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stand en die erkennning deur die regering dat
organisasies soos die ANC 'n rol te speel het in
die land se politiek. Volgens Olivier dis tan
sieer die departement hulle van die standpunt.

In dieselfde advertensie-artikel word daar
ook beweer dat die DP die regering senatuurlike
vennoot is. Ook daarmee kan die departement
hom nie assosieernie,hoewel die plasing deur
die departement gefinansier is, het Olivier
gese,

Volgens Olivier is die art ikel nie deur 'n
arnptenaar van d ie departemenn t nie, maar
deur 'n joern alis, die adjunk-red ak teur van
Finansies en Tegni ek, Curt von Keyserlingk,
"in konsultasie " met die departemen t geskry f.

Volgens Olivier strek di e departement se
"voorligtin gsveldtog" wyd. "Ons probeer nie
om bla tan te propaganda te maak nie. Ons
probeer om die situasie in Suid-Afrika in
perspektief te stel, ' se hy.

Die advertensies wat in die International
Herald Tribune asook Britse, Sweedse en
Duitse koerante verskyn het, is ve ral daarop
gerig om De Klerk as 'n herv ormer voo r te stel
en am sanksies en dis investering af te kraak.

"How to finance the South African Revo
lu tion " lui die reuse-opskri f van die volblad
advertensiewat in die Londonse Sunday Times
geplaas is. So 'n plasing kos sow at R l60 000.
In die advertensie wat teen d isinves teri ng
argurn enteer, word die SA Black Taxi Asso
ciation gebruik as 'n voorbeeld van ekonomiese
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Dievrygelatenes
praat

Ahmed Kathrada
(foto) vertel hoe hy
op Robbeneiland
ondergebed'n

dominee se koerant
uit sy tas gesteel
het. Walter Sisulu

se in 'n onderhoud
die Afrikaner se
vrese moet nou

besweer word · 11,
12 en 13
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probleme het om toegang tot die buitelandse
media te kry.Hy het ook verwys na die "probleme
in die buiteland om sekere standpunte onafhan
klik oor te dra".

In die advertensie- art ikel in die Internna
tional Herald Tribune word aangedui dat die
regering op die drumpel staan van ingrype nde
politieke veranderinge wat die vry lating van
Nelson Mandela, die skrap van oorblywende
segregasiewette, die ophef van die noodtoe-
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mentminste ns R l 50 000uit die sak - word uit
die department se "kommunikas ie"-begroting
van sowat R60 miljoen betaal. Die advertensie
in die Herald Tribune het vier vol bladsye
beslaan.

Olivier het ontken dat die regering doelbewus
'n skewe beeld na die buiteland probeer uit dra
het met die politieke scenario wat in die ad
vertensies geskets word .

Olivier het beklem toon dat die regering

Lugmag-brigadier
miljoene van minister

Elsabe Wessels

DIE .regering bet born nou gedistan
sieer van 'n advertensie in 'n inte rna- :
sionale koerant waarin staatspresident
FW de Klerk as die Groot Hervormer
uitgebeeld word -en waarvoor dierege
ring honderdduisende rande betaal bet.

Britse en Europese koerante was die
laastemaanddieteiken van 'n intensiewe
veldtog van die Departement van Su ite
landseSakeomvoorbrandtemaakvirdie
nuwe De Klerk-regering en om buite
landsesteun tewenopdie vooraand van
die Statebondskonferensie wat die week
in KualaLumpur geh?u is.

Dr Gerrit Olivier, 'II hoofdirekteur van
Buitelandse Sake belas met Kommunikasie,
het sy department egter die weekgedis
tansieer van die politieke vooruitskou
ings in 'n advertensie wat in die Interna
tional Herald Tribune verskyn het.

Volgens Ol ivier proje kteer die adver tens ie
ruedie korrekte politieke posisie van die rege 
ring nie, hoewel die departement wei vir die
plasing daarvan betaal het en die inhoud mi
konsultering met die departement geskryf is.

D ie plasings van die advertensies - een
enkele volbladadvertensie jaag die departe-

Jacques Pauw

'NJARELANGE twisoordiamantkonsessies wathonderde miljoenerandewerd is, tele
foonmeeluistering en afpersing waarby 'n oorlogsheld, twee gewese ministers en
hooggeplaasdepolisie-offisiere betrekis, isnoueindelik na vyfjaarvandrama agter die
skerms vir finale beslissing na dieappelhofverwys.

Die drama rondom een vt;n die mees sensasionele hofgedinge in Suid-Afrika draai om die
oorlogsheld en gewese hoofvan Lugmagoperasies, brigJan Blaauw, en 'n uiters vreemde belofte
wat deur oud-minlster Fanie BOtM aoo hom gemaak is.

