HEART
WhooplGoldberg,MichaelOntkean (A)
DAILY: 9.45, 12.15,2.30,515,7.45,10,00

PET SEMATARY
Dale Midkiff,DeniseCrosby (2-18)

DAllY' 945, 1215,2.30,5.15, 7.45,10,00

YOU'RE FAMOUS

YOU'RE FAMOUS
The FunniestComedyof the Year (2-12)
DAILY: 945, 1215,2.30,5.15,7.45,10,00

THE JANUARY MAN
KeVinKILne, SusanSarandon(2·18)

The FunniestComedyof the Year (2-12)
DAllY:9.45,12.15, 2.30,515, 7.45,10,00

THE JANUARY MAN
, Kevin Ktine,Susan Sarandon(2-tB)

DAILY: 9.45, 12.15,2.30,5.15,7.45, 10,00

• I I: ....

PET SEMATARY

I'

YOU'RE FAMOUS

I , YOU'RE FAMOUSYOU HE FAMOUS The FunniestComedyof the Year (2-12)
The FunniestComedyof the Year (2-12) DAILY' 9.45,1215,2.30,5.15,7.4510,00
DAILY: 945 1215 230 515 7.45 1000

LAST RITES
TomBerenger (2·18)

DAILY;945, 1215,230, 5.15.7.45,10,00

I'j I I

The FunniestComedyof the Year (2-12) I •
DAILY: 945, 12.15, 2.30,5.15,7.45,10,00

, I

ATOUCH OF INFIDELITY
Ted Danson,IsabellaBossetluu (2-14)

DAILY: 9.45, 12.15,2.30,5.15, 7.45, 10,00

YOU'RE FAMOUS
The FunniestComedyof the Year (2-12)
DAILY: 9.45 12.15230 5.15 7.45 1000

. DEADBANG
Don Johnson,PenelopeAnn Mifter (2-19)

DAILY: 945, 12.15,2.30,5.15,7.45,10,00

Harbour Cafe: Rockey
straat, Uh...RELAX met
ander leep-oog pseudo-in-

BATMAN-
Jack Nicholson,Michael Keaton (PG2-12)

DAILY: 9.30,12.00,230,5.15,7.45,10,15

THE JANUARY MANBATMAN KevinKline,SusanSarandon(2-18)
Jack Nicholson,MIchaelKeaton (PG2-12) DAILY: 9.45,12.15,2.30,5.15,7.45,10,00

DAILY. 930, 1200, 230, 5.15, 745, 10,15 TWO MOON JUNCTION
THE JANUARY MAN She"lyn Fenn, Richerd Tyson(2.-19)

KevinKline,Susan Sarandon(2-18) DAilY:945,12.15,2.30,5.15,7.45,10,00

DAILY: 9.45,12.15,2.30,5.15,7.45, 10,00 . DEAD BANG
FAREWELL TO THE KING DonJohnson,PenelopeAnn Miller (2·19)

Nick Nolte,Marius Weyers (A) DAilY:9.45,12.15,2.30,515,7.45,10,00

DAILY 945, 12.15,230,515,745,10,00 BURNING SECRET
lwO MOON JUNCTION FayeDunaway, KlausMaria Brandauer(A)

SherilynFenn,Richard Tyson(2-19) DAILY 945, 12.15, 230,5.15, 7.45,10,00
DAILY; 9 45,12.15,2.30,515,7.45,10,00

lwO MOON JUNCTION PET SEMATARY
ShenlynFenn,RIchard Tyson(2-19) DaleMidkiff,DeniseCrosby (2-18)

DAILY: 9.45,12.15,2.30,5.15,7.45,10,00 DAILY: 945, 12.15,2.30,515,745 10,00

, I ' 'I" I' TWO MOON JUNCTION

BATMAN
Jack Nicholson,Michael Keaton (PG2-12)

DAILY:9.30,1200,2.30,5.15,7.45, 10,15

The FunniestComedyof the Year (2-12) The FunniestComedyof the Year (2-12)
DAILY: 9.45,'12.15, 2 30 5.15 7.45,10,00 DAILY' 945, 12.15, 2.30, 515,7.45,10,00

YOU'RE FAMOUS YOU'RE FAMOUS

CYBORG
Jean Claude vanDamme, Deborah Richter (2-18)

fiii~miim1ll'!mtmDA['ILYI:9i·4i5'12.15, 230, 5.15, 7.45,10,00

DEAD BANG
ATOUCH OF INFIDEUTY Don Johnson, Penelope Ann Mille' (2-19)

DAilY:9.45,12.15,2.30.515,7.45, 10,00
Ted Danson,IsabellaRossellini (2-14) .

