
DIE NUWE STEM VIR 'N NUWE SUID-AFRIKA

Broeders en

SAUK weer nie 'n borg kan ' kry nie, is die
geveg moontlik van die baan,

Personeel van TopSport verwag dat die
direktoraat, wat een van Riaan Eksteen se
projekte was, binnekort afgeskaf gaan word en
'by 'n bestaande afdeling ingedeel gaan word .

Die gevoel op die Raad en binne die SAUK
is dat daar tans te veel sport uitgesaai word.
Swak beheermaatreels word ook as rede
aangevoer waarom die direktOJaat moet verdwyn.

Vrye Weekblad verneem dat benewens die
bedrae vir boksgevegte, die Raad ook bekorn
merd is oor die miljoene rande wat die SAUK
aan die SA Rugbyraad en die Nasionale Sok
kerliga vir uitsaairegte betaal.

Die bedrag war aan die SA Rugbyraad vir
uitsaairegte betaal word, is nie bekend nie,
maar dit beloop mil joene rande. Die feit dat M
Net ook nou Curriebekerw tryde uitsaai,
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bokstoernooie te koop, die wereldtitelgeveg
van die swaargewigbokser Pierre Coetzer vel
gende maand kelder.

'n Bron na aan die Raad vertel aan Vrye
Weekblad dat dit veral die sopraan en raadslid
Mimi Coertse was wat uiters ontsteld was oor
die R1,25 miljoen wat die SAUK betaal het vir
die uitsaairegte van verlede maand se toernooi
in Puerto Rico toe Coetzerdie Amerikaner Bob
Hitz binne twee rondes uitgeslaan het.

Lede op die Raad meen dat hulle mislei is
oor die bedrag wat die SAUK vir die geveg
moos betaal omdat hulle onder die indruk was
dat die korporasie 'n borg vir die toemooi sou
lay, wat nie die geval ~as nie.

'n Bedrag van tot R2 miljoen word nou
genoem om die regte vir Coetzer se wereldtitel
geveg aanstaande maand teen die Italianer
Francesco Damiani te koop. Indien die Raad
sou weier om s6 'n bedrag goed te keur en die

Sportbom bars by SAUK
JacquesPauw

'N 130M het in die Raad van die SAUK
ontplof nadat dit bekendgeword het dat
die korporasie nou tot Rl,25 miljoen00
taal om 'n enkelebokstoemooi uit te saai.
DieRaadhetnou ingegryp omte verhoed
dat die sportoorlog tussen M-Neten die
SAUKdietelevisiekyker verdere miljoene
rande uit die sakjaag.

Intussen is daarbittere ongelukldgheid binne
die SAUK omdat die regering glo sou toelaat
dat M-Net met hom meeding vir die uitsaaireg
op van die mees gesogte sporttoemooie ter
wereld, Die SAUK glo dat M-Net sy lisen
sievoorwaardes verbreek.

Intussen kan die besorgdheid van die Raad
.van die SAUK oor die buitensporige bedrae
geld wat betaal word om uitsaairegte van veral

Universiteit van Stellenbosch, prof Mike de Vries, op
die vooraand van die ontmoeting is 'n refleksie van hoe
sensitief die regering en die establishment kontak met
die ANC beskou.

Dit was nie De Klerk en Esterhuyse se eerste
ontmoeting met die ANC nie, en die leier van die
Broederbond, Pieter de Lange, het self al sulke
gesprekke gevoer, Dit is egter in groot geheimhou
ding gedoen,

De Vries, wat in die verlede studente-kontak
met die ANC probeer keer het, is 'n direkteur van

. Nasionale Pers, wie se koerante veral in die verkie- '
sing sterk propaganda teen die ANC geskryf het.

Die De Klerk-regering staar egter toenemende
druk in die gesig om tasbare bewyse van her
vorming aan die internasionale gemeenskap te
gee.

Die verwagte vrylating van die bejaarde
ANC-leiers Walter Sisulu en Oscar Mpheta
word nou as die eerste stap gesien om
intemasionale druk voor die aanvang
van die Statebondskonferensie in
Maleisie in Oktober te verlig.

Die ANC se Harare-verklaring
oor onderhandeling geniet tans
wye steun in die intemasionale
gemeenskap en
po litieke
waarne-

mers voel • d·
dat hulle Die man In Ie
tans voor-

se superdiploma

Elsabe Wessels

DIE ontmoeting in London tussen
invloedryke lede van die Afrikaner
Broederbond en die African National
Congress bringdieregeringen diever
bodeorganisasie nog '.0 stap nader aan
dieonderhandelingstafel.

"Daar is geen twyfelnie dat ons posi
siedeureenvan die lede van die afvaar
diging aan die FW de Klerk-regering
oorgedra sal word," het 'n ANC-woordvoer
der na afIoop van die ontrnoeting aan
VryeWeekblad gese.

Hoog opdie agenda van die Landen
gesprek wasdieANe se voorstelle vir 'n
vreedsame skikking watonlangs deurdie
Organisasie virEenheid in Afrikaendie
Onverbonde Lande aanvaar is; die or
ganisasie sebeleidstuk oorgrondwetlike
riglytte; enpresidentDe Klerk se Vyfpunt- .
plan. .

Dit is insiggewend dat die ANC se kroon
prins en super-diplomaat, Thabo iMbeki ,
onmiddellik na die Londen-gesprek Wash
ington toe gevlieg her vir 'n ontmoeting met
die Amerikaanse onder-minister van buite
landse sake belas met Afrika, Herman Cohen.

Net die volgende dag hetCohen sy belang
rike beleidstandpunt oor Suid-Afrika gestel
waarin Pretoria nege maande tyd gegun word
om daadwerklik na onderhandeling en her
vorming te beweeg,

Volgens ANC-bronne verwelkom Cohen
die ANC se voorstelle vir onderhandeling en
'n vreedsame skikking.

.Dit is nie net die Amerikaanse druk op Pre
toria wat toeneem nie. Die gissings dat die
regering die ANC-leiersfiguur Waitedisu!u
binne enkele dae gaan vrylaat "om die water
vir Mandela te toets" en om aan die Britse
premier, Margaret Thatcher, ammunisie te
gee v66r die Statebondskonferensie op 17
Oktober, het juis gister 'n hoogtepunt bereik.

Professors Willem de Klerk, Willie Ester
huyse en Sampie Terreblanche, wat in hul
"private hoedanigheid" die Londen-konfe
rensie bygewoon het, wou by hul terugkeer
nie kommentaar oor die inhoud van die gesprek
lewer nie.

Die ander gespreksgenoot, die redakteur
van Die Burger, Ebbe Dommisse, is nog in die
buiteland.

Hoewel nie een van die afgevaardigdes 'n
regeringsposisie beklee nie, is De Klerk,
Esterhuyse en Dommisse se invloed in NP
kringe onbetwisbaar.

Die onttrekking van die rektor van die

ANC gee pas
aan vir FW

Dante en Frankie speel voetjie-voetjie - 8
. . ;
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·Gebruik die lee skole.se Chikane

Dielaksman
was weer

, '

besig die
week

ure uitgestel is nadar" nuwe
getuienis aangebiedis, is diever
kragter Leon Faasen, wat vroeg
verlede jaar ter dood veroordeel
isnadat hy 'n swartvrougruwelik

, vermink en wreedaardig verkrag
het,

Die doodsvonnis van twee
broers,Phillipen Petrus Shibande
isook vandeesweek ter syde gestel.

'n Woordvoerder van Regslui
vir Menseregte se hy is uiters
ontsteld oor (lie nuwe vlaag van
teregstellingsen dat die tydelike
opskorting bloot 'n politieke
maneuver van die regering voor
die verkiesings was..

was ook vol hoop dat die nuwe
regering van staatspresident FW
de Klerk in sy skeppingvan 'n
atmosfeer waarbinne versoening

.kan plaasvind, opnuut na die
doodstraf sal kyk.

Ondanks die nuwe tereg
stellings is daarnogtansvanjaar .
veel Minder menseopgehangas
indieoorstemmende tydverlede
jaarenmeerveroordeeldes bege-'
nadigas wat gehang is.

Volgens dieorganisasie Regslui
vir Menseregte is 41 mense tot
dusvervanjaar tereggestel terwyl
53 begenadig is. .

. Ben vandieveroordeeldes wie
sevonnis vandeesweek terelfder

NUUS
Jacques Pauw

NA viermaande waartydens die
laksman van die die Sentrale
Gevangenis in Pretoria ledig..
rondgehang het,isvyfmensedie
afgelope agt daetereggestel.

Die nuwe vlaag van tereg-:
stellings kom as 'n groot
teleurstelling virvoorstanders van
die afskaffing vandie doodstraf
nadathulle gehoop het dat 'n de
facto-moratorium in werking is
omdat niemand tussen 19 Julie
en 29 September vanjaar opge-
hang is nie. .

Daar wasdieafgelope maande
verskeie uitsprake uitregeringsge
lederewat daarop dui dat 'n her
vorming vanSuid-Afrika sestraf
stelsel wat doodstraf in gevaIle
van moord sonder versagtende
omstandighede verpligtend maak,

. in sig is.
Diejongsteteregstelling volg

ook op 'n reeks betogings wat
verlede week in Suid-Afrikaen.
indiebuiteland teen teregstellings
in Suid-Afrika gehou is.

Buitelandse regerings en die
Verenigde Volkehet verlede week
'nversoekskrif aandie regerings
van onder meer Suid-Afrika;
China en Iran oorhandig en gevra
vir 'n beeindiging van tereg
stellings.'

Voorstanders van afskaffing
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Sample Terreblanche

loop watonderhandelingsinisiatief betref.
• Insytoespraakwaarin dieAmerikaansebeleidteenoorSuid-Afrika

uiteengesitis, se Cohendat Amerika verbind is totdie beeindiging van
apartheid, en totfundamentele politiekeverandering in Suid-Afrika, die
uitbreiding van hulpaan swartSuid-Afrikanersen nouerekontakmet
Kongreslede om 'n eenvormige standpuntoor Suid-Afrika te bevorder.

Cohen steun die eise vir klimaatskepping watdeurdie ANCen die
bree demokratiese beweging gestel word, naamlik die vrylating van
politiekegevangenes, die opheffing van die noodtoestand endiewettig
ing van verbode politieke organisasies. Hy het die beeindiging van
geweld aanweerskantebeklemtoon. r

Dieaanmoediging van dialoog tussen die regering en erkendeswart
leiers is diebelangrikstestapop die onderhandelingspad, se Cohen.

Broeders en ANC

die Wolraad Woltemade,hetdie
skip gistermiddag bereik.

Onderhandelings met die
eienaarsoornbergingskontrakis
aan die gang. .

Die Pacificos Ienou 100kilo
meter van die kus af.• Sapa

die regeringhoofsaaklik die be
langevandieblankeminderheid,

. wat hom verkieshet, beskerm.
"Die regeringbestee tans vyf

keer meer aan 'n blankeleerling
as aan 'n swart leerling. Die
onderwyser-leerling-verhouding
vir swartmense is 1:40terwyl die .
van blankes 1:16 is. In Soweto
aIleen kan meer as 13 000 leer
linge nie toegang tot skolever
krynie."

...
gesien.

Twee besoedelings-
sproeibote was op die toneel,
maardit wasnie nodigom die
slik te sproei nie omdat die
rowwetoestandedieolieopge- .
breekhet.

Daviessedie bergingsboot,

opaIleSuid-Afrikaners doenom
hulkinders nadienaasteskoolte
bringomdit virdie gemeenskap
toe te eien en dit te de-segre
geer," het Chikane gese,

Chikane hetgesegebeureoor
dielaaste tienjaarhethomdaar
van oortuig dat die regering.se
onderwysbeleid gefaalhet.

"Ekisdaarvan oortuig datons
nie meer die toekoms van ons
kinders indiehande vandierege
ring kan laat nie.Ons besef dat.

Mynbase vier alleen fees

DIE woeste storm wat die
lekkende Cipriotiese olietenk
skip,Pacificos, Woensdagaand
aan die kus by. Oos-l.onden gelief
het,hetdiegataandie bakboord
waardeur olieslik lek, verder
vergroot.

Tonne olie het reeds in die
see gestort.

'n Woordvoerder vir Pentow
Marine in Kaapstad, kapt Dai
Davies, se dat 'n inspeksievlug
deur die besoedelingspatrolIie
vliegtuig, Kuswag 7, gister
oggend vasgestel het dat die
skadeaan die268OOO-ton skip
verergerhet.

Die stormagtigetoestande
maakditontmoontlikomtesien
hoeveel die15metergat aandie
rompvergroot het..

Davies se dat 'n ses meter
deining ditonmoontlik saImaak
vir die duikers wat gistermid
dag per helikopter aan boord
vandietenkskip gegaan hetom
inspeksievandieskade tedoen.

Hy se die vliegtuighet 'n 27
kilometer lange slikstert agter
Pacificos opsyverkenningsvlug

DIE Suid-Afrikaanse Raad van
Kerke sal dieregering se diskrimi-

-. nerendeapartheidswette uitdaag
en ditoorweeg omlee of halflee
blankeskoletebesetas die skole
nie volgende jaar vir aIle rasse
oopgestel word nie, het eerw Frank
Chikane, hoofsekretaris vandie
SARK, Woensdag in Kaapstad
op 'n kongres oor die' on
derwyskrisis gese. .

"Wanneer die skole in Jariu
arieheropen,moetons 'n beroep

T

Pacificos seoliespoor word.langer

Anton Steenkamp
VIRswartmynwerkers betekendiehonderdjarigebestaansjaar van die
Karner van Mynwese bloot die herdenking van miljoene mense wat
onderdiegrondgesterfhetom'nkleinblankeminderheidvanmiljoeners
nogrykertemaak, hetdieNational UnionofMineworkers (NUM) gister
in 'n verklaring gese,

"DuisenderandeisaIop 'nadvertensieveldtoggespandeeromdiever
onderstelde ekonomiese wondervandie Kamervan Mynwese te loof,"
seNUM. "Maar vroervanjaarhetdieKamergeweierommynwerkers se
lonete verhoog omdathulle gesehet hulle kan dit nie bekostig nie."

NUMbeweer in die verklaring dat lone vir swart mynwerkers nog
.steeds heeltemal onvoldoende is.Swartmynwerkersverdiengemiddeld
R500'nmaand, terwylhul blankeeweknieegemiddeld R3000verdien.

Die Universiteit van Port Elizabeth stel die minimum maandelikse
oorlewingsloon vir Johannesburg opR831. .

NUMbeweer ook dat mynwerkers onder haglikeomstandighede in
kampongs moetwoonsonderdathulle 'n gesinslewe kan geniet, en dat

. hulledeurdie "paramilitere magte" op die myneonderdruk word.
Vrye Weekblad word uitgegeedeurWending Publikasies Beperkvan Brellstraat 153,Newtown, Johannesburg. Dietelefoonnommer is8362151. Dieposadres isPosbus 42637.Fordsburg 2033.
.. . Diebladwordgedruk deurCaxton Bpkvan Commandoweg. Industria.. . . .. .
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SAUK-sportbom
beteken dat uitsaairegte geweldig duur geword het.

Die Raad het ook onlangs sy kommer uitgespreek oor 'n reeks
programme wat die SAUK moes maak om die honderdjarige viering
van Suid-Afrikaanse krieket te herdenk.

Hoewel Krieketsage binnekortvertoongaanword, is ditnetmooi'n
jaar te laat,wantdieeeufeesviering was verledejaar!'n Borgskap van
R300 000 is nou in die gedrang. .

Volgens die lisensievoorwaardes van M-Netmag hy: vir sportuit
sendings booingwatnie tradisioneel deur dieSAUKvertoonwordnie.
Nogtans het die betaalkanaal vanjaar internasionale sportfeeste soos
die Amerikaanse Ope tennis-en gholftoernooie, die FA Cup Finalen
die Vyfnasiereeks uitgesaai.

.M-Nethetgloookbaiesterk meegedingomdieuitsaairegte vandie
Benson en Hedges-krieketaandreeks te verkry.

In dieSAUKword nou gevra: Is die regering niebesigomM-Net .
ten koste van die SAUK te bevoordeel nie? .

Dieboksoorlog het begin toe M-Netdie regteop al BrianMitchell
.en Johnny du Plooyse gevegteverkry bet. Die SAUKhet teruggekap
en Coetzer kontraktueelaan homverbind.

WaardieSAUKaanvank!iksowatRIOO000 betaalhetom Coetzer
se gevegte uit te saai, het dieprysnou tot meeras Rl miljoen gestyg.
Sy promotors, M+R-promosies, wilglo digby R2 miljoenvirCoetzer
se wereldtitelgeveg he.

Vrye Weekblad verneem dat die SAUK selfs vir sogenaarnde
"township-toernooie" nou tussen R15 000 enR40000betaal.Promo- .
tors. isbewusvan dieastronomiese bedrae geldenelkeenstootnoudie
prys~. .

Intussen is daar al hoe meer voorstanders in die SAUKvan die
gedagte van 'n enkele, gedekodeerde sportkanaal wat deur diekorpo-
rasie en M-Net bestuursalword. .

Die gedagte is dat die SAUK se televisiekanale steeds sport sal
uitsaai, maardat 'n gedeelte vandie SAUK geprivatiseer wordom vir
die sportkanaal voorsiening te maak:.

• Vrye Weekblad het nievandeesweekdie SAUKvir kommentaar
genader nie.Ditvolgmi'nreeksartikelswatonlangsinVryeWeekblad
verskyn het oor wanbestuur en korrupsie binne die departement
opvoedkundige programmevandie SAUK.

Tydens die reeks het VryeWeekblad die SAUKtelkensom korn
mentaar genader. Dieeerstekeerhetdie SAUKmet'n interdikgedreig.
Korthiemahet diebestuurdervankorporaiiewedienste,WillieVisa
gie,gesedat die SAUKmebereid is om langerkommentaar aanVrye
Weelcblad te lewer oorbespiegelinge rakende"suiwer interne aangeleent
hede"me.

DiehoofV!Ul opvoedkundige programme, dr PieterErasmus, is na
VryeWeekbladseberiggewing aangekla enwordtans deurdieSAUK
verhoor.

Ailepolitieke kommentaar inhierdie uitgawe vanVryeWeekblad is deurMaxduPreez, enopskriftedeurRykHatlingh. AIOOi is vanBrEHistraat 153,Newtown. Johannesburg.

2 VryeWeekblad, 60ktober 1989
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DP-Ieierskapstryd is op '0 spits
Elsabe Wessels

DIE beeindiging van die Demokratiese
Party se buiteparlementere program en 'n
staking van Afrikanersteun is besware
wat die week geopper is in die bittere
leierskapstryd op die vooraand van die
Demokratiese Partyseeerstekongresmore
in Durban.

Ander beleidsake is die laaste twee
weke opsy geskuif terwyl daar openlik
standpunt ingeneem is en oor en weer
gekoukus is oor die geskilpunt oor die
beeindigingvan dietroikaten gunste van
'n enkele leier.

In die stadiumis dit omtrent 'n uitge
maakte saakdat drZach de Beer met die
kroon sal wegloop indien een leier
aangewysword.NieWynandMalan ofdr
Denis Worrall geniet dieselfde gekon-

"soli-deerdesteun nie. "
Die aanwys van 'n enkele leier, by

name De Beer, geniet steun onder voor
maligePFP-lede,terwyldie Malan/Wor
rall-faksies hillagter'n voortgesette troika
skaar.

In kritiekteen De Beer as enkele leier
beweer partybronne dar , hoewel hy oor
die persoonlikehoedanighede beskik, sy
agtergrond nie bevorderlik is vir die
ontwikkeling van steunonderswart gele
dere of Afrikaners nie.

As 'n voormalige direkteurvan Anglo
American - wiese huidige direkteur, Gavin
Reily, FW de Klerkopenlik steun - en sy
verhoudingmet die konserwatiewe oud
PFP garde, salDe Beer nie maklikvertroue
by swartmense inboesem nie,wordbeweer.

Daarword gemeen dat 'n daadwerklike
poging aangewend sal moet word om
bande met die bree demokratiese bewe-

Dr Denis Worrall

ging te herstel nadat verhoudings emstig
vertroebel is deurdiedeelnamevandie DP
- ondanksdie uitgesprokeafkeervan swart
leiers - aan die Huis van Mgevaardiges.

Indien die DP nie die "tweede been" .
ontwikkel nie, sal een van die party se
belangrikstedoelstellings deurdie mat val
en sal die DP tot wit politiekbeperk word.
. HoeweldieDPbeperkteAfrikanersteun

in die verkiesing kon werf, isparty-organi
seerders in hoofsaaklik Afrikaanssprekende
gebiede daarvan oortuig dat leierskap on- .
der DeBeernie dieuitbreiding van steunin

Dr 2ach de Beer

die gebiede sal bevorder nie. Daar word
gevrees dat die PFP-beeld van die party
historiesevooroordelesal aanwakker.Jn
die meeste Afrikaanse kiesafdelings is
Malandie gunsteling.

Die aanwys van 'n enkele leier het die
party twee keer reeds in 'n binnekring
krisisgedompel-voordiestigtingvandie
party en voor die verkiesing.

EIkekeer het die nasionaleraad egter
besluit om die saak uit te stel om 'n "
skeuringte voorkom.

Dienuutverkose LP vir Houghton, Tony

Wynand Malan

Leon, hetverledeweek'n openbare veldtog
ten gunste van Zach de Beer begin. In 'n
meningstuk in Business Dav het Leon 'n
vurige pleidooi ten gunste van een leier
gelewer. VolgensLeon is drie leiers duur
en bemoeilik dit administrasie.

Jan Momberg, LP vir Simonstaden 'n
"Worrall-man", het hom net so openlik
ten gunste van 'n voortgesette troika
uitgespreek metdieeargument datdieparty
nog in wording is en dat die kies van een
leier tot verbrokkeling in party-geledere .
kanlei.

Rl biljoell vir lae-koste behuising

Die Batswanagaan stem
GABORONE- 'n Totaal van 364 458Batswana gaan more stembus toe in die land se
sesde algemene verkiesing sedert die voor-onatbanklikheidsverkiesing in 1965.

Botswanais eenvan 8 Afrikastate met 'n veelparty-stelsel. Dieander 44 isOfeenpar
tystate (31) Of militere regerings (13).

Van die negeswart Suider-Afrikaanse state is Botswanadie enigstemet meer as een
politieke party.

Dieland het op30September 1966onatbanklik vanBritsekolonialebestuur geword.
Hul eerste president was sir Seretse Khama wat ook die eerste leier van die regerende
BotswanaDemocratic Party (BDP) tot en met sy dood in 1980was.

Dieparty het goedgevaar inal die verkiesings en het metdievorigeverkiesing in1984 .'
oortuigend 28 uit die 34 parlementere setels ingepalm.

. Hoewel waarnemers glo dat die BDP maklik gaan wen, kan hulle redelik sterk
teenstand van die Botswana National Front in die stede verwag.

Diestabiele poIitieketoestand in die land en die jare van eenheiden vrede tel in pres
Quett Masire se guns en dit sal weer eens die deurslag vir sy BDP by die stembus gee.
-ANO

Manie Eagar

IN 'nongeewenaarde befondsingsaksiehet
die StedelikeStigtingWesterse lande, in
temasionale maatskappye en die Suid
Afrikaanse private sektor betrek om
Rl biljoen aan huislenings aan die lae
inkomstegroepe te bied.

Die befondsing stel lenings beskibaar
aan tienduisende mense in die lae-inkom
stegroep wat tot nou toe geen toegang tot
huisfinansiering uit die private sektor kon
krynie.

Daar word' beraarn dat 40 ()()() nuwe
huise vir ongeveer250 000mense op die
wysegefmansierkan word.

'n Verdere R2 biljoen is deur
bougenootskappeenbankeopsygesit. Die
vraag is in watter mate die bounywerheid
diegrootvraagna goedkoopbehuisingkan
akkommodeer. .

Die inisiatief is gesamentlik ontwikkel
deur die Verbandleningsassosiasie en"die
Kortterrnyn-versekeringsnywerheid, hetdie

president, HarryOppenheimer, enJanSteyri,
voorsitter van die Stedelike Stigting, in
Londenaangekondig. Die befondsing word
gesteun deur die Britse, Duitse en Swit
serseregerings; diemulti-nasionale groepe
BP,Caltex,JapanseSuid-AfrikaFondsen
Toyota; en talle vooraanstaande Suid
Afrikaansesake-ondememings.

Steyn het beklemtoondat die inisiatief
gesien moet word as 'n baie belangrike
stap om armer mense toegang tot lae
kostebehuisingtegee.Daar wordbereken
dat soveel as 800 000 gesinne gestriem
worddeurdietekort aan fmansiering vanuit
die private sektor, Winsgewendheid is
onaanvaarbaarlaag en die risikofaktoris

. tehoog.
Deurdie befondsing kan diebestaande

leningsvlakvan R35000tot R12 500ver
minder word. Dit sal dramaties groter

. aantalle swart gesinne in 'n posisie plaas
"om leningste verkryvir die aankoopvan
nuwehuise.

.DieStedelike Stigtingverwagom bin
nekort 'n verdere deurbraak te maak om
beskutting aan diegene te bied wat selfs
nie 'n huis van R12500 kan bekostignie,
Diehoofdoelwit isom toegangtebied tot
ontwikkeldeperseleinkrot-eninformele
vrywoningsgebiede. .

Verdere staatsubsidiessal gerig word
aan hierdie verarmde deel van die be
volking.

Dit sal hulle toelaat om ontwikkelde
land te verkry en perrnanentebehuising

- stapsgewysete bekom,
"Eenvan my grootstebekommernisse

wasdiefeit dat slegs10persentvanswart
gesinne in staat was om norrnale huis
leningsvan R35 000enmeerte bekostig.

"Die oorgrote meerderheid het huise
nodig wat minder as R30 000koso Ons
glo dat die Lenigingsfondssoveel as 30
persentvan swartgesinnenoumetfinan
sieringkan help. Dit sal hulle toelaatom
deel te neem aan die huismark in die
private sektor," se Steyn.

Dieminirnum-versekeringspremium vir
'nhuis enstandplaas ter waardevanR25 (XX)
salR375 vir 'n eenmaligevyfjaar-premie
bedrae.

Indien kopers niedievereiste 20persent
deposito kan betaal nie,kan bulle 'ntweede
versekeringspolisas kollateraalgebruik
om hulle depositona soveelas 5 persent
te verminder,

'n Behuisingspakketvan R25 000 sal
'neemnaligeversekeringspremievanon
geveerR280 bedra.

Diepremiumskanselfsindie lenings
bedragverskuil word.

Hierdie premiewaardes bedrae slegs
50tot60persent vandiewatvantoepassing
is op lenings in die huismark vir hoer
inkomstegroepe, danksydiebefondsing.

Jan~teyn

to Liedjie
vir die Tier

'CharlesLeonard

AMICHAND "DIE TIER" RAJBANSI gaan
mensebinnekort laat dans.

Syvrou Ashadevi se bewonderendegil "He
is my hero!", wat op verkiesingsaand oor tele
visie uitgesaai is nadat die Bengaalse tier sy
terugkeer tot die poIitiek gernaak het, het 'n
musikant van Laudium eers laat kraai van ple
sier en toe laat besluit om 'n musikale "hul
deblyk" vir hom te skryf...

Die sanger/komponis van die groep Laser
Combo, Krishna Naidoo, soek nou 'n borg om .

""TheTiger Is Back" te kan opneem.
"Toeek Rajbansiop die kassie sien,kon ek

niemy lag hou nie. Hy is 'n tier en hoortin die
arena," se Naidoo. Volgens Naidoo het die
liedjie "'n lekker modeme disko-ritme met 'n
sanger wat 'rap' in die voorgrond, Die agter
grondsangers gaan The tiger is back' neurie,
terwyl iemand,waarskynlik'n vrou, sal gil 'He "
is my hero'•.

"Die liedjie gaan in Rajbansi se aksent ge
singword."

Rajbansi verskyn die maand in die hof op
bedrogaanklagte, "

Vrye Weekblad, 60ktober 1989
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"Daar is 'n neiging in die rigting
van 'n konsolidering van die swart
opposisie, Nog 'nbelangrike faktor .
van die druk op die regering is die
veranderende betalingsvoorwaardes
van Westerse skuld,wat volgende
jaar.beslis afgehandel moet word."

fly het gese as 'n skikking binne
die vo/gende paar jaar bereik kan
word, kan Suid-Afrika.n demokra-
tiese land word. .

As geen ooreenkomsegterbereik
wordnie, saldie landin chaosgedom
pel word.

"Terwyl hulle weifeltussen die
hoofsaaklik swart opposisie en wit
konserwatiewes, wat groot steun in
die verkiesing gekry het, kan die
regeringdit nie waagomingrypende
stappete doen nie. Enhoe langerdie
toestand voortduur, hoe plofbaarder
worddie situasie," het Barrat gese.

Hy meen egter dat daar noghoop
is, in die lig van die grondwetlike
be/oftes wat De Klerk in sy verkie
singsveldtog gemaak het en sy be
/oftes om 'n onderhandelingsproses
aan die gang te sit.

Odendaal het bygevoeg dat die
Suid-Afrikaanseregeringin'nkrisis
situasie is.

Die noodtoestand kon nie daarin
slaagom die groeiendeversetveldtog
te stuit nie, politiekeonstabiliteithet
'nnegatiewe uitwerking op dieekono
mie, en stygende pryse maak die
bevolking senu-agtig, het Odendaal
gese.• ANO.

I

Anton Steenkamp

'N OUD-AANGEHOUDENE en ingeperktevan Alexandra, Buti van
der Merwe, is verlede Vrydagaand op padhuis toe deur onbekende
mansgeskiet.. .
. VanderMerwe, watvirdieSuid-AfrikaanseRaadvan Kerke werk,
is in 'n kritieke toestand in die hospitaaI. Hy het vyf skietwonde
opgedoen, waarvan twee in die maag.

Die SARK het die aanval in 'n verk/aring veroordeel en gese dit lyk
na nog 'n poging om aktiviste wat hulle teen apartheid uitspreek, stil
temaak. .
. Volgens die SARK word sluipmoordenaars se werk makliker ge
maakdeurdat baie aktivistese inperkbevele hulle verplig om op sekere
tye van die dag by vasgestelde plekke aan te meld.

*NosiphoKulati van ANA berig dat 'n skolier van Grahamstad in
sy slaapkamer deur 'n onbekende sluipmoordenaar doodgeskiet is.

SakhiwoManyathi,20, se/yk isopsy bed onderdiekomberse deur
sy pa gevind, .

Manyati se pahet gese hulle het die oggend voor die moord 'n teke
ning van 'n man wat iemand skiet, op diegrond voor die huis gekry. Hy
weet egter nie wat die motief vir die moord kon wees nie. .

Die skakeloffisier van die polisie in die Oos-Kaap, kapt Bill
Dennis; se hulle kon nog nie vasstel met wat se kaIiber wapen

. Manyathi geskiet is nie. 'n Moorddossier is geopen.

Jurie van der Walt

MOSKOU• Twee Suid-Afrikaanse
akademici hetdie weekaanRussiese
amptenare en politicigese staatspre
sident FW de KJerk het sowat ses
maande iyd om 'n hervormingsplan
wat apartheidsal afskaf,uit te werk
en te implementeer.

Die twee was egter skepties oor
De Klerk se vermoe om sulke in
grypendehervormings teimplemen- .
teer.

Prof Andre Odendaal van die
Universiteit van Wes-Kaapland en
prof John Barrat, direkteur van die
Suid-Afrikaanse Instituut vir Inter
nasionale Aangeleenthede, het die
opmerkingsin Moskou gemaakaan
die einde van 'n tiendaagse besoek
aandieSowjet-Unieas gastevan die '
Sowjet-Afro-Asiatiese Solidar
iteitskomitee. .

Barrathet aan Sowjet-joernaliste
gesedievolgendeviertotsesrnaande
sal vir Suid-Afrika van deur
slaggewende b~lang wees,want "dit
saldan duidelikwordof dieregering
van plan is om die bewind te veran
der en met onderhandelinge te be
gin".

Barrathetbygevoeg: "Onderhan
delingisnieiets wat geheelen alvan
die wi! van pres De Klerk en sy
kabinet afhang nie. Hulle sal deur
toenemende binne- en buitelandse
,druk tot onderhandeling gedwing
word.

Akademici skepties
oor De Klerk en
hervorming .

Pierre Cronje

terwyl Inkatha-vigi!antes hul teen
standers aanval,

Sy partyhetreedstalle kere gevra
dat onafhanklike regterlike korn
missiesvan ondersoekna die konflik
ingestel word. Daar het tot nou toe
nog niks van gekomnie,

Cronje se dat hulle 'n afsonder
'like kommissie gaan aanvra na die .
gebeure inRichmond verledeDinsdag
toe 'n 16-jarigemeisiedood en twee
ander beseer is na 'n optog in die
Natalse dorpie.

Cosatu en UDP meen egter dat
die vredesproses plaaslik moet
voortduur al is dit sonder Inkatha.
Murphy Morobevandie UDF se dat
hulle 'n wyer groep mense wat in
vrede belangstel, gaan probeer be
trek. "Kerke en besighede, en steun
vir plaaslike inisiatiewe is die Pad
wat gevolg gaan word," se hy.

Intussen duur die menseslagting
onverpoosd voort,

*PierreCronjeendrie ander DP
LP's gaan Maandag die situasie in
Natal met senior lede van die Suid
Afrikaanse Polisiebespreek.

Cronje, Rob Haswell, Mike Tarr
en Wessel Nel het die ontmoeting
aangevra nadat hulle verskeie kon
flikgebiede besoek het,

Inkatha se aanvalleop lede van die
UDP en Cosatuduideliktoeneem.

'n Akademikus van die Univer
siteit van Natal in Pietermaritzburg,
John Aitchison, se in Junievanjaar,
toe die kanseopvredegoedgelyken
die strydende partye gesels het, was
die sterftesyfer die helfteminder as
die gemiddelde 50 per maand,

Die meeste aanvallehetin town
ships soosMpumalanga, Mpophom
eni, Nxarnalala, Taylor's Halt en
Imbali in die Natalse middellande
plaasgevind.By Cato Ridge en
Camperdown het ook talle mense
gesterf.DaarwordbeweerdatInkatha
busse vol ondersteuners na Mpo
phorneni, nabyHowick,aanry om te
help met aanvalle op nie-Inkatha
lede.

Jeffreys se dat die aanvalle, an
ders as gewoonlik, nie net meer
gedurendenaweke plaasvind nie, maar
ook gedurende die weekvoortduur.
In al die gevallewordinverklarings
beweer dat die polisie die geweld
sien gebeur maar niles daaraan doen
nie, ~ Jeffreys. Slagoffers kla ook
datnie ordent1ik: ondersoek naInkatha
.misdade ingestelword nie.

Pierre Cronje, die DP;LP vir .
Greytown watdeelisvandiegesteis
terde gebiede,se dat hy "met(sy)eie
.oe" gesien het hoedie polisietoekyk

Honderd
mense sterfin
Natal-slagting

:' \ . ,

..

Charles Leonard

NEGENTIENSuid-Afrlkaanse soldate het In die ve/dslae van 1975en 1976 naamloos,
Identlteltloos en vaderlandloos as huursoldate saam met Unita teen die Angolese regerlng

begin veg. Kort hierna Is die destydse Eerste Minister, John Vorster; oorreed dat dit In Suld
Afrika se belang sal wees om op groot skaal by Unlta se stryd betrokke te raak en Suld-Afrlka Is
In 'n byna volskaalse oorlog gedompel toe 35 eenhede van die Weermag oor die grens gestuur
Is. Dlt was eers nadat dlt duldelik geword het dat die Amerlkan~rs nle die verenlgde front gaan
steun nle, dat Suld·Afrlka gedeeltelik onttrek het. Hlerdle feite en ander word vertelln 'n boek
wat die Weermag pas vrygestel het wat die verhaal vertel van sy Invalln Angola In die mlddel ,

sewentigs. Die boek Is geskryf deur prof FJ du Toit Spies, wat die boek In opcfrag van die
Weermag geskryf het. Volgens Spies het Unita reeds vroeg in 1975sy eerste besendlng wapens,

ammunisle en geld van Suld·Afrika ontvang. Wapens is deur die veiligheidsmagte op 'n .
klandestiene manier in Parys, Frankryk aangekoop en aan Unita oorhandig. Die boek vertel ook
van Unita se magte wat met die eerste groot velds lag teen die Angolese die hasepad gekies het

en hoe die Suld-Afrikaanse magte aileen hul pad moes uitveg.

Dffi'townships van Natal het dle
week gebloei toe 'n honderd mense
in politieke geweld tussen Inkatha
en die UDP/Cosatu dood is.

Talle is beseer en huise is ver
woesin diejongstevlaagvan geweld
wat die provinsiedie afgelope paar
dae teister. Die hernieude geweld
volg op die jongstepoging tot vrede
wat weer in duie gestorthet,

Die skokkende dodesyfers is
Woensdag by 'n nuuskonferensiein
Johannesburgdeur 'n woordvoerder
van Cosatu, Alec Erwin, bekend
gemaak.· .

Verlede naweek het Inkatha se
Sentra1e Komitee in Ulundi besluit
om na twee jaar van talle mislukte
vredespogings in die konflikgebiede,

"'n moratorium op vredesamespre
kings met die UDF en Cosatu te

.plaas, Dit sal geld totdat sekerheid
verkryis datsamesprekings sal werk,
het die Zoeloebewegingbesluit.

Waamemers glo dat dieopwelling
van geweld 'n regstreekse gevolg
van die impasseis.

John Jeffreys, 'n prokureur van
Pietermaritzburg, is n611 betrokkeby
siagoffersvandie geweld. Hy se dat
elke keer wanneer die vredesame
sprekings op 'n dooiepunt uitloop,

4
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AGTERGROND

Oop en toe: die wedloop
vir Girls I High en Berea

Wisselvallige polisie
optrede kwel waarnemers

5

Straatoptog in Durban· 'n bewys van die geweldlose karakter
van die versetveldtog (Foto: Rafs Mayet - Afraplx)

1. Aile poJi1ieke gevangenes onvoorwaardelik vry
te Jaat.

2. Krygsgevangene-status aan aile Suid-Afrikaners
wat by die nasionale vryheidstryd betrokke is te
vergun en om die Geneefse protokoJ van 1977te
onderteken.

3. Die doodstraf in sy geheel at 1e skat."

bewys die veldtog dat die regering
steedsbereidis om apartheidmetdie
hulp van polisie-optrede te
handhaaf, se Mufamadi.

Diefeitdatdie veldtogkon
plaasvind, ongeag heersende
diskriminerende veilig
heidswetgewing en 'ndriejaar
oue voortgesette noodtoestand
dien as bewys dat selfs
oordrewe onderdrukking nie
genoeg is om ontevredenheid
in die kiem te smoor nie, se
Mufamadi.

VolgensMufamadihetdie
veldtog teen die Wet op Ar
beidsverhoudinge daarin
geslaag om Cosatu en Nactu
om gemeenskaplike doel
stellings te verenig.

Die herbou van strukture
omdiebreedste moontlike front
teen apartheid te skep, is 'n
belangrike doelstelling vandie
veldtog, se Mufamadi.

Bond het daarop gewys dat
Portugese, Griekse, Joodse,
Engelse en Afrikaanse kinders
reeds die skool bywoon, en dat
hulle juis wil sien dat die skool
op 'n algehelenie-rassigegrond
slag bedryf moet word.

Diebestuursraad isindieproses
om verdere jrae aandie minister
voor te berei, wat vandag aan
hom gestuur sal word.

Hulle wil onder meer duide
likheid kry oor die verklaring
van 'n vryevestigingsgebied,
waama hulle sal besluitof hulle
'n aansoek in die verband tot die
Vryevestigingsraad sal rig.

Bondhetaan VryeWeekblad
gese sy vind dit jammer dat die
bestuursraadnou oor 'npolitieke
aangeleentheid moet besluit,
terwylhulle blootbekommerdis
oor die beskikbaarheid van on
derwys aan die kinders in die
omgewing en die voortbestaan
van die skool,

en woordvoerder van die brei! de
mokratiese beweging, Sydney
Mufamadi, slaag die versetveldtog
in sy doel om aan die wereld te
bewys dat apartheid in Suid-Afrika
nie dood is nie.