Blaauw, wat groot roem tydens die Koreaanse oorlog In die vyftlgerjare verwerf bet,
dagvaar die minister van Mineraal en Energlesake vir gesogte dlamantkonsessles langs die
Kaa p se Weskus wat aan hom beloofis vir "gehelme dlenste" wat hy vir die staat verrig het.

Terselfde rtyd dagvaar Blaauw die minister van Wet en Orde omdat sy telefoongesprekk e deur
die polisie afgeluister is. Slegs mense wat 'n bedreiging vir die veiligheid van die staat inhou se
telefone mag wetlik afgeluister word. Blaauw se dit is lasterlik dat hy as s6 'n risiko gebrandmerk
is .

Die hofsake is die afgelope jare uit die openbare oog gehou, onder meer omdat Blaauw nie in
sy persoonlike hoed anigheid nie, maar as voorsitter van een van sy maatskappye, Ondombo
belegging s, gedagvaar het.

So ook mag die "geheime dienste" wat hy vir die staat verrig het, weens we tlike beperkings oor
die verkryging van olie en wapens, nie bekend gemaak word nie.

D ie onderskeie hofsake is reeds in 1985 aanhangig gemaak. Die eis om die diamantkonsessies
is in Mei vanjaarverwerp, maarregter Kirk-Cohen het verlede maand gelas dat die saak op appel
gene em moet word .

Blaauw beweer in sy eis dat die destydse minister van Mineraal en Energiesake, Fanie Both a,

, .
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'As u wil he ek rnoet huil, huil ek'

Snider-Afrika byt
langtand aan
ivoorverbod

Vervolg vall bladsy1·

Advertensie
verandering in die land wat "apartheid
buite aksie sal stel," lui die artikeI. "In
grypende veranderinge is noodsaaklik.
Endit gaan gebeur," sluit die artikel af.

Op die advertensie wat in die Welt am
Sonntag geplaasis.hiidie opskrif"vocroor
deel teen Suid-Afrika het die wereldblind
gemaak",

Die advertensie, wat ook teen disin
vestering betoog, gebruik die beweerde
politieke en ekonomiese "vooruitgang"
van swart Suid-Afrikaners om disinveste
ring af te skier,

"Ons gee toe dat apartheid nog hier en
daar bestaan. Maar dit verdwyn al hoe
meer en meer voor die oog. Indringende
verandering word gou verwag," sluit die
advertensie aft

Volgens Olivier is die voortgesette
buitelandse veldtogte daarop gerig "om
'n meer logiese beeld na buite te pro
jekteer. Onsmoot 'n verskil maak tussen
wat tipies NP-beleid is en wat gebeur," se
Olivier.

LAUSANNE, Switserland - Die Konfe
rensie oor Intemasionale Handel in
BedreigdeSpesies (Cites) hetdieweek'n
besluitaanvaar watvravir diewereldwye
verbod op ivoorhandel, maar ses Afrika
landehet teendie besluitgestem.

In 'n voltallige sessie het die 103 Cites
lidlandeonder luide toejuiging die voorstel,
wat deur Somalieingedien is, aanvaar.

Zimbabwe se minister van Natuurlike
Hulpbronne en Toerisme, Victoria Chitepo,
het in Harare gese dat haar land sal voortgaan
om in ivoor handel te dryf, of dit verbode is of.
nie,volgens die amptelikeZiana-nuusagentskap.

. .. . . ~

Burwidi, Malawi, Botswana, Mosambiek
en Suid-Afrika het ook die voorstel teenge
staan dat Afrika se 600 000 olifante op Cites
se byvoegsel l, wat ivoorhande1sal verbied,
geplaas moet word.

Die ses lande voorsien meer as 20 persent
van die wereldse ivoor.

Die algehele verbod, watna 90 dae begin,
verteenwoordig 'nsterk kIemverskuiwing van
.die vorige Cites-posisie,

Toehet hulle die Cites byvoegsel 2onder- .
. skryf wat 'n gedeeltelike verbod op ivoorhan-
del geplaas het. .

Intussen het Wes-Duitsedoeane-beamptes
by die Frankfurt-lughawe beslag gele op 355

kilogram ivoor uit Kameroen terwyl hulle 'n
roetine-ondersoek vir dwelmmiddels gedoen
het, het beamptes van hul departement van
fmansies gese.

Die ivoor, gedeeltelik reeds verwerk, is in
·die bagasie van 3 Kameroense burgers op pad
na Taiwan ontdek.