DAILY: 945, 1215,230, SIS, 745, 10,00 A'TOUCH OF INFIDEUTY
: j I • I I • I I :: : j: TedDanson,IsabellaRossellini (2-14)

DAILY: 9.45,12.15,2.30,5.15,7.45,10,00

YOU'RE FAMOUS

.' BATMAN -,
Jac.kNicholson,MichaelKeaton (PG2-12)

DAILY: 9.30, 12.00,2 30,5.15,7.45,10,15

Roxy Rhythm Bar, Main
straat, Melville: Vanaand:

'Die formidabele African
Jazz . Pioneers. Saterdag:
The Jive. Maandag: Bright
Blue. Dinsdag: Little Sister.
Woensdag: The Jive. Don

,derdag: Rush Hour..

Kipples, Markteater, New-
'town: Township-jazz se
voorstedelike tuiste. (Toe
op Maandae, dieres van die
week oopvansewe-uur - en
naweke van vyf-uur • tot
laaL) George Lee en An
ansi.

IITIAI_
Jack NlchollOn. (PG2-12)

Michael Keaton,Kim Basinger
DAILY: 9.30, 12.00,230,5.15,7.45,io.rs

JamesO~'~ B;'; Commis
siOllCfstraat: Een van die
laastebuitepostevan"live'n
local" musick.Wye verskei
denheid van mbaqanga tot
rock. Jazz saam met
Saterdagrniddagete; geen
toegangsgeld. Jazzelke dag
van 12 tot 2nmenSaterdae
van 2 to 6nm. Vanaand,
Saterdag en Sondagaand is
dit Bright Blue en van vol
gendeweek at isdit Noise.
Khanyile.

Koala Blu, Melville: Jazz
word elke Sondag in die
binnebof aangebied deur
dieTransvaalseJazzklub.

TWO MOON
JUNCTION

JoclcNlc_ (PG2-12)
MIchael Keaton,KimBasing&/'

DAILY: 930, 12.00, 2.30,5.15,7.45,10,15

DeadBanf. ,-

IITlll

- Comedy (2-14)
TedDanson, IsabellaRossellini

DAILY' 9.45. 12.15,2.30,515,7.45,10,00
SEPTEMBER25, 9.45SOLD 0l1T

A Touch a
.Infidelity";-:

JOHANNESBURG -

ASexyDram. - torIdulta only' (2-19)

DAll~~e~t~:r~l~~~~~ ~4~~o.OO_
I" I I '1:1 • "

:11

The funniest COmedyof the Year (2-12)
Alain D. Woolf, NadiaSHehik

DAILY: 9.45, 12.15.2.30,515, 7.45, 10,00

The Junction, h/v Brei!- en
Claimstraat: "Oller" rock en
new wave met 'n aparte ver
trek vir "live" groepe, 'n

daktuin en video- enPOOI-~.••

--:..------r------------------i~f-------------------------
JOHANNESBURG

The Funnlelt-COmectyofthe Year (2-12)
Alain O.Woolf,NadiaBilchlk

DAILY: 945,12.15,230,5.15,7.45,10.00

TWO MOON
JUNCTION

B6
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• (AI
(AI

(Ad.lll
(Adulll
(Adan)

IAI
12·121

; I,'

'"

• j I ;

,.

PRETORIA
COMPUTICKET

ENQUIRIES (012)322-7460

PRETORIA
DII1r.1U'.12.15.2.3'.l3l,us, ll.",
THE KAHATUID 3 IAI
THE KID ISBACK INACTION! RALPH
MACCHIO AND PAT MORITA!

0I11r. 9.01. 11.15. 1.31,1.31.'••• 11.31 ,.

~~Ilf1~~MIfTlJREOfM,J';G2'121
DIlly: 11.10.1l.15,2.3I. 5.38, US, 11,. ,.
MAJOR LEAGUE 12·141
K-9 {PSHI

SKIN DEEP IAd.n'''~1I2·111

WHO'SHARRY CRUMB? (2'121
CIRCLES INAFOREST (AI
HER ALIBI (AI

COMINGATTRACTION
10d-GREAT BALLS OFFIRE

CHANCES ARE IAI
COMING AnRACTION

• Od- TORCH SONG TRILOGY

THE BEAR IPG2-ll1
AN EPIC ADVENTURE!

" (AI
(2·141

(AI
lAl

, ,

. 1'1: . I'

MICHAEL KEATON &JACK NICHOlSON!

r:~~~·~1V.·~~.~ ri·r.~1U:,.
THEBEAR (PG2:11

, ,'I

MICHAEL KEATON I JACK N~HOLSON IN TIlE
ACTlONTHRIllfll\
BATMAN (PS2·12]
GORILLAS INTHE MIST" (AI

HARRISON fORO I SEAN CONNERYIN. ' ,
INDIANA JONES &THE
LAST CRUSADE (A)
GUNGHO tAl
29 .... OUYER.CIlollORlLl.llIITllEMIII

THE COIlEOY THAT GLOWS INTHE OAAK!
SKIN DEEP (Ada"'''~112·'01
lUSTER 12·14'
29 .... IATlUMlWIlII'URIUIT

TIlE KID ~ BACK IN ACTION\ WITH RALPH
MACCllIOIPATMORITA'
THE KARATE liD3 (AI
NIKITA (PGZ·121
29 ....1It!1EAMICEllSl TO DRIVE

Die Aussles het reeds met
die Mad Max-movies die

Amerlkaanse gewoonte van
die "sequel" begin. ''The

L1ghthorsemen" (wat
vandag begin draaI) Is 'n

soort opvolg van "Galllpolltt
wat die verhaal van drle

berede soldate en
oorlewendes van die Slag'

van Galllpoll vertel, en 'hoe
hulle teen die

gekomblneerde magte van
die Turke en Dultsers vaar
tydens 'n gewaagde poglng

om die Palestelnse dorp
Bersheeba oor te neem.