Te midde van gerugtevan onder
handelingen die steun watdit onder
die intemasionale gemeenskap geniet, "
was dit nodig om te bewys dat die
klimaatvir onderhandeling in Suid
Afrika nog nie geskep is nie.

"Onderhandlinge kan nie in 'n
apartheidsklimaatgeskiednie. Daar
moetkonkrete veranderingkom,"se
Mufamadi.

Volgens Mufatnadi het die
versetveldtog ook brutale polisie
optrede onder die vergrootglaas
geplaas. Die openbare weersin in
polisie-optrede by strande enstraatop
togte was 'n bewys van die ware
toedrag van sake, se Mufamadi.

Buiten die simboliese betekenis
van die geweldvrye protesaksies,

alternatiewe opsies aan <lie
bestuursraad gestel.

Dieeersteopsie isdatdie skool
in 'n privaatskool omskep word.
Sharon Bond, die voorsitter van
die Save Our School Committee
(SOS), het egter aangedui dat dit
teenproduktief sou wees."omdat
die leerlingeindie omgewingjuis
niedienoodwendig hoeskoolfonds
van 'n private skool kan bekostig
nie. Die tweede alternatief is om
die skool beskikbaar te stel aan 'n
ander departement wat verantwoor
delik is vir onderwys - maar dit
sou beteken dat die skool steeds
vir gebruik van een rassegroep
afgebaken is.

Clase het die bestuursraad
meegedeel dat "die beginsel van
vryeassosiasie soos dit in vryeves:
tigingsgebiedetoegepas sal word,
heel waarskynlik in die gebiede
die stigtingvanveelvolkige skole
vir diegenewat dit verkies,moont
lik sal maak",

Elsabe Wessels

UITERS wisseivallige polisie
optrede teen dieversetveldtog van
die breedemokratiese beweging
dui op 'n onwilligheid van die
regering omeenvormigeoptrede
op die polisie af te dwing, se
politieke waamemers.

Terwyl straatoptogte en strand
protes op sekere plekke toegelaat
word, worddaarklaarblykliksonder
enige verduideliking "soos wilde
honde" onder protesteerders inge
klim. Dit is duidelikdatpolisie-een
hede sonder eenvormige instruksies
van bo optree, se Mark Philips, 'n
navorser by die Instituut vir"
Beleidstudies.

Diestandpunt is Dinsdagaand deur
die kommissaris van polisie, genl
Hennie de Witt, bevestig toe hy op
Netwerk gese het dat hy nie van
hoofkantooraf kanbepaal hoe daar
deurbevelvoerders indieveldopgetree
moet word nie.

Sowat231menseistanslandwyd
in aanhouding, se die Menseregte
kommisie. Sowat 53, onder andere
nege kinders onder die ouderdom
van 17 jaar, word sedert die verkie- "
sing op 6 September aangehou, se
die kommissie.

Cosatu se 23 van hul lede is in
September in aanhouding geneem.
Sowat30 Cosatu-byeenkomste isook
in in die tydperk verbied of deur
polisie-optrede ontwrig. VolgensJay
Naidoo, sekretaris-generaal van
Cosatu, is algemeneonderdrukking
aan die toeneem.

Phillips se die geweldvrye kar
akter van die versetveldtog, wat die
week sy derde maandingegaan het,
is bewys deur die massa-straatop
togte landwyd waaraan meer as
100 000 menseop gedissiplineerde
wyse deelgeneem het.

Die versetveldtog wat op 2 Au
gustus met die "oopstel"van hospi
tale begin het, het intussenuitgebrei
na die ignoreringvan apartheid by
strande, swembaddens, busse en ander
openbare geriewe.

Die hoogtepunt van die twee
maandeoue veldtogis die deelname
van rneer as 'n 100 000 mense in
straatoptogte sedertdie eerstemassa
optog op 13Septemberin Kaapstad.
"Ons gebruikdie strafe as ons stem
bus," was die kommentaar van 'n
woordvoerdervandiebreedemokra
tiesebeweging.Hyhetdaarop gewys
dat die grootste optogte vreedsaam
en gedissiplineerd was.

'n Verdereoorwinningoor apart
heid was die oopstellingvan Johan
nesburg se openbare geriewe deur
die NP-beheerde munisipaliteit.

Volgens'nampsdraervanCosatu

Anton Steenkamp

DIE Johannesburg High School
for Girls se bestuurskomitee on
dersoek die moontlikheid om
aansoek te doen dat Berea, die
woongebied waarindie skoolge
lee is, as 'n vryevestigingsgebied
verklaar word waarin die skool
dan veelrassige status kan kry. "
Die moontlikheid w.-d as diemees
werkbare beskou van die drie
opsies wat deur die minister van
Onderwys en Kultuur (Volksraad),
Piet Clase,aan hullevoorgelebet.

Die bestuursraad het verlede
Donderdagin samesprekings met
Clase gesehullesal graag wilsien
dat dieskoolvirallerasseoopgestel
en as staatskool behou word, om
te verhoed datdie skool aan die
eindevandiejaarmoetsluitomdat
die blanke leerlingtalte laag is.

Clase het egter die regeringse
beleid van aparte skole vir ver
skillenderasse herbevestigendrie

VryeWee1cblad, 6 0Itt0ber 1989
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H6ikom
vloei die
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ritzburg opgestel is,bet talle beedigde voorbeelde
daarvan. .

VolgensAitchinson is samewerkingin ef
fek arnptelik deur .die minister van Wet en
Orde,AdriaanVlok, by 'npolisie-seremonie in
Pietermaritzburg inFebruarie 1988goedgekeur.
Hy het dit herhaalmet sy ystervuis-toespraak
in die parlementin April vanjaar.

Aitchisonglodat net die staat werldikbaat
uitdiegeweld.Ditisgoedkoop;dithouInkatha
besig;en ait hou die druk vandie staat af.
. "Inkatha put nie werklik voordeel op die

lange duur hieruit nie,"se hy. - .
. "Hulledoen dit waarskynliknou om poli

tiekepunte te maakdeuras sterk en onafhank
lik uit die stryd te tree.Hulle is blykbaarbang
dat indien hulle 'n ooreenkoms met die ANC
aangaan, hulle as verloorderuit die strydgaan
tree." .:

Cronje glo dat dit in werklikheid 'n stryd
tussendie tradisionele etniese stamstelsels en
demokratisering is.Hullekan nieversoen word
deur mekaaruit te wis nie, sa hy.

Die oplossing vir die beeindiging van die
voortgesette geweldIenie in politiekeeenheid
nie,

bit Ie wel in die uitwerkvan die reels van
die politiekespel sodat geweld nie die een of
die anderbevoordeelnie. .

"Baiebelangrik," se hy, "is dat die staatsal
besef sy absoluterol isom geweld te beeindig
en nieomsy huidigepolitiekero1tespeelnie."

Intussenhetdaargisteren die voorafgaande
dae nog tientalle rnense in Suid-Afrika se eie
burgeroorlog in die heuwels van Natalin ge
weldpleging gesterf.

7

bloed
steeds in
Natal?

eersteskootgeskiet betniedieantwoorde .
gaangee nie, 'n Mensgaan netverder
enverderteruggaanensteedsblywon-

. der.
Aitchison, van die Universiteit van

Natal in Pietermartizburg, het veral
gekonsentreer op die konflik in die
omgewingvan die Natalsehoofstad,

Toe die res van Suid-Afrika se
townships in 1976gebrandhet in die .
grootste vIae van geweldpleging wat
die land n6g ervaar 'het, was Natal
vreedsaam.

Die reaksie op die Vaaldriehoek
opstand in 1984 teen huurverhogings
enregeringsingestelde plaaslike ower
hede was ook beperk. In Sobantuhet
die gemeenskapsraad bedank en in
Ashdown het pogings om 'n raad tot
stand te bring, misluk, omdatnet een
kandidaat gevind kon word. 'n Oor
saak vir die klaarblyklike "stabiliteit"
wasomdat "civics"nognieontwikkel
was nie.

In 1984 het verskeie jeugorgani
sasies in die gebiedhulle by die UDF
aangesluit. .

Indiemiddelvan1985 isdienuutge-
_stigte civic in Imbalikort in sy spore

gestop toe hul leier, Robert Duma,
onderemstige intimidasiedeurgeloop
het en sy huis met petrolbomme be-
stook is. .

Indieselfde jaar isUwusa, dievakbondvleuel
van Inkatha gestig, en konfliktussen hulle en
Cosatu het onafwendbaar geword. Die eerste
vonke het gespat toe die hele swart werkers
magvanBTR Sarmcolin Howick na 'nstaking
afgedankis.

Die daaropvolgende wegbly-aksie en ver- .
bruikersboikot is sterk deur Inkatha teenge-.
staan. Die konflik het breekpunt bereik toe
Inkathain Desember1986'ngroepvanhullede
na dieaanliggendeMpophomeni-township rnef
busseaangeryheten drieCosatu-Iedevermoor
is.

Dieuitslag vimdie nadoodseondersoek het
gevinddat nege Inkatha-Iede verantwoordelik
vir diemoorde was - daaris tot vandag toenog
Die teen hulle opgetree nie.

Dit is slegs een voorbeeld van talle Wal_
vandagalgemeenvoorkom,blyk uitAitchison'
se verslag.

. Vantoeafhetdiegewelden gepaardgaande
sterftes geleidelik begintoeneem. Indietydperk
tussenMaart enAugustus1987hetdie moorde
met 'ri gemiddeld van 13per maandgestyg.

Aandieeindevan1987hetdie geweldskerp
gestyg. Die UDF en Cosatu het al hoe meer
beskuldigings en bewyse van die polisie wat
tersluiks en openlikmetInkathasaamwerk, ge
maak.

PierreCronje,die DP-LPvir Greytown, het
aan Vrye Weekblad gese dat hy persoonlik
"metmy eie oe" gesienhet hoe diepolisiedie
rolle gespeel het.

Aitchison, en 'n dossierwat aan die begin
van die jaar deur 'n regsfmna in Pieterma-

ThaboMbekivandieANC hetnabewering
in Junie vanjaar in Kopenhagen neerhalende
opmerkings oor die Inkatha-leier gemaak en
daar wordgeeisdatditonvoorwaardelik terug
getrek word.

Inkatha voel ook baie ongelukkig oor die
grootte van die afvaardigings nadiekonferen
.sie en dring aan dat Cosatu, die UDF en die
ANC as een organisasie gesienword.

In plaasdaarvan OOt dieorganisasies 10lede
elk stuur, eis hulle OOt daar 20 vir die ANC/
UDF/Cosatu en 20vir Inkathateenwoordig is.

Laastens pla dit Inkatha OOt die UDf en
Cosatuoptogtegereelhetsonderom methulle
daaroor te beraadslaag,

Nadatdie vredesduifvir die soveelste maal
in sykou toegesluitis,het'diegeweldweerem
stig begin'opvlam. Townships wat in diever- .
lede onder geweld gelyhet, het weergesmeul
toe ondersteuners van die strydende faksies

.mekaar weer die strydaangesehet.
Die geweld het egter na "nuwe" townships'

uitgebrei. Nog meer mense is gedood, nog
meerisvennink: enverwond, talle isvreesbevange
haweloosgelaat ennogmeerhetdiegetallevan
die politiekevlugtelinge laat aangroei,

Weer eens is diebeskuldigings ooren weer
geslinger. Niemand wou die sondebok wees
nie.

In onderhoude met Vrye Weekbladen in
studiestukke het 'n kenner oor die geweld in
Natal, John Aitchison, gese dat oorlog
geskiedkundiges se grootoordeelvan wiedie
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Een van die 2000 slagoffers van dIe Natalse geweld (F.olo: CedricNunn• Afraplx)

KLEINLIKE politiek en 'n bittere magstryd
tussen Inkatha en die UDF/Cosatu het die
vredesproses waama mense in Natal so lank
reedssmag,gekelderenSeptemberop 'n bIoe
digenootlaateindig,enOktobernog bloediger
laat begin.

In 'n tyd waar die leiers van'die strydende •
partye in onderhandelings om die vredestafel
moetsit,hetdieUDFenInkatha mekaarbesk.uldig
van vervalsing van dokumente, beledigende
aanmerkings en onbeantwoorde briewe.

Intussen is die. enigste verloorders in die
magstryddie inwonersvan Pietermaritzburg, .
Durban en die strook tussendie twee stede.

By 'n nuuskonferensie die week het Cosatu
en dieUDFbymondevanJayNaidoo, Murphy
Morobe en Alec Erwin die Zoeloe-beweging
daarvanbeskuldig dathullereedsdriegeskrewe
vredesooreenkomste - wat onderteken is by
gesarnentlike vergaderings van die drie orga
nisasies - verbreekhet.

Verlede naweekhet Inkathaby 'n vergade
ring van sy Sentrale Komitee besluit dat alle
vergaderings met die UDFlCosatu iets vandie
verledeis -ditis in belang vandievoorgestelde
vergadering van die drie organisasies en die
ANC se presidentein Londen, se Inkatha. '

Die besluit lui dat geenverdere samespre
kingssal plaasvindtotdatnie hulleseker is dat
dit sal werk. '

Nog besluite wat die Sentrale Komiteetot
die stap laat oorgaan het, is 'n eis dat die'
presidentvandie ANC,OliverTambo, 'nbrief
van Buthelezi oor die pre
sidente-konferensie moet
beantwoord.

Daaris egternog nieop
die formaat van die ver
gadering besluit nie. Die
Nasionale Uitvo.erende
Komiteevan die ANC het
reeds aangedui dat die
ontmoeting hul goedkeu
ring wegdraop grond van
die besluitewat die UDF,
Cosatuen Inkathadaaroor
gemaakhet, het Morobe
gese.

Inkathawilnou'n nuwe
en onbekende organisasie,
dieNatalstreek van diePan
AfricanistCongress(PAC) .
in ba1lingskap, ingesluitin
die samesprekings he.

Dit is blykbaar 'n splin
terorganisasie vandie PAC,
maarErwin, watlankreeds
inNatalwerksaam is,se hy
weet nie van hul bestaan
nie.

. 'nNaamlosedokument,
. waarvan dieUDF enCosatu

hullegedistansieer het,wat
. neerhalend oor Buthelezi
en die vredespoging is, is
nog 'n rede vir Inkatha se
ontrekkingaan die vrede
samesprekings.

".', ""~ ( r .
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Kyk wie speel nou
voetjie-voetjie!

Jacques Pauw

IN 'n week van roeringe rondom
onderhandeliDgs tussendie regering
en die ANC. het die Administrateur
van Transvaal sy voete onder die
selfde tafel as die leierskap van die
bree demolaaliese beweging ingeskuif
enmetindringendeonderhandelings
begin om die probleme van Soweto
op te los.

In 'n rnerkwaardige ontmoeting
tussen Danie Hough en die Soweto
People's Delegation (SPD), onder
leiding van aartsbiskop Desmond
Tutu, het die Administrateurdie be
langrikheidvandieswartleierserken
en homverbindtot verdere gesprekke
en onderhandelings.

Dieontmoetingtussen Hough en
die SPD is vandeesweek wyd gesien
as 'n erkenningdeur die regering dat
die opheffingvan swartgemeenskappe
en die oplossing van probleme op
plaaslike vlakonmoontlik is sonder
die samewerking van leiers van die
UDF. Cosatuen die bree demokra
tiese beweging.

Opdieselfde dagwaarop Staatspre
sident FWde Klerk'gesprekvoering
tussen 'n afvaardiging van Breeder
bondlede en die ANC veroordeel
het,hetHough, eenvandieowerheid
se hoogste ampsdraers, met daardie
menseonderhandel watal so dikwels
deurdie regering asdie binnelandse
leiersvan dieANCgebrandmerkis.

Saam metTutu wasonder andere
die sekretaris-generaal van die SA
Raadvan Kerke, eerw FrankChikane,
die sekretaris-generaal van die Na
tionalUnionof Mineworkers, Cyril
Ramaphosa, Ellen Kuzwayo,
prominente gemeenskapsleier van
Soweto en suster Bernard Ncube,
gemeenskapsleier van die UDF.

Al die leiershet noue bande met
diebreedernokratiesebeweging,wat
deur onder andere die minister van

Wet en orde, Adriaan VIole, aswerktuie
van die ANC en SA Kommunistiese
Party beskuldig is.

Die onderhandelings het gedraai
rondom agterstallige huur- en diens
tegeld, watR265 miljoenbeloop,die
tekort aan behuisingen 'n gesarnent
like belastinggrondslag-vir Johan
nesburg en Soweto.

Vrye Weekblad vemeem dat
Hough met die aanvang van die
samesprekings dit duidelik aan die .
SPD gestel hetdat hy geenmagte het
om oor grondwetlike aangeleenthede
te gesels nie. Hyhetegter die SPD se
rol, invloed engeloofwaardigheid in
die Soweto-gemeenskap erken.

Eerw Frank Chlkane

Vandeesweekse gesprek volg op
hoogs geheime politieke onderhan 
delings wat die afgelope maande
tussen hoofbestuurslede van Eskom
en dieSPD gevoer wordin 'n paging
om onder meer die wanbetaling van
elektrisiteit te beeindig en dienste te
verbeter.

Vrye Weekbladhet verlede rriaand
oor diesamesprekingstussen Eskom
en die SPD verslag gedoen en toe
reeds berig dat dit 'n nuwe era van
onderhandelings op plaaslike vlak
kan inlei.

Dit is bekend dat die regering die
onderhandelings tussen die SPD en
Eskom met groot belangstelling
dopgehou het.

Dieskielike bereidwilligheid van
die regering om te onderhandel is 'n
merkwaardige ommeswaai van hul
houding vroeer, toe hulle raadslede
van die Soweto-Raadontmoedig het
om met die SPD oor agterstallige
huurgeld te gesels, se Khehla Shu
bane, navorser aan die Sentrum vir
Beleidstudies aan Wits.

"Die week se ontmoeting was
geweldig belangrlk en 'n deurbraak
vir onderhandeling in Suid-Afrika.
Ek is seker die regering hou die sa
mesprekings baie fyn dop as
rigtinggewer vir die toekoms," se
Shubane.

Hy se met vandeesweekse same
sprekingshet dieregering twee dinge
erken: dat belangrike vraagstukke
nie sonder die samewerking van die

bree demokrariese beweging
opgelos kan word nie en
dat die Soweto-Raad, wat
nog altyd voorgehou is as
die demokraties-verlcose wil
vandieinwoners, bynageen
mag of invloed meer het
nie.

Die SPD dikteer die boikot teen
huur- endienstegeld, watdie Soweto
Raad lamgele en die TPA maande
liks miljoene rand koso Dit kos die
Raad R19 miljoen per maand om
Soweto te bestuur en sy skuld van
Rl 000 miljoen af te betaal.

Weens diehuurboikot isdie inkom
ste van die Raad net R3 miljoen per
maand.

Hoewel lede van die Raad van
deesweekse gesprekbygewoon het,
was hulle heeltemal in die agter
grond.

Die moontlikheid bestaan reeds
dat die Raad sy reg om elektri
siteitsgelde in te samel, binnekort
aan Eskom gaan afstaan.

Die SPD het vandeesweek aan
Houghgesedat grootskaalsekorrup
sie, ookbinnedieRaad,endie manier
waarop dienstegeld bereken word,
diekernbly waaromdieboikotdraai.

DieSPDhetditookduidelik gestel
dat die Vaaldriehoek-Soweto-huur
boikot,wat nou vyfjaaroud is en aan
die begin tot grootskaalse onrus en
geweld gelei het, vir ewig kan
voortduur tensy die regering indrin- '
gende stappe doen.

"Indien die regering die boikot in
Soweto kan beeindig, behoort
oplossings vir ander townships en
gebiede vinnig te volg," se Shubane.

Hy voorsien die totstandkoming
van 'n reeks komitees tussendieTPA,
dieRaad en dieSPDom naoplossings
vir die probleem te soek. Die rege
ring sal probeer voorgee dat die
komitees onafhanklik funksioneeren
nie aan hulle gekoppel is nie, meen
Shubane.

Hough het na die samesprekings
gese hy is bereidom metenigiemand
tepraatwatbereidisomdieprobleme
van Soweto vreedsaam op te los. Hy
hetdie SPD as "saakmakend" beskryf
en nog ontmoetingsin die vooroitsig
gestel.

Chikane se die gesprek hetbewys
dat probleme opgeloskan word deur
met mekaar te gesels. Hy se die
gebeure van ' 1986 (grootskaalse
geweld en die'afkondiging van die
noodtoestand)vermykon gewees het
as die regering teSe bereid was om
hulle te ontmoet. .

"Ek hoop hierdieis 'n aanduiding
van 'n verandering in die houding
oar hoe probleme opgelos moo word,"
bet Chikane gese, .

KAMERAAD HOOFMAN DALINYEBO SABATA
IOU HERBEGRAFNIS IS 'N OORWINNING VIR DIE STRYD

IOU ONWRIKBARE GEES EN DIe VAN KAMERAAD HOOFMAN ALBERT
LUTHULI SAL VOORTGAAN OM DIE BEVRYDINGSTRYD AAN TE DRYF

RUS IN VR EDE!

GEPLAAS DEUR DIE MANDELA-VELDTOG, /ORISSENSTRAAT 37, BRAAMFONTEIN.
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Wysiging·aan die wet
'n terugwaartse stap

9

binne90 OOe verwysmoet word.In
eengeval is 'naansoekvanSactwu in
'n dispuut met Eurospray, Trading
and PlantComponents vandiehand
gewys omdatdit laat was: hullehet
aanvaar OOt 90 OOe as drie maande
beskouword, terwylMei31OOe het.
Hulaansoek is toedieeen-en-negen
tigste OOg ingedienen is afgekeur.

Diewysigings van die WAV laat
weinigaansporing vir vakbonde, en
tot 'nmindere mateookwerkgewers,
omdiebepalings vandieWettevolg
om geskille deurkollektiewe beding
ing te besleg.

Dieenigste"aansporing" isnega
tief - die skadevergoedingsbepaling
van artikel 79 en die strafregtelike
implikasies vanonwettige optrede.

Artikel 79 se bepalings het juis
tot gevolg 'OOt vakbondehul hande
wasvanonwettige stakingsof ander 
optrede, metdie gevolgOOt werkge
wers dan met 'n amorfe massa on
verteenwoordigde werkers moet

, probeeronderhandel-'n situasiewat
indruis teen die basiese beginsels
van kollektiewe bedinging(wat die '
verklaarde oogmerk van die WAV
is)Jordaan meendit sou beter wees.
om groter beskerming aan wettige
stakingsteverleen, en dit ookspesi
fiek onderdie definisievan "onbil
likearbeidspraktyk" uit tesluit,soos
onderdie ou WAV die geval was.
. Die wetgewing laat groter in

. menging deur 'n buite-instansie, die
Nywerheidshof, in die meriete van
veral ekonomiese geskille toe.

Die poging om onbillike ar
beidspraktyke te kodifiseer, kan lei
totstarheidop'n terrein waarsoepel
heidjuis die wagwoord moet wees.

Die eertydse minister van Man- ,
nekraghet tydens die parlementere
debat oor die WAV te kenne gegee

, OOt die wetgewing beoogomonwet-
,lige stakings aan bande te Ie. Die
effekvandieWAVisegterdat wetlige
stakings en uitsluitings ook nou as
onbillikbeskoukanword.

Party werkgewers, soos Pepsi..
Kellogs en Mercedes, 'asook die
plaaslike maatskappy Dorbyl, het
reeds met die vakbonde wat in hul
nywerhede verteenwoordig word
ooreengekomomdieWAVteomseil
<leur "uit te kontrakteer".

Die maatskappye het private
ooreenkomste met die ,vakbonde
gesluit waralternaliewe prosedures ,.
virarbitrasieneerleen die regomte
staak erken.

Vakbondorganisasies eis egter
steedsdatdieWetselfverandermoet
wordombyaanvaarde beginselsvan
arbeidsverhoudinge in te pas.

Die eise van die vakbonde word
soos volg saarngevat in die jongste
uitgawevandieSALabourBulletin:
* Die reg om te staak, insluitende
simpatie-stakings;
* Die reg tot werksekerheid en bil
like verskralingsprosedures;
* Die reg van aIle werkers, inslui
tende plaaswerkers, huiswerkers,
staatsamptenare en werkers in die
tuislande om onder dieselfde ar
beidswetgewing te val;
*Dieregvanalle werkers ombydie
vakbondvanhillkeuse aan te sluit;
*Diepligvanwerkgewers omverteen-

.woordigendevakbondete erken en
met hulle te onderhandel;
*Dieregvanwerkers om geraadpleeg
te word by die fonnulering van 'n
nuweWAV.

Werkers regoor die land het die afgelope twee
weke geweier om oortyd te werk en blanke
sake-ondernemings geboikot in prates teen

die Wysigingswet op Arbeidsverhoudinge, wat
in September verlede jaar van krag geword '
het. Wat is die besware teen die wysigirigs?

ANTON STEENKAMP verduidelik
die nuwe"onbillike arbeidspraktyk"
definisie isdeur vakbondevirkritiek
uitgesonder.

Die ontslag van 'n werknemer
binne die eerste ses maandevan sy
diens word nie meer geag 'n onbil
like arbeidspraktyk te weesnie, mits.
die regte prosedure gevolg word.

Diesogenaamde "last-in-first-out"
ofLIFO-beginsel wordniemeer erken
ten opsigte van afdankings in die
geval van verskraling ("retrench
ment") nie.Boikotte en wegbly-aksies
kan ook nouonder die algemene de
finisie van"onbillike arbeidspraktyk"
ingereken word,en diedefinisie iss6
wyd OOt dit selfs 'n kantienboikot
kan insluit! .

Paragraaf(j) van die definisie is
klaarblyklik daarop gerig om min
derheidsvakbonde te beskerm. Bar
ney Jordaan, dosent in 'arbeidsreg
aan dieUniversiteit vanStellenbosch,
wys daarop dat, as die paragraaf
saarnmetartikel4(4)(c) vandie WAY
gelees word, dit ook beskerming
verleen aanrassistiese vakbonde, soos

DIE wysigings wat in 1988aan die
WetopArbeidsverhoudinge(WAV)
aangebring is, word allerwee as 'n
terugwaartse stap beskou deur
regsgeleerdes,vakbondleiersenselfs '
sommige werkgewers.

Veral vakbonde VOl;I OOt hul magte
aansienlik ingekort is deurdiewysi
gingsenOOt diewetgewer daarop uit
was om werkgewers te bevoordeel.
Regsgeleerdes wys ook daarop OOt
sommige van die wysigings indruis
teen die beginsels van kollektiewe
bedinging in die arbeidsveld.

Soos onder die ou WAV, word
plaaswerkers, huiswerkers en
staatsamptenare nog steeds van be- ,
skerming onder arbeidswetgewing
uitgesluit. Die 1988-wysigings is
aangeneem sonder OOt ander be
langhebbendes, veral die demokra
tiesevakbonde, ooitgeraadpleeg is.

Eenvandiegrootste besware teen
die gewysigde WAY is die nuwe
artikel 79(2), wat bepaal OOt enige
vakbond wat aan 'n onwettige sta
kingdeelneem, deliktueel aanspreek
lik is vir skadevergoeding teenoor
diewerkgewer, Enigelid,ampsdraer
of beampte van 'n vakbond word
volgensdie artikelgeag namens die
vakbond te gehandel het, tensy die
teendeelbewysword.:

Selfs Bobby Godsell, direkteur
van Anglo American en voorsitter
van diewerkgewersorganisasie Sac
cola,sedaarisbreekonsensus OOt dit

Actwusa-Iede betoogteendIe Wyslgingswet op
Arbeldsverhoudinge (Foto: Afraplx) ,

(art 79) nie gewerkhet nie, eridie diegevalwasv66rprofNic Wiehahn
Nasionale Mannekragkommissie is se hervormings van diearbeidswetge-
besig om die wysiging van die ar- wing in 1979.
tikelteondersoek. Vakbondeisveral 'n Onlangse uitspraak van die
ongelukkig oor die nuwe bepaling Nywerheidshof in Natal Baking
omdat die 1988-wysigings die reg IndustrialUnion teen Baker's Bread
om wettig te staakerg aan bandeIe. Cereals enFawu beveslig dieomvang-

Onder die ou WAV was die ryke aard van die bepaling.
nywerheidshof geneigom aan wet- Die hof het bevind OOt 'n meer-
tige stakers beskerming te verleen, derheidstelsel vanverteenwoordiging
seReneeRouxindiejongsteuitgawe strydigkanweesmetdiebepaling as
vandieSouthAfrican LabourBulle- nie-vakbondlede, of ledevan,'nander
tin. As onderhandelinge uitgeput is vakbond, betrek word by 'n be-
en 'n redelikeenvoudige prosedure dingingstruktuur wat deur 'n meer-
onder die Wet gevolg is, sou. 'n derheidsvakbond verteenwoordig
werkgewer nie sonder meer staken- word.Dit hettot gevolggehaddat 'n
de werkersafdank nie,Roux betoog . groepie van 96 Indierdrywers uit 'n
OOt dit totgevolggehad het datbeide werksmagvan700 nouookverteen-
partye onderhandelinge ernstig woordiging moethe naasFawu,wat
opgeneem heten hulbesprobeerhet die stelsel van kollektiewebeding-
om geskille te besleg. Werkershet ing erg bemoeilik.
net in uiterste gevalle oorgegaan tot Die nuwe bedingingsprosedures
onwettigestakings, watdieWAVneerle,isnadiemening

Onderdienuwedefinisiekandie van vakbondeen regsgeleerdes on-
,Nywerheidshof beslis OOt 'n staking nodig tegnies en moeisaam. Nicho-
'n "onbillike arbeidspraktyk" is,terwyl las Maraiswysin 'n nuweboek,Die
'nwettigestakingofuitsluiting onder OnbillikeArbeidsparaktyk indieSA
die ou WAV uitdruklik uitgesluit is Reg,daarop OOt diebedingingsprose-
van die definisie van 'n "onbi!like dure in die gevalvan 'n dispuutnou
arbeidspraktyk". nege stappebehels!

Dit het totgevolg OOt die Nywer- VolgensRoux in die SA Labour
heidshof noirkan inmeng met die Bulletin het dit daartoe gelei OOt
meriete van kollektiewe bedinging werkersin somrnige gevalledaarvan
en nywerheidsaksiekanstopsit,selfs afsienomvanversoeningsprosedures
al isdiekorrekte prosedure onderdie gebruik te maak, Die strengtydsbe-
Wetgevolgom 'nwettige stakinguit perkings wat daargestelwordom 'n
te roep, dispuut na 'n Nywerheidsraad of

Sekonderestakings,byvoorbeeld versoeningsraad teverwys,kandaar-
simpatie-stakings, wordookuitdruk1ik toe lei dat die partye hul reg tot
onder die nuweWAV verbied,selfs toegang tot die hof, of die reg om
al vind dit binne dieselfde nywer- wettig te staak,kan verbeur.
heidplaas.Ook ander bepa1ings onder Die WAV bepaal OOt 'n dispuut
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Mogopil se mense haal weer asem

Ole Mogopa-mense bulle die Hooggeregshof (Foto: Gill de
Vlieg - Afraplx)

Charles Leonard
OU kromrug ooms en tantes van
Mogopa het Maandag openlik van
vreugdegehuilop die trappevandie
Hooggeregshofin Pretoria.

Hulle het pas gehoor dat hul
regsverteenwoordiger, adv Jules
Browde,reg totappelgekryhet teen
hul uitsettingsbevel wat inMeivanjaar
deur regter Van der Merweaan die
staat toegestaan is.

Dieselfde regter het nie net aan
die mense reg tot appel toegestaan
nie, maar ook die staat se teen-eis
van die hand gewys. Is die teen-eis
toegestaan, sou dit beteken dat die .
Mogopas op grond van die
oorspronklikehofbevel uitgesitkon
word.

Opdieoomblik kamp 50 oumense
by Mogopa.Hetdie Hooggeregshof
die staatseeis toegestaan, sou ditdie
vyfde skuif vir die mense wees se
dert hul gedwongeverskuiwing in
Februarie 1984.

Hulle wasdie laaste"swartkol"
plaasgemeenskap watingevolgedie
regering se beleid van gedwonge
verskuiwings verwyder is. Die ge
welddadigheidvandieverskuiwing,
en hul volgehoue teenstand, hetwye.
steun en publisiteit geniet, As ge
volg daarvanhetdie staatbes gegee
oor ander hangendeverskuiwings.

Hul verskuiwing in 1984van die,
grond nabyVentersdorp indie Wes
Transvaal is eindelik deur die
Appelhof as onwettigverklaar.

Die plaas Zwartrand is in 1916
deur die Mogopas se voorouers
gekoop, en die plaas Hartbeesfon
tein in 1931.

. Die eerste Appelhofbeslissing in

1985- 'njaarI'Illdat hullena Pachsdraai
naby Groot-Marico en Onderstepoort
naby Rustenburg verskuif is - het
egter nie we veel vir die Mogopa
mense gehelpnie, want die staat het
intussen hul grond onteien.

Daar het toe ook trane gevloei,
maar dit wasvan bitterheid en Crus
trasie. Ondanksdie hofbevelen die
kwytskelding van hul bure, het die
staataanhoudend die Mogopa-mense
die regontneemom na hulland terug
te keer.

Die tragiese gebeure van die
afgelopevyfjaar wil dit laat Iykasof
die staat 'n volgehouevendetta teen
die gemeenskap voer. .

Hul grond is intussen deur die
Departement van Landbou en Wa
tervoorsiening aandie Iandbou-unies

Anton Steenkamp
JANPIETERDELANfJE,dievoor
sittervan dieAfrikaner-Broederbond,
is op 27 Februarie 1926 op Fort
Beaufort in Oos-Kaaplandgebore:

Hy het op Aberdeen en Elliot
skoolgegaan endaarna aandieUniver
siteit van Pretoria sy BA-graad en
die Transvaalse Onderwysdiploma
verwerf. Hy het later nog 'n BA
graadendieHoerOnderwysdiplorna
(met lot) deur Unisa voltooi, en die
graad B Ed aan die Randse.Afri
kaanse Universiteit verwerf.

Hy het as onderwyser vinnig
opgang gemaak en is op vroee ou
derdom as vise-hoof en waaarne-

vanKosterenVentersdorp as weiveld
uitgehuur.

mendehoofaanverskeieskoleaang
estel, en het ook by die Potchef
stroomse Onderwyskollege klasgegee.

Nadat hy 'n tyd lank as navorser
by die Transvaalse Onderwysburo

. gewerk het, is De Lange as vise
rektor van die Goudstadse On
derwyskollegeaangestel. 'nPaarjaar
laterishy bevorder totrektorvan die
Potchefstroomse Onderwyskollege.

In 1970 het De Lange 'n profes
soraat in Didaktiese Opvoedkunde
aan RAU aanvaar en 'n termyn as
dekaan vandieFakulteit Opvoedkunde
gedien. In 1979 is hy aangestel as
rektor van die universiteit - 'n pas .
waartoe hy in 1983 weer verkies is
en waarinhy gedienhettotdat hy in

In 1988 het Gerrit ViIjoen, toe
minister vanOnderwys en Ontwikke-

1987 die amp neergelehet om hO~
op k1imaatskepping vironderhande
ling oorrassegrense heente beywer

DeLangeis in 1980aangewys as
die voorsiner van 'n kommissie van
ondersoek na die onderwyskrisis in
Suid-Afrika. Die kommissiese aan
bevelings heteen ministerie vir
onderwys en die outonomereg van
universiteite en technikons om
studente van alle rasse toe te laat,
ingesluit.In die loop van die kom
missie sebedrywighede hetDeLange
persoonlikdie studenteleiers vandie
1980/81-boikotte te woord gestaan
om dieoorsakevanhulgriewete on
dersoek. Prof de Lange is in Junie
1983aangewysasvoorsittervandie

lingshulp,metgrootgebaaringestem
dat 'n paarvan die mense na Zwart
rand terugkeeromhuIvoorvaders se
grafte op te knap.

Die staat het in Mei vanjaar 'n
aansoekvoordie PretoriaseHoogge
regshofgebringdatdievyftig mense
wat nog op hul geboortegrond is,
verwydermoet word.Die aansoek is
toegestaan.

Maandag is appel toegestaan.
Browde, warnamens die Mogopa

mense optree, het betoog dat die
onteiening onwettig was omdat dit

. nieviropenbaregebruiktoegewysis
soos voorgeskryfdeur die Onteien
ingswet van 1975 nie. Hy het ook
.gesedat die toewysing nie ter goeder
trou nie en met 'n kwade motief
gemaakis.

Afrikaner-Broederbond.
Sedertdien hethyhomuitgespreek

teenAfrikaner-eksklusivisme en ten
gunste vandaadwerkIike hervorming,
en in 1987 het hy sy amp as rektor
van RAUneergele om hom voltyds
op k1imaatskepping vironderhande
ling en die. fasilitering van
gesprekvoering toe te Ie. AnderRade
waarop hy gedien het of nog steeds
dien, is onder meer die van die
Windhoekse Onderwyskollege, die
Goudstadse Onderwyskollege, Vista
universiteit, die Gemeenskaplike
Matrikulasieraad, die Komitee van
Universiteitshoofde, NasionalePers

.enSantambank. ProfdeLange en sy
vrou, Christine, het drie dogters.

DIE DAVID WEBSTER-VERENIGING
maak en/ofproduseer wat sal bydrae tot die
ontwikkeling van 'n progressiewe Suid
Afrlkaanse kuItuur, te ondersteun;
* Om die gemeenskap van Kosibaai·te·
ondersteun in hulle stryd om in di~ gebied .
teblywoon;

U word uitgenool om 'n lid van die David
Webster-vereniging te word deur: '

*.'n Aftrekorder van R25 per maud
OF
* 'n Jaarlikse inskrywing van R300

Dr David Webster Is op 1 Mei 1989 buite
sy huis in Troyeville, Johannesburg in 'n
sluipmoordaanval dood. By was 'n
toegewyde kampvegter teen
onderdrukking in Suid-Afrlka, en het
hoofsaaklik deur sy werk die slagoffers
van aanhouding sonder verhoor en hul
families bygestaan. By het ook 'n
energieke bydrae gelewer tot ander
gemeenskaps- en kultuurbedrywighede
waarln hy aktiefbetrokke was. Die David
Webster-trust, wat na sy dood gestlg is,
het nou die David Webster-vereniging
geloods om deelname in dft wat vir David
belangrlk was, uit te brei.

Die doelwit van die vereniging sluit in: .
* Om persone wat ingevoIge die Suid
Afrlkaanse nocdmaatreels aangehou of
Ingeperk word se omstandighede, en di~

van hul gesinne, te verbeter;

* Om musikante wat nie flnansieel sterk
is nie, en wat moontlik musiek kan .

*AIle inskrywings sal skrlftelik erken word..

* Lede sal 'n Jaarverslag ~n 'n verslagvan die
flnansiele verklarlngs van die vereniging
ontvang.
* Fondse sal deur die trustees van die David
Webster-trust beheerword.r-----------------------------------,

I Naam: .1
1 . 1
1 Adres: I
I Stuur die voltooide vorm tesame met 'naftrekorder oftjek ter waarde van R300 aan: I
1 Die David Webster.vereniging, Posbus 32707, Braamfontein 2017, Suid-Afrika. I
r-----------------------~-----~----~

: Aftrekorder~instruksie :
I EklOns magtig hierdeur die aftrek van R25 per maandvan my rekening 1
I beginnende vanaf . dag van 198 __ 1

: Besonderhede van rekening: Naam: Bank: :

I Taknommer: Rekeningnommer: TransmissieITjekrekening I
I Handtekening: I
I I
L_~ ~ ~ ~ ~__ ~
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tradisionele leiers die kern van die ANC met sy
stigting in 1912 gevorm.