Die Somaliese voorstel sal lande toelaat
om met beperkte ivoorhandel voort te gaan
indien 'n groep kenners bevind dat die lande

· hul olifantbevolkings beskerm.
Lande wie se olifanttroppe stabiel bly 6f

vermeerder, kan dan by die volgende Cites-
· vergadering in 1991 of1992 aansoek doen om

in ivoorhandel te dryf.
Die beperking geld nie die 600 tot 700 ton

ivoor wat tans in Hongkong geberg word nie.
Die Hongkongse regering skat dat die ivoor,

waarvanI70tonreedsverwerkis,sowatR500
miljoen werd is.

Isabel McCrea' van Greenpeace se die
gebergde voorraad kan die sowat 3 000
ivoorhandwerkers in Hongkong nog tien tot
vyftien jaar lank besig hou en sodoende kan
gesteeldeivoornogvir'ilhelerukinsirkulasie
bly, - AFP .

ANC en regering 'toetsmekaar'
BryanPearson

DIT sal "jare" duur voordat die Suid-Afrlkaanse regering en swart naslonale lelers
gereed sal wees om met formele onderhandellngs te begin, bet politleke ontleders die
week gese, .

Maar bulle bet weI gese dat die onvoorwaardelike vrylating van die sewe politieke
gevangenes 'n beduldende teken is dat daar nou In die rigtlng van 'n "proses van onder-
bandellng" beweeg word.. .

."Belde kante bet dft reeds duldelik gestel dat bulle nie glo 'n grondwetlike skikking
sal voorloplg gevlnd word nle," s@ Steven Friedman, 'n navorser verbonde aan die Suld
Afrikaanse Instituut vir Rasseverhoudlngs.

Mark Swilling, 'n navorser by die Unlversitelt van die Witwatersrand se Sentrum vir
Beleidstudles, se belde kante is beslg om 'n klimaat te skep waarln onderbandeling kan
plaasvlnd, "Maar dlt sal eers oor 'n hele ruk geskled,"· het hy gese,

. Hulle bet reageer op die verskillende houdingswat deur staatspresldent FW de Klerk
en die vrygelate leiers van die ANC ingeneem Is, . . '

Volgens die ANC-Ielers Is die oiganlsasle nle bereld om die gewapende stryd as 'n
voorwaarde vir onderhandeling neer te.l@ nle en bet vyf else ultgestlp waaraan voldoen
moet word voor onderhandellngs kan begin. .

Die vyfelse sluft in: die wettiglng van die ANC en anderorganlsasles, die opheffing van
die noodtoestand, dleophefflng van beperklngs op Indlvldue, die skrap van dlskriml
nerende wette en die terugkeer van aUe bannellnge.

Die minIster van Grondwetlike Ontwikkellng, Gerrit Vlljoen, bet gess die regerlng is
bereld om met WaIter Sisulu oor die eise te onderbandel, maar dat die beperklngs op die
ANC opgehef sal word wanneer bulle geweld afgesweer bet•.

Viljoen het ook gese dat die vrylating van die gevangenes en die regering se "ontspanne"
houding teenoor antl-apartbeldsoptogte deel van De Klerk se belofte is dat hy die
noodtoestand gaan ophef en met onderhandellngs gaan begin.

. "Hulle toets mekaar," s@ Friedman.
Swilling s@ dat die ANC met die onvoorwaardellke vrylating van die gevangenes de .

facto gewettlg Is. "Dlt Iyk asofViljoen nou vir die ANC wll se hulle moet geweld amptellk
afsweer voor bulle de jure gewettlg word." .

Hulle stem saam dat die ANC die "gewapende stryd" as 'n bedlnglngsposlsle gebrulk,
"Hulle wll nle be dlt moet voorkom asofbulle aan die regering toegee nle, maar In der
waarheld bet die aantal voorvalle van geweld die afgelope paar maande beduidend
afgeneem," s@ Friedman. .

"Die proses sal oor 'n paar jaar ultloop op die wettlging van die ANC. Dft sal nle
. outomatles gebeur nie, want dlt hou bale risiko's vir die regerlng In. Jy kan seker wees
dat De Klerk nle sommer aan al die else sal toegee nle," s@ Friedman. - AFP

gressie uitbars.In die algemeen is sulke
personegewoonlik stil en'In baiegevalle
drink hullebaie. Dis baie moeilikom die
sindroom te behandel," se Preece.

Leebstaan voor regter J Coetzeeen 'n
assessortereg op 'n aanklagvanmoordop
Simon Snyders, 'n Damara wat vir hom
gewerkhet.Toe die moordgepleeg is, het
Leeb 'n bottel brandewyn en paar biere
saam metvriende gedrink.

Snyders was glo "astrant" waarnaLeeb
.homplatgeslaanhet.Laterhethyhommet
draad vasgebind en 'nketting om sy nek
gesit-.Hy het die volgende dag gesterf

· waarnahyhom in sakketoegewoel en in 'n
erdvarkgatgaan versteekhet.