Hler sit ou Tony Bonner (as
lultenant-kolonel M.W.

Bouchler) op sy getroue.:
hlngs•.'

COMINGAnOCTIOH
19S.p1-THE DREAM TEAM

OoI~.',45, 12.15.1,31.5.1.1.10. 11.31 ..
BATMAN P02·11
O.~ lUI. 12.15. UU.I.1.45, ..._ '"
THE BEAR IPGH)

COMINGATTRACTIONS
lOCI-GREAT BALLS OFFIRE
13Od- THE GODS MUST BE

CRAZY 2

1b11y:1D.lIlI.12.15,230,S.3I,U5,11.• ,.
THE KAHATE KlD3 IAI
THE KID ISBACK tNACTION' RALPH
MACCHIO AND PAT MORITAl

O.11y:10.1D. 12.15. 2.30. 5.3G, U5,11.• pm

DEAD BANG (2-19)

K-9 IPS2-ll1

MAJOR LEAGUE (2-14)

COMING AnRACTIOH
130e1-THE GODS MUST BE

CRAZY 2

Dlil':10.1O'12.'S.2.3"5.31'U5.'1.08,ml~~" •••!I:m~
TIlEKARATEKID3 III
THE KIDISBACK INACTION! RAlPH
MACCHIO A~O PAT MORlTAI

Daily: us.12.15. 2.31,5.31. 1.10. 11.31,ra
BATMAN 1PG2·111

Oaily:10,OO,1Z.15,UO,5.3II.7JS,1I.fJ""

~H'M~~~~l.ll~H~~~ CHRI~,~~)
SLATER AND STEVEN BAUER'

D.~ '.45,111~1.31,1.38.1.111. 11.38 '"
BATMAN IP02·121
MICHAEL KEATON. JACK NICHOLSON, .
KIM BASINGER STARt

ITS ACOON Tltolt WITH THE LAT£ST MAD IUJ('
MOVIEI ACTION &EXW[MOO'

CYBORG 1'·111
CRLLME 10·111
29''''Ll11LIMlT1U SHIN' Of_AS

MOVIES
EAST WEST

1 od_GREAT BALLS OFFIRE
13Dd-TIlEGODS MUSTBE

CRAZY 2

MAJOR LEAGUE 11·14)

K·9 IPG1'11
COMlNQAnRAcnoNs

DIIIy:1UO.12.15,2.30,5.30,7.45,11.oo'l1I

T,IlEEK~IM~~~T10N! RALPH IA)
MACCHIO AND PAT MORITAI

~~~~'l,ll~H~'T~ CHR\~rJ)
SLATER AND STEVEN BAUERI

Dally:US~12.15,2.30.5.31.1.0I,'1.30'm

BATMAN IPOl-12)

Dally: 1D.DO,12.15,2.30,UlI,U5,1D.ll1lPill
THEBEAR IPGH)

r:s:r~~'~:N'~~3a~ ri.·roo~·~.~ pm
BATMAN {PG2.1~

COMING"'"MellON
13Od- THE GODS MUST BE

CRAZY 2

FOllOWTl{E CROWDS TO THE HAPPIEST SHOW
INTOWN I2TOUGHCOPSINTOWNI8ElUSHI

AND HIS POllCE DOG!
1-9 I"H,
TWINS ".,~
BE AOVlSEO-COME EARLY!

Dally: 11.110. 12.15.l,38.5.30,U5,11.l10pm
THE KAHATEKID 3 IAI
THE KlO 1$BACK INACTlON1 RALPH
MACCHIO AND PAT MORlTA!

Daily: 1008.12,15.UG,5.3G,U5,1Uapm
THEBEAR IPSH)

~~~~l,ll~H~~ CHRI~~~I
SLATER AND STEVEN BAUER1

0111r.9.45. 12.15,1.30,5.31,'.00. 10.38 '0
BATMAN IPS1·l1)

SKIN DEEP IAd.n.,,'YIl2·19)

Daily: 10.00,12.15,2.30.5.30, 8.DI, 18.15 pm
MAJOR LEAGUE (1·14)

CHANCES ARE IAI

K·9 'IPSH)

WHO'SHARRY CRUMB? (1·12)

DaiIr.1D.OO.12.15,231J.5.30,7.45.11.10pm

f.lM~~~~l.ll~H~~~~ CHR\~¥&,~I
SLATER AND STEVEN BAUER'

THE BIG SEX COMEDY THAT IS FOR ADULTS
ONlYl

SKIN DEEP 1.......'"10·'''
WORKING GIRL 10·'"
29S",_L_lUS IIARl'En

STER-KINEKOR
22 - 2B SEPTEMBER

ADVANCE BOOKINGS AT eOMPUneKET
ENQUIRIES (011) 331-9991-ALL WELCOME

0I1~: 10.00. 12,15. 1.34.5.31. 1.45, 11.• ,m
T,IlEEK~IM~~~TION' IlALPH IA)
MACCHIO AND PAT MORITA!