Die president van Contralesa, hoofman
Mhlabunzima Mapumulo, wat ook tydens die
herbegrafnis opgetree het, het die tuislandbeleid
as 'n "tiitbuiting van tradisionele leiers deur die
instrumente van onderdrukking" beskryf. "Die
swakkeres het slagoffers van die stelsel ge
word," het hy gese,

Hoewel die stelsel van stamleierskap enkele
jare gelede nog deur die ANC onder verdenking
geplaas is, steun diekongres van tradisionele
leiers diepolitieke doelstellings van die ANC en
die bree demokratiese beweging. Hierdie posi
sie is sedert die stigting van Contralesa in 1987
gekonsolideer.

Prins Klaas Makosana van die Mabhoko
koningshuis het Contralesa in 1987 gestig nadat
hy uit aanhouding weens sy verset teen tuisland
strukture in KwNdebele vrygelaat is. Holomisa
se broer, Pathekile Holomisa, is op die uitvoe
rende bestuur van Contralesa.

Daar word geglo dat die stamhoofde "n
belangrike rol in die uitbreidingvan die versetfront
kan speel weens die belangrike invloed wat hul
nog in landelike gebiede het.

Contralesa beywer hulle veral vir die beein
digingvan gedwonge verskuiwingsen voortgesette ,
konsolidering van tuislandgebiede, wat tot vandag
toe die lewe van swax Suid-Afrikaners ontwrig
deur massa-verskuiwings van gemeenskappe
en die inlyfvan die gemeenskappe, ondanks hul
teenstand, by tuislande. Hulle beywer hulle ook
teen oordrewe stamgebondenheid en etnisiteit
wat die laaste paar jaar tot ernstige geweld in
Natal aanleiding gee. Hulle is regstreeks be
trokke by die huidige vredesgeprekke.

In KwaZulu is hoofminister Mangosuthu
Buthelezi gekant teen Contralesa. Volgens
Mapumulo dreig Buthelezi om op te tree teen
hoofmanne wat hul by Contralesa skaar. Een
hoofman, Elfas Molefe, is reeds deur die Ulundi
owerheid geskors op grond daarvan dat hy die
Zoeloe-volk verdeel, beweer Mapumulo. Man
gope is ook gekant teen Contralesa en beskryf
die organisasie as die "baba van die ANC", se
Mapumulo.

Mense het anti-Matanzima-slagspreuke geskree
en Holomisa geloof. Met verwysing na gebeure
in Namibia, het een spreker gese: "Wat besig is
om in die noorde te gebeur, is net 'n voorskou.
Ons sal ons eie vryheid bewillig, niemand sal dit
vir ons gee nie, Ons het met die stryd voortgegaan
tot 'n punt waar ons onregeerbaar is."

Teen laatmiddag is Sabata se liggaam na die
begraafplaas vir hoofmanne geneem waar hy
hoort, Kort daarna het die eerste reen in 'n lang
tyd op die land, waarna hy uiteindelik terug-
gekeer het, uitgesak. .

mandaat van .die leiers van die selfregerende
state eers bepaal sal moet word. Hy het daarop
gewys dat indien enige van die leiers as 'n
hoofminister 'n posisie op so 'n Groot Indaba
beklee, hy as 'n verteenwoordiger van 'n rege
ringstruktuur beskou sal word. Hy sou slegs
met 'n mandaat van 'n bepaalde politieke setel
deelname oorweeg, se Mabuza.

Die eise vir deelname wat deur die ANC,
UDF, Cosatu en ander leidende versetgroepe
.gestel word, word ook deur Mabuza onder
skryf. "Solank politieke organisasies soos die
ANC verbied word, politieke leiers aangehou
word en die noodtoestand heers, is deelname
onmoontlik," se Mabuza.

Mabuza huldig lank reeds die standpunt dat
"marionetstrukture wat nie erkende leiers in
sluit nie en op kooptering staatmaak" niks kan
vermag nie.

Die regering se voorgestelde Nasionale Fo
rum, wat in Mei vanjaar deur 500 verteenwoor
digers van swart munisipaliteite bygewoon is,
is ookaan 't verbrokkel. Binne ses weke na
Heunis se stigting van die forum, het 'n groot
aantal van die stadsrade hulself onttrek.

Nie die Groot Indaba of die Nasionale Fo
rum kanDeKlerk uit die staatkundige skaakmaat
posisie red nie.
, Die onaanvaarbaarheid van die beleid word

verder beklemtoon deur die volgehoue weie
ring van die selfregerende gebiede om onafhank
likheid te aanvaar.

In 'n verdere verset teen die uitbuiting van
etniese afsonderlikheid vorm stamleiers die
afgelope tyd ook 'n verenigde front teen po
gings van die regering om tradisionele ge
meenskappe tot onafhanklikheid te lei.

Die Congress of Traditional Leaders of South
Africa (Contralesa) het in Augustus sy posisie
tydens 'n beraad met die ANC-Ieierskap in
Lusaka gekonsolideer. Volgens Contralesa het

iseindelik tuis
verwag het oor die teenwoordigheid van ANC
en SAKP-vlae bydie begrafnis nie. "Diekwessie
van vlae in Suid-Afrika is nie 'n vraagstuk nie -

, dieargitekte van apartheidslaan nie meer mense
oor vlae nie."

, Op die vraag oor hoe hy voel oor Contralesa
se beroep dat hoofmanne in die stryd betrokke
moet raak, het hy gesedat die begrafnis on
getwyfeld '0 groot impak op die lidmaatskap
van die organisasie, waarvan sy broer die onder
voorsitter is, sal he. Die luim by die begrafnis
was die van blydskap, woede en verwagting.

,

Die Temboes se 'Comrade King' word herbegrawe (Foto: Benny Gool- Afrapix)

herinlywing nie oorweeg nie,
Die wegknaag aan die basis van afsonderlike

ontwikkeling skep 'n grondwetlike krisis vir die
regering wat nog steeds nie 'n aanvaarbare
staatkundige struktuur in die vooruitsig gestel
het nie.

Dr Fanie Cloete, wat betrokke was in "onder
handelinge" namens die regering voordat hy
vroeer vanjaar "ontslaan" is weens die verlies
van sy "veiligheidsklaring", het Holomisa se
aankondiging as belangrik beskryf en gese dat
dit die eerste poging is om tuisland-onafhank
likheid ongedaan te maak. "Die omkeer van
onafhanklikheid was nog nooit regtig op die
agenda nie," se Cloete, tans 'n navorser aan die
Instituut vir Beleidstudies.

Die volgehoue weiering van die regering om
legitieme swart leiers by die staatkundige proses
te betrek, gee steeds aanleiding tot 'n skaakmat-
posisie. .

Die daarstelling van 'n Nasionale Raad is
verlede jaar reeds doodgebore nadat selfrege
rende leiers, op 'n enkele uitsondering na,
deelname verwerp het. Hulle het streng voor
waardes vir deelname gestel waaraan die rege
ring nog nie voldoen hetnie, naarnlik dievrylating
van politieke gevangenes, die wettiging van
verbode politieke organisasies en ander eise.

Die Nasionale Raad-gedagte het 'n nuwe
baadjie gekry met die voorgestelde Groot Inda
ba, wat eers deur PW Botha aangekondig is en
deurpres FW de Klerk totnuwe status verhefis.

Oor deelname aan De Klerk se voorgestelde
Groot Indaba het Mabuza gese dat die politieke .

die Hooggeregshof verwys het.
In sy toespraak het hy die mense vir hulle

goeie gedrag bedank en gese dat swartmense
dikwels as "ongedissiplineerd" getipeer word,
maar dat die byeenkoms die teendeel bewys het.
Hy het gese dat hoewel die weermag die mag
oorgeneem het sonder om die rnense te raadpleeg,
daar binnekort 'n referendum g-hou sal word
waartydens die mense vir eens en altyd oor die
Transkei se toekoms kan besluit.

'0 Paardae na die begrafnis het die generaal
gese dat hy "geen reaksie" van Suid-Afrika

Lucas Mangope (Foto: Paul Weinberg
- Afrapix)

,der is die Ciskei die enigste tuisland wat sy
inwoners se wense in 'n referendum getoets het
voordat onafhanklikheid aangeneem is en word

van die hoofmanskap deur die progressiewe
beweging in die vryheidstryd gebruik moet word.
In sy toespraak het die seremoniemeester, eerw
Xundu, gese: "Ons begrawe nie vir Sabata net
omdat hy die koning van die Temboes was nie.
Ons begrawe Sabata omdat hy hom met die
strydvan die mense van Suid-Afrikavereenselwig
het."

Ander het daarop gewys dat dit niks nuuts vir
hoofmanne is om in die stryd betrokke te raak
nie - hoofman Albert Luthuli was een van die
sligterslede van die ANC in 1912. Hoofmanne
hetegteroordiejarevan hullemense "vervreem"

.geraak en het Ofdie pad byster geraek, ofby.die
onderdrukkers aangesluit, Ofop die draad gaan

-, sit.
Ander sprekers het hoofmanne aangemoedig

om by Contralesa, wat gestig is om die "waar
digheid en respek van die hoofmanne te her
stel", aan te sluit. "Contralesa is 'n wapen teen
De Klerk - sluit daarby aan as jy nie aan die
verkeerde kant van die draad betrap wi! word
nie." Die arider tema was dat die tuislandleiers
wat in 'n progressiewe rigting beweeg, onder
steun moet word. 'n Spreker "namens die jeug"

• hetgese: "Ons moet van die veranderings ken
nisneem sonder om ons ontevredenheid met die
'bantustans' te verloor. Comrades in die Tran
skei moet probeer om te verenig en met die
goeiewense van Bantu Holomisa bevryde gebiede
Vorm. Moenie tyd mors nie, spits julIe toe op die
spoed waarmee Bantu ook probeer om die
omstandighede te skep. Bantu is nie 'n man wat '
aangejaagmoet word nie, maar hy is 'n man met
wie julIe moet verenig. JulIe moet strukture
vormwat probeer om hom op 'n daaglikse basis
raad te gee, want die mag is in julIe hande."

Hy het dit gekwalifiseer deur te se: "Ons
ondersteuning aan sekere mense in die bantu
stansbeteken nie dat ons die stelsel ondersteun
ni~. Apartheid sal slegs vernietig word as die
tulSlande vernietig is."

Die begrafnis het ook die kwessie oor wliar
diejong Holomisa hom in verhouding met Suid
Afrikaen die ANC bevind, aangespreek. Baie
groepegaan Holomisa fyn dophou om te sien in
Watter rigting hy gaan beweeg.

Holomisa, die leier van die Militere Raad
Wat in 1988 die bewind in die Transkei oor
geneemhet, is self die seun van 'n hoofman. Dit
w?S hy wat die vraagstuk van die Temboe
lelerskap - teen die Matanzimas se wense - na

",L.>

FOKUS OP DIE TUISLANDE
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Verwoerd se groot droom is
die verbrokkel...aan

Die mllltere leier van die.
Transkei, generaal Bantu

Holomlsanet verlede
naweek in 'n

opspraakwekkende
. aankondiging die
herinlywing van Transkei by
'n verenigde Suid·Afrika in

die vooruitsig gestel.
ELSABe WESSELS

ondersoek die verbrokkeling
van "groot apartheid"

Gazankulu, Lebowa.Kwazulu en QwaQwa) is
tans bereid om onafhanklikheid te aanvaar nie.

Holomisa se standpunt het egter geen steun
, van rnede-tuislandleiers ontlok nie. Woordvoer

ders van die Ciskei, Bophuthatswana en Venda
het hulle die week van Holomisa gedistansieer
en gese dat hul nie hul onafhanklikheid sal
prysgee nie.

"Ondanks wat in Suid-Afrika gebeur, sal
Bophuthatswana sy onafhanklikheid behou,"

. het 'n woordvoerder namens president Lucas
Mangope gese,

Vol gens 'n woordvoerder van die Ciskeise
president, Lennox Sebe, het die Ciskei sy refe
rendum v66r onafhanklikheid gehou en is die
meerderheid van Ciskeise inwoners ten gunste
van onafhanklikheid. Volgens die woordvoer-

Koning Sabata Dalindyebo,
die Temboes se "Comrade

King", is verlede Sondag. by
Bumbane, naby Umtata,

herbegrawe. Volgens
JEREMY HOLLMAN het

die geleentheid 'n nuwe
era in versetpolitiek in die

Transkei aangekondig

, Inreaksie teen die bevel, het Matanzima na
bewering die liggaam uit die lykshuis gesteel en
sonderenige seremonie in 'n gewone graf be-
grawe.

Legendes het rondom die manier waarop
Sabata begrawe is, ontstaan: die gras wou glo
nooitop die grafgroei nie en daarword geglo dat
hy eers in die kop geskiet: en toe geboei is
voordat hy begrawe is. Onder genl Holomisa se ,
administrasie het die Transkeise Hooggeregshof
die Temboe-stamvergunning verleen :om Sa
bata se liggaam op te grawe en 'n nadoodse
ondersoek is voor die herbegrafnis gedoen.

'Naberig word, is daar nie aan die lykgepeu-
cter nie, maar was die kis nie ordentlik'verseel

nie. Volgens een van die sprekers het die herbe
grafnis, wat verlede Sondag gehou is, meer
beteken vir die duisende wat dit bygewoon het
as die donker skadu wat oor die Dalindyebo
famllie gehang het. Die byeimkoms het 'n oor
winning oor die "verdeel en heers"-beleid van
die tuisland verteenwoordig: bekende tuislandper
soonlikhede, Bantu Holomisa en die Transkeise
Staatspresident, Tutor Ndamase, het die ver

'hoog met Winnie Mandela (Sabata se niggie) en
verteenwoordigers van die UDF, die bree de
mokratiese beweging, Cosatu, Sayco, Cosas en
die Congress for Traditional Leaders of South
ern Africa (Contralesa) gedeeI.

Toesprake oor strategie is met poesie van die
Amabongi (Iofdigters) en toesprake van die
verskillende hoofmanne afgewisseI. Selfs die
26-jarige Buyelekhaya, wat uit vrees vir sy
veiligheid nie na sy vaderland kon terugkeer en
sy posisie as hoofman kon inneem nie, het die
land binnegekom en sy vader se graf besoek
nadat die skare rreds die graf verlaat het.

Die toesprake by die begrafnis is deur twee '
temas gekenmerk. Een was dat die instelling

Die Temboes. se'Comrade Ring

HENDRIK VERWOERD se tuislanddroom het
die naweek 'n verdere knou gekry met 'n
voorgestelde referendum wat Transkei weer
deel van Suid-Afrika kan maak. •

Onder toejuigingvan 40 000 roubeklaers by
'n tradisionele begrafnis het Transkei se militere
leier, die jeugdige genl Bantu Holomisa, die
hervestiging van 'n verenigde Suid-Afrika,
gestroop van Verwoerdiaanse apartheid, nuwe
stukrag gegee.' ,," , 'v ,~

Met sy opspraakwekkende aankondiging dat
hy graag die inwoners van die Trariskei die
geleentheid wil gee om oor die herstel van hul
Suid-Afrikaanse burgerskap te stem, het Holo
misa waarskynlik 'n sneeubal aan die rol gesit. .

Dit is die eerste keer dat 'n tuislandleier die
voortbestaan van die Nasionale Party se tuis
land-ideologie, wat Said-Afrika se swart be
volking op 13 persent van die land se geogra
fiese gebied wou vestig, onomwonde in die
openbaar bevraagteken. ,

Die begrafnis van 'n uitgesproke teenstander
van die tuisland-beleid, hoofman Sabata Dal
indyebo, het 'n drarnatieseverenigde optrede "
van anti-apartheidleiers vanuit Suid-Afrika en
tradisionele stamleiers tot gevolggehad.

Holomisa het verder gegaanas om apartheid
te veroordeeI. Hy het twee wekegelede self met
die ANC in Londen gaan gesels,

Die ANC se teenstand teen die tuisland-
beleid is welbekend. :-' , -:';

Holomisa se kontak metOliver Tambo is
egter die week as verskoning gebruik deur die
hoofminister van KwaZulu, Mangosuthu Buthe
lezi, toe hy 'n uitnodigng na 'n spitsberaad vim
leiers van onafhanklike en selfregerende state
wat deur die Transkeiese president, hoofman
Tutor Ndamase, byeengeroep is, van die hand
gewys het. Volgens Buthelezi moet Holomisa 'n
duidelike standpunt oor sy verwerping van die
"onafhanklikheid" van die Transkei inneem,

'n Uitgesproke teenstander van die tuisland
stelsel, die hoofminister van KaNgwane, Enos
Mabuza, het Holomisa se voorstel vir 'n referen
dum as 'n belangrike politieke aankondiging
beskryf. Nie een van Suid-Afrika se ses self
regerende state (KaNgwane, Kwabldebele,

Jeremy Hollmann

TERWYL aasvoels bokant die Groot Plek van
die Temboes gedraai het, het vroue op die grond
klein ANC-vlaggies verkoop en marshalls in'
kakieklere water aan die dors skare gegee. Die
skare by Bumbane, naby Umtata, was daar vir
die herbegrafnis van koning Sabata Dalindyebo,

'die voormalige opper hoof van die Temboes en
held van die vryheidstryd. '

, Die "Comrade King", soos een plakkaat
hom beskryf het, is in 1980 as leier van die
Temboes onttroon - die gevolg van dekades van
tweespalt tussen hom en sy jongerbroer, Kinzer
Dallwonga'Matanzima.

In die laat vyftigerjare, as gevolg van die
onafhanklikheidsgedagte, het die Temboes in
twee geskeur. Dit het Matanzima - 'n relatief
onbelangrike hoofman - in staat gestel om in
1966 die opperhoof van die afgestigde Tern
hoes te word. Tien jaar later het "KD" Transkei
na "onafhanklikheid" gelei.

Sabala, 'n uitgesproke teenstandervan die
tuislandbeleid en van die hoofmanne wat dit

. ondersteun, is in 1979deur die Transkeise
veiligheidspolisie in hegtenis geneem omdat hy

, mense aangemoedig het om hul paspoorte aan '
die regering terug te gee. Hy is daaraan skuldig
bevind dat hy die "die waardigheid van die

_ staatspresident (Matanzima) aangetas het" en,
tot 18'maande tronkstraf of 'n boete van R700
gevonnis. Hy is kort daarna deur Matanzima
van sy posisieas opperhoofonthefop grond van
"ongedissiplineerde gedrag" ensybeweerde
ANC-lidmaatskap.

As gevolg van die vernedering om deur 'n
junior hoofman onthef te word en uit vrees vir
sy veiligheid het Sabata uit die Transkei verdwyn
en 'n paar maande later sy opwagting in Lusaka
gemaak. Hy het by die ANC aangesluit.

Hy is in April 1986 in Zambie dood. Omdat
, hy nooit sy ontheffing as hoofman van die
Temboes as geldig beskou het nie, het hy een
van sy seuns, Buyelekhaya, wat letterlik "gaan
huis toe" beteken, as opvolger aangewys.

Uit vrees ,vir die moontlike ondersteuning
wat sy begrafnis mag geniet, het die Transkeise
owerhede streng beperkings op die plegtigheid
geplaas. Die beperkings is deur die Hoogge
regshof ongeldig verklaar en die Dalindyebo
familie het toesig en beheer oor die liggaam
gekry en die begrafnis is uitgesteI.
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Elsabe Wessels

op: 'Die dae van
lippediens is verby'

, '

'n Tuislandleier staan

DIE 34-jarige Transkeise leier wat op 32-jarige ouderdom deur 'n militere staatsgreep
in Transkei aan gewiod gekom het, het verlede naweek geskiedenis gemaak toe hy saam
met leiers van die bree demokratiese beweging 'n verhoog gedeel en hom by die bcginsels
van die ANC geskaar het, , '

Generaal Bantu Holomisa, wat twee jaar gelede die korrupte Matanzima-bewind in 'n
"suksesvolle staatsgreep omvergewerp het, het onder die luide toejuiging van 'n skare van
,40000 sterk by die herbegrafnis van die banneling-stamhoof en ANC-Ieier, Sabata Dal
indyebo, 'n verenigde Suid-Afrika in die vooruitsig gestel- "maar nie onder 'n De Klerk
bewind nie" •

, Die standpunt van die jong militere leier kan verreikende gevolge vir Suid-Afrika se '
tuislandbeleid inhou. Die eerste openlike verset teen die regering se tuisland-stclsel kan
in die Transkei posvat. Transkei met sy drie miljoen inwoners was in 1976 die eerste
tuisland om onathanklikheid te aanvaar,

" Die vertoon van ANC-vlae, die sing van strydliedere en ANC-slagsp;cuke was 'n
, openlike triomf vir die ANC wat onder die Matanzima-bewind tot vyand verklaar is. Die
tecnwoordigheid van die ANC, die UDF en Cosatu het met Holomisa se goedkeuring
geskied., , '.'. '

In Augustus vanjaar het Holomisa toegelaat dat sy broer, Pathekile Holomisa, as 'n '
, uitvoerende bestuurslid van Contralesa gesprekke met die ANC in London gaan voer.

Tydens diebegrafnis het Pathekile, geklee in ANC-kleure, 'n boodskap van die ANC'
voorgelees, .,

Holomisa, wat onlangs in die gehcim kontak gehad het met die ANC-Ieier, Oliver
Tambo, het tydens die seremonie gese dat indien dit die wens van die inwoners van die
Transkei is, hy 'n referendum oor herinlywing by Suid-Afrika sal uitroep,

Holomisa het na afloop van dieseremonie aan joernaliste gese dat sy regering se
politieke ideologie athanklik is van die wense van die inwoners van Transkei.

,"Daaris 'n algemene besef dat die argitekte van Verwoerdiaanse apartheid verkeerd
was. Daar is nou sprake van onderhandelinge om swart mense in 'n grondwetlike bedeling
in Suid-Afrika in te sluit en ek glo dat my mense by hierdie proses ingesluit wit wees, Ons

bet openlik aan Pretoria gese dat ons dae van Iippediens verby is," het Holomisa in 'n
onderhoud met Gavin Bell van die Londense Times gese. '

':. Die Transkei het reeds die eerste stap in 'n onderhandelingsproses geneem deurdat die
'Transkeise president, Tutor Ndamase, die leiers vail die ander tuislande (onatltanklik en
selfregerende state) na 'n spitsberaad genooi het om gesamentlike aksie te bespreek. Met
die uitsondering van die hoofminister van KwaZulu, MangosuthuButhelezi word die
uitnodigings gunstig oorweeg, het Holomisa gese. " ,
, Wat die opheffing van Transkei se onatDanklike status betrer, het Holomisa gese dat

hy dit nie opsy eie kan doen nie, maar dat hy die steun van die tuisland se inwoners moet
"verkry.

': Tydens die onderhoud het Holomisa gese dat hy nouer samewerking met die ANC in,
die vooruitsig stel. Hy het hom egter van die ANC se gewapendestryd gedistansieer en gese
dat dit onwaarskynlik sal wees dat hy die ANC se militere vleuel'n basis in die land sal
,gee. "Wapens moet die laaste uitweg wees," het hy gese. ' ' '
" "Ons slagspreuk isaksie, maar deur dialoog. Ons wi! he datalbei kante bymekaar moet
kom om sinvol gesprek te voer. Indien die regering weier om te onderhandel met die ANC

.' wanneer sal die konflik einde kry," het Holomisa gevra. "
Volgens wailrnemers het Holomisa reeds die ANC in die Transkei "gewettig" deurdat

, verskeie viae van die ANC en die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party met sy goedkeu-
ring by die begrafnis gewapper het. ' '

Oor inlywing by Suid-Afrika het Holomisa aan die Johannesburgse joernalis Mono
Badelagese dat inlywingsal nie onder die De Klerk-bewind geskiet nie. "Dit sal selfmoord
wees,'1 het hy gese. . '

"Ek glo dat ek dieselfde taal as die ANC praat. Transkei moet sy strategie hersien.
Matanzima het nie die mandaat van die mense gehad toe hy onathanklikhied aanv,aar het
nie," het Holomisa gese.

, Volgens Holomisakyk sy regering op die oomblik na die ANC se "Harare-verklaring"
watonla?gs deur die frontliniestate en die Organisasie vir Eenheid in Afrika (OEA)
aanvaar IS.

Volgens Holomisa bestaan daar geen ooreenkoms tussen die Transkei en die Suid~
Afrika~nseregering buitendat Suid-Afrika nie militer vanuit die tuisland binnegeval mag
word Ole.
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~NEDBAHJ('n Afdellng vanNedPerm BankBpkGereQISlreerde Bank(Reg No51/00009/06)

Euplectes orix orix (Linnaeus), 1758. Rooivink,

"BRON: UvrVERSITEIT VAN PRETORIA, NAGRAADSE

BESTUURSKOOL, EFFEKTETRUSTOPNAME.

HUISKOOP IS NIE 'N MANIER OM

GOU GELD TE MAAK NIE. MAAR

MET NEDGROEI IS DIT 'N ANDER

SAAK OP LANG TERMYN, WANT

NEDGROEI BlED 'N UNIEKE GE

LEENTHEID OM TWEE INFLASIE

VLIEE MET EEN KLAP TE SLAAN

- 'N KANS WAT GEEN ANDER

BANK OF BOUVERENIGING JOU

GEE NIE.

NEDGROEI STEL JOU IN STAAT OM

'N AANSIENLIKE EFFEKTETRUST

PORTEFEULJE OP TE BOUTERWYL

JY JOU HUISLENING AFBETAAL.

WANT ANDERS AS DIE GEWONE

HuisVERBAND - WAT GEREELDE

MAANDELIKSE TERUGBETALINGS

IN EEN REKENING VEREIS - BE

HELS NEDGROEI'TWEE AFSON

DERLIKE REKENINGS.

DIE EERSTE GEBRUIK DEEL VAN

JOU TERUGBETALINGS OM .DIE

RENTE OP JOU LENING TE DELG.

DIE TWEEDE REKENING' IS JOU

BELEGGINGIN DIE UAL-EFFEKTE

TRUST. (VIR DIE 12~JAARTYDPERK

GEEINDIG 30 JUNIE 1989 HET 'N
BELEGGING IN UAL-EFFEKTE

TRUST, WAARVAN DIE INKOMSTE

HERBELEIS, 'N SAAMGESTELDE

JAARLIKSEOPBRENGSVAN 28,15%
GETOON':'.) .

Dus, AS JY NOU 'N NEDGROEI

HUISLENING VAN RlOO 000 OOR

25 JAAR AANGAAN, KAN JY AAN

DIE EINDE VAN DIE TYDPERK NIE
NET DIE OORSPRONKLIKE LE

NING AFBETAAL NIB, MAAR OOK

'N KAPITAALBELEGGING VAN

R728000 OPBOU (GEGROND OP

'N JAARLIKSE SAAMGESTELDE

GROEIKOERS VAN 20%)•

DIS so EENVOUDIG.
NEDGROEI .•. EENVOUDIG 'N

BETER HUiSLENING.

OXDERAANDELEWAARDES SKOMMEL IN VERHOUDING TOT

DIE MARKWAARDES VAN DIE OXDERLlGGENDE EFFEKTE.

DIE VERKOOPPRYS SLUIT'N MAKSIMUM AANVANGSKOSTE

VA!'"5% PLUS VERPLIGTE KOSTE IN. DIENSKOSTE VA.'lO,5%

...,fPJ • VAN DIE TRUST SE MARKWAARDE WORD VAN DIE IX

..'i:"'. .I<OMSTE AFGETREK. OlE BESTUURSMAATSKAPPY ONDER

",:. <C/. NEEM OM DIE ONDERAANDELE TEEN DIE HEERSENDE PRYS

.' . ,',''.' TERUG TE KOOP. GEEN VOORSIENING YIR DIE AMORTISASIE

,;.Jr4j~}Y; VAN BESTAANDE EFFEKTE,WQRD NODIG GEAG NIt.

• (HOEKOM 'HET NIE-. ,

MAND VANTEVORE'DAAR
AAN ·GEDINK NIE?)

• N·EDGR.DEI
DIE EERSTEHUISLENING
WAT AAN 'NEFFEKTE-

TRUST GEKOPPEL IS

• HOEOM 'N HUIS TE
KOOP EN GELD DAARUIT\

TEMAAK \

___ii:J NEDBANK-NEDGROEI
,As jy ernstig is oar 'nberer huislening

STAM M • Mill E R & ASS 0 C I ATE 5 961
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'Gesteelde appels' 
herdigting van
andermans gedigte

GESTEELDE APPELS
Deur Joan Hambidge
HAUM-literer. R16,95+AVB

Deur Helize van Vuuren
-

"ALLES van waarde is weer-
loos" het 'n gepynigde graffiti- •
skrywer onlangs in Amsterdam
op 'n Keizergracht-muur
geskilder. 'n Reel uit 'ngedigvan

',Lucebert, maar' dit weet min
verbygangers, en illustreer nou
net wat Hambidge wil beklemt- '
oon as sy vir Harold Bloom in 'n

, motto aanhaal:
Butpoeticinfluence neednotmake
poets less original; as often it

makes
them more original. though not

.therefore
necessarily better (...) - The Anxiety

of influence. p. 7
Oorspronklikheid isookniealles

, nie. Dit is so. Maar na die herhaalde
lees van "Gesteelde appels" ('n ver
wikkeldebundel metappelswat ryp,
vrot, skif, "gefnuik" is, en ook die
appels van Sappho,Herakles sestryd
appel (?), die verbode vrug in die
Paradys,en die digter se eie "appel
van-my-oog"), bly hierdie leser sit
met dieselfde ongelukkige gevoel
as die middemagtelike muursldlder
in Amsterdam. Want die "Gesteelde
appels" van die titel dui op Ham
bidge se herdigting van andermans
gedigte: parodieesoos in "Diewereld _
is ons woning nie./ Die merkek aan
ons gedigte,.." of "Ballade van die,
digters van weleer", Meestal is die
temagedigte,digters, kriticisekom
mentaarop gedigte, of die digaksie.
'n Deurlopende tegniekis 'n spelmet
bekende titels ("Ter wille van die
edel vrug", "Bitterbessie dagbreek",:
"Nagwandeling") enkelreelsof idees

(Opperman se "kuns is boos!" in
"Malum/malus"). Maar seide lewer
diespelietsopwindends op:diemodelle
klink te sterk deur, "oorheers" die
parodied,

Diedigter tipeer haarsesde bunde1
vooraf as '''n Ode aan groot vrese
boek...", Die sinspeling op "Groot
verseboek" en terselfdertyd die
beklemtoningvan"'nboekvolyrese ....
wysop die twee belangrikste aspekte
van die bundel: "verse" en "vrese".
Daar is 'n doelbewuste konsentrasie
opdie skryfhandelingen die aard van
poesie ('writer's block", die gebrek
kige insig van kritici, die Iyding van
digterwees: "my woordelikse stig
mata".p. 55) en in aansluiting hierby ,
die "vrese": 'n psigoanalitiese inslag
waarin droom/nagmerrle en die on
derbewussyn, waaruit die verse
voorjkorn, sentraal gestel word. Die
bundel het hoofsaaklik 'n somber
atmosfeer wat wrewelen gefnuiktheid
adem. Hierin is die "Ode"-elemente
terugtevind:dis 'nmoderneklaaglied
oor die haglike stand van die Afri
kaanse kritiek, die "valse mites van
ons tyd" endie gebrekkigheid van die
liefde.

Die laaste gedig, "Tuin van aardse
luste" (Ii la W.E,G. Louw volgensdie
titel, maar Visser se "Rosa rosarum"
staanpavirdie vorm), kanas tiperend

gelees word.Vergelykdieslotstrofe:
Kom na my tuin waarswartgal

gedagtes
daagliks my gedigte in inferno

bewaar,
Komproe myonthullings oppapier,
betower deur digters, poehete,

poetasters:
alles, ja alles , word hier

ge(open)baar. , '
Hierdie bundel isookverwikkelder

as die vorige,"Geslotebaan"(1988),

orndat dit soos 'n Groot
'blokkiesraaiselboek van die Afri
kaansepoesie saamgestel is. 'n "Re
fresher's course" in die kanon van '
Afrikaanse digters: Leipoldt, Vis-,
ser,Totius, Jonker, Opperman,Van
Wyk Louw, Eybers, Rousseau,
ensovoorts.

'nNuutjiein die Hambidge-oevre
, is haareerste politieke gedig. (Daar
is ook 'n gedig met die titel "Organ- .
ized violence" maar dit handel oor

, hoe "roekeloos'" die lewe met haar
"omgaan".) Leipoldt se "'n Nuwe
liefjie op 'n ou deuntjie" is die in
terteks van Hambidge se politieke,
gedig, en begin s6:

Siembamba, Siembamba,
Marne se kindjie, Siembamba!
Voumaarjouhandjiessaam,my

kind:
jy wat die alfabet vangeweld
indiepalm van 'n township
sehandleerken;jywat diensplig
doenmet die dood in jou stem.
pie tema is politieke geweld,

maardiedigter skryf nie'nversetge
dig nie. Sy verwys na aile lede van
die samelewingse blootstellingaan

, ,gewellj, township-bewoner en diens
pligtige,en herlei die geweldop die
ou einde weer na die poesie: "hier- ,
die land se paradokse/ skep bitter
verse uit vrese", '

, .

Onder redaksie van
KOOS PRINSLOO

Naasdie gestalteversein afdeling
IV (oor Ingmar Bergman, Elvis
Presley, Andy Warhol en Cezanne)
is daarook belydenispoesie, soos in
een van die sterkste verse in die
bundel, "Writer's block";

omuses,vergeeftogmy verraad:
my bandelose spot met self en

ander
en roekelose geswymel met

poesle...
Daaris sprakein die bundel van 'n

,mislukte lewe ("Nagwandeling"ala
Eybers in "Onderdak")en 'n gevoel
van wrewel« sowel oor die rnis
lukking van liefdesverhoudings as
oor die kritiek op haar poesie, en
allerhande dinge wat "skryn",

Met onomwondenheid herhaal
Hambidgedie stellingwat al uit haar
vorige werk merkbaar geword het: '
om te lewe is omte dig, en te herdig
en te verdig. Poesie is {ewe...

Helize van Yuuren doseer Afri
kaansenNederlands aandieUniver- ~

siteit vanNatal in Durban.

Held en swartskaap van links en regs
In sy reeks oor

wereldskrywers skryf
MARTIN STEGMAN

vandag oor die Dultse
Nobelpryswenner

Heinrich Boll.

TOE hy een keer oor sy godsdiens
uitgevra is, het Heinrich. Boll gese
hy is 'n Rooms-Katoliek wat sy
gewete laat uitstyg bo dogma. Die
gewete het meegebring dat hy
wereldwyd geprys is as 'n man van
integriteit, maar ook dikwels
afgekam is as 'n moralis.

MaarBollse moraliteit hetgekom
uit 'n besorgdheid oor die lot van
mense en oor die toekoms van 'n
wereld,Nli die TweedeWereldoor
log wou hy die rui'nes opruim wat
nagelaat is deur die fisiese geweld
en geeste1ike aftakeling.

Boll is op 21 Desember1917in
Keulen gebore en het die grootste
deervan sy lewe in die stad aan die
oewers van die Ryn deurgebring.
Hy wasdie jongste vanagt kinders.

Reeds op skool het Boll sy eie
kop gevolg en hy was een van min
uit sy klas wat nie by Hitlersejeug
bewegings aangesluit hetnie. Later
het hy gese Nazisme kon net in
Duitsland ontstaan het. "Die Duit
sers word geleer om aan enige reg
en orde gehoorsaam te wees -,dit
was die probleem."
, Toe die oorlog uitbreek, is hy

front toe gestuur as voetsoldaat. Hy
was meestal aan dieRussieseFront
en isvierkeer gewondvoordathyin
April,1945 naby sy geboorteplek
gevange-geneem is. "Ek sal nooit
die oomblik vergeettoe die Ameri
kaners my bevry het nie,"het hydit
later opgesom. '

Na die oorlog het Boll student
geword in Keulen en sy eerste
kortverhale begin skryf. Van hulle '
is in Engels uitgegee as "Children
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are Civilians too".
Eersmoeshy die oorlog verwerk.

Sy eerste boeke is verhale oor ge
wonesoldateenjunior offisiere. Van
meetaf aanvaar Boll uitstekend met
kortverhale en baie mense meen
vandag nog dat sy romans minder
geslaagd is. 'n Novelle soos "And

'Where WereYou, Adam?" lees eint
likook eerdersoos ineengeskakelde
kor~erhale. '

In hierdievroee werkkan 'n mens
sien waarom Boll, as een van die
baanbrekers van die modemekortver- '
haalbeskouword. Hykan 'nkarakter
se hele aarden agtergrond in 'n paar
woordesaamvat en die intrige loop
teen 'n pas wat min skrywers van
kort prosa honi vandag kan nadoen,

, Diestyl isromanties enloopsoms '
gevaaromsentimenteel te raak. Daar
is in elke verhaal 'n rnooi, jong mei
sie wat verskynas simbool van hoop
en herinner aan "paradise lost". Verder
is daar gebeure soos die slot van
"And Where Were You, Adam?"
waarindie soldaat Feinstein huis toe
kom van die slagveld. Hy word op
die trappe van sy ouerhuis getref
deur 'n verdwaalde Duitse mortier.
Die wit vlag wat sy pa ter wille van
die aankomende Amerikaners voor
die huis gehang het, val bo-oor sy
liggaam. '

Daar is baie kritiek teendie soort
gegewein Bollse vroee boeke,Maar
eintlik is dit 'n gepaste kontras met
die makabere romantiekwaarin die
militere die oorlog geklee het. Ver
der het hy 'n sin vir humor en satire
war gereeld afwisseling bring.

Boll het egter nie by die oorlog
vasgesteeknie,al is hy somsinsy eie
landdaarvanbeskuldigdathyknaend
in dierufnes gaan rondkrap het. Met
die sinlose geweld van die Nazi-era
agter die rug, het hy 'n nuwe gevaar
sien opduik.

Die oorlog het volgens hom 'n
alibi geword Wanneer God sou vra:
"En waar was jy Adam", het die
antwoord gekom: "Ek was in die

oorlog." Dit het 'n verskoning ge
wordvir dieapatiewat Bollondersy
tydgenote begin, opmerk het. Die
Fasciste was oorwin, maar in hulle '
plekhet 'nnuweskrikbewind gekom.
Die nuwe vyand maak speelgoed
van geld,mag,wapentuig, die natuur
en die gewoneman.

Nadat hy sy oorlog herinneringe
uitgeslayfhet,hetBolldiepraatwerk
aJ. meer aan sy karakters oorgelaat.
"TheLostHonour ot'Kaiherina Blum"
het groot opspraak verwek omdat
dit die joemalistiek gekritiseer het
kort na die Baader-Meinhoff-epi
sode. Boll is juis aangevalomdat hy
gese het sy regering kortwiek per-

. soonlike vryheid in hul stryd teen
stedelike terreur, ' ,

~ Die boek sesubtitel is: "On vio
lenceand whereit can lead"•Ironies
is die geweld nie die moord wat
Katharinapleegnie, maareerderdie
emosionele geweld wat haar daar
toe gedryf het, Sy word 'nslagoffer '
van die media, wat omstandighede
uitbuit om van haar 'n verdagte te
maak. Uiteindelik vermoor sy die
joemalis wat van haar 'n uitgewor
pene gemaak het.Boll ontmaskerin
die boek een van die gewildstehe
dendaagse legendes: "the people's
right to know."

Vir Boll was die lewe 'n soort
ritueel en hy hetdikwels godsdiens
tige metafore gebruik om dit uit te
beeld. In moontlik sy beste boek,
"Billiards at NineThirty", word die
verhaal van drle geslagtevan 'n ar
gitek-familie gelyklopend verte!.
Namate die verlede onthulword,
kry die hede vorm. Die oupa hetdie
kerk ontwerp.

Sy seun moosdit op bevelin die
oorlog in die lug in blaas en in die
slot kom die kleinseun in opstand
teen die sinlose siklus van opbou,
vemietiging en heropbou. '

Volgens Boll verval die lewe in
s6 'n neerdrukkende patroon wan
neer die lewensritueel nie meer be

'. tekenisvol is nie, Daarom het hy sy

tydgenote probeer losskud uit hul
apatie en fatalisme.

Ook in die boek is 'n insig-
, gewehdeuitspraakdeur'n priesteres

wat 'n "Sekte van die Lam" gestig
het. Haar aanhangers moet beloof
om nooit "die sakrament van die
Buffel" te gebruik nie,

,Op die oog af is dit 'n taarnlike
,Bybelse verdeling vangoedenkwaad '
-en talle kritici het baie daarvan
gemaak. Maar sO praatdiepriesteres
met die mooi, blonde seunwat sorg
vir die kamerdiens in die luukse
hotel waar sy bly:

, "Whywon't you be the Holy
Lambin my newreligion?I'll make
you great, rich, and they'll fall at
your knees in the halls of even
smarter hotels than this. Haven't
youbeenhere long enoughtoknow
their boredom can only be filled
with a new religion, and the more
stupid a one, the better. Oh, go
away. you're too stupid." Dit alles
nadat sy die glas "heilige" skaap
melk in die wasbak uitgegooien
eerder 'n konjak geskink het.

In sy laaste roman, "Womenin
a River Landscape", hetBollvirsy
landgenote - en vir die hele "vrye"
wereld - 'n verdoemende getuig
skrif nagelaat. Dit handel oor die
vroue van bankiers, politici en
skakelbeamptes. Die vroue eindig
verbitterd en ontnugter in duurhuise
wanneer hullenie meersosiaal bruik- -,
baar is nie.

Dieboekhet 'nongewonevorm:
dit bestaan net nit dialoog. Nli die
wredeaksie van die oorlog het die
passiwiteitvan woordegekom. Vir
Boll is albei ewe gevaarlik.

Dit Iyk inderdaad asof daar van
, die idealistiese, morele Boll net 'n

erg ontnugterde man oorgeblyhet.
Selfs sy gebruiklike jong meisie
wordbaiesiniesbeskryf: "Shecould
be a student, bank employee, or a
shop assistent She would not ap
pear out of place in any social or
,professional ambience, not even a

reception for church dignitaries".
In die oorlogverhaleword Boll

se karakters met reelmaat afge
meet in 'n sinlose stryd. In die
tagtigers pleeg hulle selfmoord
om te ontkom aandie sinloosheid
van 'n rigtinglose bestaan. ,

Juis omdat hysoaktueel enbe
trokke geskryf het, was Boll om '
die beurt held en swartskaap van
linkse en regse groepe. Daar was
vir elke propagandis'n kapstok in
sy werk om 'n prekie aan op te
hang.

In die Weste word hy bestem
pel as kampvegter teen oorlog en
totalitarisme, tot met, die kritiek
in die Baader-Meinhoff-tyd.
Verder is hy opgehernel as oor
tuigde Christen. Maar toe verlaat
hy die Rooms-Katolieke Kerk.
Boonop het hy homdaama by die ,
linkse Groen Party aangesluit en
saam betoog teendieAmerikaanse
Pershing-missielein Europa.

Aan die ander kant van die
draad is sy aanvalle op kapita
lismeen magsbeheptheid gretiglik
verwelkom. Totdat hy begin het
om Solzhenitsyn se manuskripte
uit Rusland te smokkel.

Maar Boll was te krities om
onvoorwaardelikkant te kies. Hy
het betoog teen dieontsnaproetes
wat geskep en gretiglik gebruik
word om aan die werklikheid te
ontkom. Die na-oorlogse wereld
hetvir hombestaanuit mense wat '
verantwoordelikhede en inkeer
ontduik deur kits-religiee - "the
more stupid a one, the better".

Sy werk is nie oppervlakkige
proteskuns wat veroudersooskoe
rant-opskriftenie. Hy is ook nie 'n

, moralis wat bloot self 'n nuwe
tiran word nie. Hy het vas bly glo
in die potensiaal van die mens en,
gehoopop dieverdieping waardeur
dit verwesenlik kan word.

Boll is in 1985 oorlede. Hy is
in 1972belcroon metdie Nobelprys '
vir Letterkunde. .
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On,derhandelings --waagstuk of kortpad?
. 'n Reeks van drie debatte oor onderhandetlnqs vir 'n demokrasie

basieseoplossingssoosonderwys
en opleiding en deelname aan
die bree ekonomie gesoek word.

Swartmensemoet geleenthede
deur 'n politieke en ekonomiese
magsbasis verkry. Die een volg
die ander en ontstaan nie afson
derlik nie, .

Bestuur kan hier 'n uiters be
langrike rol vervul deur
werksgeleenthede te skep en
ontwikkelingsteun te bied deur
die oordra van vaardighede.

Stapsgewyse sou dit as volg
plaasvind: toegang tot die eko
nomiese milieu, die ontwikke

. ling van vaardighede en die skep
van 'n netwerk van interaktiewe
mensehulpbronne.

Soortgelyk aan 'n politieke
agenda vir verandering, moet 'n

,,agendavir ekonomieseontwikke
lingdaargestel word.Dieeksteme
omgewing moet die proses steun
deur sowelaangepasteonderwys
en opleidingstelsels as vak-

,bonddeelname oppolitiekevlak
en in die sakebedryf.

Sakegeleenthedekan nie in 'n
negatieweomgewing benutword
nie. Neem byvoorbeeld Namibia
waar 'n ekonomiese beleid nog
nie eers behoorlik bespreek is
nie aangesien die politieke mag

:stryd alles oorheers. Dit gaan tot
'n brandpunt in die land lei in
dien dit nie vroeg reeds aandag
geniet nie.

Ekonomiesewelvaart gaanom
markkragte, nie om rassisme of
kapitalisme nie, se Mahanyele.
Suid-Afrika moet die geleenthede
benut om die kragte te ontsluit
en genoeg geleenthede vir eko-

. nomiese groei te skep.Geen land
het baie ver gekom op politiese
standpunte en ideologiese beloftes
alleen nie - Rusland en die Oos
Europese landehet dit reeds
bewys, se hy.

Mense word verryk en
geleenthede word geskep deur
welvaart. Gewone herverdeling

, van inkomste maak die toustaan
vir meer steun net langer,

Suid-Afrika se bestuur moet
deur visie en leierskap die voor
tou neem en die leidingsrolmoet
alle vlakke van die ekonomie en
die samelewing bemvloed.

76 teen 1 teen die einde van die
-eeu.

Sommige maatskappye re
deneer dat hulle nie meer swart
mense in bestuurspostekan aan
stelnie as gevolg van hullae peil
van opleiding en beperkte on
dervindingsveld, meen Maha
nyele. Maar ander bevorderhulle
swart werkers tot bestuurposi
sies omdat hulle 'n nuwe poli
tieke en ekonomiese orde be
speurmet 'nregverdiger magsver
spreiding.

'Ekonomiese,
welvaart gaan om

markkragte, nte om
ressisme of

kapitalisme nie, se
Mahanyele. Suid
Afrika moet die'

geleimthede benut
om die kragte te

ontsluit en genoeg
geleenthede vir

ekonomiese groei
te skep.(3een land
het baie ver gekom

op po/itiese
standpunte en

ide 0 logiese
beloftes aileen nie •

Busland en die
Oos-Europese

landehet dtt-reeds
bewys'

Die meeste swartmense in
bestuursposte, of wat hoop om
sulke poste te vul, se dit is veral
rassediskriminasie wat daartoe
leidat hulle onderwaardeerword

,in hulle bepaalde werks-opset.
Swart werknemers word feitlik
nooit tot bestuursvlak bevorder
nie.

Selfs al het die bevordering
van swartmense 'n ekonomiese
noodsaaklikheid geword, skop
maatskappye nog steeds vas se
Mahanyele. _

Die sleutel tot swart ekon
omiese bemagtiging moet in

Swart ekonomiese
deelname swaai
magsbalans

Kanada bied heenkome
aan SA sakemanne
SUID-AFRIKAANSE sakemanne is heel tuis in Kanada.

Oordiejareheen,maar veralsedert die onluste van 1976; hetmeer as 30
000 Suid-Afrikaners hulle in enrondom Toronto in Kanada gevestig. Dui
sende anderis na Vancouver endieweskusstede. TaIlevul vandag top-poste
in groot maatskappye. '

Hoewel die Kanadese regering sterk standpunt teen apartheid ingeneem
het, doen hulle niles om die toestroming te beheer nie. Suid-Afrikaanse
sakemannewordveraIgelok-entallebekleeseniorposisies-deursakepraktyke
inKanadasoos BMW enVolkswagen, Corona-korporasie, Scotia-Mcl.eoden
Merrill Lynch Kanada. _ '

DieKanadese media het ooktalIe joernaliste en skrywers uitSuid-Afrika
bygekry. Verlede weekhetdie Kanadese regering egteronderdruktoegegee
en 'n Suid-Afrikaanse joernalis, wat'n pes asdiefinansiele redakteur vandie
Vancouver Sunaangebied is, 'nvisum geweier.

DieSuid-Afrikaners daar rneen Kanada ~ danksy 'n Britsetradisie eerder as
dieoorheersing vandieAmerikaanse markte - bieddie ideaIe omstandighede
vir sakemanne wat hulself wil vestig. '

"Ons kan makliker hier aanpas asin Amerika. Diekultuur hier is nader aan
dievanBrittanje as dieAmerikaanse model," se LewisRose, dieuitvoerende
finansiele beampte, van Maple LeafMills. ,

Alan Bums, 'n Suid-Afrikaans-gebore personeelwerwer vir Kincaid in .
Toronto, gloSuid-Afrikaners pasmakliker inKanada aanenvinddieVSA 'n
bietjie oorweldigend..

"Suid-Afrikaners ismeer gedissiplineerd enspandeer meertyd aanwerk as
ontspanning. Kanada isminder sosialisties asSuid-Afrika endieondernemingsgees
word sterker aangewakker," meen Charlie Moses, seniorvise-president van
NesbittThomson.

Vrye Weekblad, 6 Oktober 1989

SAKEBLAD
DIEgroeiende geldmagvanswart
mense swaai die ekonomiese
balans van Suid-Afrika in hulle
guns. Dit skep 'n goeie basis vir
toenemende swart ekonomiese
bemagtiging, se HohaleMahan
yele, bestuurskonsultant en lid
van dieEkonomiese Adviesraad,
aan Yrye Weekblad.

Dit skep 'n bestuurskrisis vir
Suid-Afrika, veral as die land
voortgaan om slegs wit bestuur
te werf. Witmense maak tansmeer
as 90perserit van Suid-Afrika se
bestuurkorps uit.

Swartmense se inkomstes groei
sedert 1973 reeds vinnigeras die
van witmense. Yolgens
toekomsprojeksies wordverwag
dat die inkomstes van swartmense
in die jare 1986 tot 2000 met'
gemiddeld 50 persent sal styg
teenoor slegs 10 persent vir
blankest Besteebare inkomste styg
selfs skerper vir swartmense.

Yoorts sal swartmense 85
persent vandie ekonomies aktiewe
bevolking teen die einde van die
eeu uitmaak. '
, Dit word algemeen aanvaar

dat 'n groeipeil van minstens 3
persentperjaargehandhaafmoet
word om grootskaalse werk
loosheid af te weer.

Mahanyele skat dat daar teen
die jaar 2000 minstens 210 000
bykomendebestuurders nodig sal
wees, waarvan slegs 40 000 uit
wit bestuur sal kom. Alles dui
daarop dat swartmense baie vin
nigerby die bestuurspoel ingetrek
moet word, veral in die lig van
die feit dat die swart bevolking

, teen die jaar 2020 meer as 80
persent van die totaal saluitmaak..

, Werksgeleenthedevirmeer as
20 miljoen mense sal teen 2020
geskep moet word.

Die verhouding van werkers
, tot bestuur inSuid-Afrika is 50
teen 1vergeleke met 12teen 1 in
Japan, 14 teen 1 in Australie en
16 teen 1 in die YSA.,Daarword
geraam dat die Suid-Afrikaanse
verhouding selfs kan versleg tot

rek toegewys gaan word om pu·
blieke leningsvan R12,7 biljoen te
helpaflos, Dieatbetalings saldeur
middel van 'n stabiliseringsfonds
gedoen word.

Japie . Jacobs, adjunk-goe
werneur van die Reserwebank, se
ditsaldiebank baiehelp omskuIde
af te los in 'n tyd watdit moeilik is
omverdereleningstebekom ofom
kapitaal-uitgifte te maak.

Altesame 150 miljoen van die
1,85 biljoen aandele sal aan die
publiek beskikbaar gestel worden
beleggers kan vir 'n minimum van '
100 aandele aansoek doen, Die
sluitingsdatum vir aansoeke is 25
Oktober, '

Daar wordverwag datdaargroot
institusionele steun virdieaandele
sal wees danksy hoe vlakke van
likiditeit op die beurs,

'n Onlangse verslag toon dat
eenheids-, pensioen- enwerknemer- ,
fondse, versekeringsmaatskappye,
diemynsektor enfmansieringshnise
gemiddeld 87 persent van. alle
aanbiedings op die beurs opneem.

Die Nywerheidsontwikkelings
korporasie (NOK) sal sy aandeel
van16,2 persent in Yskor behou,

,'yskor-aandele: dobbel
Suid-Afrika met sy
swaarverdiende bates?

e

Plek: Dorothy Suskind-auditorium,

John Moffat-gebou(langs die swembad),

Wits-universiteit

',Forum 3:Wat verander as
onderhandelings begin?

Paneelbespreking oor meqanlsmes en implikasies

Prof Marinus Wiechers, Universlteit van Suid-Afrika
Kobus Jordaan, Demokratiese Party,

Sydney Mufamadi, Cosatu

NAaIlewaarskynlikbeid gaan
die stormloop am Yskor-aan
dele in die bande te kry die
destydse goudstormloop oar
tref,

Daar ~ ontsaglike steunvir Suiel
Afrikaseeerste grootskaalse pri- '
vatisering van sy openbare dien
ste en bates. Volgende in die ry is
die Pos- en Telekommunikasie
wese, die SA Vervoerdienste,
Foskor en Eskom.

Voornemende aandeelhouers '
lekhulle lippeafvirgrootspekula-,
sie-winste, wat feitlik deur 'n
konserwatief-bepaalde notering
sprys van R2 per aandeel en die,
reuse-aanvraag verseker is.
Miljoene rande is bestee om die
aanbod te bemark, In totaal kos
dienotering meerasR150 miljoen.

Hierdie opveiling van die be
lastingbetaler sebates (diepubliek
hettotnoutoediestigtingengroei
deuraldiemoeilike tyevanYskor
gesteun) vind egter onder 'ndonker
wolk plaas..

Soos imtledings reedsaangedui
het,sukkel Suid-Afrikaomkopbo
water te hou met sy negatiewe
buitelandse betalingsbalans, swak
wisselkoers, dalende goudreserwes
en 'n knyptang-aksie van
skulddelgings, oorbesteding deur
die regering en druk deur anti
apartheidsgroepe om verdere le
nings aanSuid-Afrika te kortwiek.

'n Laegroeikoers en hoe infla
sie laat kleiner beleggers na 'n
goeie geldmaakgeleentheid gryp
en dit gaandie beursen die rege
ring se koffers soos'n kasino se '
dobbeltafels laat weerklink.

Al probleem is dat die totale '
~edrag van R3 biljoen feitlik di-
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verloor nie'

Mudge:
'Ekhet nie

wereld hou ons dop, en s'11'"nuwe
regering dophou. Daaris sovee;lande
wat emosioneel verbind is tot 'n
suksesvolle'proseshier. En onthou,
daar is 'n groot klomp binnelandse
kontroleook. DieDTAself is nog 'n
helse faktor - Swapo kan ons nie
wegwensnie."

'n Lid van 'n Swapo-kabinet sal
hy nooit wordnie, se Mudge beslis.
"Tensyek as DTA-leierdaarkan sit.
Anders isek 'ngevangeoe vanSwapo,
en sal ek my eie partygenotein die
steek laat."

Eendag rig iernand (Swapo?) dalk
nog 'n standbeeld vir Dirk Mudge
op. AI gaan sy party oor 'n maand
tweedekom. '

skiennou nog in 'noorlog gewikkel
pleks van gereed maak vir onafhan-
klikheid." ,

Tog is daar 'n sweempie bitter
heidte bespeur wanneerhypraatoor
dieSuid-AfrikaanseWeermagendie
departement van Buitelandse Sake
se optrede en inmenging met die
DTA.

Dlt is geen geheirn nie dat
byvoorbeelddieOvambo-IeierPeter
Kalangulase bedankinguitdie DTA
grootliksdeur amptenarevan Buite
landseSakeendie weermagbewerk
stellig is.

Pessimisties is hy glad nie. "Ek
glo aan die demokrasie, en my
Jandgenote glo daaraan. Die hele

' 1' " •• ,

duur prys betaal het vir sy same
werking met Suid-Afrika, en sy
deelnameaanverskeie"tussentydse"
regerings. Dit het die DTA baieaan
geloofwaardigheid gekos,

"MaarditwasdieprysW<:tOIlS vir
vorderingmoesbetaal.Daardie rege
ringsbetbaievirdielandse ontwikke
lingbetekenenkonsessiesvanSuid
Afrika afgedwing. En as ek moot
Ides tussenvorderingvir my mense
en politieke gewildheid, moet ek

. vordering Ides."
Diealliansiepolitiek, dierniddeweg

mooshyvolg,gloMudge."Asekoor
die middelgrondheenmyby Swapo
gevooghet, het ek miskien'n Anton
Lubowski geword, en wasons mi-

Swapo-Ieier, Sam Nujoma, nie kon
bekostig om met 'n revolusionere
boodskap huis toe te kom nie, maar
versoening tussen witen swart moes
predik. (

Die laastetien jaarwashyprimer
die leier wat apartheid ongedaan
gemaakhet. -

Daarvooris hy destydsdeur baie
blankesin Namibiaverguis, en selfs
Pretoriahet hom sedert die stigting
van die DTA dikwels in die rug
gesteek.

"Ons het baie swartmense by die
landsregering en die ekonomie 00
trokke gekry. Dit het stabiliteit ge
bring. Nou kan ons sonder vrees
onafhanklikword.

"In 1979(net na dieaanvaarding
van Resolusie 435) was die tyd nie
reg vir onafhanklikheid nie. Suid
Afrika was nie reg daarvoornie, en

. dieblankesvan Suidweswas nie reg
me. As jy tien jaar geledenet van
onafhanklikheid gepraathet, het die
witmense gehol. Hier word ons nou
onafhanklik, en daar is geen wit

.eksodusnie, Ek en die DTA het dit
reggekry.Ewe belangrik, Swapo is
weens dieselfde werkwatons gedoen
het vandag nie die organisasie wat
hy tien jaar gelede was nie."
. Maar Mudge erken self dat hy 'n

AL dink hy nie sy party gaan die
onafhanklikheidsverIdesing wennie,
glo Dirk Mudge nie hy het as poli
tikusverloor nie.

"Ekhetmyrolgespeel. Na28 taai
jare in die politiek kan ek se ek het
gehelpom my land tot hier te kry.
My land se mense is nou reg vir
onafhanklikheid, en ek kan se ek het
heelwat gedoen om dit te bewerk
stellig. Dan het ek mos nie verloor
nie."

,Mudge,watop61 nogdieenergie
het van 'n mens die helfte van sy
ouderdom, hetvera!dielaaste dekade
daagliks kwaai van links en regs
deurgeloop. Eers nou in die maande
enweke voordieVV-verkiesing begin _
aIhoemeer mensebesefdat hy eint
lik een van die mees onderskatte
politici in Afrika is.

Bynaeiehandighethydiekonflik
tussenwit en swart in Namibiain 'n
groot mate opgebreek en die stryd
vaneen oor ras na een oor ideologie
verander. "Ons is nou by die punt
waar die ekonomiese steisel en die
demokrasie die kwessies is, en nie
velkleur nie."

Hy se dat dit weens die DTA se
rol die laaste dekade was datdie

Max du Preez

.,
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SIT IN BIETJIE GROEN IN JOU POLITIEK

spondente se kritiek op die nuwe
regering moet in die belang van
eenheidbeheerword. Net34persent .
blankes stem daarmee saam.

Maardie meeste (swart80persent,
wit85persent)glodiekoerantemoet
vry wees om die regering te
kritiseer.Die mense is gevra watter
soortIeier hulle glo Namibianou
nodig het. .

'n Derde van die swart respon
'dentehet gesehulle soek 'n magtige
milirere held(wit 8'persenr), 45persent
swartrnense en 85 persent blankes

•glo dit moot 'n goed-opgeleideman
wees wat goed sal regeer maar nie
noodwendig 'n held is nie. (Dh.

, moontlikheid van 'n vrou is nieeens
genoemnie.)

gese die bande moet dieselfde woos
.as tussen Namibia en ander Afrika
state (wit 20 persent).

Die meeste swartmense (62
persent)glo Namibiagaanmi'n paar
jaarvanonafhanklikheidryker wees
(wit 35 persent), terwyl 9 persent
dink die land gaan armer wees (wit
35 persent) en 30 persent dink.dit
gaan dieselfde bly (wit 29 persent).

Die meeste blankes (72 persent)
glo hul kinders gaan nie dieselfde
lewenstandaardgeniet nie (swart23.
persent),-maar die meeste mense is
diteensdatdie nuweregeringregver
digsalweeswanneer staatsdiensposte
uitgedeel word (swart 73 persent,
wit 66 persent). .

Altesame 91 persent swart re-

'The Ecological Transformation of Society'

Die ekologiese debat is vinnig besig 'am oak
in Suid-Afrika 'n belangrike issue te word.

Op 1 November 1989 kom die Wes-Duitse Groenes se Parle- '
rnentere Verteenwoordiger oor Afrika-sake op 'n Idasa Pretoria

. . " plattorrn praat o<?r: '.

Vir uitnodigings kontak Lou-Marie, Andre of Paul by;

(012) 3422335/6 .:
Omdat toegang beperk IS, kan net die eerste 150 respondents

ongelukkig geakkomodeer word.

ring wees nie, maar 30 persent het .
gese groot plase waarop nie geboer
word nie, mootoorgeneemword.

Die meeste mense (swart 53
persent, wit 77 persent) glo intelli
gente mense sal ryker word in' 'n
onafhanklikeNamibia.

Die meeste(swart58persent,wit
76 persent) glo ook dat die nuwe
regering 'n verstandige houding jeens
Suid-Afrikasal he.

In antwoordop die vraagwar die
. verhouding tussen 'n onafhanklike
Namibiaen Suid-Afrika moet wees,
het 11 persentswartmensegeseaile
bande moetverbreek word(blankes
1 persent), 40 persent het gese die
tweeJande moetspesiale,nouebande
he (wit79 persent)en 49persenthet

almal in die regering deel (swart 20
persent).

Wit en swart voel ook glad nie
dieselfde oor skole nie. .

Die meeste (66 persent) blankes
glo in aparte skole vir aile groepe
(swart11persent),25persent blankes
glo hulle behoort die reg tot private
skole te he (swart 5 persent), terwyl
84persentswartrnenseglodaar moot
geen aparte skole vir groepe wees
me (wit 10 persent).

'n Oorweldigende 91persentswart
Namibiane glorasseverhoudinge gaan
na onafhanklikheid beter wees, en
68 persent blankes.

Die meeste swartmense (82
'persent) wi! 'n een mens, een stem
.stelsel he sonder spesiale vooregte
vir blankes (blankes 18 persent), 7
persent swartes wi! afsonderlike setels
.vir blankes he (wit 22 persent), 10
persent swartes glo daar moet 'n
waarborg weesdatmense deur blankes
verldes indiekabinetopgeneem word
(blankes 38persent),ennet1persent
swartmense glo blankes .moot 'n
vetoregopwetgewinghe, terwyl 23
persentblankes dit wil sien,

Vresevir die ekonomieis redelik
beperk. Die meeste ondervraagdes
(swart82persent,wit67persent)glo
datdiesakegemeenskap bevredigend
salvoortgaan.

SwartNamibiane is ook nie deur
die bank ten gunste van nasionali
sering nie.

Op 'nvraagwatterbesighededeur
die staatoorgeneem moetword, het
29persentswartmensegesegeen, 22
persent het gese buitelandse maat
skappye, 14persentbanke, 40 persent
Suid-Afrikaanse maatskappye, 15
persentafdelingswinkels, 35persent
grootvervaardigers, 37persentgroot
plasewaaropnie geboerwordnie, en
12 persent groot plase waarop ge
boer word.

Die meeste blankes (58 persent)
hetgese daar mootgeennaslonalise-

Maxdu Preez

Daaris geweldige wyegapings tussen
die denkpatrone van wit en swart
Namibiane- maar tog ook 'n sekere
basiesevertroue vanalbei kantedat
ditgoedsalgaannaonafhanklikheid.

Dr Heribert Weilandt van die
Arnold Bergstraesser Instituut van
Freiburg het in Junie'n wyemenings
opnameonder Namibianegedoenen
pas sy bevindinge bekendgemaak.

WeiJandthetbevinddatSwapo 'n
weghol-oorwinning vanineeras twee-,
derdes in die verkiesing van 7 No
vemberkan behaal.

Maar die bevinding word wyd
verwerp weensdieondervragingsme
todeswat gebruikis - dievraelyshet
byvoorbeelci gegaan oor "steun" en
nievir wie mense gaanstem nie - en
weens bevindinge soos dat Swapo
verreweg die meeste steun in Ca
privi het- iets waaropSwaposelfnie
eens aanspraak maak nie.

Boonop is die opnarne gemaak
voor die gemoederegaandegemaak'
is deur Swapo se "spleen-drama"
wat die organisasie heelwat steun
buite die Ovambo-sprekende dele.
kankos. ,

Maar Weilandt se vrae oor poli
tieke houdings is veel interessanter,
en waarskynlikweensdie aarddaar
van meer betroubaar.

Hier is 'n klompie voorbeelde:
Blankes ,(78 persent) verwag

probleme tussen swart groepe mi
onafhank1ikheid, terwyl net21persent
swartmensedink dit is waarskynlik.

Die meeste blankes, 63 persent,
verwag problerne tussen witenswart,
en net 44 persent swartmense ver
wag dit.

'n Verrassende 63 persent swart
respondente se hulleverIdes eengroot
politieke party wat almal omvaten
geen opposisiepartyenie...

Daarenteen glo 83persent blankes
.in 'n veelpartystelsel waarvolgens
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MENINGS,

Die leuens vertroebel
onderhandelings

Drietalige
woordeboek slaan
die asem weg

Die ervare onderhandelaar
weet dat dit nie net oneerlik is
nie, maarondoeltreffend. Ditgeld
nog meerinonderbandelings waar
daar 'n gevestigde verhouding
tussen die partye bestaan.

'n Laaste leuen is die een dat
onsdiewerklikheid kanwegwens,
of dat iets salverdwynasons nie
daaroor praatnie. Soosdie muis
in Alice wat verkiesom nie oor
katte te geselsnie. Diegedagtes
wat by die onderhandelingstafel
gewissel word, kan· soms
probleme skep. Maar dit is
onmoontlik om problemeop te
lossonderomditopenlik eneerlik
te bespreek.

Veral waar die partye sterk
uiteenlopende menings het, is
dit nodig dat elk sy eie siens
wyse moetverduidelik enprobeer
regverdig, maar ook dat daar na
die anderpartyseredenasie gelui
ster moot word.

. Daar is byvoorbeeld die
probleem metopenbarevakan
siedae. Die behoeftes van die
meerderheid van die bevolking
word by die bepaling hiervan
glad nie in ag geneem nie. Die
afgelope paar jare het dit her
haaldelik wye ontevredenheid
meegebring.

Maar as ons nie 'n nuwe
probleem wil skep terwylons 'n
ander uit die weg ruimnie, is dit
noodsaaklikdat onsdie werklike
belange en waardes ook van
blanke werknemers, enhulvrese
en gevoelens, mootaanspreek.

Ons kan dit nie doen sonder
ope samesprekingen onderhan
deling tussen aIle betrokkepar
tye nie.

.Ons moet in sowel die
werkplek as in die bree samele
wing.onthoudat onderhandeling
te doen het met wat is reg, nie
wie is reg nie.

Moetnuwe woordeboeke nogouenuitgediendebegrippe envooroor
dele bestendig deur hulle op te neem? Koerante het uitvoerig daaroor
geskryf, eninVrye Weekbladhetdieredakteur nog minderas 'njaargelede
'n volle bladhieraan afgestaan.

Unokthitshi uyaziqoba iikomotyi zam,
Pas isnuus uitgereik oor'n splintemuwe drietalige woordeboekwatby .

dieUniversiteit van FortHare verskyn. Sedert 1915was daar geen nuwe
. standaardwoordeboekinXhosanieendaarom het'nspan dieafgelope twee

dekades gewerk aan 'nomvattende woordeboek, wat nie alleen dieeietydse
gebruikvanXhosasouopteken nie,niaarwatas drietalige woordeboek ook.

.dietaal in gesprek metAfrikaansenEngels souplaas.
Die woordeboek verskyn in driedele van850 bladsye elk. 'nOmvang

ryke werk in alle opsigte. (Ben vandie heerlike eienaardighede vandie
woordeboek is datdie laaste deeleerste verskyn! Natuurlik omdat Q-Z in
Xhosa swaar dra.)

By'nbekendstellingsbriefoorhierdie besondere gebeurtenis word daar
'n fotokopie van'ntipiese bladsy uitdienuwewoordeboek ingesluit,Dan
weet 'n mens datdie hoofredakteur, profH Pahl, en syspandeksels hard
gewerkhet. Hoe yang 'n mens ooit al die subtiliteite van taal in so 'n
woordwoekvas? .

Dan slaanmyasem weg: daarstaandit: Unokthitshi uyaziqobaiikomotyi
zam.

In 'n woordeboek wataandie einde van 1989 verskyn en kom uit 'n
taalgemeenskap wat selfstandigen trots is,staanclaar hierdie voorbeeldsin
wat jareen jareengeslagte en geslagte blanke vooroordeel en onderlig
gende rassismesaamdra. Endanwonderjywatalles nog indiebykans 2700
bladsye gaan opduik.

"unokthitshi uyaziqoba iikomotyi zam: the domestic servant is very
rough with my crockery: die bediende werk baie onverskillig met my
breekgoed."

handeling te goedertrou dat die
partye bereid moet wees om 'n
kompromie aan te gaan. Slegs
op die manier kan albei partye .
opdielangtermynwen,veraI in
onderhandelings tussen bestuur
en vakbonde.

Die verhouding tussen
werkgewer en werknemers is 'n
aanhoudende een, waar geen
party kan bekostig om kortter
mynwinste tenkoste vandieander
te genietnie.

Danis daardieleuendatjy in
onderhandelings die anderparty
aItyd moot laat veg en wag
voordat daar ooreengekom word,
selfs waar 'n onmiddellike
skikking voor die hand Ie. Die

.probleem hier is. eerstens, dat
geleenthedeomdie verhouding
te versterk en te verbeter, ver
loor kan word. Tweedens sal
mense - soos die voormaIige
Rhodesiesepremier,Ian Smith
kan getuig dat wat jy vandag
huiwer om te aanvaar, jy vol
gendemaand nie weer die kans
gaan heme.

In arbeidsonderhandelings
ontstaan daar dikwels geleent
hede om onmiddellikin te stem
tot dieanderpartyseredelikeen

. goed gemotiveerdeeise.
Dan is daar die leuen dat jy

die ander party van stryk bring
met skelmstreke. Sommigevan
hierdie"tegnieke" wordselfs in .
onderhandelingskursusse aanbe
veel.

die beskuldigde vakbond plaas
omselfte bewys dat hy onskuldig
is - iets wat teenstrydig met 'n
grondliggende beginsel van ons
reg is.)
• Nadatwerkgewers duurmoes

betaalom te leerdatdie klousule
teenstrydig is'metdie onderhan
deldeoplossing van geskille, is

_hullenoueersbereidom dit af te .
skaf.

Dienut vandieklousuleword
nou ook in hoe kringe van die
Departement. van Mannekrag
betwyfel. Hoekom skaf ons dit
nie af nie? Partykeer kan 'n eis
vandievakbonde regverdig weest

Die tweede leuen is dat daar
inonderhandelingsaItydnawen
wen oplossings gestrewe meet
word.

Die geheel. kan slegs die
wenner weeswanneer die deelne
Mende partye bereid is om na
kompromie-oplossings te strewe.
Dit is 'n voorvereiste vir onder-

Unokthitshiuyaziqoba iikomotyi zam. ,
Scenario's oordietoekoms van Suid-Afrika is deesdae vyfvir 'n oulap

en seminare hieroor laat al watkonferensiesentrum is naweek na naweek
volloop soos warmwaterbronne tydens 'nlangnaweek,

'n Sentrale tema wat gedurig opduik, is persepsies envooroordele wat
in dieSuid-Afrikaanse gemeenskap bestaan, enhoehulle inonsapartheid- .
samelewing dinge blybestendig. .

Unokthitshi uyaziqoba iikomotyi zam,
Rassistiese grappe isdaar 'n skoolvoorbeeld van.Skynbaar onskuldig

word hulle vertel, en 'n mens verkwalik as jy daarop reageer,
Maar terwyl onsnog in 'n land lewe waar mense sebasiese regtehulle '

misgun word opgrond van velkleur en voorkoms, lean hulle Die vergelyk
word metNoord-Buropeers se grappies oordie Poitugese of die vandie
Engelse oordieIerenie,

As 'n mens oorvooroordele begin praat, kom taal natuurlik dadelik ter
sprake, Afrikaanssprekendes ken daarvan uit die geskiedenisboeke. Die
oudste geslag kan nog getuig van plekke waar hulle in die openbaar
verneder is omdat hulle Afrikaans gepraat het,

Kapenaars in hulle middeljare sal onthou hoe daardie lekkerste van .
taalgebruikers indielaat vyftigerjare die rugop Afrikaans beginkeer het,
Diejonges, weer, weet dat dielandin1976 uitgebars hetin'ngewelddadige
verwerping van die"taal vandieverdrukker".

Taalis'nemosionele onderwerp. Daarom moet mens bedag weeshoe dit.
saamgesels inonspersepsies van ander mense. .

Unokthitshi uyaziqoba iikomotyi zam,
Woordeboeke verraai nogal heelwat oor 'n taal sepersepsies en voor- .

oordele, soos Afrikaanssprekendes sedert 'n jaarof vier gelede agtergekom
het.Toehetdaar 'n gesprek begin oordie "suiwering" van voorgeskrewe
boeke: dieverwydering van pejoratiewe terme en beskrywings.

Woordeboekmakers hetonmiddellik in dievuurlinie beland.

Eers'nadatstakings op 'ngroot
skaal dieekonomie skade gedoen
het, het bestuurnadie vakbonde
begin luister. Vandag word dit
algemeen aanvaar in baie·
bestuurskringe en feitlik aIle
versekeringsgroepe wat met die
administrasie van pensioen- en
bystandfondse te doen het, dat
baie vandieargumente geregver
dig was.

Oralsword diereels vail fondse
aangepas om die persone wat

.daardeur geraak word,tegemoet
tekom.

Toe die vakbonde vanaf die
eerste konsepwysigings die on
billike artikeI79(2)van die Wet.
op Arbeidsverhoudinge gekritiseer
het, het werkgewers diehouding
ingeneem dat hulle die klousule
moes behouomdatdievakbonde
dit wouafskaf. (Dit isdieklousule
wat aan werkgewers die reg gee
om skadevergoeding byvakbonde
te eis, en watboonop 'nonus op

LEUENS isaltyd gevaarlik, Maar
diegevaarlikste is dieleuenswat
ons vir onsself vertel, En die
grootstegevaarIedaarindat ons
die leuensselfsbeginglo.

In die arbeidsveld het al drie
hoofspelers - staat, vakbonde en
werkgewers '- b)t tye besef dat
hulleverlceerd was,enmoeshulle
onderdieoortuiging vanredena
sie van mening verander. Wat

, niealtyd besefwordnie,is datdit .
nooit 'n.teken van swakheid is
om dit te doen nie,maar eerder
van sterkte.

Die enigste manier om vol
wassenheid te bereik,om as per
soon te groei, is om bereid te
wees om weg te beweeg van
verkeerde sienswyses en beslui
teo

En as dit 'n geliefkoosde idee
is waaraan onsvera! geheg geraak
het, kan dit groot vooruitgang
betekenomdit te laat vaar.'

In fabrieke, winkels eo kan
tore deur die land, word daar
daagliks miljoene besluite deur
bestuurders en werkers geneem,
besluite wat dikwels die lewens
vangrootdelevanonsbevolking
raak. Persone wat die besluite
neem, moet volgens hut eie
mening alternatiewe keuses

..opweeg,enbeoordeel.
Dit is in orde, mits daar in

gedagte gehou word dat sulke
beoordelings nieonfeilbaar isnie.
Opiniesverander, en behoort te
verander, net die waarheid is
permanent.

Dit is dus verblydend dat dit
tekens op 'n makrovlak is dat
sienswyses en beleid in ampte
like kringe in' heroorweging
geneemword.

Diemoontlikheid dat Johan-.
nesburg Girls High nie saI sluit
nie,is bemoedigend, 'nOnnodige
tragedie word venny, enterselfder
tyd worddaar 'n geleentheidvir
broodnodige baanbrekerswerk in
onssamelewing geskep.

Dit kanaanleiding gee tot 'n
.meeraIgemene terugkeer nanor
maliteit, Die besluit vandieJohan
nesburgse stadsraad om parke,

. busse en swembaddens vir die
stadsehelebevolkiIlg oopte stel,
is '0 verdere bemoedigende
voorbeeld vandiedinarniese tye
waarinonsleef.

.Daar kan twee oorwegende
redesvirhierdietipeverandering .
en vooruitgang wees: druk wat
deurgroepeuitgeoefen word,en

f die besef dat 'n opinie waarop
besluite gegrond was, verkeerd
is. Dikwels is daar 'n noue ver-.
bandtussen die twee.

Omterug tekeernaarbeidsver~ 
houdinge, kan ons almalin hier
die dinamiese klimaat van her
vonningenverandering voordeel
put-as ons in bestuurskringe be-

.gin kyk nadie Ieuens, of fabels,
wat die rondtesdoen. Ek gaan
slegs 'n paarbespreek.

Die eerste leuen is: "As die
vakbond dit wil he, moet dit
verkeerdofonwenslik wees," 'n
Paarjaar geledebetwerkersop'n
nasionale skaal beswaar begin
aantekenteendiemanierwaarop
pensioenfondse op hulle afge
dwingwas.Hullehet 'n lang lys
van goedgemotiveerde besware
teen die manier wat die fondse
hulle raak, ingedien. Baiebestuur
ders het vasgeklou aan die idee
dat werkers nie die fondse ver
staanme.

I . 'n Vooraanstaande vakbond
. leierin Oos-Kaapland, Thomazile

Gqweta, het geantwoord: "We
understand it; wedon't like it!"

"

I
' .

..',"- .i !
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Tussendeuralles praat Du Toit
teenoor Stanley van hoop, en 'n mens
verstaanwanneerStanleyantwoord:
" ope is a white man's word." .
/ Dit is 'n kragtige en emosionele
film. Virdie eerstekeer in myerva
ring het die gehoor spontaan en lu
idrugtig gereageer met handeklap
en sisgeluide.

Dis sekeroordit 6ns film is; 60s
torie.

oe lankalpraat menseniedaar
van t daar 'n behoorlike film oor
Suid-Afrikagemaakmoet word, en
nie 'nphoneyeensoos Cry Freedom
nie.

Miskien is Dry White Season
daardie film.

En daar sit ek in die gehoor en
luister na die swaar Afrikaanse
aksente, en ek voel aangekla, en ek
voel skuldig. Enek voel kwaad en
magteloos. Wantekweetdiemeeste
van my stamgenotesien die polisie
net as heIde, en hou hulle oe en ore
styftoeassulkegoed gebeur.Enons
politiciwordofkoud gelaat, of reik
mooiklinkende verklarings uit en
stel interneondersoeke in.

En ek weet ons het nog nie die
einde van die soort optrede gesien
nie. .

Toe ons uitloop,hoorekn Afri-
. kaansemanvirsy rnaatse: "Eendag,
asAdriaanVlok en sy generaalseen
nag in hulle beddens in Paraguay
wakker gemaak word, gaan hulle J

.Afrikaans hoor,"

volgensrasen toevolgensgeslag
geskei is.