MAJOR LEAGUE (2·14)

K·9 IPSHI

TIlE LAST WARRIOR 11·12)

SKIN DEEP (Ad.".on~1l2·19)

COMING AnRACTIONS t~~~~~::~~_;~~~~~,od-GREAT BALLS OFFIRE
IDd- TORCH SONG TRILOGY
130d_THE GODS MUST BE

CRAZY 2
UIWE'COVERPA'~NGAVNLA8LEA1

FRONT ENlRAHCE TO liNE CENTRE

DIlly: U5,12.15,2.3D,5.30, 1.00, 11.38_m

~~I[;1~~DVENTUREOfTHE,J';G2'llI
Dany:11.0I, 12.15, 2.31, 5.38. U5,1D.DI pm
THE BEAR (PS2-8)

COMING AnRACnoN
13Od.THE GODS MUST BE

CRAZY 2

D.11y:10.00. 12,15. UO,5.3D,U5.1l1.01 pm

TIlE KARATE KID 3 IAI
THE KID ISBACK IN ACTION'

1lIE1TOUGHEST COPS IN TOWN •BELlISI' IIIIJ HIS
POlICEDOGI

1·9 I"Ul
PlAIN CLOTHES IAI:.J1II1IIll1Il1.Y- 1WOIllIl UEllll"

V"volg op bltulsy 8

·SKIN DEEP - JolmRitter
(van 'Hooperman en
Three's Cornpany-faarn) is
'n verleentheid in 'n fliek
met 'nnaarn watdieproduk
goedomskryf. Baicmeisies
inbaaikostuums. Ensoaan.

·TWO MOON JUNC
TION-Oortweemensewat
Die hul hande van mekaar
kan afhou Die(wat kan jy
anders verwag van die
skrywervan"91/2Weeks",
ZaIman King). Met Sheri
lynFennen RichardTyson.

·CHANCES ARE· Oar 'n

~'. Tyger:Valley ~,'

~f12 r.H!~OT~~kd;~!;~1ONLY
MDN·THURS: 10.30"IS 30pmONLY

• JAMESBELUSHI •

K-9 TEL. (0241 z,s511
DETECTIVECDMEOYAiI OAILY: IUD. 2.00. 1.30.1.45.900 ,m
DAILY: 2,30"d 1.30pm JEAN·JACQUESANNAUD'S

TOM BERENGER • CORBIN IERNSEN - MASTERPIECE-
-CHARLIESHEEN- THE BEAR

MAJOR LEAGUE ATRULYRARECINEMATIC EVENT. I'.B.2·1'
AMAJOR COMEDY (2·141 FRI: 10.30, Z.30. 1.30.1.00. 9.30 , ..

SAT: 10.30, 2.00. 4.30. 1,00.9.30 ,m
MON·THURS: 10,311, 2.00, UO.1.00. UO,m

Tyg"VIII.., C••III.B,n,lI1. Ttl. 91-&110 MICHAEL KEATON. JACK NICHOLSON
OAILY: 9.45, 12.00. 2.30, 5.30.1.00, 10.15,m BATMAN

RALPH MACCHIO. PAT MORITA _ ACTION, HUMOUR AND ROMANCE
THE KARATE KID -PART III C.SI""",KImI..hl", -J"I,,~.tlIP.B. 1-111
THEElCITEMENTANDACTWN COHTINUESFOIAll

DAILY: 1.45, 12.00. 1.30.5.30, 1.00,10.15,m
JEAN·JACQUES ANNAUD'S TEL. (0223114484

- MASTERPIECE - FRI: 10.30.1.00. 1.30.r.oo. 9.30pmTHE BEAR SAT: 10.30, UO. UO.1.00.1.30,m .

ATRULY RARECINEMATICEVENT.IP,G. 2·') :1~J:~~~~~il:Oj:J:'J~M~J~
DAILY: 10.0010,2.00.530. 9.00,m BATMAN
lSABELLEADJANI. GERAROOEPAROIEU _ ACTION, HUMOUR AND ROMANCE
CAMILE CLAUDEL-l2-1'J C'·SlJflm,Kiollsi.",-JlctP~"tlIP,•.H~
AT,.. -T'lflllmAlf1h-F""hKlb,nllS.b\K~1 FRI: 10.30. 2.00. 1.30.1.45. 9 OOpm

SAT: 10,30,1.00. 1.30.1.45. 9.00po
MON·THURS: 10.30. 2.00. 4.30, '.45.9.00pm
RALPH MACCHIO. PAT MORITA

THE KARATE KID -PART m
MAIN ROAD, TEL 88&-6649 THEElCIIEMENTANOACTIO~CONIiNUESFORRll

DAILY: US, 12.00, 1.30, 5.30,1.00. TO.15,0"~mlltmtmUliimt1!1II
MARIANNESIGEBRECHT. CCHPOUNDE~, ' •

- JACK PALANCE- FRIDAY 22SEPTEMBER
INPercy Adlono . 11DOom __

BAGDAD CAFE i.00 pm.S ....IC•• o'ryI2.191
ACOMEDY·FA'LE - NIGHLT ICCLAIMEOI tH11 4.15 pm- C.b" V"d' IAIII .

DAILY: 9,45, 12.15, 2.311.1.30. 1.00, 10.30 ,m :.:~ pp::l:: :~:~,~:~,~:r"2~~:IJ
- BERNAOETIEPETERS - '

SLa"ES OF NEW uORK SATURDAY 23SEPTEMBER
Mil I' 11DO 1m· Hi9h Tid.(2·14J

en z, Ifift .W'4It\lrtft .",,"loKlllll i,oo P'"10' Shill•• G''''12·11'
DAILY: US, II 00.2.30.5.30.1.00,10,15pm 415pm.Th.R..,lvIogDoorlAHI
CYBILLSHEPHERD. RYAN O'NEAL .:30 pm.C.b" V"d'IAH)
CHANCES ARE 1.45pm-S...,IC•• oIry12·14)
AROMANTIC COMEDY (AIQ

DAILY: 11.00. 2.00.4.30,6.45.9.00pm
IANBANNEN • ARNOLDVOSLOO

CIRCLES IN A FOREST
BASED DNTHEBESTSEUING NOVEL (All)

DAILY: 9,41, 11.15. 2.30. 5.3 ,1.00.10.30 ,m
MICHAEL KEATON. JACK NICHOLSON

BATMAN
- ACTION. HUMOUR AND ROMANCE-'

C..Starrtn Kllllllsin ,-JlCkhllntt '.S.Z-t2
DAILY: 145,12.00. 2.3l1.5.30.1.00. 10.15pm

JEAN·JACQUES ANNAUD'S
- MASTERPIECE~ .

THE BEAR
ATRULY RARE CINEMAIIC EYENT. {P.B. HI
DAILY: US, 12,00.."2.30'0 ONLY

• JAMESBELUSHI •-1.-
· K-9

DETEC1IVECOMEDY (P.G.2-8) .• ' •. •

~::tn~~:~~~~I:~~:~~1EAL KARATE KID DI
_ I. _ Rllph Mlcchlo, PI, M.rltl

CHANCES ARE Th.IICII.....llodldtIonC..Un... (ALtJ

AROMANIIC COMEDY (AIQ

Y, TEL. 25·2720
DAILY: US, II 00.1,30. UO. a.oo, 10.15 ,m

MAIN ROAD, TEL 781.0131 RALPH MACCHIO • PAT MORITA
DAILY: 9.45,ll.OO, 1.30.5.U.00, 10.15 ,m THE KARATE KID -PARTm
RALPH MACCHIO. PAT MORITA IKHlCIlEMENlAKOAtlIONCONTINUESFOIAlL

THE KARATE KID -PART III OAILY: 9 45. 12.00.1.30,5.30. 1,00,10.15,m
IHEEXCITEMENlANOACTIONCONTlNUE5FORILl • CHRISTIAN SLATER • .
0AILY:9.45.11.1H30.5.30.1.00.l0,30,m GLEAMING THE CUBE
MICHAEL KEATON. JACK NICHOLSON IT'S SKATEIOAROIKG'S ULTIMATE KIGK IH)
BATMAN . OAllY:9:45,11.15.1.30.UO,',00.10.30,m
- ACTION, KUMOURANO ROMANCE - MICHAEL KEATON. JACK NICHOLSON

Ct-5t'lfj, Kim'"" ,-J"tP~"tI P.G,1·11 BATMAN
DAIL~U~.~A~JJUl~~:M~5,m _ ACTION, HUMOUR ANO ROMANCE-

_ MASTERPIECE _ . C,·Slltrlft,KlmBlSlng., - JK_hlanctIP.G 2·12}

THE BEAR
ATRULYRARECINEHATICEVENT. P.G.l·1
DAILY: 9.45.11.00.1.30,5.30,1.00.10.15 ,m FORESHORE. TEL2S-3052

• CHRISTIAN SLATER • 0AILY:"45,11.00.1,30.UO.I 00,10.15,m

GLEAMING THE CUBE JEA~·::.&~~~te~~~D'S
IT'S SKATEIOAROING'S ULTIMATE HIGH 11·11 THE BEAR

ATRULY RARE CINEMATIC EVENT.IP.G. HI

MAIN ROAD TEL 81.T979 OAILY: Stt "Th,1,,,"lb'"
OAILY:9.45, 11,00.1,30, 5.30.I.OO,10.15,m CVBILLSHEPHERD. RYAN O'NEAL
RALPH MACCHIO. PATMORITA CHANCES ARE

THE KARATE KID -PART III AROMANTIC COMEDY (All)
THE EICITEMENTANOACTWNCD/lTlNUES FOR Rll

.HERALIBI- Tweevandic
weTeld se sOgenaamde aan
treklikste mense, Tom
Selleck en Paulina
Porizkova (laas gesien in
Annaen dieafgelope6 jaar
op die voorblaaie van 300
mode-tydskrifte).raalt ver
lief. Die prent gebruik die
beproefde tema van 'n ge
dwell skrywer wal, toe sy
loopbaan'n duik vat, inspi
rasie by die howe soek en
daar vir Pauline ontrnoet.