Dit was elfuur die oggend•
Ons was sesmense in die sel

- drie van bullewas dokters, Nie
een van hulle was of is aktiviste
nie, Hulle het mense wat onder.
knuppel en wolfhondgebitdeur-
geloop het, behandel, .
, "Die Eed van Hippokrates
vereis van my dat ek alle be
seerdesmoetbehandel," hetmy .
eensebnaatgese. Hy isin hegtenis
geneem toe hy verbande aan 'n
beseerde deur die vangwa-tra
lies aangegee het.

Volge05 die graffiti teen die
selmure het manne soos Van

. the Dirty Man; Derek, Chris
and Jannie: were here for car
radios and speakers;en 'n klomp
wat"gepimp" het, al in die vies
like,urine-besmette sel gedraal,:

Half-vyfdie middag • na vyf
lang ure in meedverloor se sel-
is ons vrygelaat nadat 005 aan
gekla is omdat 005 "onwettig" t,'

vergader bet. .
DieMaandagoggend moes13'

van ODS - 'n 12-jarige meisie in
kluis - iii die hof·verskyn. Die
saak fi tot 30NovemberuitgesteL

Aseknou terugkyk, word ek
weer van vooraf'moerig.

Ek begin van voor af. Die
vroue wat sO kortsigtig om nie
toestemming te vra nie. .

Het hulle, sou 35 000 vroue
trots engedissiplineerd deur die
hoofstad sestrate kon stap en 'n
baie groter "statement" kon
maak, .

Dit sou ook nie vir snuiters
soosdie· wat voigens dienoodtoe
stand eindelose mag het - wat
my en ander vreedsame mense
in hegtenisgeneemhet, die kans
gegeehet omonder die mense in .
te klim Die.

Ek isookkwaad vir die soge
naamde liberale pers wat sulke
halfhartige beriggiesgeskryf het
oor polisie-brutaliteit, so asof
dit nie bestaaD nie.

En dan, vir Vlok se manne in
blouwat my van 'n lekker storie
o tneem bet.
.' Ek gaan noglankvuur spoeg

oor die dag - die dag toe die
begrip "Polisiestaat" vir my 'n
kille werklikheid geword het.

jong konstabelsmet honde en
die immerteenwoordige knup
pels het uitgespring.

Voordatdie mensekon "dis
perse", bet die polisiemanne
hulle omring en na die vang
waens begin sleep.

Ek het aan die agterkantvan
diegroepiegestaanen woobegin
wegstap.

'n Jong fris polisieman, met
'n nogfrissersoor, het mygestop
met: "Staan stil, grootseunl"
Toe "grootseun" sien hoe die
ander mense met vriendelike
knuppelaanmoediging na die
vangwaens gelei word, bet hy
ingestem.

Ek is aan die hemp nader
gepluk, My verweer dat ek 'n
joernalis en besig met my werk
was, het geen indruk 'op hom
gemaak nie,

In 'n kwessievan die Vyf tree
na die vangwa bet hy my kort
mouhemp amper in 'n
langmouhemp verander.

"Ons kan hom nie saam met
die kaffers ingooi nie," bet hy
aan 'n kollega geseen myalleen
in 'n vangwa gelaai,

Deur die tralies het ek die-
wanorde - aangehelp deur die
manne van Wet en Orde • sien
voortduur,

Twee witvroue is saam met
my ingegooi en ODS is met
skreeuende bande daar weg.

'n Paar blokke verder het
bulle besluit vangwa-apartheid
is iets van die verlede en ODS is
in 'n groter vangwa saam met
swartme05e gelaai • 'n nie-ras.
sige vangwa! .

Apartbeid is egter weer by
die Pretoria-Sentraal-polisie-.
kantoor ingestel toe ons eers

CharlesLeonard

gesienin Junie en Julie 1976.
DiehoftoneletydensNgubenese

nadoodse ondersoek was klugagtig,
met MarlonBrando as die advokaat
wat 'nkragtige rol speel.Ngubene se
liggaamhet byvoorbeeldkwaai let
sels aan sy bors en sy rug, en die
polisieman se verklaring is dat hy
deur die venster probeer spring het.
Brandovra dan aan homof hy wilse
Ngubene het eers deur die venster
probeerspring, en toehy dit niekon

. regkry nie, het hy dit agterstevoor
. probeer doen,

Die gehoor in die teater waarek
was het hoorbaar van verontwaar
diging gebromtoe dielanddros bevind
niemand kon vir Ngubene se dood
verantwoordelikgehou word nie,

Diehoftonelewasbyna 'ndrama
tisering van die berugteBike-onder
soek.

eenvoudig soos "tbis is an illegal
gathering, I give you five min
utes to disperse" beeltemal op te
neuk,

Diememehet begin"disperse"
- in die rigtingvan Kerkplein, so
drie kilometer verder. Hulle is

. net buite byt- en knuppelswaai
afstand deur 'n fris groep onlus
polisiemanne gevolg.

Vandiegeesdriftigejonger lede
vandieoptoghet metgeesdriftiger
lede van die polisiemag te doen
gekry toe hulle so in die "dis
perse" beginsing het.

DitwasskrikVlekkend.Ek bet
gesienhoe 'n swartman voor my
deur 'n knaap in uniform soos 'n
JoggieJansen van oudsplatgetrek
word, en hoe die verskrikte man
deur drie van Joggie se kollegas
met knuppels bygedam word.
Hulle het nie gespeelDie.

So ook nie hul kollegas wat·
met jagende polisiewaensen geel
polisiemotors die verwarde Pre
toriase verkeer tot stilstand ge·.
bring het. . .

Oral bet memeweggehardloop
en is hulle ingehaal enmet knup
pelsindierigtingvandiewagtende
vangwaensgehelp.

Jou geslagkonjou ook niered
nie. Voor myis 'n swartvrou met
'n knuppel oor die lyf gemoker.
Ander vroue is rondgestamp.

Ek was verskrik deur die ge
weld en het agter 'n groepie ver
skrikte mense aanbeweeg.Maar
ek bet vinnigbesefdat "veilig" 'n
heel relatiewe begrip is.

My~pie betop 'n straathoek
aangekom. Voertuie bet op ons
afgepyl - een het my amper
omgestamp.

Diemense bet indievreedsame
protes.tradisie gaan sit. Gretige

. waarmeehydan half versmoor word.
Volgens Hansard van 2 September
1987 het Helen Suzmanpresies die
tegnieke aan die Parlement beskryf
en gese sy het 37 beedigde verkla
ingsom haaraantygings te steun,

Soos die oormatigegewelddeur
polisiemanne tydens opstande. Vra'
maar vir luit Gregory Rockman of

~
Ike goed gebeur of nie.
Gaan mense regtig dood terwyl

hulle.in polisie-aanhouding is? Oor
dielaasteklompie jare isdaarmeeras
100sulkename.

Steve Bikois een bekende naam,
maarsederthomwasdaar talleander,
soos Molefe Malatji, Peter Nchabeleng,
Eric Ngomane, Andile Kobeen Eric
Mntonga.

Die tonele van 1976 se onluste
was afgryslik. Maar ek het soortge
lyke tonelemet my eieDe in Soweto

TYDENS Johannesburg se
groot vredesoptog was ek en

. my vriend Cedric besig om
tussen gifafval in Pieterma
ritzburg rond te krap, Toe die
een in Durban plaasvind, was
ons reeds terug in Joban
nesburg en bet die ook gemis,

Asnuuskierige joernalis bet
ek dus twee Saterdae gelede
nie twee keer gedink nie om
onmenslik vroeg op te staan
en agter die Black Sash-tan- .:
nies aan te karring om te kyk
boe s6 'n optog nou lyk.

Ek was effens kriewelrig
omdat die Women Against
Repression (WAR) se optog
vieruur die vorige middag on- _
wettig verklaar is. Die vroue
wou nie toestemming vra vir
iets wat bulle as bul demokra
tiese reg beskou nie.

Hul vredesoptog sou by die
St Alban-katedraal ~ reg
oorkant die straat van Adriaan
Vlok se kantoor - begin en by
die Uniegebou eindig:

Vlok-hulle bet besluit net
tendem, en die straat voor die
katedraal met lemmetjiesdraad
afgekamp. Volgensbronne bet
dit beel Libanon-agtig gelyk.

Die vroue • kleurryk in die
Pretoriase lente - het aan die
voete van Louis Botha in die
tuin van die Uniegebou
bymekaar gekem, 'n Piekniek·
atmosfeer is deur twee dinge
.verhoed.

Eerstens bet een of ander
leiersrJgUur van die vroue die
mans in die omgewing uiters
ongeskik en twee maal laat
verstaan dat dit 'n vrouemars

. was en dat bulle hul ry moes
.kry.Goed en wei,suster, maar
jou manier van doen was heel
aanstootlik.

Die ander rede was egter
meer rlSiek,In diestrate rond·
om die toin was daar letterlik
meerpolisiemanneas marsjer
endes.

'n Polisie-orrlSier bet met
'ngrootgejuigsy motor enkele
tree voor die vroue tot stH
stand gebring, uitgespring en
oor 'n megafoon, ten aanbore
van almal, die Afrikaner se
naam gat gemaak deur iets

MENINGS

Die seisoen is droog
en wit, maar die
bloed is warm en rooi

Die.dag toe grootseun stilgestaan het

verhewig, raak Du Toit al dieper
betrokketotdathy selfsvansy vrou
(JanetSuzman) ensydogter vervreem
raak en deur die skoolhoof in die
pad gesteekword.

Ngubene se vrou (Thoko Ntsh
inga) word as straf vir haar vas
beradenheid om agter die waarheid
te kom.ieers uit haar huis gesit en
uiteindelikvermoor. Diepolisieman

• watvir Ngubene se doodverantwoor
delikwas,ry teen die eindevan die

vir DuToit met symotordood.
Daar is skokkende tonele. Soos

Ngubenewatbebloedmet'nbesem
stoktussensy vasgebindehande en
bene tussen twee stoele hang en
elektrieseskokkekry. Dietaktiek is
al baie deur polisiemannein on

raging gebruik.
Soos die nat sak -wat tydens

ondervraging oor sy kopgesitword

Maxdu Preez

In South Africa,justice andlaware
distant cousins. In fact, theyaren't
even on speaking terms - Marlon
Brando as adv McKenzie in Dry
White Season

Mag 'n versiaggewer soms sy
private woede in die koerant
kolomme uitstort? Is 'njoernalis
'n kliniese rapporteur, of is hy/
sy ookIandsburger enmensvan
vIeesen bioed?

Ek weet nie. Ek het geen Iusop
die oomblik om diep filosofies te
raakoordie vraenie. Miskien later.
Gun my om 'n oomblik 'n gewone
burger te wees en te vertel van 'n
ervaring wat ek as wit Afrikaner 
nie nou as Afrikaan en Suid-Afri
kaner, wat ek in die eerste plek is
nie - gehad het.

Asseblief: mag ek my "objek
tiewe"hoed afhaal, netvir nou (ha,
ha, sa party seker),ennetvir 'npaar
minutemyemosioneleverontwaar
diging met u deel? Dankie.

Ek het Saterdagoggendeenvan
die beperktevertonings vandiefilm _
Dry White Season bygewoon. Dit
het my hele naweekbederf.

Ek sou graag wou glo die poli
siemanne, die landdrosendieskool
hoofindie film methulaangeplakte
Afrikaanse aksenteis onwerklike
karlkaturevan my mense.

Ek sou graag wou glo die kru
rassisme, die polisiebrutaliteit, die
ontmensing van swart burgers en
dieblatante bevooroordeeldheid van
die hof wat so grafies in die film
uitgebring word,is oorvereenvoudig
de,anti-Suid-Afrikaanse propaganda
en Boerehaat.

Maarongelukkigis ek al te lank
'n verslaggewer in hierdie land.Ek
het al sulke polisiemanneen sulke
landdrosteen sulketonelegesienen ,

"gehoor,
Dry White Season, gegrondop

AndreP Brink: se roman,is 'n geba
lanseerde, realistieseweergawevan
gebeure en houdings in ons land.
Dit isboonop mynsinsiens'n goeie

lm.
Dit is ook nie 'n anti-Afrikaner

film nie. Nie net is Andre Brink
Afrikaansnie, maar die held in die.
prent is ook 'n Afrikaner.

Dit is die storie vail 'n geskie
denisonderwyser en geweseSpring
bok-rugbyspeler, BenjaminduToit
(gespeel deur.Donald Sutherland),
wat deur die tuinier,GordonNgu
bene (gespeel deur Winston Nt
shona),gevra wordomsyseunopte
.spoor wat tydensdieSoweto-onluste
van 1976deur diepolisieaangehou .
is en toe verdwyn het,

Die Du Toit wat ons leerken,is
'n goeie, voorstedelikeAfrikaner 
so 'nverligterigeNat-ripe. Syeerste
reaksieop swart kinders wat wreed
deurdie polisie afgeransel is, is dat
hulle iets verkeerd m6es gedoen
bet,Syeerste reaksieop dieseunse
verdwyningis dat dit eintliknet 'n
burokratieseprobleempieis wat hy
salkanoplos deur net die polisiete
gaanspreek. Klink bekend,ne?

Sy nalwiteitdroog mettertyd op
sooshy agterkomwataandie gang
is. Met die hulp van Stanley, die
taxi-bestuurder (gespeeldeurZakes .
Mokae), word hy in Soweto
ingesmokkel enkomhyal hoenader
aan die waarheid. En die waarheid
is dat Ngubeneen sy seun deurdie
polisie doodgemartel is.

Soos-diestryd om die waarheid
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Aanvalle Op NG
Kerkonbillik

------:...-EDI----
Vrye Weekblad plaas aile briewe wat nie die wet
oortree of lasterlik is nie, mits die korrespondent
se naam en vo lIedige 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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will have anappreciableaffecton Swapo's
'chances of winning the election.

The bulk of Swapo's support is to be
found amongst the peasantryof Ovarnbo
land. Anyone who is familiar with peas
ants, whether from Namibiaor Poland or
Afghanistan or anywhereelse, knowsthat
.they are usually ill-educated, reactionary
, (orat best conservative), ethnocentric(and
thus intolerant of outsiders) and have a
cruel streakalthoughtheycanbeextremely
hospitable and generous to outsiders.

Democracyand humanrights are con
cepts which havelittlemeaningespecially
withregards to outsiders.

Political tensions in Ovamboland are
usually found between chiefs and com-.
moners and betweendie various Ovambo
subgroups (sharply differentiatedby dia
lect) over the questions of land.

The fact that it is mainly Coloureds,
Damaras, Hereros and a few intellectuals
who are being bumped off, will evoke

, 'little sympathy from the masses and will'
not influence the vote appreciably.

Certainly, the behaviour of Koevoet
and the SADF over the years will have
effectively delivered up the Ovamboland
vote to Swapo. '

Unfortunately, once again, it is not
possible to discusstheseproblemsopenly,
which exist although denied, withoutbeing
labelled or even harassed.

It is Slidto think that individuals with
these peasant mentalitieshavemanagedto
gather for themselves power which they
areusing arbitrarily.The facesmaychange
but the repressive system remains. It all
serves to,make me uneasy about the fu
ture...

Gesigte verander

Observer van Kimberley skryf:
There are two points I would like to make
aboutyour articleon Swapo'stroublesWhich
you highlight in last week's paper.

Firstly, at leastyoureditor is honest enough
to admit that no questionswere asked about
thedeathof detaineeswhentheyshouldhave

, been'done.Therewas indeeda conspiracyof
silence by academics, journalists,etc of the
left when it came to Swapo.

One simply did not criticise a liberation
movement. It could do no wrong. Anyone
who did raise any questions was immedi
atelylabelledas a stoogeorreactionary.This
didnotapply toquestionsaboutthedetainees
only butalso theproblemoftribalismwithin
Swapo.This bringsme tomysecondpoint I
doubtwhetherthestoriesofdeathand torture

MENINGS'

Bevrydie mense

Gerrlt Brand van Pretoria skryf:
As gereelde leservan Vrye Weekblad het ek
met grootongelukkigheidBrolloksseaan
valle op dieNG Kerkin die uitgawevan 22
September gelees.

, Soosbaieandermaakhy diefoutom die
Kerkbode as kerkbeleid te beskou. In
werklikheid word die Kerkbode deur 'n
konserwatiewe groep in die NG Kerk be
heer.
. Verskeie predikante skryf persoonlike
menings daarin, onder andere dr Willem
Nicol watal in die tydskrif die regering oor
hullegewelddadigheidgekritiseerhet.Slegs .
stukke wat deur die algemene sinode
goedgekeur is, kan as amptelike NG Kerk
beleid beskou word.

'n Voorbeeld hiervan is diekerkseverkla
ring dat apartheid 'n sonde is, en hulle
eerlike belydenisvan skuld tenopsigte van
hul rol in die totstandkomingdaarvan.

Die aanvalop profJohan Heyns is ook
onbillik. Hywas saarn met BiskopTutu by
samesprekinge met min Vlok, wat- tot die
vrylating vanhonderde politiekegevangenes from stomachcomplaints.Rev N Rannzwa,

Rev OT Malindif and Tshifiwa Maurnelagelei het, betrokke. Hy het ook onlangs in
die Kaap 'n baie belangrike versoeningsrol havebeen seeninhospitalsafter their arrests.
tenopsigtevandiewettigingvanvreedsame I am concerned about the state of their
protesoptogte gespeel. " health,and respectfullyseek assurances that

Hierdieis alles feitewat die bevooroor- 'they, andall others named above, are not'
deelde lefties gerieflikheidshalwe ignoreer,' being subjected to torture or ill-treatment
DaarisbaiesakewaaroorekookmetdieNG _ while in securitypolice custody.
Kerkverskil.Sogloekdatdiekerkaktiefby I also, with respect, urge that they be
die strugglebetrokke moet raak en ook dat grantedimmediate access to legalcounsel, to
die drie NGKerkeverening moetword. Dit visits from theirfamiliesand to independant
is egter kinderagtig en uiters oordrewe om medical treatment. I also, still with respect,
na die NG Kerk as "die NP in gebed" te ' , call for their immediate and unconditional
verwys. release if they are not to be brought to trial

promptly and fairly on recognizably crimi
nal charges.

,Thank you, Your Excellency, for taking
the time to read my letter. I appeal to your
compassion on behalf of the above-named
detainees,and Ieagerlyawaityourresponse.Eleanor Punkay van ChIcago skryf .

aan Adrlaan Vlok:
I write to expressiny concern at reports of,
arrestsof churchworkers and others'in the
nominally independant "homeland" ofVenda
in late July and early August 1989.

A number of members of the Northern
Transvaal EcumenicalConfessing Fellow
ship are reported to have been arrested.
They include Lutheran pastors Rev OT
Malindi,RevMP Phosiwa,RevNRannzwa
andRevWilliamSihlangu,as wellaschurch
workersandmember JG Lidovho,Christo
pher T Luvhani,MP Mphaphuli, Solomon
Tshitangano, Tshifhiwa Maumela, Edward

.Malindi, Aifheli Mukwevho, Patson
Mukwevho, Tshilidzi Mmbadi, David
Nphigalale, Bethuel Mulaudzi,Phanuel
Mutobvu, David Netshivhale, Michael Nevari,
George Phadagi, Robert T Ratshitanga,
Charles M Tshitangano and Frederick T
Dau. I respectfullyask for reasonsfor their
detentionand details of their whereabouts.

MP Mpharnuli is reportedly suffering'

.-

Die besoek .van 'n groep vooraanstaande Afri
kaanssprekende meningsvormers aan Landen vir
'n gesprekmet die ANC is 'n positiewe verwikke
ling.'

Onskannet hoop dat dit nie die laaste besoek
van die aard.is nie. '

Miskien is die besoek 'n les vir die Broeder
bond: 'n mens kan deesdae maar in die openbaar
metdieANCpraat.Dis netdiernilitantever-regses
wat nog dinkjy is 'n verraaier.

Omdie waarheid te se, dit is belangrik dat daar
nou in die openbaar, en nie in die geheirn nie,
gesprekkegevoer word. ' ,

Onshoop ookdie FW de Klerk-regering luister
onbevange' na die verslae wat die naweek se
gesprekvoerders vir hulle teruggebring het,

S6 se hulle:

Praat met die ANC

,I

Tuislande

Ons wens di;Demokratiese Party sterkte toe met
huleerstekongreswatdie naweekin Durbangehou
word. '

Onshoopditsal duidelikopdie kongres uitkom
datdie party nou baie meeraktief salmoet wordin
watons ashulenigste taaksien:die slaan van bnle
tussendie parlementereen.buite-parlementere po
litiek;die inbring van die politiek van die massas
na die wit praathuis in Kaapstad. '

Die nuwe, losser atmosfeer wat deur die ver
skuiwing in Tuynhuismeegebringis, moet deeglik
benutword.Dietyd vir openlikeskakeling metdie
brei! demokratiesebeweging,die African National
Congress en ander groepe het nou aangebreek.

Ons hoop nie te veel emosie en energie gaan
gemorsword op die kwessievan wie die DP meet
lei nie.

'Ditlykvir onsof dit heelternal sin maakctat met
die'troikavanDeBeer,Malan enWorrallvoortgegaan
word.' ,

.Elkeenvandie <me hettogmaar 'n eie"constitu
ency"; en savervoelal driedie(nogaluiteenlopende)
groepehulle heel tuis binnedie DP.

Die DP het onder die troikauitstekend gevaar.
Waaromnou daaraan karring?

Die Dl'-kongres

,,'

Dieaankondiging deur die rnilitere regeerdervan
Transkeidat 'nreferendumgehou gaan wordom te
hoorof die mense van die tuisland weer by Suid
Afrika ingelyf wil word, is te verwelkom.

Dit is net dieregering in Pretoria en stamge
bonde elemente in van die tuislande wat glo die
gebiede is nie volwaardig deel van Suid-Afrika
nie.

\ Soosons nou van kleinapartheid ontslaeraak,
behoortons groot apartheidook aan te pale

Ons glo die tuislande, "onafhanklik"of nie, is
deelvaneen Suid-Afrika. Onskan net hoopdatdie
Sebe'sen Mangope's ook tot hul sinne sal komen
die valse vertoon sal staak.

Tuislandemaak geenpolitieke of ekonomiese
sin nie.

"Apartheid is indie laastevyfjaar van sy tragiese en
perverse bestaan," - Jan Steyn, voorsitter van die
Stedelike Stigting.
"Die grondslag van ons regstelsel maak juis nie

. voldoende voOrsiening daarvoor datLuk 6:31nagekorn
word nie. Daardie selfde regstelsel het gelei tot die
gedwonge verskuiwing vansowat3,5 miljoengekleur
desinSuid-Afrika (sgoorskotmense in blankegebiede),
17miljoenpasboek-oortredings sedert die beginvan
die eeu, gedwonge klassifikasievan mense volgens
arbitrere kriteria rakende velkleur en die krul van
binnebeenhare, polisie moesdienog 'warm'kooigoed
vanmoontlikeoortredersvanart 16van dieOntugwet
deursoek, ensovoorts." - Prof AJ Venter van die
Departement Politieke Studies, RAU.
"In Kaapstad ry ons allankal saarn bus." - Patrick
Cloete, bruin operasanger wat verbied is om op 'n '
"blanke" bus in Roodepoort te ry.
"Soos ek vir mykinders vanJanvan Riebeeckvertel
het,vertelek hulle nou ookvan luitenant Rockman."
- GarethMars, 'n inwoner vanMitchell's Plain, indie
verhoOr van twee polisie-offisiere, ,

~.l
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,.Aankondiging:;

bou.
Noukomonsdroomsaam verder.
Generaal Bantu Holomisa ontperk

die ANC in Transkei (hy het juis
twee weke gelede die ANC in Lon
den gaan ontmoet). Die ANC gee 'n
ondememing dat geen militere
aktiwiteite uit Lusaka gevoersal word .
nie, en die politieke leierskap ver
huis van Lusaka af na Urntata,

Nelson word vrygelaat, maar so
half met die verstandhouding dat hy
via Transkei huis toe sal kom,
* Deesdae is enigiets ook moontlik.
Maar dis duidelik dat ons weer van
die jong Bantu gaan hoor,

Vertrou die
Hollanders

.Hiermee word kennis gegee dat
Brolloks van sy dienste onthef is.

Brolloks het verlede week aan
die hand van 'n telefoonoproep
berig dat ministers Sam de Beer
en Dawie de Villiers saam met die
sakeman Albert Verrnaas in 'n
Pretoriase restaurant geeet het,

Intussen het 'n mnr Terreblan
che Vrye Wel<~!Jlad geskakel en
gese dit was nie Vermaas nie, '
maar hy self war die ministers
onthaal het,.' Miskien lyk hy 'n:
bietjie na Vermaas, maar eintlik
is hy 'n ou vriend van die twee
ministers.:Die Hollanders is lank in die land.Jy

vang hulle nie maklik uit nie. " . ,VryeWeekblad plaas nie on
ware stories enonverantwoorde-Vir 'n geruime tyd, hoor Brol-

loks, het dosyne mense uit lande- likegerugt~ni~.~aaris~nre:idat
soos Kenia in Nederland aangekom, s~lke soort Inhgt~gbe oor by
hul paspoorte opgeskeur en dan ai';':';; ..die.betrokk~nes ult~eklaar word.

~
' Suid-Afrikaners voorgedoen wat vir. . '.' D~om IS besluit om Br?lloks

apartheid gevlug het. Hulle kry dan ' .summl~r ~eens onprofessionele
vlugtelingstatus en 'n salarissie van ..c J~~dr~g In die pad testeek - sonder
so R900 per maand. . pensloenvoordt;le.

, * . . . Onderhandelingeword tans met
Toe kom die Hollanders dlt agter, 'B'lte al hi di

en stel 'n swart Suid-Afrikaner aan I. rg gevoer om er ie m-.
die I t I' te k D' bnek van volgende week.oor teom e v ug e mge eur. re man D' R dakte

praat elke swart Suid-Afrlkaansetaal... neern. - re e ur

MENINGS

verkrampte enetjie innie Kaap, sien.
En daar korn Beeld Donderdag

met watlykna 'ndwarsklap vir Ebbe.
In 'n hoofartikel onder die, opskrif
"Bla-bla-bla"skryf Beeld onder meer:
"Sekere mense het werklik 'n ob
sessie met ANC-safari's ontwikkel,
As dit nie Dakar is nie, is dit Harare,
Lusaka of Londen."*Sou dit dalkprofessionele jaloesie
wees?

Kom ons droom
Brolloks hoor Nelson Mandela is
besig om 'n huis in Umtata te laat

En waar was Mike?
()En daar bly die Matie-rektor, Mike
I [-de Vries, toe sommer weg van die

ANC-gesprek net omdat dit uitgelek
• hetdathullegaanpraat. Die man wat

vroeer vanjaar nog gese het ontmoe
tings tussen van sy studente en die .
ANC het 'die universiteit se beeld
geskaad en kan lei tot geldelike ver-
liese. . :
.*Te lank 'nBreedergewees. Die lot
"doen mos graag good in die donker.

Brolloks wonder of Broeders soos
Wimple de Klerk en Pieter de Lange
regtig dink Brolloks hetnooitgeweet
van hul skelm kontak met die ANC

ie?

Is die Kamerade Broeders
dan nou ook usefulidiots?
van die Dakar-gangers as "parvenu's
van die para-politiek" wat met "in
stigeerders van 'n terroriste-oorlog
gaan onderhandel". Die h~gs~ lof
vir sulke besoeke, skryf Die BUlger,
sal seker van die Kremlin kom wat
die mense sal aanprys in effe meer
subtiele taal as Lenin met sy "useful

\Bla-bla-bla?
Maar o wee, dit lyk ofdaar dalk
onenigheid in die geledere van die
Nasionale Pers kan wees.
i Beeld is eintlikdie verligte suster
in Johannesburg en Die Buiger die

idiots" .
.*So sal die wiel draai en weer draai.

Dit was darem regtig goeie nuus dat
'n handjievolBrocdcrshul wegoopge
sien het om met die ANC in Londen
te gaan praat. Dit, glo Brolloks, is
hoe ons in die land gaan vordering
rnaak; almal moet met almal praat.

Daar was goeiemenseby: Wimpie
de Klerk, Willie Esterhuizen, Sampie
Terreblanche en so aan.

En dan was daar natuurlik die
liewe Ebbe Dommisse, nuwe re
dakteurvan Die Buiger. Ditkonhom
net good gedoen het - Brolloks dink:
lankal hy het 'n leemte in sy opvoe
ding gehad.

Maar daar sit 'n duiweltjie op

'0.
~.

Brolloks se skouer. En hy hou voldat
Brolloks lesers moet herinner aan

.wat die einste Ebbe en sy kollegas se
gifpenne oor kontak met die ANC
gese het.

Van die spotprente wat Die Buiger
en Beeld tydens die Dakar-besoek
geplaas het, staan hier langsaan.

In Julie 1987 skryf Die Buiger

Die Groot Grondboon en Skoon Administrasie
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Oswald is buite homself, hy 'giggel
tussen die papawers, en skater tussen
die renonkels. Of dit van lekkerkry
of van histerie is, weet Egbertus nie.
Maar dit gaan oor die vreemde hoge
siele wat nou skielik met die ANC
kerjakker, Madame se rswaer Dr
Bewimpeld de Klerk kom my nou
heeltemal verward voor. Die kerel
rits van party na party, van ideologie
na ideologie, van strategie tot strate
gie, Van NP tot ANC. Waar sal dit
alles einding? En met Die Burger-j.
connection op die trippie wonder 'n .
mens of die Partyse skoothondjie
publikasies nou almal opdrag gekry
hetomradikaal te word. Sal DieBur
er ooit weer dieselfde kan wees?

Helaas, seker maar. Die vreemdste
naam wat genoem is in verb and met
die kruistog na Londen was die van
'n bekende Stellenbos§.~beiligeDe
Vries-koei. Maar waf eers gelyk het

""'n sapppige stukkie huigelary is
nou die nek ingeslaan deur die goeie
professor se verontwaardige ontken
ning dat hy hom met sulke gedoentes
sal bemoei.

Kom nou, Professor, dis mooi dat
julIe uit julle doppe wil breek: 'n
breer horison het nog niemand skade
aangedoennie.Selfs nie 'n akademikus
nie. Kyk"'"'maar net na Madame se
man se ouboot: ons ken hom as 'n
vurige eksponent v~n die politieke
eierdans, 'n tripper van die light
fantastic; maar om te toyi-toyi met
Tambo is 'n reuse treevirdie mensdom.
Tyd vir 'n rympie:

President verrimpeld
skrik hom besimpeld
vir Ouboet bewimpeld
se kuier;
wat Willem I by die ANC doen
wil Willem II graag meedoen '

.~aar tiefs agter Madame se sluier

.Oswald skater

. sy mooi verstaan het dat daar gewys
word na Sir Helen, Suid-Afrika se
nuutste ridder. Op haar besondere
wyse het Moeder darem toe tog 'n .

. audience met die Monarg bekom,
Haar indrukkke van die koningin is
tipies: "Lyk vir my na 'n gawe vrou,
maar is :nbiejtie van 'n social climber."

Sir Helen

-oor 'n handves vir menseregle word
dus ten sterkste deur hierdie blad
gekritiseer, en daar word bygevoeg
dat die christelike kultuur in Suid
Afrika permanentdeur so 'nhandves
vemietig sal word. Kan julle dit glo?
Glo julle dit? Brooders, hoe het ek
dit nou met julIe?

Egbertus wonder net so effens in
die stiIligheid of Die Kerkblad ewe
harstogtelik uitgevaar het oor dinge
soos aanhouding sonder verhoor,
verbod op protes en vergaderings,
ongelyke regspleging,ontkenningvan
'n bestaansloon aan swartmense,
reservering van al die lekker joppies '
vir witmense, die misgunning van 'n
gesinslewe aan swartmense wat in
stede werk, die verskuiwing van
miljoene mense van hul tuistes na 'n
plek wat die witmense beter pas, die
metodes waarop die verskuiwing
uitgevoer is, die marteling en sterftes
in aanhouding, die minderwaardige
opvoeding en opleiding vir swart
mense, die ontsegging van politieke
mag en selfs 'n stemreg aan enigeen .
wat nie wit is nie.

Het hierdie dinge julle dan min
der gepla as dinge soos 'n waarborg
van vrede, vryheid, geregtigheid en
gelykheid?

. Miesies Klaagvoort is toe ook Inge
land toe om te kyk of sy nie dalk 'n
ridderskap kanlosslaan nie. Moeder
is natuurlik saam om te chaperone,
jy weet mos nooit of daar dalk 'n los
ltalianer op Picadilly Circus rond
loop nie. Diekoeksistergilde het juis "
so 'n mooi poskaartjie van die Chang
ing of the Guard van Madame de
Klerk ontvang toe sy en die leier van
die NP destyds gaan kyk het of dit
werklik so boos is in die buiteland.

Moeder meen hulle het gegaan
om 'n biejite in te haa! op Suid

'Afrikaanse nuus op TV. Nou wi!
Moedernet royaltyontmoeten Miesies
K wil gaan iuloer by die prins, of dan .
ten minste by die Eiffeltoring. Toe
Moeder by die paleis na die koning
vemeem, word sy glo meegedeel
"her majesty is to Helen gone". Vit
eraard was Moeder.diepgeskole, totdat

Bloothumanisties

in die townships doodgeskiet het;
wat lasterlike smeerveldtogte teen
onskuldige mense en organisasies
bedryf; en wat die cheek het om aan
te voer dat die land se howe geen
seggenskap oor die weerrnag het nie,
Sou julIe dink die Cape Times skryf
'n inleidingartikel oor enige van hierdie
aspekte van die"weermag?

Nee, vrinde, is julIe nou laf; die
koerant se hart word geknel deur die
feit dat die weermag 'n nuwe saluut
ingevoer het wat so wegbreek van
tradisies. Dis imrners nie iets wat
onaangeroer gelaat kan word in jou
inleidingskolom nie. 'n Koerant moet
tog veg vir wat reg is.

Dit Iyk nou seker vir julle of
Egbertus 'n bietjie media-bashing
doen, Nou ja, die establishement
pers verdien so 'n paar klappe van
tyd tot tyd.

Egbert~~KIaagvoort .

Maar die sappigste brokkie van die
maand kom sekerlik uit die mond
van Die Kerkblad, mondstukvan die

. Gereformeerde Kerk. Seg die broe
der: menseregte is 'n euwel; dit is
onBybels en onchristelik. Dit is
verkeerdom vryheid,sekuriteit,vr~
gelykheid en geregtigheid voor tel
staan, want hierdie dinge is bloot
humanisties.

Die Regskommisie se voo~telle

..

het aangebreek om meneer Mandela
van sy afsondering te bevry". As die
vermetelheidnie so 'n galsterigesmaak
gelaat het nie, sou 'n mens meer
geredelik die koerant wou geluk wens
dat hy daremuiteindelik, soos agteros,
in die kraal beland het. Party van ons
dink maar net stadiger as ander.

Dan is daar nog daardie getroue
Kaapse koerant wat so buigsaam met
die waarheid tewerk kan gaan.
Waarom 'n goeie storie met die
waarheid gaan beswadder? skyn
dikwels die leuse te wees. Die koe
rant het nou 'n nuwe aanhanger van
Anglo American geword omdat die
se bestureridedirekteur sulke vleiende
woorde oorMadame. se man
kwytgeraak het en sommer die ANC
'n dwarsklap toegeken het, ,

Nee wat,kollegas, ons is niealmal
so dom datonsvergeet hetvan dekades
se gifen nyd wat julIe teenoor Anglo
uitgebraak het omdat hulle die Progs
ondersteun het nie. Dit moet darem
seker snoesig wees, al die bewon- .

"deraars wat so saam-saam vir FW 'n
leans wil gee. '

, Van Kaapse koerante gepraat, die
Engelstalige koorante bly nie ver
agterwanneerditk(lm byoe tooknyp,
vir die Suid-Afrikaanse werklikhede
nie. In 'n tyd wanner die helfte van
die land brand en die ander helfie
oortrek word met opmarste wat met

. 'n sprinkaanplaag vergelyk kanword,
publiseer die Cape Times
hoofopskrifte soos "Bumper tourist
season" en "WP must win", terwyl'n
vreedsame optog van 40 000 mense .
in 'n klein plekkie soos Oos-Londen
'n versteekte beriggie op bladsy drie
toegeken word. Wat die oe nie sien
nie, treur die hart nie oor nie, of hoe
brothers? En waarom sal 'n mens nou
die establishment se bootjie op sy
rustige water gaan rondpluk; jy weet
nooit of jy dalk vir iemand in 'n
magspOsisie aanstoot gee nie.

'n Inleidingsartikel in die koerant
wat die koek moet vat, is een oor die
weermag wat 'n week of wat gelede
verskyn het. Ons praat van 'n weer
mag wat 'n leidende rol in destabili
sasie in buurstate gespeel het; wat 'n
grens-oorlog 500 kilometer binne
die grense van 'n soewereine staat
bedryf het; wat sy eie landsburgers .

Skoothondjie

VRINDE, 'n gedagte het by Miesies
Klaagvoort posgevat Disnie die eerste
maa! nie, moot ek byvoeg: daar was
die keer toe korrupsie hoogty gevier
het in die Koeksistergilde en die
kragdadige Klaagvoortvoorgestelhet
dat die belhamels in ware koeksis
tertradisie gevleg word.. Sommige
van die dames is nog steeds erg
verstrengeI.

Die nuwe gedagte is dat Madame
de Klerk se man geen woord gerep
het oor Skoon Administrasie nie,
Kyk, seg Miesies K, as daaral ooit 'n
tydsgewrig in ons geskiedenis was
waar skoon administrasie voor gestel
moet word, dan is dit juis nou,

Sou onse Groot Grondboon die
ideaal van Skoon Administrasieas 'n .
onbegonne taak beskou? Of dalk is
dit bloot net nie 'n ideaa! nie, ne?

Moeder se die regering en sy
trawante raak nou bedrewe in die
weerlig-politiek, Dit het niks te doen
met die spoed waarteendinge uitgerig
word nie, want ons kan darem almal
sien dat die ossewa se meule steeds
stadig draai, wat nog orwt sou wees
as dit deeglik gemaal het. Maar nou
ja, you can't have everything.

Nee, die weerlig-politiekgaan cor
die gevurkte tong waarrnee dinge
gese word. Tot sy onsteltenis moes
Madame se man agterkom dat die
volk hom uitgevanghet met sy gekon
kel met statistiek: KP-syfers word
ipgespan om sy regse gedagtes te
ondersteun, en DP-syfers kom han
dig, te pas wanneer hy die dag in 'n
effens verligte stemming wakker
word.

Maar dis die NP se skoothondjie,
daardie vreeslose dagblaaie, wat 'n
nuwe dimensie gee aan die gevurkte
tong-gedagte. Najare van skuim om
die mond cor enige gedagtes links
van Verwoord, en smalende en
neerhalende verwysings na swart
politieke leiers wat in die tronke
krepeer, het daardie kampvegter vir
menseregte, die Vloksblad, nou 'n
ander rokkie gaan aaantrek: .

Nou verbindhierdie blaadjiehom
"ten volle met diegene wat se die tyd
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MODE

Die lokaas laat die liefdesvure weer opvlam
Tweede Wereldoorlog het die
lyfgordel gewildgeraak.Diebuuste
lyf, wat in 1920 ontwerpis, het met
die aanvang van die "NewLook" in
1947 'nbelangriker rol begin speel,
net om later deur die feministe van

. die sestigerjare verbrand te word.
Sykouse is nog 'n grootuitvinding

van die sestigerjare.Hoewelsykouse
en kousbande ongetwyfeldaantrek
liker is (vra enige man), is dit on
prakties en ingewikkeld in verge
lyking met die gerieflikheid van
kousbroekies.

In 1979 het die buustelyf weer
mode geword.

Dit wil voorkom of die rietskraal
voorkoms van die afgelope twee

,dekades tog deur 'nvrouliker,ronder
voorkoms vervang word.Tot 'n paar
jaar gelede moes vroue met groot
borste hul bra's deur outydsekorset
makers laat verstel.Vandagis dit nie
ongewoon om groottes van tot 42D
op winkelrakke te vind nie.En, soos
in die vyftigerjare, maak minder
vooruitstrewende vroue vandag
gebruik van "falsies" om te vergoed
waar Moeder Natuur hulleingedoen
het. - AFP

Kaal boude was ongetwyfeld "in"
tydensLodewykXVIseheerskappy.
Skrywersvan die tydkonnie genoeg
skryf oor hoe vroue van perde en
swaaie afval nie,

Tydens die FranseRevolusie het
vroue 'neffens slonserigeweergawe
van diekniebroek gedra.Tydens die
Keiserryk het dit in 'n meer luukse-

.kledingstukontwikkel.Dit is eers op
jagtogte envir perdrydoeleindes gedra
en latervir meer spoggerigegeleent
hede, Dit is met kant om die enkels
afgewerk en het "onontbeerlik"
geword- onontbeerlikom dft weg te
steek wat die hoepelrokkevan daar
die tyd nie kon wegsteeknie!
r ,Teen die einde van die 1ge eeu
.was 'n trousseaunievolledig sonder
die onderbroeke nie. Meer gegoede
vroueseonderbroekeis met Engelse
borduursel of .kant van Valencia
versier.

Diekniebroek betgeleidelik korter
geword- totdie broekiesin die twin
tigerjarevan satynmet kantinsetsels
gemaak was.
" Die versmorende korset van die

die 1geeeu is deurCoco Chanel met
kousbande vervang. Net voor die

Tog .wil dit voorkom of daar
tydperke in die geskiedenis was toe
onderklere heeltemal geignoreer is.

ander kledingstukke onder hulle
peplosse gedra nie,

Selfs die barbarehet 'nbydrae tot
die ontwikkeling van onderklere
gelewer. Soos Cecil Saint-Laurent
ditgestelhet: "DieRomeinehethulle
brooke onder hulle mantelsgedra,en

: die barbare hulle mantels oor hulle
broeke,"

Die Venusgordel is deur
kniebroeke vervang. wat "subliga
tus" of "subligaculum" genoem is.
Die. met 'n lap omdie borstegedraai,
het as swemklere gedien - arnper
soos vandag se tweestuk-baaikos
tuums.

Vroue van die meer noordelike
streke moes onderklerevangrowwe,
dik materiaal, wat maar baie krap
perig moosgeweeshet,verduur.Die
ongemaklike onderklere is in die
Middeleeue gedra.

In die 17e eeu het vroue lang
.onderbroeke begindra, Diebroekeis
in landelike Europa tot en met die
aanvangvan dieTweedeWereldoor
log gedra. 'n Vrouliker weergawe
van die lang onderbroekeis aan die
einde van die vorige eeu deur can
can-danseresse gedra.

Jacqueline Claude

. PARYS - Een van die modepers se
gunsteling-cpskrifte deesdae is
"Onderklere is terug". Maar die,'
geskiedenis van die "onnoembare"
kledingstukke bewys dat ditnog nooit
weg was nie.

Baie mensevereenselwig vex-lei
delike vroue-onderklere met die
vrolikevoorkoms vandiedanseresse
by die MoulinRouge aandie einde
van die vorige eeu. Maar 'n Soeme
rieserelil:!f, watuit die jaar 3 000 vC
dateer en by die Louvre uitgestal
word, beeld vroue uit in klere wat
soos vroue-onderklere lyk.

Die Hetiete het 'n duisend jaar
laterdievoorgangers vankortbroeke
ell toe later, langbroekeontwerp.

Romeinsevrouehet drie eeue vC .
die eerste buustelyfies ontwerp - dit
was eintlik maar net 'n stuk lap wat
terondersteuning om dieborstegebind
is. Die Venusgordel het gevolg - dit
was 'n soort korset wat deur die
antiekedigters "thebaitthatrekindles
the flames of love" genoem is.

Griekse vroue was onbewus van
at die ontwikkelings en het geen

Handgeweefde
dhurrles

.(gestreepte
katoensakke) en

silwer
juwellersware van

Nepal, Indle en
. Thailand te koop.

Winkel 68,
The Firs,

Rosebank.
Tel: (011) 880 3566

Max Klager, professor
van Kuns-onderwys van
Heidelberg, Duitsland is'n
bekende kenner op die
gebiedvan kinderkuns en
diekunsvanIiggaamliken
geestelikgestremdes. Hy
gaan een openbare lasing
oor die onderwerp aan
bied. Oil wordaangebied
deur die Centre of Conti
nuing EducationvanWits.
Vir verdereinligting skakel
716-5509/5510

MARK

Die Maretha Maartens
klub vergaderdienaweek
op die aglersitplekvan 'n
Ford om met die lewe te
eksperimenteer

Die Fup-Duck-klub ver
gader hierdie week, mits
die rooiwyn se harlop die
regte plekIe.

TropieseVistenk IeKoop.
Met aile bybehore..
Winskoop leen slegs
R100. Skakel Donsie
(011) 8362151
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Kuns, die kind en die
gestremde

GEBEURE

dersteuning- en in
ligtingsdiens vir mishan
deldeen verkragtevroue.
Ons bied ook werkswin
kels en opleidingspro
gramme aan oor geweld
teen vroue. Bel POWA vir
verdereinligting (011) 642
4345

Woensdag 11 Oktober. U
worduitgenooi omuweg
neemete om 1 nm na die
USIS-Ouditorium, 3e
vloer African Life-gebou,
Commissionerstraal111,
Johannesburg te bring vir
'n reeks middaguurvideo's
oor Amerikaanse Letter
kunde. Die tweedevideo
isgetiteldSong From the
Heart en handel oor die
lewevan Edith Wharton

POWA(PeopleOpposing
Women Abuse) is 'n on-

SpesialeAanbod:
Stoomskoonmaak van
Tapyte en Sloffeersei.
Laal jou drie slaapka
mers,sitkamer, eetkamer
en gang of ses stuk
sitkamerstel professio
neel diepstoomskoonge
maak word vir net R55.
Plus gratis vlekverwyde
raar en reukverWeerder.
Skakel: (011) 7240784

Oos-Londen (0431)
27713,
Port Elizabeth (041) 56
1483.
Pretoria (012) 320 2230
Alice (w).
Johannesburg (011) 614
8106Neil (h)
ofgaan na dieMetodiste
kerk, Pritchardstraat 79 .
op Dinsdae van 4.30 nm
tot7.00nm

Naam:- '!!

Adres: _

Tjek/poswissel ingesluit virR6Q130

---------

..·Vfye\\eekblad

KersfeeskantoorparMjie

Moenie [ou gewilde
strokieskarakters misloop nie!

Vir A60 (AVB ingesluit) m
kry jyVrye Weekblad 12

maande lank, en vir A30 (AVB
ingeluit) 6maande lank, Stuur
aan Posbus 42637 Fordsburg

2033. .

Verkieslik drie tot vier
slaapkamers. Bel Des
mondby782-6001

met 'nyerskil
Ons sal alles reel 
busvervoer na 'n lieflike
landelike kroeg met fan
tastiese kos, drank. rnu
siek en pryse. Bel Mark
ham(011)794-1792

DienspligAdviesdiens.
Vir gratis en onalhanklike
advies op enige navrae
oordiensplig. Skakel:
Durban (031) 301 5663
Richard (w),
Pietermaritzburg (0331)
944079Mark (h),
Kaapstad(021) 6891194
(5.30nm lot7.30nm),

. Grahamstad (0461)
26067Rudi (h),

·DIENSTE

Benodig: Huis te huurin
die omgewing van RAU
vanaf Januarie 1990.

WOONPLEK

Kamer beskikbaar inhuis
walgrensaan Westdene
dam. Vanaf 1 November.
R300 per maand.Koniak
Theresa (011) .838
6507(w) of726-2285(h)·

Benodig: . Goedkaop
vakansieverblyf inofnaby
Kaapstad gedureride
Kersvakansie (een week
tot tiendae). Bel Gwynne
(011)8362151

Aandag Vroulike
Graduandi

Ons soek mense met 'n
graad in sosiologie of
sielkunde watindeellydse
indiepteonderhoudvoer
ing vir 'n verbruikers-na
vorsingsagentskap bel
langste!.
Skake1883-4242

HELP OM VERLORE
ENERGIE TERUG TE PLAAS
OEUA DIE VOEOINGS
VITAMINES WAT VIR
NORMALE L1GGAAMLIKE
FUNKSIES VEREIS WORD, TE
VERVANG .

Redaksionele
Assistent

Aansoeke word
ingewag vir 'n

dinamiese persoon
om dieredaksie

vanVrye Weekblad
bytestaan met:
Administrasie

Produksiebeplanning
Sirkulasiebestuur

enpromosies
Salaris

onderhandelbaar
Skakel Mania
Eager by 836

2151 virverdere
inligting.

WERK

dinge nie meer soos
vroeernie- nou wat nou?

Die BleskoPPe teen Apart
heid se hoe isditdan dat
die Blink Bleskop. se
beetieoor diewatermoel
gaan om met sy eie
mense te praat?

PERSOONLIK

NORMAN Bel asseblief
vir Gwynne (011 836
2151) i.v.m vakansiever
blyf. Ek het jou nommer
verloor

Die Vroue teen Ver
drukking sa daarissteeds
tirannie in die soge
nilamde demokrasil

Die Takharevir Vredesa
genoeg is heeltemal te
min

StuurR20 (AVBingesluil) vir30 kapsules,saam
metdie koepon hieronder, aan: EMCOR,

=-==---':::::::::-__...JiU' Posbus582, Milncrtoi17435. Tel (021) 551-4360

r:a:=.=.=.=.=..=..=.=.=..=.=.=.=.=.=.=.=..=..~I
I Adres: ~ :................... I
I : : ,................................................................................................ I
I Poskode: I
I Telefoon' I

..L - - ~.=.=.=.=..=..=.=.=.~.=.=.=.~ _';"' J
OOK VERKRYGBAAR BY JOU NAASTE APTEEK

N- Jy Iyk beslisnie 4dae .
ouer as oom Paul nie. 'n
Wonderlike dag, jaar en
lewe· B

i"-
Baltrina - jy's heellemal
reg, hulle maak hierdie

, . 22
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• INTERNASIONAAL

Marcosnou 'Til 'man
van oele 'deugde"

, J " - .

Eksodus '0

verleentheid vir
·Oos-Duitsland

DieVSA geedie nuweDe Klerk-regering negemaandeomapartheidaf
te skat en met geloofwaardige leiers te begin onderhandeI. So nie, sal
weerbesin wordoordiebesluitomverderesanksie-optrede te weerhou-.
Herman Cohen, assistent-minister van buitelandse sake betas met
Afrika, dui aan dat drie stappe van die Suid-Afriakaanse regering
verwag word: Voor die einde van die jaar meet politiekegevangenes
vrygelaat,beperkingeop politiekeorganisasies opgehefen uitgeweke
nes toegelaatwordom naSuid-Afrika terugtekeer;voordieparlement
sitting in Februariemoetbegin wordmetdie voorbereiding van wetge
wing vir die afskaffmgvan apartheid; teendie einde van die sitting in
.Junie aanstaamle jaar moet die wette afgeskaf wees, en dan moet
onderhandelingemet geloofwaardige leiers begin.
Pik Botha, ministervan Buite
landseSake,se in reaksieop die
beoogdeindabawatvirNovem
ber in Parys beplan word Suid
Afrikanerssal hul eie probleme
oplos en sal dit in Suid-Afrika
doen. Volgensberigtesal Suid
Afrikaanse kabinetsministers,
Afrikaner-sakelui, kerklui en op
posisie-politici, sowelasverteen
woordigers van die ~NC, die
UDF, Inkatha en die vakbond
beweging na die indaba - wat
gereel worddeur diemenseregte
stigting France Liberte onder'
leidingvan DanielleMitterrand,
vrou van die Fransestaatshoof-
genooiword.. .
Luit Gregory Rockman getuig in die verhoor van twee polisie
offisiere in die Wynbergsestreekhofhoe lede van die onluspolisiein
Mitchell's Plain "sooswildehondetussendie skare rondgehardloop en
mense voor die voet met knuppels en sambokkeaangevalhet",
AnnemarieKlapper, dogtervan dieministervanWetenOrde,Adriaan
Vlok, versuim om op die toneel te bly of die voorvaI by die naaste

.polisiekantooraan te meld nadat sy 'n swartman raakgeryhet. Volgens
kol Vic Heyns, woordvoerder van die polisie ~ afdeling openbare
betrekkinge,is die voorvalwei laterdie aandby 'n anderpolisiekantoor
aangemeld. . . -

. Die polisie ondersoekdie Sappi-rampin die Oos-Transvaalse Laeveld
wat tonne vis laat vrek het.
Pres Mario Soares van Portugalkomin Suid-Afrikaaan om-sy seun, 
Joao, in die HF Verwoerd-hospltaalfn Pretoria te besoek. Joao het
verlede Dinsdag in 'n vliegongelukby die Unita-hoofkwartier in Suid
Angola emstige beserings opgedoen. . ' .
Oos-Londen stel aile geriewe in die stad, insluitendedie strande, vir
mense van alle rasse oop. Die strande by Gordonsbaai .word ook
oopgestel." . . " , .'
'n Bruin operasanger wataan dieRoodepoortse Eisteddfoddeelneem,
Patrick Cloete, word; verbied om op 'n "blanke" bus van die Roode-
poortse stadsraad te ry. '
'n Optog van die Conscientious Objectors' SupportGroupin Kaapstad
word goedgekeurdeurdie hooflanddros van Kaapstad,WPTheron.
Lionel van der Nest,wat'n swartman buite 'nsnoekerldubinBoksburg
doodgeskiet het.,word in die Randse Hooggeregshof dear regter G .
Gordon tot 'n effektiewevyf jaar gevangenisstraf gevonnis. "
Pastoor Nicky van der Westhuizen, 'ngeloofsgeneser indiecharisma
tiese tradisie, bevestigdat hy van syvrou gaan skei.
Shifty Records eis skadevergoeding van dr Jannie Malan,moderator
van die Suid-Transvaalse sinode vandie NGKerk, wat beweerhet dat
die Voelvry-plaat"sataniese boodskappe" bevatas dit agteruitgespeel
word.Verteenwoordigers van ShiftyhetsaammetMalanna'n agteruit
bandopname van die plaat geluister, en hulle kon geen verskuilde
boodskappe hoor nie.

Suid-Afrika

Genl Manuel Ortega Noriega vanPanamaweerdie tweedestaatsgreep
binne 18maande af. Diepogingvanjunioroffisiereindie weermag om
sy bewind omver te werp,word deurregeringsgesinde soldate.onder-.
druk.
Ondersteuners van Swapo en die DTA raak in Namibia in gevegte
betrokke.Twee mense,een 'n ondersteuner van Swapo en een van die
DTA~ word vermoor.Die geweldworddeurdieleiers van beidepartye
veroordeeI. I

Sen John McCain vandieRepublikeinse Partyse hy waswoedendom
te vemeem dat soldatevan die VSAse Marinierskorps die slagspreuk
"kill, rape, pillage, bum" in hul basieseopleidinggebruik.
Oos-Duitsland kondigaan dat sy burgers nie meer toegelaatsal word
om sonder visums na Tsjeggo-Slowakye te reis nie, en Tsjeggo- .
Slowaakse polisieprobeer Oos-Duitsers keer omdieWes-Duitse ambassade
in Praag binne te gaan.
Sowat 20 000 Oos-Duitsers betooginLeipzigtengunstevandemokra
tiese hervormings en spreek hul steunuit vir pres Mikhail Gorbatsjof
van die Sowjet-Uniese programvan perestroika.
Die Angolese ministervan buitelandse sake,PedroCastrovan Dunern,
waarskudat Kubasyonttrekking vansoldateuitAngolakanstaakasdie
VSA voortgaan om hulp aan Unita te verskaf.. '," 'i)
Die Nederlandse polisieverkoop 'n rekenaarprogram wat ontwerp is'" I
om 'n rekenaarvirusteen te werk watop Vrydagdie dertiendesal begin£p J
om duisende rekenaarprograrnme uit te wis. .,fT
Vader Hugh Bishop, 'n Anglikaanse priester en kampvegter teen
apartheid wat in 1966 deur Jan Smith uit die destydse Rhodesi~

gedeporteer is, sterf op 82-jarigeouderdomin London.
Die Sowjet-regering laatvaar planneom 'nverbodvan 15 maandeop
stakingsin testeI.Stakingsindie Sowjet-UniewordDiedeurwetgewing
g~1 nie.

.Wereld

onderdiplomatiekedrukvanBonnen
na 'n betoging deur 'n paar honderd
Oos-Duitsers, wat toedie ambassade
binnegestorm het.

'nWoordvoerder vir Oos-Duitsland
. sedepartementvanbuitelande sakese
diesituasieinWarskou is "benard" en
"onvoorspelbaar" en OOt samespre
kingsom 'noplossing te probeervind,
beoogword.

Wolfgang Vogel, Oos-Duitsland
seonderhandelaarvirmenseregte, het

.Maandag gese dat Oos-Duitsers wat
in dieambassades skuilniegestrafsal
wordas hullena hullehuise terugkeer
nie, en toegelaat sal, word om in 'n
later stadium te emigreer. Hy se ook
datdie wagtydvansesmaandewathy
vroeer belowe het, dalk verkort kan.
word.

Wes-Duitsland se minister van
buitelandsesake,Hans-Dietrich Gen
scher.wat 'n sleutelrol in die vertrek
van die vlugtelinge gespeel het, is
Saterdagdeurduisende Oos-Duitsers
by dieambassade in Praag toegejuig
toehyhullepersoonlik meegedeelhet
dat alles gereel is vir hulle veilige
vertrek na die Weste.

Die nuwekrisishetveroorsaakdat
GenscherDinsdag 'nbeplandebesoek
aan Luxemburg moes afstel om 'n
vergadering van verskeie Wes-Eu
ropese lande se ministers van buite
landse sake by te woon.

Intussen stroom Oos-Duitsers steeds
Wes-Duitsland deur Hongarye en
Oostenrykbinne.

Die polisiein Munchen se dat nog
amper 'n duisend vlugtelinge sedert
Maandagoggend indiestadaangekom
het,

'n Totaal van 26 OOOvlugtelinge
het tot dusver Wes-Duitsland vanaf
HongaryebereiksedertBoedapestop
10Septembersy grensmetOostenryk'
oopgestelhet. - AFP - .

die geskiedenis herskryfword.
Marcos,72,is verlede Donderdag

in 'nhospitaalinHonolulu dood,waar
hysedertFebruarie1986gewoonhet,

.- toe'nopstandAquino inbewind geplaas
het,

Ondersteuners en selfs eertydse
kritici van Marcos, prys hom nou as
een van die beste leierswat die land
nog gehad het,

'n Groot deel van die pers, wat
amper tot stilswyegedwingis tydens

'Marcos se bewind deur die toemaak
enoomamevankoeranteeriuitsaaige
rieweendie teisterlng vanjoemaliste,
prys nou sy prestasies en steun 'n
begrafnisvir hom opsy tuisdorp.

Tienduisende politieke teenstan
ders is deur Marcostronktoe gestuur
nadathy in 1972krygswetuitgevaar
dig het. Honderdevan hulle is ver
moor,of het bloot verdwyn.

"Niemandis nou in die strate om
geregtigheid virdiedooiesenvermis
tes te cis nie. Niemand skree vir die
terugkeer vandiemiljoene watgeplun
der is nie," skryf die rubriekskrywer
SheilahCoronelin die ManilaTimes.

"Dit word beskryf as 'n edele
uitlhukking vanFillipynse meegevoeI.
Maardaar is ook iets tragies aan di6
vergeetagtigheid. Want as ons ver
geet \van die gruweldade en oor
dadighede van die verlede, bestaan
daar die gevaar OOt ons dit weer kan
beleef," se sy. - AFP

. afgekondig.
Maardieverbod om syoorblyfsels

hierlleen tebring, blyvir 'n onbepaalde
tyd staan,

"Sy bewind het ons land veran
der. HISe hy dit verander het, laat ek
viranderen uiteindelik virdiegeskie
denis om te beskryf,"se sy.

Indie vertoonvan sirnpatiemet'n
ou man. wat lit ballingskap gesterf
bet,worddieprobleme wathy agter
gelaat bet - korrupsie, skuld, mili
tere gruweldade, kommunistiesein
sypeling - nou vergeet en dit lyk of

VATlKAAN- 'n Hartstogtelike liefdesbriefwat deurHenryvm geskryf
is aanAnne Boleyn, wie se huwelikmet die koningveroorsaak het OOt
Engeland metdie Vatikaan gebreuken dieAnglikaanseKerk gestig het,
is die week aan die Aartsbiskop van Kantelberg, dr Robert Runcie,
gewys.

Die brief, wat in 1527 geskryf is, is een van die skatte wilt in die
Vatikaanse geheime argiewebewaarword. _

"Ek beloweom jou as my enigsteminnaar te neem en aile ander te
verwerp, ver uit mygedagtesen my hart,en om net jou te dien," het die
koning geskryf. . .

NogeenvandieVatikaan se geskiedkundigedokumenteis 'n aansoek
deur Engelan4se Lords om 'n egskeiding vir Henry sodathy met Anne
kon trou. Toe die pous weier, het die koning die Kerk van Engeland
gestig, met homselfas die hoof daarvan. - AFP .

MANILA - Ferdinand Marcos se
dood omhul nou sy nagedagtenis in
'n sagte sluier.

Die bloedvergieting, tirannie en
plundery gedurendesy bewind van
20 jaar, het klaarblyklik nou plek
gemaak vir 'n kollektiewe geheue
verlies en hy word as 'n man van
vredeenveleanderdeugde uitgebeeld

Selfs pres Corazon Aquino, wat
hom vroeer as die verpersoonliking
van boosheidbeskryfhet,het'n soort
van huldeblyk aan hom gelewer en
ook 'n amptelike tydperk van rou

OOS-BERLYN - Wat 'n trotse dag
vir die Duitse Demokratiese Repu
bliek moes wees, het die land se
dag van vernedering geword.

Oos-Duitslandismore(Saterdag)
.veertig jaar oud.

Die land is in s6 'n ernstige ver
leentheid oordie tienduisende vlugte
linge wat die laaste weke na Wes
Duitslandgevlughet,dathy Dinsdag
die laastedeurvirvlugtelingegesluit
betdeurreise <leur burgers naTsjeggo
Siowakye te verbied.

Die vlugteling-probleem, die . Diemeeste vandienuweaankome-
grootsteeksodussedertdie Berlynse linge in Warskou het oornag per
muurin 1961opgerigis, is nieal nie. motor of treinvan Oos-Duitslandna
'n Nie-amptelike hervormingsbewe- Pole gereis..
ging is besig om in die tot hiertoe In Moskouseergsteaanval sedert
monolitiese Kommunistiese Party pos die vlugteling-krisis begin het, het
te vat. Pravda Bonndaarvan beskuldigOOt

Politieke en ekonomiese her- hy "normalediplomatieke werkinge"
vorminglamdieenigste rede waarom skend deur die Oos-Duitsers in sy
Oos-Duitsland naas Wes-Duitsland ambassadesinPraagenWarskoutoe
bestaan, ondermyn. te laat.

Die vlugteling-krisis is lank nie Die koerantse Wes-Duitsland se
. verby nie. . • . houding kan !'alles wat positief is,

Wes-Duitslandbervroeer dieweek aIles wat al vermag is om verhou-
sy ambassade in Praag vir Oos- dinge tussen die twee Duitslandete
Duitse vlugtelinge gesluit, terwyl4 .verbeter, skend",
000 vlugtelinge - angstigom na die Dit hetBonndaarvoorgekritiseer
Weste te ontsnap - reeds in die dat hy "inmeng in Oos-Duitslandse
ambassadeskuil. . binnelandse aangeleenthede", maar

Intussen bet Pravda,die Sowjet- . Oos-Duitslandop die skouergeklop
Uniese amptelike koerant,Bonnerg dathyalles insyverrnoe doenomdie
gekritiseer oordieuittog na dieWeste probleem diehoofte bieddeurvlugte-
en die regering daarvan beskuldig lingeuitPraag enWarskoutoe telaat
dat sy "uitdagende houding" dreig om met· spesiale treine deur Oos-
om sentraal-Europa te destabiliseer. Duitsland na die Weste te reis.

Die 4 000 vlugtelinge wat die 'n Woordvoordervir Rusland se
ambassade in Praag volpak, het departement van buitelandse sake,
daarheen gestroomnadat die onge-' Vadim Perfiliev, was versigtiger in
veer 6 000 Oos-Duitsers wat weke sy kommentaartoe hy gese het die
opdieambassade-gronde uitgekamp probleemis wesenlikOos-Duitsland
het, Sondagna 'n nuwelewein Wes- . s'n en moet deurhulle opgelos word.
Duitsland vertrek het. In Leipzig,10die suide van Oos-

In Warskouskuilnog300vlugte- Duitsland, hetongeveer10 ()()() mense
linge in skuilplekke in die stad watDinsdag betoog vir vinniger her-
geskep is na die Wes-Duitse ambas- vormings in die land.
sade geweierhet dat hulledaar tuis- Ten rninste vyfbetogersis beseer
gaan, toehuUemetdiepolisieslaagsgeraak

Wes-Duitseamptenare registreer .... het.Gevegtehet uitgebreektoebeto-
die vlugtelinge by die skuilplekke gers - sorns soveelas20000- deur'n
wat reeds volgepakstaan van Oos- padblokkade wat deur die polisie
Duitse motors. Daagliks kom daar· opgerig is, gebreek het.
nog motors aan, met meestaljong- GeweldhetookDinsdagin Praag
mense in, waarvanbaiekindershet. uitgebreek toepolisie mensewat by

Amper 'n duisend Oos-Duitsers blokkades om die Wes-Duitse am- .
wat in die ambassade in Warskou bassade versamelhet, met knuppels
geskuil het, het Sondagper trein na bygedam het.
Wes-Duitslandvertrek. Die blokkadesis later verwyder

}
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Duinkerken in die see ingejaag he t,
het hulle propaganda-rnasjinerie die
gebeure net so omgeswaai e n vertel
van die groo tste ontrekkingsopera
sie in die geskiedenis. Hu lle het dit 'n
heldedaad ge maak dat so baie troepe
so vinnig oor die Engelse kanaal
vervoer is.

Vanclag doen hulle dit nog.Al kry
hul sportspanne of sportsterre ookn
afgedankste loesing skryf hulle eer
der van 'n "glorious defeat".

seisoen met 'n stelsel te begin en
danaan die einde weer te verander
nie. Deur 'n Raadsbesluit hoef die
OP nou niemeer teenWes-Transvaal I

uit te spee l om A-liga-status nie .
Albei is in die A-afdeling en Suid
wes is weggelaat.

Maar die W P moes 'n halfeind
stryd teen Wes-Transvaal speel.
En dit het in 'n klug on taard toe die
WP die Weste met 71-9 verpletter
het. Nou lyk dit ofWes-Transvaal
nie in die A-afdeling hoort nie .

Daarby het die wedstryd net
nadele vir die WP ingehou. Hulle
het 'n risiko van besering geloop.
Kobus Burger en Charlie Marais is '
van die veld af, maar gelukkig was
dit nie emstig nie en hulle is more
op hul pos. Dit kon erger gewees

het.
Die ander groot gevaar is dat so

'n weghol-sege die WP 'n vals indruk
van sy!crag kan geeen hul oorgerus
vir die ein dstryd maak . En oorge
rustheid is elke sportman se groo t-
ste vyand. '

Die WP-keurders het ook niks
wys geword nie want hul jongelinge,
Gous en Scriba, het geen vuurdoop
gehad nie want hul was nooit onder ,
druk nie. '

Nou weet mens nie hoe hulle
gaan vaar onder die meedoenlose
druk van 'n eindstryd nie.

Verder het die halfeindstryd al
Noord-Transvaal se spioene mooi '
kans gege om al die WP se taktieke,
bewegings en planne haarfyn te
bestudeer. .

As die WP more verloor, gaan
daar nog baie ongelukkigheid oor
die halfeindstryd tee n Wes 
Transvaal wees. .

ons Suid-Afrikaanse publiek eerder
afbreek as opbou aan ons sporthelde.
Soosnou weer metdie SpringbokSpan.
Demit, ons het die toetsreeks gewen.

Maar luister bietjie en jy hoor: Ja,
maar teen wie het hulle nou eintlik
gespeel en hulle was darem vreeslik
verroes.

Ons sports!crywers hoef nie on
eerlik te wees nie, maar ons kan
vera! by die Britte leer. In die tweede
Wereldoorlog toe Hitler vir hulle by

WP gaan skop.
Hy lees nie net sy de span se spel

korrek nie, maar hy weet ook wat die
teenstaanders gaan doen. En daardie
reuse buitelynskoppe van hom is
genoeg om enige span moedeloos te
maak.

Johan Heunis het natuurlik geen
hulp daar agter nodig nie. Op verde
diging is hy so so lied soos Tafelberg.
En op die aanval het hy 'n skitterende
verstandhouding met Naas.

. Die kombinasie het op menige
driee uitgeloop. Daarteenoor is die
WP bietjie kort aan ervaring.

Die groot vraag is net of Naas
volkome van sy besering hers tel het.
As dit weer net 'n halwe Naas is,
verander die prentjie natuurlik heel
temaal.

Ek vemeem van ' die Kaapse
"spioene" dat die WP 'n plan het met
Naas. Daarvoor is Tiaan Strauss
spesiaal flank toe geskuifom Naas te
bestorm en af te sny van sy agterlyn
soos Rob Louw van ouds so goed
gedoen het. Maar of die plan gaan
werk, sal ons more weet.

Behalwe dat Naas 'n swaargewig
pakhetom hom tebeskerm, is Robert
du Preez 'n groot en sterk skrum
skakel wat nie bang is om slae te
verduur nie. Hy het 'n lang aangee
ook en hy gee net die goeie, skoon
balle vir .Naas ,

Kortom, die hart se WP, maar die
verstand se Naas.

Die seisoen word more op 'n
hoogtepunt afgesluit maar in die af
seisoen sal Suid-Afrika se rugbybase
hard moet werk aan 'n aanvaarbare
Curriebekerstelsel om 'n herhaling
van vanjaar se struweling te voorkom.

Dis mas eenvouding nie reg om 'n

Brian Mitchell, Suld Afrikase grootste sportheld oolt?

By 'n vorige geleentheid was daar
'n heme omclat daar nie eens 'n lid
van die Suid-Afrikaanse Boksbeheer
raad op die lughawe was om hom te
verwelkom nie.

Kyk net hoe het die Australiers
pas hul krieketspan wat Engeland
verinneweer het, terug verwelkom
by die huis. Derduisende mense het
diestratevolgepakomnet'nvlugtige
blik van hul helde te kry.

Dis 'n ding wat my lanka! pla dat

Bok-senterpaar Michael du Plessis
en Faffa Knoetze. Noord -Transvaal
het die Springbok-reserwe, Robert
du Preez, op skrumskakel,

Hy is eintlik 'n Springbok sonder
kleure want hy was vanjaar bitter .
naby aan die Springbokspan en die
beste skrumskakel in die land .

Waar die groot verskil inkom is
by die ervaring in die sleutelposi
sies . Teenoor Naas speel die green
tjie in die WP-span, Riaan Gous.

Dis maar sy derde Curriebeker
wedstryd en boonop is dit die eind
stryd,

Riaan sal agterkom 'n eindstryd is
baie strawwer as 'n gewone Cur
riebekerwedstryd. Die eindstryd kom
tweede na 'n toets, En dis waar
onderv inding tel.

Soos Graeme Pollock altyd gese
het: ervarin g kan jy nie in die OK
Bazaars loop koop nie.

Op heelagter teenoorJohan Heunis
speel Hans Scriba, voorheen 'n

. losskakel en ook 'n groentjie. Naas
gaan hom peper en dit kan net wees
dat die WP die beseerdeCallaScholtz
gaan mis. Carel en Kobus sal op
vleuel moet help keer daar agter ,

Maar 'dis die losskakels wat soos
O1n Boy Louw gese hetdie "pivot" is
- die spil waarom alles draai. Daarom
praat ons nie nou net van Naas se
skoppe pale toe nie. Dit kan JoOOn
Heunis net so goed doen.

Ons praat van hoe Naas 'n wed
stryd dikteer. Hy 'n genie om 'n
wedstryd te "lees" en op te som en
dan die regte opsies op die regte tyd
uit te oefen. Kyk maar net weer more
hoe dikwels staan hy daar agter vir
die bal en wag. Dan het hy lanka!
teruggeval want hy het geweet die

CharlesOchse

goed gedoen om te sien hoe bankvas
dieA merikaners agter ons manstaan.
Waarom doen e ns eie mense dit nie
ook meer ger eeld nie?

Terry Baron het in die Sunday
Times geskryf hy hoop Brian se
ondersteuners is by die lughawe want
hulle mag nooit weer die kans !cry
om 'n waardiger kampioen te ontrnoet
nie.

EN gaan daai man , Naas Botha,
rugb y se grootste wedstrydwen
ner van alle tye , dit more weer kan
doen?

Di s Curriebekereindstr yd
koor s,en met sulke gewigtig e sake
voor die deur kan g'n man op die
draad bly sit nie: al word jy ook
moremiddag lewendig afges lag.

Ja, ek dink Naas kan die Cur
riebeker vir Noord-Transv aal teen
WP behou.

O ns lees al die kenners se
vooruitskouings. Die meeste meen
die Bloubul-agtal gaan die knoop
deur hak. Myn s insiens gaan die
Naas -faktor die verskil maak.

i Die WP het darem self' n lekker
, pak voorspelers. Maar me t Naas
agter die Bloues hoef hulle net
vyftig perse nt besit van die bal te
wen. Dure ondervinding het geleer
teen daaiman verwed jy nie 'n sent

, in 'n Curriebeker-eindstryd nie.
I Dis 'n gebore Kapenaar wat
hier skryf. Ja, ons weet WP het die
Lionbeker-eindstryd teen einste

I Noord-Transvaal gewen. En
boonop speel hulle more op hul
tuisveld voor hul fanatiese skare,

, maar...
Op Garth Wright na is die hele

Springbokagterlyn more in aksie.
Hulle is egter so verdeel tussen
die twee spanne dat Noord
Transvaal die twee in die grootste
sleutelposisies het - Naas op
losskakel en Johan Heunis op
heelagter.

Die WP het die Spring
bokdriekwarte: Carel du Plessis
en Kobus Burger op vleuels en die

dink Nelson Mandela is in die tronk
soos ander moordenaars.

Daarby het hy 'n ander grootnadeel
gehad. Sy linkeroogbank is sommer
in die eerste minuut weer oopge
stamp en in die tweede ronde het hy
'n sny onder die regteroog opgedoen.
Ai! Dit sal darem tragies wees as so
'n skitterblink boksloopbaan deur
daardie a1ewigeoogbanke kortgeknip
moet word.

Dit het 'n Suid-Afrikaanse hart

Die profeet wat nie in sy eie land
geeer word nie

Charles Ochse

DIE Bybelse spreuk van 'n profeet
.wat nie in sy eie land geeer word nie,
was seide so waar soos in Brian
Mitchell se geval. Daardie handjievol
mense wat Sonclagoggend by die
lughawe was, was nie 'n gepaste
verwelkoming vir 'n ware
wereldkampioen nie.

Brian is maar net Suid-Afrika se
grootste sportster van alle tye.

Sy prestasies is selfs groter as die
van Gary Player toe hy op sy dag
wereldgholf oorheers het.

Brian is tans die wereldkampioen
in aile gewigsafdelings van alle
boksorganisasies wat sy titel die
langste hou. Dit is nou reeds meer as
drie jaar. Daarmee saam het hy ook
die junior lig gewi g-titel die langste
in die wereld se boksgeskiedenis
behou.

Vanselfsprekend is hy ook die
Suid-Afrikaanse bokser war verreweg
die langs te 'n wereldtitel behou het.
Watsyprestasies soveelgrotermaak,
is dat hy sy titel nege keer in sewe
verskillende lande regoor die wereld
verdedig het. Hy het die bestes in hul

, ei~ agterp lase gaan aanpak en oor
' WID.'

Die Randse sportskrywers kan mas
nou nie anders as om hom vir 'n
rekord vierde keer Suid-Afrika se
Sportrnan van die Jaar te maak nie.
Hulle maatstaf is intemasionale
prestasie. Niemand is naby Brian in
daardie kl as nie.

Miskien is dit juis die feit dat hy
nog nooit sy wereldtitel in Suid
Afrika verdedig het nie wat maak dat
dieSuid-Afrikaanse publiek homnie .
altyd genoeg eer nie. Daar behoort 'n
'rekord-skare te wees wanneer hy sy
titel in Nov ember by Sun City teen
Rocky Lockr idge verdedig.

'n Ander rede is waarskynlik dat
M-Net die beeldsaai-regte op sy
gevegte het. En almal het nie M-Net
nie.

Die van ons wat laas Vrydagoggend
drie-uur opgestaan het om na sy geveg
in Lewiston, Maine te kyk het 'n
groo t boks-skouspel gesien. Hy het
die rateltaai Yank, Irving Mitchell ,
wat wonderbaarlik in diederderonde
van .die krytvloer opgestaan het, se
ribbes in die sewende afgeslaan.

Irving het aan die skeidsregter
beduie hy het genoeg slae verduur.
Hy kan nie verder nie. En toe !TI0S jy
gehoor he t hoe juig daardie Ameri
kaanse skare onse Brian toe.

Opvallend was dat hy vanuit die
staanspoor 'n groter helde-ontvangs
as hul eie man gekry het. Die Yanks
het geweet hul het hier met 'n groot
wereldkampioen te doen. Met sy vuiste

•'het Brian vir hom 'n plek in hul harte
oopgeslaan.

En dit was nadatdie Amerikaanse
pers hom probeer bykom het omclat
Brian aan 'n persman gese het hy
weet nie baie van dinge nie maar hy
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Tracy Chapman se tweede is hier!
TR AC Y CHAPMAN se tweede langspeler, "Crossroads". het k!.aar 'n rekord
gebreek voordat dit nog in die platewinkels beskikbaar 'vas. Haar platemaat
skappy in Suid-Afrika, T usk Records. he t 'n rekord aa ntal plate vir die ecrste
verskeping daarvan na Suid-Afrika laat korn.

Die 53 000 eksemplare, wat verlede week hier aangeland het, is selfs meer
as die eers teskeepvrag na Suid-Afrika van Mic hael Jackson se gewilde "Bad".
Nie s leg nie, ne? Daar i~ tot op datum reeds 235 000 kopiee van me . Chapman
se gelyknamige deb uutplaat ne t in Suid-Afrika verkoop.

Kyk op bladsy 2 in Haakvas wat dink CHARLES LEONARD van haar
jo ngs te.

Sowjet-diktator geplee g is nie.
"Ek het 'n paar jaar lank reed s die

kommuniste gehaat, en nie gesien
waaro m ek my loopbaan moet opof
fer om hulle basse te red nie," he t hy
gese, en bygev oeg hy h et binn e 'n jaar
geen gewetenswroegings meer gehad
oa r wat hi gedoe n het nie. Hy is egter
deur baie men se verw erp.

Soos die ltaliaanse regisseur Luc
chino Visconti, was Kazan 'n talentvolle _
verh oogregisseur wat hom to t die
silwerdoek gewend h et. Sy Broad
way-produksies van die jare veertig
sluit in "A Streetcar Named Desire"
en Arthur Miller se "Death of a Sales
man ".

Syrolprentdeb uut was in 1945 met
"A Tre e Grows in Brookl yn". In 1947
is sy prent oar anti-Semitis rne "Ge n
tle man's Agree ment" met 'n Oscar
bekroon .

Sy laaste prent, "The Last Tycoon",
is in 1976 voltooi . En nou werk hy
weer. (AFP) . .

die rolprentbedryf, se Kazan .
Maar eers moes hy un iversiteit

toe waar hy hom vasgeloop het in
die WASP's (Wit Ange1-Saksiese
protestante) se meerderwaardigheid
en die ryk meisies se minagting;
waarskynlik een van die redes
waarom hy later so geflankeer het
onder die vro ue en drie keer ge 
troud was.