•• M .~.f .... ,_" ... ,,"' ,,(, , .......,.;, '_.'~.

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

•A TOUCH OF INFIDEl,
ITY - 'n Paartjicmet baic in
gemeen: sy vrou slaap by
haar man. MetTed Danson
(van Cheers) en Isabella
Rossellini.

Kaapstad
···THE BEAR - Deur die
regisseur van "Quest for
Fire";Jean Jacques Annaud..
oar 'n oulike beertjie sonder
'nmaofpa.

···GINGER ANDFRED 
Met Giulietta Masina en
Marcello Mastroianni, .en
gegrondop die verhaal van
een van die weTeld se be
kendste danspare Fred'As
taire en Ginger Rogers.
Regisseur: Federico Fellini.

·"THE CHOCOLATE
WAR - Oor 'n bendeby 'n
Katoliekeskoal wat die res
van die leerlinge deur in
timidasie en geweld "be
heer",totdat 'n jong seunin
opstandkom. Dithettogmet
sjokolade oak uit te waai.
Met John Glover. Waily
Warden Jenny Wright.

··DEAD BANG Don
Johnsonin 'n aksie-drama as
'n verlope speuder van Los
Angeles wat 'n Nee-Nazi
netwerk oopvlek. Ook met
TimReid.

···HANUSSEN - 'n Hel
dersiende verhoogkunste
naar word vasgevang in die
opkoms van Hitlerse Derde
Reich. Met Klaus Maria
Brandauer. .

·MAJOR LEAGUE - 'n
Korrredie oor drie kansvat
ters wat hulleewe skielikin
die Amerikaanse eerste
bofbal-liga bevind. Met
Corbin Berensen, charlie '<

Sheen en Tom Berenger.

···SterIe: aanbeveel
··Sien gerus
·Venny as jy nugter is
Prente sonder sterretjies is
nog nie beoordeel Die

····CAMlLLE CLAUDEL
- Isabelle Adjani speel die
rol van 'n beeldhouer, wat
Die net die beeldhoukuns
Die, maar oak die kuns van
die liefdeleerbydiemeester
Rodin (Gerard Depardieu).
Regiedeur BrunoNuyeten,

···/*BAGDAD CAFE• 'n
Verfrissende, fabelagtige
modeme mite met genoeg
strastmeriete en komiese
oomblikke om die mees
rebelsepunk 'n traante laat
wegpink. Met Jack Palance
en MarianneSligebrecht. .

···WEEDS - Die verhaal
van'n tronkvoel Lee Um
stetter (gespeel deur Nick
Nolte) wat 'n toneelstuk in
die tronk opvoer. Maar die
moeilikheid kom wanneer
hy die teatergeselskap (sy
ou selmaats) probeer
bymekaarhou wanneer al
malop vrye voeteis.

··CLARA'S HEART- Met
Whoopi Goldberg as die
wyse Clara wat 'n groat
invloedwordindielewevan
'n jong seun, David (Mi-
chael Ontkean). .

·PET SEMATARY - Na
StephenKingse blitsverko
peroar 'n seuntjiewat deur
.sy pa in 'n troeteldierbe
graafplaas begrawe word,
enterugkeer omalmalbang
temaak.

·FAREWELL TO THE
KING - Oor 'n Amerikaner
watdie TweedeWeTeldoor
log Die kan hanteerDieen
koning van sy eie paradys,
Borneo, word. Met Nick
Nolte in die hoofrol.

'. ·K-9 - 'n Storieoar 'n speur-.
der en sy vennoot, 'n Alsa
tian. genaamdJerry Lee. 'n
PragtigemeisievalvirJerry
Lee(dis diehondonthou)en
betree so saarndie aksiebe
laaide lewe van die twee,
Met James Belushi en Mel
Harris.

VryDagl 22 Scpu;mber 19&9 .B7



10.00 TopSport
11.00 Die rna-plotters
11.30 Die storie agter die
storie
12.00 Oordenlcing

M-NET
10.30 Fright
2.30 Telyg ame s
3.00 Alice in Wonderland
4.30 The . Adventures of
Teddy Ruxpin
5.00 The Diplodos
5.30 The Adventures of the
Galaxy Rangers
.00p Tyd
6.00 Loving
6.30 DearJohn
Intekenare
7.00 11 Harro~ House
8.35 Golf
9.00 Echoes in the Darkness
(de el I ) - kyle onder
hoogtepunte
11.00 The Rosary Murder s

M·NET
10.30 Morgan Stewart's
Coming Home
2.30 Telygames
3.00 Hand Gun
4.40 60 Minutes
5.00 The Berenstain Bears
5.30 The Real Ghostbusters
OopTyd
6.00 Loving
6.30 The Wonder Years
Intekenare
7.00 Revue Plus
8.00 Golf
9.00 Echoes in the Darkness
(deel 2)
11.00 Stardust

TV4
6.03 TV4 Top 20
6.30 Muzik A la Carte
9.04 21 Jump Street
9.55 Movie Focu s
10.23 Night Court
10.50 Misdaad in Miami
11.43 Ripley's Believe It or
Not

TV4
6.03 Easy Street
6.30 Topsport
9.04 The Colbys
9.58 Fontanes
11.359 to 5

DONDERDAG 28

TVl
6.00 Goeiemore SA
3.00 Teleskool
3.30 Opvoedkund ige TV
4.00 Die Vyfde Jaargety
5.00 Nilclaas
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 The Last Days of
Franlc and Jesse James - n
avontuur van die Wilde
Weste met Kris Kristoffer
son, Willie Nelson and and
Johnny Cash.
12.40 Face to Face

...

DINSDAG 26

M·NET
10.30 White Nights
2.30 Telygames
3.00 The Delta Force
5.00 The Incredible Hulk
5.30 The Smurfs
OopTyd .
6.00 Loving
6.30 Perfect Strangers
Intekenare
7.00 Morgan Stewart's
Coming Home
8.30 Bon Voyage
9.00 Cotton Club • kyk on
der hoogtepunte
11.05 Fright

' M· NE T
10.30 Stardust
2.30 Telygames
3.00 Operation Daybreak
5.00 Wildfire
5.30 Starcom
OopTyd
6.00 Loving
6.30 Valerie
Intekenare
7.00 Stir Crazy- kyk onder
hoogtepunte
8.50 Making of a Fashion
Page
9.00 Sokker
10.00 Carte Blanche
11.00 Hand Gun

10.25 Wiseguy
11.17 The Beam

TVl
6.00 Goeiernore SA
3.00 Teleschool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Silhouette
5.00 Syl vanian Families
5.10 ZAPMAG
5.25 Children's Bible
5.30 River Horse Lake
6.00 News
6.15 No Jacket Required
7.00 Telly Fun Quiz
7.30 Louis Motors
8.00 Netwerk
9.0500s-Wes
9.35 Diagonal Street

TV4
6.03 Me and Mom
9.04 Into Thin Air.
10.43 The Hit Squad
11.07 Gunsmoke
12.00 SW.A.T.

WOENSDAG 27

TVl
6.00 Goeiemore SA
3.00 Teleskool
3.30 Opvoedlcundige TV
4.00 Die Vyfde Jaargety
5.00 Rompelstompelstories
$.10 WieHe Walie
5.30 Skooldae
5.57 Kompas
6.00 Die Nuus
6.15 Potpourri
7.00 Oorlewing
7.30 Vleuels
8.00 Network
9.00 Dallas
10.00 Topsport
11.00 Open University

. 11.55 Evening Prayer

TV4
6.03 Small Wonder
6.30 Topsport
9.03 Family Ties
9.32 Dynasty

3.00 Teleschool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Santa Barbara
4.25 Webster
4.55 Sylvanian Families
5.10 Pumpkin Patch
5.25 Children's Bible
5.30 Bravestar
6.00 News
6.15 Graffiti
7.00 The A-Team
8.00 Netwerle
9.00 Dirle Hoffman
10.00 Topsport
11.00 Verhale van die
Klondike
11.50 Oordenlcing

MAANDAG 25

TVl
6.00 Goeiernore SA

7.30 Indiese diens begin
10.30 Portugese diens begin
Intekenare
1.30 The Adventures of
Teddy' Ruxpin
2.00 Storybreak
2.30 Dusty
3.00 Golf
OopTyd
6.00 Golf
Intekenare
7.00 Carte Blanche
8.00 Wildlife on One
8.30 Best of Europe
9.00 Tough Guys
10.40 60 Minutes
11.00 The Naked Runner

M-NET

Ken Wahl speel die rol van Vinnie Terranova In die reeks Wiseguy

TV4
6.03 Kupid
9.04 Masada
9.58 227
10.25 Sing Country
10.54 Topsport

3.20 Cousteau's Rediscov
ery of the World
4.30 Collage
5.20 Young Harry Houd
ini
6.10 50/50
6.50 Kruis en Kronick
8.00 Network
9.00 Gina Beukes
9.20 The National Orches
tra Camerata
9.40 Francesco Cipoletta
'10.10 Impetus
10.40 Insight