Hy het drama geswat op Yale en
in 1932 by die progressiewe Group
Theatre aanges1uit. Van 1934 tot
1936 was hy 'n lid van die Kern
munistiese Party.

Maar in 1952, gedurende sena
tor Joseph McCarthy se heks ejag .
teen kommuniste, het hy 'n dosyn
van sy voarmalige kollegas by die
Group Theatre opgese.

Kazan was onboetvaardig oo r sy
verraad: hy het gese hy haat Stali
nisme en het geen tyd vir d ie "Iibe
ral e" wat swyg in die aangesig van
die gruwele wat op bevel van d ie

Onder redakslevan ANDREA VINASSA

IN solidariteit met die sanger/digter Mzwakhe Mbuli (hy was reeds telkens in aanhouding en 'n
handgranaat is onlangs in sy huis gegooi) borg verskeie ambassades moremiddag om twaalfuur

'n konsert by die Warehouse, Mark-Teater, Johannesburg. Die African Jazz Pioneers (regs) en
Jennifer Ferguson tree ook by die konsert op.

Die legendariese regisseur Elia Kazan (80) yang die oog van 'n vrou vroeer vanjaar by die
Cannes-rolprentfees

Elia die Outsider werkweer
EEN van Hollywood se legen
.dariese rolprentregisseurs Elia
Kazan (80) is terug agter die
karneras, die eerste keer in 13
jaar. Die ou buitestaander werk
aan 'n opvolg op "America,
America", 'nnostalgiesefliek oor
sy Griekse herkoms. Hy noernsy
jongste prent "Behind The
Aegean".

Kazan is veral beroemd vir
klassieke prente soos "On the Wa
terfront" ('n brutale uitbeelding van
die Amerikaanse werkersklas) en "A
Streetcar Named Desire" (die Ten
nessee Williams-drama met Marlon
Brando).

Aan die ander kan t is hy berug vir
die verraad van sy kamerade tydens
die McCarthy-heksejag in 1952 in
Amerika.

Dit was Sergei Eisenstein se "The
Battleship Potemkin", wat hy op 16
gesien het, wat hom bekeer het tot
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Plate word op 'n skaal van 0
tot 10 beoordeel.

Batman - Prince (9)
Daar is darem niks so aaklig soos

wanneer jy 'n snaakse (volgens jou)
petalje oorvertel en as jy klaar is jou
aanhoorders met sulke"en toe?"
gesigte na jou sit en kyk nie. Die tipe
van "jy moes daargewees het'-situa
sies.

Dit isdikwels hoe ek oorklankbane
voel. Jy moes eintlik die rolprent
gesienhetom die plaat tekan waardeer,

Batman vlieg gelukkig ver bo daai
soort dodo-opnames.

Die wonderlike t-hemde wat nou
onlangs in die vindingryke Kaapstad
verskyn het, "The Purple Shall
,Govern"-hernde, is volgens my op
meer as 'n groep persgespuite
vreedsarne mense wat die slagoffers
van die oorywerige polisie se wa
terkanon was, van toepassing. '

Die klein briljante, seksueel-per
verse, godsdienstige fanatikus, staan
ookas die pers prins bekend. Daarom
wil ek saarn "viva!" skree as die
mense se "The Purple Shall Gov
ern".

Prince verstom alweer met sy
vindingryke, vars plaat. Hy neem
jou met skreeuende vlerke op 'n bi
sarre,donker vlug met Hendrix-kitare,
funky koperblaasinstrumente,
hartklop mis-ritrnes en 'n akroba
'tiese stem.

Hy doen die onbeskaamd sen-.
timentele The Arms Of Orion saam
met die een lid van sy harem, Sheena
Easton. As iemand anders dit gedoen
het, was dit irriterend. Die .twee laat
dit sexy klink.

Sexy is die fluisterwoord op die
plaat, Die klimaks is volgens my op
Electric Chair. Dit is uitlokkende
funkop sy skorste, uitasemste watek
nog op viniel gehoor het

Dansmusiekhet nog nooit so in
telligent geklink nie. Wag, ek jok 
ek het van die pers een se ander plate
vergeet.

As hy die prins is, wil ek graag die
koning hoor. .

Intussen: "The Purple Governs
Already!"

Armatrading dit so half laat Ie het.
Ek dinkChapman het liriek-gewys

ontwikkel, maar ook net-net. Regver
digheidsonthalwe moet ek byvoeg .
OOt dit darem 'n formidabele debuut
was wat sy moes troef.

Musikaalgewys het sy ook
vooruitgegaan. Hoewel dit tot 'n groot
mate dieselfde klink, maak 'n briljante
snit soos Crossroads - met sy tra
disioneleroots-kitaar - 'n mens opge
wondeen gee jou hoop virdie toekoms

, vir iets totaal nuut en rewolusioner,
'n Mens moenie iets totaal nuut

verwag as jy die plaat koop nie,
hoewel dit darem nie presies klink
na nog 'n "Tracy Chapman" (die ~

plaat) nie.
Oor een ding is ek bang. Ek glo

OOt ek oor so 'n maand of twee met
."Crossroads" sal wees waar ek met
haar debuutplaat was: Gatvol en op
soek na oorpluisies en groot klippe.

Die een groot vreugde wat "Cross
roads" my bring het niks te doen met
die musiek of die plaat.

Dit is die politieke bewusma
kingsrol wat die plaat kan speel. Sy
aanspreek van klasse-, rasse- en
geslagsbrandpuntekan dalk net iewers
'n saadjie saai wat kan ontspruit in
iets waardevols.

So,op die viniel beskou, is Cross
roads, met 'n paar voorbehoude, een
van die plate van die jaar. En dit gaan
nog beter verkoop as kubus!

" Die platemaatskappy verdien 'n
pluimpie vir die indrukwekkende
verpakking. Kan dit nie maar stan
daard word nie. Onsarme Suid-Afri
kaners word rerig afgeskeep met
goedkoop omslac en plaatdrukke.
Dan vra hulle nog hoekom mense
plate opneern?

Foto: K~vin Carter

sell your soul and keep your shell!
I'm trying to protect what I keep
inside! All the reasons why I live my
lik" . '

Chapman weier om toe te gee, al
net sy nou geld: "All you folks think
you run my life! Say I should com
promise! I say all you demons go
back toe hell! I'll save my soul my-
self." '

Sy is nog meer direk op Material
World waar sy met passie sing dit is
"Just another form of slavery! And
the whole man-made white world! Is
your master:'

Ek weet nieofdit moontlik is nie,
,maar sy is duiwels eerlik oor haar
skuldgevoel.
_ 'n Nuwe dimeilsie in haar lirieke
is die terna van sielewroeging. Op .
die genoemde twee liedjies, en ook
op Born To Fight ("They're tryin' to
dig into my soul") en All That You
Have Is Your Soul, vertel me.. '
Chapman dat roem ,en geld nie
noodwendig pret is nie. Dalk kan 'n

'mens haar glo.
Soos op haar debuut met Behind

The Wall, sing sy op Subcity weer
van die pyn, vemedering en uitbuiting ,
van stedelike armoede,

Freedom Now het sy op die
Amnestie Intemasionaal-toer bekend
gestel en is ook hier ingesluit. Dit is
opgedra aan Nelson Mandela en 'n
mens wonderofdie SAUKditalteen
die tyd verbied het. Ons mense mag
mos nie hoor OOt Mandela gaan VIy
wees nie. Die liedjie selfkan volgens
my nog - vera!rnusikaal- meerdrama
ties gewees het. Dit is ongelukkig
nie die sterkste snit op die plaat nie.

Die res van die snitte op Cross
Toads is sensitiewe liefdesliedjies en
This Time, met sy viool en Chapman
se passievolle stem op sy treffend
ste, die hoogtepunt. Me. Chapman
vat die leisels waar dit lyk asof Joan

Tracy Chapman in Afrika

Chapman het bekendheid en
gewildheid verwerf met brandende
liedjies oor onderdrukking van ras,
klas en geslag. Toe sy dit die eerste
maal gesing het, was syin 'n posisie
om daaroor te sing. Sy is swart, 'n
VIOU en 'was deel van die onder
drukte klas,

Haar posisie het intussen drasties
verander. Sy het intussen miljoene
mensebetower met haar optredes by
die Mandela-konsert, die Human
Rights Now-konsert en blootstelling
deur haar plaat. .

, Miljoene van die mense het ook
haarplaat gekoop en haar in 'n totaal

.ander materiele posisie geplaas.
Chapman het van die begin af

oortuig as 'n opregte sanger. As sy
van armoede, uitbuiting en rassisme
gesing het, kon jy haar glo. Sy het

. nie maar op een of ander pienkhart
bandwagon gespring nie.

Haar benadering van die
strydpunte, wat haar nog duidelik na ,
aan die hart Ie, oortuig my nou nog

, meer van haar integriteit. Haar ver
anderde materieleposisie word weer
.spieelin haar lirieke.Sy wroegduide
lik en is steeds aan die kant van die
underdog. Sy het ook deeglik en
opnuut weer kennis gemaak met ka-
pitalistiese uitbuiting. '

Op die titel
snit som sy dit
alles op met 'n
interessantevan
asie op die mu
sikant en die
duiwel by die
kruispad-tema:
"All you folks
think I got my
price! At which '
I'll sell all that is
.mine/ You think
moneyrules and

.all else fails/ Go

selfs begin irriteer.
In elk geval, daarom het ek

"Crossroads" met gemengde gevoe
lens half huiwerig op my draaitafel
gesit.

Die plaat, wat van Maandag af op
die platerakke beskikbaar is, bestaan '
uit tien nuwe liedjies, wat almal deur
Chapman self geskryf is. '

Toe ek die eerste keer na die
inleiding van die titelsnit luister, het
ek oombliklik geweet walter pad om
tevolg by die kruispad: die welkome
deja vu van toe ek verlede jaar die
eerste keer na haar debuut geluister
het, het my laat vergewe. Die
gatvolheidvan luister na haar stem

, het verdwyn. Chapman het weer een
van die plate van die jaar gemaak. '

S6, Chapman-aanhangers, gaan
koop gems die,plaat Aan die plate

, maatskappy, julle gaan verseker nog
meeras verledejaar sedebuutverkoop.

Met dft van my hartafkan ek nou
begin voorbehoude voorle en so my
VIaeaan diebeginprobeer antwoord,

"Het Chapman met "Crossroads"
die peil van "Tracy Chapman" (die
plaat) gehandhaafl

Tot 'n mate is die nuutheid weg,
Dit is effens herhalend en dalk ver

, beel ek my, maar sy het van die
passie verloor.

• '

o. =: ....

, --- ~

Chapman duiwels eerlik oorskuldgevoel

,ONDER
Vryen Sat:

Delia Layton '

So: Pierre van
, Staden

Di: Colin
Shamley

787-7987/4 "

Don: Annie,

Crossroads· Tracy Chapman
(8)

Wo: Ian
McCormick

BISTRO, KROEG EN
BILJARTKAMER

Crossroads
sentrum, Hendrik
Verwoerd-rylaan,

Randburg
787-7987/4

Die persoon met die opwindend
ste debuut van 1988 is terug en
alle ore en oe is op haar gefokus:
gaansy die peil handhaaf van
haar gelyknamige eersteling, is
daar ontwikkeling, het sy
uitverkoop aan diekapitaliste wie
sy so hand, tand, tong en kitaar
beveg het, klink sy nuut, of is
"Crossroads" maar net 'n Tracy

'Chapman met ander woorde?
Ek moet dadelik se dar-Chapman

, my aan die begin, kort na die uitrei-'
king van haar eerste langspeler, laat
trippel en dribbel het van opgewon
denheid. Haar lieflike deuntjies, haar
deurdagte, derrnwringende dog sen
sitiewe lirieke, en ongewone ryk

'heuningstem het bewys dat jy nie 'n
poplappie met 'n soetliefbeeldjie, of
'n bladsy drie-meisie met 'n pin-up
beeld hoef tewees om kornmersieel
baie suksesvol te wees nie.

Wat veral verstommend en ter
selfdertyd verblydend was, was OOt
die rnusiekbedryf haar 'n kans gegun '
het, En het hulle nie die, welkome,
~~et vrugte gepluk nie! ,_ '.

, ." In elke restaurant, supermark, by
elke verkeerslig uit elke motor, by ,
elke partytjie, oor elke radiostasie het

, 'jy me.Chapmangehoor. Asjy gelukkig
,genoeg was, het sy jou verlede jaar

, kaalvoet van die verhoog (en van jou
voete) af in Harare met die Amnestie
Internasionaal Human Rights Now-
konsert betower. '

Maar selfs Chivas Regal-whisky
of egte Italiaanse roomys in oormaat
raak te veel.

Dit is hoe ek oor Tracy Chapman
begin voel het As ek Talkin' Bout A
Revolution gehoor het, wou ek begin
klipgooi, of het ek ge-"seize" as ek
Fast Car gehoor het, Om eerlik te
wees~ in 'n stadium het haar stem my

B2
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Pensioentrekkers by die township-saal op Lamontville...een van Pax Magwaza se foto's op die
Staffrider-tentoonstelling. .

B3

Naartjie T·hemde deur kunstenaars
Stuur tjek of posorder vir R24 aan:
Bruce Gordon mnf, cc; OuCastle-brouery,
Beachweg 6A,Woodstock,Kaapstad,7925

VULNtAM ENADRES ASSDUIDELIKIN:
NAAM----~__~ ,
AOO5-- _

'---------------.-----
~~--------~-----~--~
n~ro~ ~ ~ ·

SLEGS R24!

Die foto wat Roger Meintjes verlede jaarin 'n hostel op Guguletu
geneem het, is ook op die Staffrider-tentoonstelling te sien.

'.

vlakby-foto van Bemoldus Niemand,
stadige sluiterspoed wat die effek
van beweging skep tot landskappe
van weggooibierblikkies,

Dit lyk asof Suid-Afrikaanse
kunstenaars so hard probeer om 1... ..1

politiek korrek te wees dat hul krea
tiwiteit ernstig ingekort word.

ning watsekere fotografiese collage
elemente kombineer. Die elemente
begin om die werk verder as die
bloot skilderagtige te voer, maar dit
moet veel verder gevoer word.

Daar is 'n algemene eenvonnigheid
in die kunstenaars se handtekening
(of stelsel) van merke. 'n Mens kan
aflei waar 'n kunstenaar opgelei is
aan die soort merktekens waarvan
hulle gebruik maak en dit lyk asof
relatief min instellings verteenwoor
dig word. Aan die tekens wil dit lyk
of hulle aan 'n sekere "Afrikanisme"

, klou. Hierdie merktekens herinner
. egter meer aan Picasso of Jackson
Pollock as Afrika. '

Suid-Afrika is 'n land van niter
'stes - polities, kultureel, geografies,
selfs on's klimaat - maar waar uiter
stes verteenwoordig word (van die
harde omstadighede van mynwer
kers tot idilliese landskappe) 'word
soortgelyke merke gebruik.

Die styl van die werke in die
algemeen lyk of dit in die verlede
soek vir inspirasie, by kunstenaars
soos Gerard Sekoto of Pablo Picasso.'
Tog verwys die onderwerpe van die
meeste werke na die toekoms. Terwyl
'n "Afrikanisme", wat nie vermy kan

,word nieomdat dit ons onmiddellike
ervaring is, behou word, kan dit
opwindend weesas die tegniek en
medium ook uit die twintigste kom,
waar die idees beslis is.

Die foto's is meer aangrypend, al
is dit net weens die illusie dat dit
"waar" is. Weereens, wanneer Suid
Afrikaanse fotograwe die harde
werklikheid van die Suid-Afrikaanse
lewe uitbeeld, lyk dit of hulle die
selfde aanvaarde onderwerpe en
komposisies kies. Die kyker kan
sekerlik intellektueel geraak word
deur die inhoud, maar die ooreenkoms
in die behandeling van die onder
werpe wat soveel van hierdie foto
grawe gemeen het, verdoojdie kyker
visueel deur hul herhaling.

Steve Hilton-Barber se reeks oor
die Voelvrytoer, watdie merietetoe
kenning gekry het in die fotografie
afdeling, staan uit omdat dit soveel
van die ander foto's verskil. Dis die
enigste kleurfoto's op die tentoon
stelling.

. Die meeste van die foto's is in die
aand geneem met die gevolg dat die
onderwerpe op die voorgrond met
kleur deurweek is terwyl die agter
grond swart bly. Hy gebruik 'n ver
skeidenheid kamerategnieke, van 'n

Kort die politiek
hul kreatiwiteit in?

KENDELL GEERS

,Mark·Galery, Newtown,
Johannesburg

Tot 28 Oktober
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STAFFRrDER·
TENTOONSTELLING

STAFFRIDER se jaarlikse foto
tentoonstelling is vanjaar

· oopgegooi om skilder, beeldhou
en grafiese kuns in te sluit. Hulle
het ook heelparty geldpryse aan
kunstenaars in die onderskeie
afdelings beskikbaar gestel. Op
die duur beoog hulle om die toe
kennings met beursete kombineer
wat die kunstenaars in staat sal
stel om aan verskeie instellings
te studeer. Hierdie is 'n opwin
dende ontwikkeling op die kul

'turele kalender van Suid-Afrika.
Dit het die potensiaal om 'n fo-

· rum te word waar jong kunste
naars hul idees kan toets en selfs
geld wen.

Die afdeling vir beeldende kuns
kom vanjaar redelik neutraal voor as
'n mens die revolusionere moont
likhede van so 'n tentoonstelling in
ag neem. 'n Aantal verskillende
mediums word verteenwoordig, van
collage tot 'n pragtige ets van Lil-

, litha Jawahirilal. '
In die mediums lyk dit egter nie

of daar veel kritiek op die mediums
· self is nie. Die inhoud van die werke
wat baie krities isoor apartheid slaag .
nie, want die medium ondergrawe

·enige ondermynende potensiaal wat
die werke moontlik kon gehad het.

Olieverf,boutskool,pastel enander
soortelyke materiaal het 'n baie lang
'geskiedenis in Westerse bourgeois
kultuur. Hierdie geskiedenis word
blykbaar blindelings aanvaar of as
neutraal gesien. Dit is moeilik om
revolusionere kuns in 'n medium te
skep wat weens sy aard bourgeois
goedkeuiing waarborg. '

'n Mens word herinner aan John
Heartfield se foto-montage's wat hy
ten tyde van Hitler se bewindsoor
name gernaak het. Hulle was baie
sterk en daarom effektief want die
vorm was opgewasse teen die in
houd.

Emmanuel Mhlungu se "Looking
at a Non-Racial Future" is 'n teke-



Yeoville segoue garnale
KOOS COETZEE

KOOS COETZEE

JACQUES PAUW

ETEEN'
DRINKE

lik, dink ek, So ook vars kruie.
'n Eenvoudige, stylvolle, heer

like hoendertjie, en vra maar vir Jak.
Ns, Bocuse leer jou ook konfyt

kook en "eggnog" maak.

moontlik was. '
Probeer die restaurant met die

.,klubs meeding? Baievan die klubs
se musiek is sagter.

Dis nogal 'ntrendyplek, maar die
cuisine is nie baie hogere nie.

JANET TELIAN
JACOUICRAIG'

By die Mark·teater
Breestraat, Newtown

Tel: 838-6960

. ~ . . .. - _. . . . -'

KOOS vertel daar was 'n tyd wat wynproe op die Wes-Kaaplandse wynroetes
verniet was. Dit wasbloot 'n geval van by die landgoede enwynplase opdaag,
in die kelder insaken begin proe.

Dit was nou, vertel Koos, voor diedae toeMatie-studente op groot skaal
daarvan misbruik gemaak het en mens'vir die heerlikheid moes begin betaa!'
Koos, homself 'n oud-Matie en liefhebber van die druiwevrug, was natuurlik
een van die groot sondaars. '

Vandagmoet mensby meestevan die landgoede 'n proeglasie koop en kan
dan aan bykans die hele reeks van die wynmaker proe. Dis steeds die
rnaklikste, goedkoopste en lekkerste manier om wyn te leer ken. ,

Maar pasop, mense, dis 'n gevaarlike storie die! Dis baie maklik om baie
vinnig getrek te raak en die eintIike doel van die proe heeltemal te mis.

Soos wat met my en vriendin Mariette gebeur het toe ons onlangs 'n draai
deur die wynroets gemaak het.

Dit was 'n skoonen vars lenteoggendin die Boland. In die wingerde het die
druiwetrosse begin swel en die heuwels en berge was lowergroen na die goeie
winterreen.

"Ek ruik die wyn in die lug," het Mariette gese toe ons by Simonsig se
witgekalkte poort indraai.

In die proesaal met sy ou Kaaps-Hollandse meubels het die voggies
gevloei. Ons het nie tyd gemors nie en sommer met 'n '84 Shiraz afgeskop. Ek
en Mariette het die robynrooi wyn in ons monde rondgedraai.

- 'n Pragtige harmonie tussen hout en wyn en met 'n tipiese Shiraz
rooksmaak, het ens besluit, die wyn uitgespoeg en die vormpie ingevul.

Die Pinot Noir het ons ook uitgespoeg, die Adelberg nie, Toe ons by die
Gewurztraminer kom, het ons nie meer die vormpie ingevul nie en bloot
"Lekker, lekker"gese en 'n tweede glasie gaan inskink. '

Die doodsteek het gekom toe wynmaker Frans Malan 'n proesessie hou
waar hy self die wyn verduidelik het. o.ns het niks uitgespoeg nie.

VanSimonsigis onsna Hartenberg,waarons niksuitgespoeg het nieen die
hele reeks sommer vinnig kafgedraf het, en toe na daai wonderlike, mosbe
groeide kelder van Delheim waar ons middagete greet en twee bottels wyn 
'n Shiraz en Weisser Riesling - uitgedrink het.

Om 'n lang storie kort te maak: ek en Mariette het besluit dat die tyd nou
reg was vir 'n glasie Muskadel. Maar nie Stellenboschse soetwyn nie, 0 nee,
Robert~on s'n! Robertsontoe is dit toe,na die soetesvanRietvallei, Mont Blois
en Rooiberg. Ons neem die NI Johannesburg toe, ry amper die afdraaipad
Robertson toe mis maar kry dit uiteindelik weens die goedhartigheid van 'n
voetganger.

Miskien moetek my storie hier los. Want hoe op dees aarde ek en Mariette
in Swellendam uitgekomhet, weet ek nie. Ons is dwarsdeur Robertson verby

al die wynkelders en kom
'n honderd kilometer ver
der in Swellendam uit. Al
wat ek onthou, is dat ons
halfpad na -Swellendam
baie bang vir die afgronde
geword het.

Ek is natuurlik steeds
spyt dat ek <laai heerlike
soetes van Robertson
misgeloop het. Ek sal
eendag weer die wynroete
aanpak, maar die, keer
spoeg ek uit!

Spoeg'uit daal wyn!

, wat heel droog was. Die roomspina
sie was grys en glad nie groen me.
Miskien weet die sjef nie hoe om
spinasie gaar te maak nie,of miskien
het dit van die vorige dag oorge
staan,

, Van halfnege die aand was die
musiek so hard dat 'n gesprek skaars

Fahrenheit?) en vergeet omtrent 'n
uur daarvan, Voegdie aartappels by
en wag totdat dit net sag is.

Haal uit. Bedien die vloeistof as
'n soppie met 'n paar snye bruin
roosterbrood. Gooidie bouquetgami
weg en haa! die kuiken uit die pot.
Sny diehoenderop,plaas op 'nwarm
bord en omring met die groente.
Bedien met lekker Franse mosterd
en agurkies,en mediumgrowwesout
in 'n potjie:

Die geheim is dat die vleis en die
groente nie moet papkook nie, Dis
nie 'n bredie nie, Die groente moet

, nog redelik ferm wees, en allesmoet
blink en lig wees. .

Mens hoef jou nie heeltemal by
. die resep te hou nie. As jy nie preie

het nie,gebruikbyvoorbeeldnetuie.
Wortels en aartappels is noodsaak-

ligtewltwm topsioneel)

Sny die punte van die vlerkeen
die nek af en kap dit fyn. Bind die
hoender se bene en vlerke met 'n
stukkie tou teen die Iyfvas- as ek 'n
illustreerder lcry sal ek hom of haar
laat tekeninge maak hiervan - en
plaas die hoender saam met die
gekapte nek en vlerke in die pot.

Bind die seldery en preie saam,
en voeg dit saam met die bouquet

,. garni, wortels, uie, rape en tamatie
in die pot. Vul die pot -rnet koue
wateren'nderde bottelligte witwyn
"Om die hoender heelternal te bedek.

Voegdie peperkorrels en 'n bie
tjie soutby, en verhit tot kookpunt
bo-op die stoof, Skep die skuimaf,
bedek en druk in 'n oond van 150

, grade Celsius (omtrent 325 grade

van 'n grap, as dit nie soveel van 'n
"rip-off' is nie.

Om die waarheid te se, ek vind
ditietwatobseen. Hullekanso groot
wees as hulle wil, maar die vraag
wat by my opgekom het was: "Is
hierdie garnale deur die-Munt in
goud vir die restaurant gegiet?"

(As jy goedkoop goeie gamale
wil eel, gaan maar gerus na The
PrawninHillbrow,waaroorekreeds
geskryf het. Ek het gesien Jani Al
len, wat intussen Landen toe versit
het, het heel snedig oor die plek

, geskryf nadat sy 'n onderhoud daar
meiAndreLetoitenJohannes Kerkor-

-Tel gevoer het, • '
, Sy hetkakkerlakke daar gesoek

-en ek weetnie wat nog nie, Kafees,
want dit is wat die plek is, is seker
nie deftiggenoeg gewees virhaaren
Eugene van 'die Wit Aarde nie.
Miskienwashulleniedaarnieomdat
daar nieboereworsop die spyskaart
is nie.) - ,

Ewenwel, ens moet weer by
_ Delfini uitkom, Die ander hoofge

regte se pryse is nie uitspattig nie,
R15-16 rand. Ek het skaapvleisbe
stel, en gehoop ek kry die Griekse

, skaapvleiswatekdikwels bySloppy
Sam in Seepunt greet het.
, Die oubaas aim wie die
oorspronklike Sloppy Sam behoort
het, hetvir my gesehy oondbraaidie
vleis eersen stowe dit danbaie sta
dig in witwyn, suurlemoensap en
vars kruie. Dit was heerlik, soos
murg,en het van die bene afgeval,

Ongelukkig was Delfini se vleis
nie so goed nie. Dit was oorweldi
gend suur, en ek vermoed dat
goedkoopsintetiese asyn in dieplek
van suurlemoensap gebruik is. Ag
nee wat.
. , My vriendin het seekat bestel,

Gekookte hoender met groente

'nmedlumgrootte hoender
4 klein preie
2-3 selderystingels
bouquet garni, watbestaan uitl

2 takkies vars tiemie, 'n kwart louri
erblaar en 6 takkles pietersielie wat
allessaamgebindis '

6mediumgroot wortels, geskilen
in die lengte in helftes gesny

2 mediumgroot uie, geskil (druk:
'n halwe naeltjie in een)

3 klein rapies, geskilen inhelftes
gesny

l tamatle, geski! (in kookwater
gedompel en die skil afgetrek)

mediumgrowwe sout
3 peperkorrels
5 mediumgroot aartappels, geskil,

in helftes gesny

Delfinl, Hunterstraat, Yeovllle

GERUIME tyd gelede het ek gekla
oor die gebrek aan goeie restau
rante in Yeoville en omgewing.
Waarom het Mellville bv, 'n oor
maatrestaurants, en arme Yeoville
moetaimdie agterspeen drink. Die
omgewingvan Yeoville raakal hoe
meergegoed - Observatory en Lower
Houghtonis ook naby - maar Yeo- ,
villemoetmet 'nSteers en 'nMama's

. tevrede wees.
Daar is baie geld in Yeoville.

Daar is 'n klomp nagklubs wat jou
ore van jou kop vir 'n dop vra, en

, waar baie mense ,laatnagdronk,
hangerenbankrot uitstap.Daarmoet
dus ruimte wees vir 'n hele paar
restaurants.

Theo Heffer het my rip 'n keer
gebel en gese ek moet by Delfini
Restaurant in Hunterstraat, Yeo-ville,
gaan eet. Dis 'n Griekse restaurant
en die kos is goed, het hy gese,

Ek wi!nie Thea se kossmaak in
) twyfel trek. nie, maar my on

dervinding was anders. Miskien is '
daar 'n nuwe bestuur. Miskien was' '
diesjef die aand siek, of miskien is
daar 'n ander sjef.

Ek en my geselIin het 'n Griekse
slaai bestel om mee te begin. Die
groenteindie slaai wasredelikvars,
maar daar was geen olyfolie in die
slaaisousnie. Daar was 'n oormaat
droe kruie in die slaaisous, en geen
vars kruienie. Daar was ook te veel
peper in die slaaisous. '

Heel' bo-aan die spyskaart vir
hoofgeregte was
daar ses, net ses,
geroosterde gar
nale vir, wag vir
die prys,,R32.50.
Ek vind dit ietwat

'nHuislike
-:c---------, en gasvrye .

atmosfeer
Tradisionele
disse
Billike
tariewe
Bed en
ontbytvanaf
R50 per
persoon

GASTEHUIS
.Stellenbosch

Dorpstraat 110
Stellenbosch
(02231) 3555

\

Oar kookboeke 3

'n Lui hoendervan die Keiser
EK belowe plegtig - 0 maar dismoeilik
om sulke beloftes te hou - dat ek
nooit ooit weerons volksc "voorste"
kookboek, Kook en Geniet, sal be
spreek nie.

Vandag wil ek 'n uitstekende al
ternatief vir hierdie tragiese boek
bespreek . wat 66k spesiaa! vir die
huisvrou geskryf is. Die resepte is
oor die algemeen eenvoudig, en
aftreksels ("stocks") wat voor die
tyd gekook moet word, kom nie in
die prentjie nie. Die ingewikkeld
hede is dus tot 'n minimumbeperk.

Ek is oortuigdaarvandat mens 'n
uitstekendebistro-tiperestaurantkan
oopmaakdeurnetdie resepte in hierdie
boek te gebruik, Want sien, dieboek
is deur 'n meester, en nie deur 'n
amateur geskryfnie. Hierdiemeester
is Paul Bocuse("Die Keiser"), waar
skynlik die grootste lewendesjef in
die wereld.

Bocuse besef jy kannie elke dag
hoe restaurantkoseet nie.Daarmoet
ook die gesonde, eenvoudige maar
lekker kosweeswat mensdag na dag
kan eet.

Hy besefnatuurlik ook dat goeie
Franse huiskos deur Amerikaanse
kos bedreigword.Toe ek 'n paar jaar
gelede in Parys was, was ek nogal
verbaas om te sien dat MacDonalds
van hamburger-faam elke dag tjok
en-blok volgesit het, en van die be
tere restaurante net 'n paar kliente
gehad het,

Die lang arms van Amerikaanse
kitskos strek oral, selfs in die hart
van Frankryk in.

Dieboekse naamisFrenchHome
Cooking, en is wei beskikbaar (an
dersas HiIdagondaDuckitt se boeke).
Daar is 'n goeie voorraad van die
boek by Exclusive Books in Hyde
Park inJohannesburgbeskikbaar,en
ek hoop by alle ander takkein Suid
Afrika. '

Gam koop asseblief dieboek en
leer' kook by 'n meester. Dis nie
goedkoopnie,omtrentR40, maaras
jy hom deurgekook het, sal jy 'n
uithalerkokwees.Waaromuitslegte
boekekook,as jy uit goeieboekekan
kook? -

Bocuse se meesterwerk, The
Cuisineof PaulBocuse, is baiedikker
en baie duurder,maar meertoegank-:
lik as wat baiemensedink. 'nHuisvrou
sal waarskynlik 60-70.persent van
die resepte kan kook.

My vriendJak begin my al weer
'n harde tyd gee omdat ek te min
resepte in my rubriek verskaf, Nou '
gaan ek vir julIe 'n resep gee wat ek
vir Jakgekookhet. Ons het eenaand

, 'n glasie wyn of wat gedrink en Jak
het 'n hoender en 'n paar groentes
gehad, en ek was lui, en toe kook ek

, hierdie maklike,resep.
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Matthew Broderick as Alan en Harvey Fierstein as
Arnold '

Hoekomdra
gesonde pret
dan 'n pruik?

Die feministiese opvatting
dat vroue meedoen aan hulle
eie verdrukking, geld dalkook
hier.

Die New Yorkse resensent
se "drag" was tien jare gelede '
polities verdag, maar vandag'
is dit radikaal. Ek weet darem
niewatisso radikaal aan mans
wat die skrikwekkende gedrag
waarvanvroue hulle bevryhet, .
nou so geredelik omhels nie.
Hoekomwil hulle meer Iy as
wat nodig is? Is dit nie net
weer 'n toegewing aandie be
geertes van die macho-mans
nie? '

"Torch Song Trilogy" roer
ook probleme van identiteit
en assimilasie binne 'n hete
roseksuele gemeenskap en die
"hoe se ek my rna en pa"
kwessie aan,

Die -ontstuirnige tonele
tussen Arnold en sy rnasal vir

'elke rna, se kind herkenbaar
wees. Dit is vera!gerusstellend
om te verneerndat baie ouers
nie hul kinders se lewenskeuses- -.
goedkeur nie,

Die voorstelling van homo
seksuele as "queers" en buite
staanders is nogal ouderwets.
Daar is vir my te veel
selfbejammering in die be
nadering.

Diegene wat meen ek is
reaksiorer en homofobiesmoet
maar self gaan kyk. '

0, die prent is deurentyd
snaaks, vermaaklik en vol.,
pittige waarnemings oor die
mensdom.

deur baie (heteroseksuele en
homoseksuele) mense
beskou word as konser
watiewe aspirasies word hier
opgehemel,

(Die New Yorkse re
sensent se die regses het die
gesin 'n slegte naam gegee
en dat die gesinslewe 'n in
teressante uitdaging is.)

Die prent is 'n reaksie op
die seksuele anargie van die
sewentigs en Fierstein
probeer sy allerbeste om sy
kornmersiele gehoor 'n ver
maaklike ervaring te gee.
Moffies kan ook vir hulleself
lag. Daai soort ding.

Tuis en by die werk volg
Arnold die vroulike stere
otipes van die ou "torch
song"-sangeresse na: hy rig,
homself op as die prooi en
die slagoffer van mans en
die lewe.

"Drag" is nog 'n interes
sante verskynsel:as vrouvoel
ek soms in die gesig gevat
deur die groteske voor
stellings van vroue. Die
selfkastyding wat fopdossers
deurmaak om hulle soos
"vroue" te laat lyle,gaan my
verstand te bowe. Dit is
fassinerend dat die hoehak
skoene, stywe borsrokke, lae
grirnering, swaar haarstukke,
vals oogwimpers en ander
middele wat vroue deur die

, eeue heen gebruik het om in
te skakel by manlike fanta
sire deur die "drag queens"
aanvaar word,

• •virjourna
rnand kan sy ge
sigsuitdrukkings sien me.
Ongelukkig speel die regis
seur lekker saam. Die prent
is vol close-ups.

'n Resensentvan New York
noem dit "sentimentele on-

, dergrawing"... ek' weet nie
soveel van ondergrawing nie.
Maar miskien is die weersin
watek in soetsappigheid het
bloat omdat Fierstein se open
hartigheid te diep tref?

Fierstein speel 'n fopdos
ser ("female impersonator")
in New York wat smartlappe
sing in 'n kroeg. Dis die ou
cliche van die grapmaker wat
eintlik eensaam is en hunker
na 'n betekenisvolle verhou
ding.

Arnold se eerste beteke
nisvolle verhouding is met 'n
vervelige onderwyser wat sy
"straight" beeld na buite ten
alle koste wil behou.

Dan kom Matthew Brod
erick aan en speel alma! onder
die tafel in. '

Hy speel Alan, die tweede
man met wie Arnold 'n be
tekenisvolle verhouding het
en ,sy dood - hy word
doodgeslaan deur 'n ho
mofobiese bende - is vir my
die betekenisvolste deel van
die ptent.

Die prent roer sake wat
gemeen is in die hete
roseksuele en homoseksuele
wereld: monogame verhou
dings, die gesin en getrouheid
binne 'n huwelik. Dinge wat

ANDREA VINASSA

Moffiefliek
TORCH SONG
TRILOGY
Met Harvey Fierstein,
Anne Bancroft,
Matthew Broderick,
Brian Kerwin en Karen
Young

Regie: Paul Bogart

DIE dramaturg Harvey
Fierstein se grootste
struikelblok is Harvey
Fierstein die akteur. Die
leepoogskrywer van
"Torch Song Trilogy",die
eerste prent oor ,homo
seksuele wat jy by jou rna
kanaanbeveel, het 'n lelike
streep sentimentaliteit weg
en dit word vererger deur
Fierstein se soetsappige'
toneelspel.

~
Ek kan se hy is vals en

onoortuigend, want hy is nie
hier om my te bliksem nie,
maar ek dink tog ek het 'n
aak.

Die toneelstuk is 'n paar
. jaar gelede by die Mark-

Teater op die planke gebring
met Danny Keogh in die
hoofrol. Keogh se growwe
"manlike" aanslag het die
inherente soetsappigheid
verdun. '

Fierstein trek sulke sirn
'pel gesigte, asof'hy op 'n ver
hoog is en hy is bang nie- '

~Ih~"~ ~""'~"'_ITi mn__~'!I'!,II

Ja-nee, so min of meer
iets soos die SAUK.

(Daar was 'n onver
geetlike stukkie dialoog in'
Airplane,

"Nervous?" vra die
tannie terwyl die
rarnpspoedige vliegtuig
deur die wolke dreun.

"Yes" se die ou.
"First time?" vra die

tannie.
"No, I've been nervous

lots of times. ")

Likili .Llkllles
Mensliewende ad

vertensie van die maand is
All Sorts se Karibiese
fantasie: A likili likilies.

VICTOR MUNNIK

Fantastical
happy

Jy kan blykbaar M-Net
aan jou eie stel sensureer
(think globally, 'act 10
eally?) , en 'dan' kan jou
kinders nie gru welike
programme kyk soos die
opiurn-, naakte seks- en

'seerowerverhaal van
Saterdagaand nie.

Die mooi Chinese
meisie is die Skotse smok
kelaar se slaaf, en hy kan
haar selfbeeld net red as
hy maak of hy kwaad is, '
en haar een of twee op die

, agterwereld piets. '
Shame en dan se sy nog:

"I make you fantastical
happy".

fers, hoekom is daar so baie
pruikeop die program (nee ek
bedoel nie Steve Hofmeyr se
kapsel moet deur die Korn
missie van Ondersoek onder
soek word nie.)

Het hulle jou tuin
bemors?

M-Net se mense het my
verlede week gebel om te vra
ofdieouenswatdiedekodeer
der - en 'n opvangmas - kom
insit het, oukei was. Of hulle
vriendelik was, die tuin be
mors heten my gewys het hoe
werk die kindersensuur.

Dit het my diep laat dink,
want die SAUK het my nog
nooit gebel nie. Ek weet in
fact van baie mense wat die
SAUK bel, en nooit antwoorde ,
kry nie, '

Ek het 'n soort van 'n
antwoord gekry toe die SAUK
in die naweek die maltrap prent
Airplane wys. Dit hetrny selfs
dele van Flying High, die
lugwaardindrama, laatgeniet '
(Daar is 'n waardevolle les vir
ons alma! in Flying High: mooi
meisies kan ontsettend ver
velig wees.)

Die essensie van Airplane' .
se verhaal was natuurlik die
teenoorgestelde: dat mense te
besig is met hul eie menswees
om die groot tegnologie wat
hulle veronderstel is om te
beheer, behoorlik te beheer.