Vet skaapboud vir die KP - 4

TVl
7.00 Goeiemore SA
3.30 Take a Break
4.00 Santa Barbara
4.25 Fast Forward
4.55 ArtyFacts
5.05 Rockbottorn and Com
pany
5.25 Children's Bible
5.30 Topsport
6.00 News
6.15 Sundowner
7.00 AirwolfIV
8.00 Netwerk
8.45 Police File
9.00 Simon en Simon
9.50 Spies en Plessie
10.45 Jerigo-myl - Oor
geklankte weergawe van die
film The Jericho Mile.
12.20 Oorden1cing

M-NET
1.30 Golf - The ~yder Cup
4.00 Sokker
5.45 Golf - volg
OopTyd
6.00 Houston Nights
Intekenare
7.00 Golf - volg
7.30 Jumping Jack Flash 
Ieyk onder hoogtepunte
9.15 The Delta Force - Wie
anders as Chuck Norris is in
'n fliek met so 'n naam te
sien.
11.20 Stardust
1.10 Hot Hits

VRYDAG 22

SONDAG 24

SATERDAG 23

_._r-- - - - - - - - - - - - - - - ----

TVl
1.30 Pinocchio
1.55ZET!
2.05 Once Upon a Time...
Life
2.30 Bybelvasvra
3.00 Breakthru SA

TV4
6.03 Topsport
9.04 There must be a Pony
kyk onder hoogtepunte
10.47 MASH
11.14 Musiek

TV4
6.03 Redd Foxx
6.30 Learning the Ropes
9.06 Murphy Brown
9.38 She's the Sheriff
10.03 Hotel
10.55 Franlc's Place
11.20 TJ Hooker

M-NET
10.30 Second Thoughts
2.30 Telygames
2.50 Golf - The Ryder Cup
5.00 Hot Hits
OopTyd
6.00 Loving
6.30 The Robert Guillaume
Show
Intekenare
7.30 White Nights
9.40 Fright - kyk onder
hoogtepunte
11.05 Morgan Stewart's
Coming Home

TVl
5.57 Oggendboodskap
6.00 Opvoedlcundige TV
6.30 Agriforum '88
7.00 Goeiemore SA
9.00 Opvoedlcundige TV
11.00 Beyond 2000
12.40 Tegnologie
1.00 Sakkieen Thomas
1.05 Amigo en Vriende
1.10 Spesiale Agent TR
Sloane
2.00 Topsport
6.00 Nuus
6.15 Teletreffers '
7.05 Spioen-Spioen
8.00 News
8.35 Magnum
9.30 Izzie and Moe - Kome
die wat in die jare sestigs
afspeef met Jackie Gleason,
Art Carneyen en Jesse
,Doran.
11.05 The Golden Girls
11.35 Flying High
12.25 Epilogue

LABIA - Oranjestraat 68:

KAA PS TAD

MINI CINE - Pretoria
straat 49, Hillbrow. The
Company of Wolves wys
vanaand en Saterdagaand
en volgende week is Pinlc
Floyd se The Wall aandie .
beurt.

ONAFHANKLl KE
ROLPRE NTT EATERS

Ten spyte van die Zen·
ultspraakdat

spontaneitelt nooit
herhaal word nle, het
die vervaardlgers met
'n derde Karate Kld

fIIek vorendag gekom.
Noriyuki "Pat" Morita
(00) speel die "kid" 58

vriend, mnr. Miyagl.

JOHANNESBURG

jong man (Robert Downey,
Jr) wat kort-kort deur 'n
leeftyd se herinneringe
gepla word, die probleem is
net, dis nie sy eie nie. Ook
met Cybill Shepherd en
Ryan O'Neal.

BATMAN - 'n Tegnies
briljante maar baie ge
weldadige weergawe van
die strokiesprent-held se
eskapades . Met Michael
Keaton, Jack Nicholson en
Kim Basinger.

SLA VES OF NEW YORK
- Oor 'n meisie wat 'n
suksesvolle loopbaan wil
volg en boonop 'n geluk
kige verhouding wil he.

YOU'RE FAMOUS - Seker
een van die grillerigste en
afstootl ikste weergawes
van 'n plaaslike 'candid
camera' -tipe produks ie
bedoel vir die inry-aan
hanger s van die land.

Vanaand: 6.00 Three Fugi
tive s. 8.00 The Good
Mother, 10.00 Moon
walker.
Saterdag: 10.3Ovrnn en
2.3Onm Three Fugitives.
6.00 The Good Mother.
8.00 Moonwalker. 10.00 A
New Life.
Maandag: 2.30 Three Fugi
tives. 6.00 Moonwalker.
8.00 Three Fugitives. 10.00
The Good Mother. :
Dinsdag: 2.3 0 Moon
walker. 6.00 Three Fugi
tives. 8.00 The Good
Mother. 10.00 Moon
walker.
Woensdag: 2.30 Three Fu
gitives. 6.00 The Good
Mother. 8.00 Moonwalker.
10.00 Three Fugitives.
Donderdag: 2.30 Moon
walker. 6.00 Three Fugi-

, tives 8.00 The Good
Mother. 10.00 Moon
walker.

i ,
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