EK het geweet hier kom
skoon gesonde pret. Innes
en Franna wat rneisies in 'n
swembad natspat. Kupido
wat agter 'n reuse glimlag
uit sing. Twee oulike ouens
in truie met kabelkar-mo
tiewe al langs Seepunt se
promenade. Twee Stafford
shire Boelterriers in een
program (is hulle nie
vurskrukluke oulike honde ,
nie? Het julle daai een ge
sien wat vir windhonde
weghardloop?). ,

En toe 'n gratis adverten
sie vir Bles se nuwe plaat
wat, soos gewoonlik, gaan
"oor die liefde en die dinge
wat regting in die land
gebeur". '

Vir die Bles-koppe wat
dalk nag nie weet nie: Bles
was mas so vreeslik gepla
met verkoues.
, Toe se 'n vriend nee hy

rnoetfietsry.Warhy toe ook .
doen, en nou, soos Bles met
immer 'n vonkel in die oog ,
se: "het ek baie beter beheer
oor my stem en kan ek my
note baie skoner sing."

Hy gaan binnekort
Suidkus toe ry met sy fiets
en 'n paar medefietsers. So
as 'n plastiekroos jou voor
ruit tref op pad Durbs toe,
spits 'n oor vir 'n paar skoon
note,

TerloopS,as Bles 'n be
skermheer is van Teletref-
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KAAPSTAD

Base: Vanaanden Saterdagis BAYEW en THANDI CLA
ASEN wee.r aan die beurt, Sondagaand is' Jazz Denn en
Woensdag Reggae soos altyd.

Cafe Royal, Kerkstraat,Kaapstad: Elke Woensdag en Don
derdagaand en Saterdagmiddag is dit AFTERTHE RINDER
PEST en ANY DRIVER.

JOHANNESBURG'

AJ van der Merwe, Ronel Kriel en Andre
Odendaal in Truk se aanbieding van

"Sneeuwitjie en die sewe dwergies" wat tot
.21 Oktober in die Drama van die Staatsteater

Pretoria op die planke gebring word. Dit is
gesk~yf deur Janice Honeyman, vertaal deur
Nerina Ferreira en geregisseer deur Frantz

Dobrowsky.

JOHANNESBURG .

Jameson's Bar, Cornmissionerstraat: Een vandie laastebuite
peste van "live 'n local" musiek.vWye verskeidenheid van
mbaqanga tot rock. Jazz saam met Saterdagmiddagete; geen
toegangsgeld. Jazz elkedag van 12 tot 2nmen Saterdaevan 2
tot 6nm. Vanaand, Saterdagen volgende week is dit NOISE
KHANYlLE.
Koala Blu, Melville: Jazz word elke Sondag in die binnehof
aangebied deur die TransvaalseJazzklub.

. Roxy Rhythm Bar, Mainstraat, Melville: Vanaand: Die
fonnidabeleAFRICANJAZZPIONEERS.Saterdag:JACK'S
BAND. Maandag:GREEN-'n Nuwe groep uit Kaapstadwat
glo 'energetic pop-rock' spee!. Dinsdag: LITTLE SISTER.
Woensdag: VINNIE AND THE VISCOUNTS. Donderdag:
THE JIVE. .
Kippies, Mark-Tester, Newtown: Township-jazz se voor
stedeliketuiste. (Toe op Maandae, die res van die weekoop
van sewe-uur - en nawekevan vyf-uur - tot Iaat.) GEORGE
LEEmetANANSI.

Baxter-Galerj: Skilderye deur vier kunstenaars: Uitstalling
van werke deur Max Wolpe, Mike Kimber and Richards
Lawrenee. Tot 21 Oktober.
GallelJ' 709, Adderleystraat: Robin Marm, Pieter van der
Westhuizen, Naama Nothrnann, Ann Linsell-Stewart, Lukas
van Vuurenen andere. Beeldhouwerkedeur EduardoVillaen
David Brown. Ook bekende internasionale kunstenaars.
Cape Gallery, Kerkstraat 60: Galeryversameling van onder
andere Ruth Squibb, Nico Verboom en DouglasTreasure.
Kunskamer, Bergstraat 14: Suid-Afrikaanse kunstenaars
soos Pierneef, Maud Sumner, Maggie Laubser, Irma Stern,
Preller,Welz, Kibei, Caldecotten Boonzaaier. . .
Gallery International, St Georges-sentrum: Algemene
uitstalling. .
Artscene, St Andrews-Straat, Seepunt: Uitstallingvan werke
deur Barbara Jackson, Carol Boyes en David Reade.

~-----

Natalie Knight-galery, Hyde ParkCorner: Uitstallings deur
Heinz Kasparen Joliandu Plessis. Tot 23 Oktober,
Karen McKerron-galery, Bryanston: Uitstallingdeur Ulrick
Schwanecke,duur tot 25 Oktober,
Goodman-galery, Sandton:Uitstalling deir CecilSkotnesen
EduardoVilla. Duur tot 28 Oktober.
Crake-galery, Norwood: Sheila Jarzin stal hier uit. Tot 14:
Oktober.
Helen de Leeuw-galery, Hyde Park Corner: Uitstalling deur
verskeiekunstenaarsgenaamd"Rites of Spring".Tot 14Oklo
ber.
Mark-galerj', Newtown:Staffrider se jaarlikseprysuitstalling
van skilderye, beeldhouwerkeen fotografie.
Things-Galery, Mark-Teater: Stoele enkopstukkeuit Afrika.
Tot 14 Oktober. .
Gallery on the Market, Newtown: Ben Nsusha, Charles
Nkosien MuziDongastal skilderyeen beeldhouwerke uit,Tot
60ktober. .
African Magic: Inheemsehandwerk en kunsartikels. Onge-.
. woonen outentiek, Rockeystraat20, Bellevue,Johannesburg,
en Milkwoodsentrum9a, Plettenbergbaai.
Zona. NaleweAfrika-kunsen -appliek; inheemsehandwerk

. en kuns. Grantlaan 64; Norwood, Johannesburg.

KAAPSTAD

THE DREAM
TEAM

KAAPSTAD

PRETORIA

DIE GROOT WIT ROOS
van PieterFourie (met regie
deur DieterReible) is in die
Momentum, Staatsteater, te
sien. "Volwasse" vermaak
met lokettrekkers SDOS Ga
vin van den Berg en
Briimildavan Rensburg.

Die Afrikaanse weergawe
van .Janice Honeyman se
gewilde pantomime
SNEEUWITJIE EN DIE
SEWEDWERGIESwordin
die Drama, Staatsteater
opgevoer.

Theatre on 'the Bay,
Karripsbaai: NUNSENSE

. met NatalieGamsuduur tot
21 Oktober; Tye: Maandag
tot Vrydag: 8nm. Saterdag:
6 en 9nm.

. An Animated Adventure (A)
From Lucas/Sprelberq

DAILY: 945, 1215,230,5.15,745.10.00

Baxter-Teater,' Mainstraat:
Hoofteater: AtholFugardse
MY CHILDREN I MY
AFRICA! Duurtot28 Okto
ber Tye: Daagliks om 8nm
en Saterdae om 5.30 and
9nm. Stagedoor: EDI NIB
DERLANDER tree tot
moreaand op.Elkeaandom
8.30, behalweSondae.THE
GLASS MENAGERIE kan
in.die Studio gesien word.
Tye: Maandag tot Don
derdag: 8.15 en Vrydag en
Saterdag: 6\15 en 9.15nin.
Tot 21 Oktober.

)
Nico Malan, Strandgebied:
In die Arena word HUlSE
VOL UILE, 'n prikkelende
drama deurSchalkSchoom
bie oor die sielkundige uit
werking van politieke druk
en gepaardgaande
toekomsdrome tot

. m6reaand opgevoer. Va
naand en Saterdagaand om
7.00.

The Land
Before Time

An Animated Adventure (A)
From Lucas/Sprelberq

DAILY' 9.45, 1215,230, 515, 745. tO,OO

Comedy (2~10)

MIchael Keaton, Peter Boyle
DAILY' 9 45, 1215.230,5.15,745. 10,00

.. MIchael K;:t~~d~eter Boyle (2~10)
DAILY: 9.45,12.15,230.515,745,10,00

The]anuaryMan
. Comedy/Drama (2-18)

KeVin Kline. Susan Sarandon
-DAILY: 9.45.12.15,230,515.745.10.00

Ceat Balls ofFire
Musical (A)

Denrns Quaid
PWS

Mad Mission
Action Comedy (A)

Jackre Chan .
MON-FAl· 930. 200.730 SAT-1100.330.600

THE'8UR
Comedy . (A)

Tom Hanks, Carne Fisher
PLUS

ic-9
Jame~~~s~~~~~~arns(PG2-6)

MON-FRI 930. 200.730 SAT 1100.330.6.00

. "

THE DREAM
. TEA.'V\

PieterToerien bied aan: M.
BUTTERFLY by die Al
hambra-Teater, met Sean
Taylor en Jeremy Crutch
ley.TobieCronjekanbydie
Leonard Rayne-Teater in
PIANOMAN gesienword.
Dinsdag tot Vrydag om
8.15nmenSaterdaeom 6 en
9nm. TWO AND TWO
MAKESEX metTimPlew
man,DianeAppleby,Carol
Ann Kelleher, Saul Bam
berger, Melody O'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.

8.l5nm en Saterdae om
5.3Onm en 8.3Onm. Tot 8
Oktober. SHADOWS AND
LIGHTis 'n aanbieding deur
DebbieLanen SteveWalsh
van oorspronklike kom
posisies. Ook met bydraes
deur Lana Green en Kai.
Dinsdae tot Sondae om
10.30nm. HAND IN
GLOVE, 'n werkswinkel vir
kinders wat teater, pop
pespel en volksverhale in
sluit duur tot 10 Oktober.
Tye: Daagliksom lOvm en
20m.

By die Mark-Teater se
Warehouse kan LAKUT
SHON' ILANGA(Music is
a Healer) deur Mothobi
Mutloatsigesien word.Tye:
Daagliks om 8nm. Sater
dae:5.30en 9.l5nm en Son
dae:6nm..

Comedy (2~10)

Michael Keaton, Peter Boyle
DAilY 945 12152305157451000
: , , ..

Huldeblyk aan JACQUES
BREL, met Ferdi Uphof,
Elsabe Zietsman en Tsidii
Leloka is by Kushlicks in
Rosebank te sien. Tye:

, Dinsdag . tot Vrydag:
8.30nm. Vrydag en
Saterdag 7 en lOnm en
Sondag 7nm.

Regie: Clare Stopford.Tye:
Maandae to Vrydae om 8nm
enSaterdaeom5.45en 9nm.

SOWHERETOdeurdieSi
bikwa-spelers is tans in die
Laagerby die Markteater te
sien. Weeksdae om 8.15m
en Saterdae om 6.15 en
9.15nm.

Black Sun: (Louis Botha
laan, Orange Grove). KISS
OFTHESPIDERWOMAl'{
deur Manuel Puig met
Dawid Minnaar as Molina
en KevinSmithas Valentin.
Regisseur: Laurens Siliye.
Tye:DinsdagtotSondagom

K-9 '
JamesBelustu.Mel Harris (PG2-B)

DAILY' 945. 1215, 230, 5.15,745,10,00

YOU'RE FAMOUS
The Funniest Comedy of the Year(2~12)
DAilY. 9.45, 1215,230,515,745. 10,00

THE LAND BEFORE TIME
Adventure from Lucas/Sprelberq (A)

DAILY' 945, 1215.2.30.515, 745.10.00

IRONEAGLED
loUIS Gossett Jnr., Mark Humphrey {A)
DAILY: 945, 12.15,2.30. 5.15.7.45, 10.00

PET SEMATARY
Dale MIdkiff, DeniseCrosby (2-16)

DAILY: 945, 1215, 2.30, 5.15;745, 10.00

THE DREAM TEAM
Mlchael,Keaton, Peter Boyle (2-10)

DAILY: 945,12.15,230,5.15.7.45.10.00

PET SEMATARY
DAIl~:a~e4~,I~~lr5,~e;O~~ f;,o:~~, lb~ob8)

1 .,

FAREWELL TO THE KING
Nick Nolte, Manus Weyers (A~

DAILY: 9.45, 12.15.230.5.15.7.45. 10.00

IRON EAGLE II
Lours Gossett Jnr, Mark Humphrey (A)

DAILY 945, 1215, 2.30, 515, 745,10,00

THE JANUARY MAN
Kevin Kline, Susan Sarandon (2-18)

DAILY: 9.45. 12.15.2.30. - 15.Z45. 10,00

DEAD BANG
D8~1~$:h;:~~;~,~ge~~gri. ~~~, ~g~~rlb~o69)

I WiLII'..,I:u,:.:.\;:.I::rI:.

WEEDS Drema (2-19)

I :.'

.,,, /'

NOW SHOWING: Nick Nolte

BURNTHIS:'nSkitterende,
snaakse toneelstuk oor die
Iiefdeis bydie Mark-Teater·
in die Upstairs te sien.

omskryf as 'n Amerikaanse
Iiefdesverhaal, word by die
Dalro-Teater, Windybrow
opgevoer. In die weekom
8nmen Saterdae om 5.30 en
Bnm,

HAPGOOD, TomStoppard
se slim, komiese riller is
saansom 8-uurbydie Alex
ander-Teater in Braarnfon
tein te sien. Met Fiona
Ramsay, James Borthwick
en MichaelMcCabe.

1

THE DREAM TEAMTHE DREAM TEAM Michael Keaton. Peter b, cl (2-10)
Michael Keaton,Peter Boyle (2·10) DAilY' 945,1215,2,30,515,745,10,00

DAILY: 945. 1215.230,515.7.45,10.00

Jack NIcholson, Michael Keaton (PG 2-12)
DAILY' 930, 1200,230.515.745, 10.15

THE DREAM TEAM
MIchael keetcn Peter Boyle (2-10)

DAILY:945 1215 2.30 5.15 7.45 10 00

!~~~~R!Ef~(~~~R~!A) I'D~~~~~~~~~1ILt-;~~?;]~1i2:1~~~~~~~ffi~~~:i!IT~~JII
I" 1 1 • I :1 •

BATMAN
Jack Nicholson, Michael Keaton {PG2-12)

DAILY:9.30, 12.00,230.515,7.45. 10,15

I,

I: i

I THE lAND BEFORE TIME
Adventure from Lucas/Sprelberq (A)

MON-FAI 6.00, 830, SAT 2.30. 6 00. 6.30

,II RON EAGLE II .
loUIS Gossett Jnr.,Mark Humphrey (A)
MON·FAI: 6.00, 830; SAT.230, 6 00, 8.30

BATMAN
Jack NICholson, MichaelKeaton (PG2-12)

DAILY:9.30, 1200,230,515,7.45, 10,15

MIDNIGHT CROSSING
Faye Dunaway,Kim canran (2-10)

DAilY 9 45, 12.15,2,30,515, 7,45.10,00

IRON EAGLE II' TWO MOON JUNCTION
Leurs Gossett Jnr, Mar.kHumphrey (A) Sherilyn Fenn. Richard Tyson (2~19)
DAilY 945. 1215,230,515,74"5,10,00 DAilY: 945,12.15,230,515,745,10,00

THHAND BEFORE TIME
Adventure from Lucas/Sptefberq (A) I----"-c:.c="-'-==.:..:.:==-II

r DAILY 945, 1215 230 515,745, 1000 TWO MOON JUNCTION
THE JANUARY MAN Sherilyn Fenn.Alchard Tyson (2-19)

Kevin Khne. Susan Sarandon (2-18) DAILY: 945, 12.15.2,30, 515, 745, 10,00

DAILY 945, 1215,2 30 515, Z45. 10.00 YOU'RE FAMOUS
YOU'RE FAMOUS The Funniest Comedy of the Yea' (2-12)
The Funniest Comedy of the Year (?~12) DAILY:945, 1215, 230. 5.15. 745,10,00
DAILY:9.45,1215,230.515,745.1000

, THE JANUARY MANTWO MOON JUNCTION Kevin Kline Susan Sarandon (2-18)
Sherityn fenn, Richard Tyson (2-19) DAilY 945, 12,15,230,515,745, 10,00

DAILY:945, 1215 230,515,745, 10,00 : I I' I

THE DREAM TEAM THE LAND BEFORE TIME
Michael Keaton.PeterBoyle (2-10) Adventure from Lucas/Sprelberq (A)

DAILY.945, 1215,230,5.15,7.45.10.00 DAILY' 945, 1215. 230, 515, 745,10.00

BATMAN
JD~I~y~~O~~O~'2M~6h~~~~a~n 74~~5i~2)

:. II" I:

BATMAN'

, BATMAN
J~~I~C~~~~~~'2~g~2eJo~~ai~~~ 4&~gi~2) .......IIOrIII.Ir:.IW.&:l::I.:rI.il.:I::rlIIJw:

I • : • 1 'I 'I

THE lAND BEFORE TIME (AI
DAllY 9 45, 1215,2.30

tHE DREAM TEAM (2'10)
DAILY 515 745 1000

IATIII_

THE DREAM
TEAM

An Animated Adventure . (A)
from Lucas/Spielberg

DAILY:9 45,12.15,230,515,745,10.00

THE DREAM
TEAM

An Animated Adventure (A)
From Lucas/Spielberg

DAILY:9.45. 12.15.2.30. 5.15.7.45.10,00

A Sexy Drama - for adults only (2-19)
ShertlynPenn.RIchardTyson

DAILY: 9.45, 12.15,2.30. 5.15.745, 10.00

The Land
Before Time'

• Comedy (2-10)
MIchaelKeaton,Peler Boyle

DAILY. 945, 1215.230.515.745. 10,00

'I

BydieMark-Tearer word A
WALK IN THE WOODS
deur Lesley" Blessing
opgevoer.. Met' Michael
Atkinson en Michael
McGovern. Saansom8-uur.

THESEAHORSEmet Jac
qui Singer en Dale Cutts,

MARCH OF THE FAIr
SETIOS deurWilliamFinn
is tans by die Adcock-in
gram-Tearer, Windybrow te
sien. Met Duncan Bouwer.
Weeksdae om8nnienSater
dae om 7.30 en 9.I5nm.

JOHANNESBURG

'TEATER,~

TWO MOON
JUNCTION

The Land,
Before Tlme

MIChae1~:a:~,~~O~sln~~~2-12)
DAILY:9 30. 1200.2.30,5.15,7.45, 10,15

I I :1 • II

Iron Eagle D

The Land
Before Time

. Action (A)
louis Gossett .mr; Mark Humphrey

MON-FAI: 6.00, 6.30, SAT:230, 6.00.8.30

1

'.
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(Adult)
(Ad.It)
(Adult)

(2·11)

(PG2")

(AI

(PGz.I)
(A)

'1A)
(PG2.J1)

(2·19)

• -'I" ,.

GREATBAlLS oFFIRE . (A)
STARRING DENNIS QUAID'

I :

~H~Ie~mDvmuREOfTHEmI.~2.'2)
Daily: 11.".12.15. 2.31. 5.31. 7.45. 11." ,m
MAJOR LEAGUE (2'IC)

K-9 (PG2·')

SKIN DEEP (AdulII..~)(2·19)

HERALIBI (A)

COMING ATTRAcnONS
13 Oct-THE GODS MUST BE

CRAZY 2
211 Oct-HAIRSPRAY

, , '1: •

tlaIly:1UO. 12.15,2.30.5.3lI,1U. 10.18 ..
THE KARATE KID3 (A)
THE LAND BEFORE TIME (A)
ANIMATED TALE OFADVENTURE!

COMING ATTRACTION
13Oct-THE GODS MUST BE

CRAZY 2

Mol-fn:2.30. I.lMllflii
s.t:18... 2.30.5.3lI..... '"
BAGDAD CAFE -i2.1I)

COMING ATTRACnONS
13 Oct- LAWRENCE OFARABIA
13 Oct- OEAD POET'S SOCIETY

SUNNYPARK1·3 44·4069

THEKARATEKID3 (A)
RAMBO 3 (2·12)
IJjllllfdShcrwloet: .
SEE NO EVIL. HEAR NO EVIL (2·18)
SKIN OEEP 12,19)

DISNEY FILM FESTIVAU
HOd:
THEFOX &THE HOUND IAI
~~~ THETRAMP (A)

THE FDU YHE HOUND (AI
~~:::&CD (A)

~~JI~R:~~'::D ::l

87

THE DREAM TEAM (2·10)
PlAIN CLOrHES IA)
Mi_Show8Od: '
SEE NO EVIL, HEAR NO EVIL 12·11)
SKIN OEEP (2·.19)

NOW SHOWING:
OPEN 7 OAYS PER WEEK
CINE 3

YOU'RE FAMOUS
K·9
DEAD BANG
CINE 1
BARE BEHIND BARS
TRINITY BROWN
LAS VEGAS MANIACS
CINE 2
SWINGIHG PARllES
MY NIGlfTS WITH MESSAUNA
DNKYLADIES OF BOURBON ST

COMING ATTRAcnDNS:
130cl

THE GODS MUST BE
CRAZY 2

IRON EAGLf'2
lIONO FILM FESTIVAL

Pleasephone Ster·KlneMr Info«-525J lordet3lls

I

Olereglsseur van
die stemmlngsvolle

. New Orleans-riller
"The Big Easy" en

diemoderne
weergawe van

"Breathless" het die
regie behartig van

"Great Balls of
Fire", wat vandag
begin draai. Jim
McBride het ook

gehelp om die
draaiboek te skryf

vir die "bio-pic" van
Jerry Lee Lewis, die
ruk-n-rol-rnuslkant

. wat met sy ".
dertienjarige

kleinniggie getrou
het.

(AI

(A) THEKARATEKID3 (A)

Dally' 1.45. 12.15.2.3'.5.311...... 11.3',m

(AI

(2'19)

(2·10)

e;;. KINE FLORA 1 & 2,,~
, 472-1658 •

THE BEAR (PG2'8)

COMING ATTRAcnONS
13Oct-THE GODS MUST BE

CRAZY 2
13Del-DEAD POET'S SOCIETY

KINEVANDERBIJLPARK
016-330072

DIlly: 1100, 12.15, 2.31, 5030. 1.45, 11.• ,.

~~~~~~R~rK~I~~LEGEND' (A)

GLEAMING THE CUBE (PG2-8)

COMING ATTRACTION
13Oct-THE GODS MUST BE

CRAZY 2

Dally: 1.45. 12.15, 2.38.5.3D, UI, 11.30 pm
BATMAN (PG2·12)

COMING ATTRACTION
13Oct-THE GODS MUST BE

IIICRAZ~Y~2iil~~~~~~~~1

(A) THE KARATE KID 3
THE KID1$BACK INACTION!

(A)

(A) Daily: lLl1l1, 12.15. 2.30, U'.1.45, 1Utl pm

);\lEK~r~l~ ~MION! (AI
(PG2·12)

COMING ATTIlAcnONS . THE BEAR

MOVIES
.EAST WEST

COMING AnRACnON
13Ocl-THE GODS MUST BE

CRAZY 2

KEMPTON PARK 1 & 2
• 975-5023

oallr.US,1Z.15. 2.31, 5.38. B.OO, 10.31 pm
BATMAN (PG2·12)

0111,:10.00.12.15,2.30.5.30,7.45.10.IO,m
GLEAMING THE CUBE (PG2·8)

THE BEAR (PG2-')

D3J~:10.00, 12.15,2.30,5.30,1045, 10IIIpm
THEKARATEKID3 (A)
THE KID1$BACK INACTION!

Oaitrl45,12.U. 2.31. 5.30. UI, 18.31 \IlII

BATMAN (PG2·12)

THE KARATE KID3
THE KIDISBACK INACTION!

13Oct-THE GODS MUST BE
CRAZY 2

13Oct_ DEAD POET'S SOCIETY

Dilly: I 45.tz.15,Z.31, 5.38. B.OO. 1UI pili
BATMAN (PG2·12)

GLEAMING THE CUBE (PG2'1I

COMINO ATTRACTIONS
.13Oct - THE GODS MUST BE

CRAZY 2
13 Del_LAWRENCE OFARABIA 1-"==:c.:.::-'-==---1
13 Oct-DEAD POET'S SOCIETY

Daily: 1110.12.15. 2.3D, UO,8.lIII, 1D.15pm
CHANCES ARE (A)

K-9 (PG2-')

THE BEAR (PG2·8)

MAJOR LEAGUE (2·IC)

DalIy:11.1IO. 12.15, 2.31. 5.30. U5. 1D 10pm
THE DREAM TEAM (2·101
fn6&5a170et 10am
LADVA THE TRAMP (A)
Mong&Tues100et· 10am
ANAMERICANTAlL (A)

SlER-KINEKOR
8OCT-120CT

ADVANCE BOOKINGS ATCOMPUTICKET
ENQUIRIES(011)331-9991- ALL WELCOME

TORCH SONG TRILOGY (2·19)
ATOUCHING COMEDV·DRAMAI WITH
MATTHEW BRODERICK &ANNE BANCROFTI

THEKARATEKID3 (AI

GLEAMING THE CUBE (PG2·8)

Dally: 1,45, tz.15,U8,5.30,B.lIII. 1a.311 pm
BATMAN (PG2·12)

Dallr: 10110, 1Z.15,UO, 5.30,7.45. 10.lMI pm

~~~I~~f~~~~~~ ROll (A) ~=:===-'::'::-==---'2..j
lEGEND! STARRING DENNIS QUAID'

Vervolg op bladsy8

(van . Hooperman. en
Three's Company-faam) is
'n verleentheid in 'n f1iek
met 'nnaam wat die produk
goed omskryf. Baie meisies
in baaikostuums. En so aan.

YOU'REFAMOUS-Seker
een van die grillerigste en

*TWO MOON JUNC
TION -Oor twee mense wat
nie hul hande van mekaar:
.kan afhou nie (wat kan jy
anders verwag van die
skrywer van "9 112Weeks",
Zalman King). Met Sheri
Iyn Fenn en Richard Tyson.

Elite Sea Point
fR~A2P3~~~J-aT3EOlp:H941
5AT:l030,230ondUOpm'
MON·TNURS: 2 30ond830pm

• R08l0WE •

SQUARE DANCE
Co--Stunn JuonRoblr1s. JaneAleunder AI
NIGHTlY:a1 5.30pmONLY •
CYBllLSHEPHERD. RYANO'NEAL

CHANCES ARE
AROMAN71CCOMEOY (All) 1~~~~1l

• SPECIALVALUENIGHT.
All Drive-Ins - KRUGER DAY 10 OCTOBER only
. • ADMISSION R2,OO PERCAR.

• Notethe date - TUESDAY 10 OCTOBER only.

Kaapstad
Die Afrikaanse weergawe van die filmgidse korn ongelukkig te laat om te plaas

*SKIN DEEP - John Ritter

Met James Belushi en Mel
Harris.

*A TOUCH OF INFIDEL
ITY - 'n Paartjie met baie in
gemeen: sy vrou slaap by
haar man. Met Ted Danson
(van Cheers) en Isabella
Rossellini.

. *MAJOR LEAGUE - 'n
Komedie oor drie kansvat
ters wat hulle ewe skielik in
die Amerikaanse eerste
bofbal-liga bevind. Met
Corbin Berensen, Charlie
Sheen en Tom Berenger,

*••THE BEAR - Deur die
regisseur van "Quest for
Fire", Jean Jacques Annaud,
oor 'n outike beertjie sonder
'n rna ofpa.

**BATMAN - 'n Tegnies
briljante maar baie ge
weldadige weergawe van
die strokiesprent-held se
eskapades, Met Michael
Keaton, Jack Nicholson en
Kim Basinger.

**DEAD BANG - Don
Johnson in 'n aksie-drama as
'n verlope speuder van Los
Angeles wat 'n Nee-Nazi
netwerk oopvlek, Ook met
Tim Reid. .

**FAR NORTH ~ Die ver
haal van Kate (Jessica
Lange) wat terugkeer na
haar geboortegrond in die
"North Country". Sy is nou
'n stadsmeisie en vind dit
moeilik om weer by die
emosionele herhinneringe
wat haar familie en die
omgewing wek, aan te pas
nie.

*CLARA'S HEART - Met
Whoopi Goldberg as die
wyse Clara wat 'n jong seun,
David (Michael Ontkean) se
lewe beinvloed. Srnartlap se
moses. .

**SLAVES OF NEW
YORK - Die lief en leed van
'n jong meisie in die onge
naakbare kunswereld van
die hedendaagse New York.
Ongelukkig kom die rol
prentweergawe van' Tama
Janowitz se boek nie heel
temal uit die verf nie. Met
Bernadette Peters en Mary
Beth Hurt.

•••/*BAGDAD CAFE - 'n
Verfrissende, fabelagtige
moderne mite met genoeg
straatmeriete en. komiese
oomblikke om die mees
rebelse punk 'n traan te laat
wegpink, Met Jack Palance
en Marianne Sagebrecht.

....THE CHOCOLATE
WAR- Oor 'n bende by 'n
Katolieke skool wat die res
van die leerlinge deur in
timidasie en geweld "be
heer", totdat 'n jong seun in
opstandkom. Dit het tog met
sjokolade ook uit te waai.
Met John Glover, Wally
Ward en Jenny Wright.

***CAMILLE CLAUDEL
- Isabelle Adjani speel die
rol vim 'n beeldhouer, wat
nie net die beeldhoukuns
nie, maar ook die kuns van
die liefdeleer by die meester
Rodin (Gerard Depardieu).
Regie deur Bruno Nuyeten.

*PET SEMATARY - Na
Stephen King se blitsverko
per oor 'n seuntjie wat deur
sy pa in 'n troeteldierbe
graafplaas begrawe word,
en terugkeer om almal bang
temaak.

•••Sterk aanbeveel
.••Sien gerus
.Venny as jy nugter is
Prente sonder sterretjies is
nog nie beoordeel nie

*FAREWELL TO THE
KING - Oor 'n Arnerikaner
wat die Tweede Wereldoor
log nie kan hanteer nie en
koning van sy eie paradys,
Borneo, word. Met Nick
Nolte in die hoofroJ.

**THE JANUARY MAN 
Kevin Kline (Wie sal
Wanda ooit vergeet) en die
sexy Susan Sarandon speel
die hoofrolle in die komedie
00r 'n speurder en 'n kunste
naar.

*K-9 - 'n Storie oor 'n speur
der en sy vennoot, 'n Alsa
tian, genaamd Jerry Lee. 'n
,Pragtige meisie val vir Jerry
Lee (dis die hond onthou) en
betree so saam die aksiebe
laaide lewe van die twee,



.. - .. . . ' .. .
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DONDERDAG 12

TVI
6.00 Goeiemore SA
3.00 Teleskoo l
3.30 Opvoedkundi ge T V
4.00 Die Vyfde Jaargety
5.00 Niklaas
5.25 Telckies
5.57 Kompas
6.00 Nuus
6.15 Uit en Tuis
7.00 Honeyball se Toer e
8.00 Network
9.00 War and Remem-

brance
10.00 Topsport
11.00 People vs Jean Harris
- Ieyle onder hoogtepunte
1.25 Face to Face

7.30 Starting from Scra tch
8.00 Nctwerk
9.050os-Wes
9.35 Diagonal S treet
10.00 TopSport
11.00 Die rna-plotters
11.30 Die stor ie agicr die
stor ie
I 1.55 Oordenking

TV4
6.03 TV4 Top 20
6.30 Muzile A la Carte
9.0421 Jump Street
9.58 Movie Focus
10.32 Night Court
11.00 Misdaad in Miami
11.52 Ripley's Beli eve It or
Not

T V4
6.03 Easy Stree t
6.30 Topsport
9.04 The Colbys
9.58 Fontan es
11.35 9 to 5

M-NET
10.30 Foxes
2.30 Telygames
3.00 Tennis
5.00 The Diplodos
5.30 The Adventures of the
Galaxy Rangers
Oop :ryd
6.00 Loving
6.30 Dear John
Inte kenare
7.00 Eddie and the Crui ser s
8.30 Bon Voyage
9.00 Foxe s - kyle onder
hoogtepunte
9.00 Deal of the Centur y
10.40 Golf
11.00 Cotton Club

M·NET
10.30 Expo sed

. 2.30 Telygamcs
3.00 Golf
4.45 Tennis
OopTyd
6.00 Loving
6.30 The Wonder Years
Intekenare
7.00 Revue Plus
8.00 Tennis
9.00 The Defiant Ones - kyk
onder hoogtepunte
10.35 Golf
11.00 Johnny Dangerously

DINSDAG '10

6.00 Lovin g
6.30 Perfect Stranger s
Intekenare
7.00 Sweet Dreams
9.00 Oper ation Thunderbolt
- kyk onde r hoogtcpunte
11.00 II Harrowhou se

TV4
6.03 Me and Mom'
9.04 T he F ighte r - 'n
Vietnam- veteraan en sy pa
bevin d hul self in 'n penar ie
toe die rneule waa r hul1e
werk, toemaak. Met Gre
gory Harr ison en Pa t Hingle.
10.48 She's the She riff
11.13 Gun srnoke
12.06 S.W.A.T.

M·NET
10.30 Animalypics
11.50 Storybreak
12.30 Ma ster s of the Uni
ver se

2.1560 Minutes
2.30 Telygamcs
3.00 Johnny Dangerously
4.35 The Adventures er.
Teddy Ruxpin
5.00 My Little Pony
5.30 Starcom
OopTyd
6.00 Loving
6.30 Valerie
Intekenare
7.00 Supercarrier
8.35 West 57th
9.00 Sokker
10.00 Carte Blanche
11.00 Expo sed

WOENSDAG 11

TVI
6.00 Goeiemore SA
3.00 Teleschool
3.30 Opvoedkundige TV
4,00 Silhouette
5.00 Sylvanian Families
5.IOZAPMAG
5.25 Bible Stor y
5.30 Garfield and Friends
6.00 News
6.15 No Jacket Required
7.00 Telly Fun Quiz

TVl
6.00 Goe iernore SA

• 3.00 Te leskool
3.30 Opvoedleundige T V
4.00 Die Vyfde Jaargety
5.00 Rompelstompe lstories
5.10 Wielie Wali e
5.30 Roep van die vi ~'!fend

'n Heruit sendin g van die
rceles oor die Many engeti
privaatwildre ser vaat se

. nuwe wildb ewaarder en sy
seun .
5.57 Kompa s
6.00 Die Nuu s
6.15 Potpourri
7.00 Oorl ewing
7.30 Vleuel s
8.00 Network
9.00 Dallas
10.00 Top sport
11.00 Open Univers ity
11.55 Evening Prayer

6.00 News
6.15 Graffiti
7.00 Goldengirl
8.00 Netwerle
9.00 Dirk Hoffman
10.00 Topsport
11.00 Die vlieers - Die eer
sre van 'n kort reeks oor die
lief en Iced van twee jong
men se met versleillende
agtergronde .
12.05 Oordenking

TV4
6.03 Small Wonder
6.3Q Topsport
9.03 Head of Class
9.30 Dynasty
10.23 Wiseguy
11.15 The Forum Presents:
Randy Nowman - Part I

M·NET
10.30 Cotton Club
2.30 Telygamcs
3.00 Tai-Pan
5.00 Hills End
5.30 The Smurfs
OopTyd

MAANDAG 9

TVl
6.00 Goeiemore SA
3.00 Teleschool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Santa Barbara
4.25 Webster
4.55 Sylvanian Families
5.10 Pumplein Patch
5.25 Bible Story
5.30 Bravestarr

2.00 Storybrealc
2.30 Dusty
3.00 Dragonslayer
'4.40 Perdewedrenne

. OopTyd
6.00 Falcon Crest
Intekenare
7.00 Carte Blanche
8.00 Wildlife on One
8.30 The Best of Europe
9.00 Octopu ssy - Ieyle onder
hoogtepunte
11.00 Fietsry
11.45 Steel Justice

Jonathan Frakes en Mary Crosby in die TV4 reeks "North and
South".

Life
2.30 Bybelvasvra
3.00 Brealcthru SA .
3.20 Cousteau's Rediscov
ery of the World
4.30 ' Collage
5.20 The Deacon Street
Deer
6.10 50/50
6.50 Kruis en Kronick
8.00 Network
9.00 My Liewe Vriend
10.20 Impetus
10.50 Insight

TV4
6.03 Kupid
9.04 North and South
9.53227
10.20 Sing Country
10.50 Topsport

M·NET
7.30 Indiese diens begin
10.30 Portugese diens be
gin
Intekenare
1.30 The Adventures of
Teddy Ruxpin

TV4
6.03 Redd Foxx
6.30 Learning the Ropes
9.03 Murphy Brown
9.30 Baby Boom
9.57 Hotel
10.49 Frank's Place
11.20 TJ Hooker

M·NET
12.00 Sokker
1.30 Motorsport
2.00 Boks
3.00 Tennis
5.00 Golf
OopTyd
6.00 Hou ston Nights
Intekenare
7.00 Johnny Dangerously 
kyk onder hoogiepunte
9.00 Supermodel of the
Year 1989
10.30 Fietsry
11.15 Boks
12.15 Hotllits

TVl
5.57 Oggendboodskap
6.00 Opvoedkundige TV
6.30 Agriforum '88
7.00 Goeiemore SA
9.00 Opvoedkundige TV
11.00 TopSport
1.00 Sakkie en Thomas
1.05 Amigo en Vriende
1.10 Spesiale Agent TR
Sloane
2.00 To psport
6.00 Nuus
6.15 Teletreffers
7.05 J J Starbuck
8.00 News
8.35 Magnum
9.30 Red Elephants (deel I)
- kyk onder hoogtepunte
10.50 The Golden Girls
11.20 Flying High
12.10 Epilogue

SONDAG 8

SATERDAG7

TV4
6.03 To pspor t
9.04 TIle Dirty Dozen: The
Deadly Mission - Met Te lly
Sava las.
10.47 MASH
11.14 Co ncert on the Beach

TVl
1.30 Pinocchio
1.55 ZET!
2.05 Once Upon a Time...

TVl
7.00 Goeiemore SA
3.30 Take a Break
4.00 Santa Barbara
4.25 Fast Forward
4.55 Arty Facts
5.05 Rockbouornan d Com
pany
5.25 Children's Bib le
5.30 To pspo rt
6.00 News
6,IS Sund owner
7.00 Airw olf IV
8,00 Netwerk
8.45 Police File
9.00 Sim on en Sim on
9.50 Spies en Plessie
10.45 Na die belo fte - Die
ware ver haal van Elmer
Jackson , 'n toegewyde ges
insman wat na die skiclike
dood van sy vrou aileen vir
sy vier seuns rnoet sorg oMet
Mark Harmon.
12.15 Oordenking

VRVDAG 6
OKTOBER

M-1"I'ET
10.30 Tough Guys
2.30 Telygarncs
3.00 Jumpin' Jack Flash
5.00 Hot Hits
OopTyd
6.00 Loving
6.30 The Robert Guillaume

' Show
lntekenare
7.00 Stir Crazy
9.00 Exposed - kyk onder
hoogtepunte
10.40 Fietsry
11.25 Foxes

KAAPSTAD

LABIA - Oranjestraat 68:

THE DREAM TEAM
Michael Keaton is een van
vier malletjies wat kat
tekwaad aanjaag in die
dorp . 'n Sreeusnaakse
kornedie.

ONAFHANKLIKE
ROLPRENTTEATERS

GLEAMING TilE CUBE
'n Tienerflick oor 'n outjie
met nie net skaa tsplanke op
die brein n ie, maar \ook
WRAAK! Met Christian
Slater.

Christian Slater in
"Gleaming the

Cube"

Franse Filmfees

afsioo tlikste we erga wes
van 'n plaas like soort 'can
did camera'- produksie
bedoel vir die inry-aan
hangers van die land.

JOHANNESBURG

Jessica Lange in
"Far North"

MINI CINE - Pretoriastraat
49, Hillbrow. A CLOCK
WORK ORANGE wys
vanaand en volgende week
tot Woensdag. Donderdag
begin THE KITCHEN
TOTO, 'n aangrypende
storie van 'n seuntjie wat
tydens die bevrydingstryd
in Kenia die slagoffer word
van wit en swart geweld .

Vervolg van bladsy 7

THE KARATE KID PART
' III - Asof di e eerste twee
nie genoeg was nie. Die
mannetji e is terug, hierdie
keer om regtig sy GROOT
STE uitdaging aan te pak,

o Met Ralph Macchio en Pat
Morita.

Die keiser se lui hoender .. 4
B8 : VryDag! 6 Oktober 1989
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