Volgens Leeb hethyalverskeiekere by
Snydersse graf.om vergifnis gaan bid en
gehuil.Hy het oak 'n kruis opgerig.

lasie buitenoorlog en veg," se Preece.
Dwarsoor die wereld, en vera! waar .

guerrilla-oorlog gevoer word, kom dit
toenemend voor. Volgens Preecekry ons
dit vandag nog in Zimbabwe waar baie
oud-guerrillas nabyna'ndekade van vrede
steeds weieromdie wapen neer teIe. Dit
komtoenemend in Israel voor waar soldate
na jare van oorlogafgestomp raak,

Vera!diegeheimsinnige omstandighede
waarondeiSuid-Afrika seReece'sveg, is
'n teelaarde virdiesindroom. Diesoldate '
se opleiding is hard en.ongenaakbaar,
hulle bring langtye in klein groepiesin.
die bos deur en verkeer deurentyd onder
geweldigespanning.

, "Die sindroom kanvirbaie jareonder- .
druk word en skielik in geweld en .ag-

Jacques Pauw '

DIEsogenaamde viemam-slndroom het
vandeesweek weer sy kopin Suid-Afrika .
uitgesteek toe'ngeweseRecce watweens

. moord aangekla word,vertelhethoehy'n
swart plaaswerker genadeloos geslaan,
met 'n kettingvasgemaak en later sy lyk
in 'n erdvarkgat weggesteek het,

.Petrus Leeb, 'nboer vanPotgietersrus,
het aan die rondgaande hof gese: "As u
wilheekmoethuil,huilek,Ekhets6baie
mense sien doodgaan datek nie daaroor
huil nie." .

Hyhetas lidvandie verkenningskom
mando aan militere operasies in Angola,
Botswana enZimbabwe deelgeneem, het .

-hy aan die hofvertel. . I .'"
Diesogenaamde Vietnam-sindroom is

... die afgelope jare telkemale in hofsakein
veral Amerika as rede aangevoer vir die
gewelddadige optrede van oud-soldate wat
in Vietnam gaan veg het.

.'n Kliniese sielkundige, dr Howard
Preece, se dis die gevolg van jarese
aanhoudende geweldwat eindeliklei tot
.'n minagting virenigelewe. So'npersoon
hetprobleme omin die burgerlike omge-

· wingmet 'n normale lewevoort te gaan.
Disook bekend dat dieSA Weermag

self na operasies in byvoorbeeld Angola
psigiaters aangestel het om mense wat
aan diegeweldsindroom ly, tebehandel.

.. Selfsbomskok kaneindelik hiertoe aanlei
ding gee.

Die Viemam-sindroom is al voorheen
iii Suid-Afrikaanse howe, onder meer in
terrorisme-sake, as versagtendeomstan
dighede aangevoer.

Preece se in Amerikaanse howe word
die Viemam-sindroom as sielkundige

· afwyking erken, Selfsnounog, 15jaar na
die Vietnam-oorlog, word geweldsmis-

· dadewatdeuroud-soldate gepleegword,
aan~ul ondervindings indie tropiese woude
van Asi~ gekoppel.

Daarwasverledejaar 'n geval waar 'n
gewese lidvan 'nspesiale eenheid eensklaps
met 'nmilitere geweerlosgetrek enetlike
mense doodgeskiet het, Sy toestand is
later as die Vietnam-sindroom geldenti
fiseer.

"Die toestande waaronder Suid-Afri
kaanse magte vir lang rukke in Angola
geveg het, kan dieselfde sindroom tot
gevolghe. Hulle was vir lang lye in die
bosafgesonder sonderenigeanderstimu-

Oorlogsheld

2
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konsessies 1 en 2langs die Weskus aan
hom beloof het, Die belofte is op skrif
gesteI.

Die betrokke konsessies, net suid van
Alexanderbaai, vemeem Vryt< Weekblad,
is van die waardevoIste en rykste in suide- .
like Afrika. HulIe is honderde miljoene··
rande werd. .

Dit is baie moeilik om dia
mantkonsessies in diehande te kry omdat
dit baie duur en skaars is en die lisen
siehouer aanheelwat voorwaardes moot
voldoen.

Kort nadat die belofte gemaak is, is
Botha aangestel as minister van Man
nekrag. Syopvolger, die huidige staatspre
sident, FW de KIerk, het gemeen dat
Blaauw nie opdie konsessies geregtig is
nie,

De Klerk het 'n regter aangestel om
die konsessieregte te ondersoek en dit is
aan 'n ander aansoeker toegeken. Blaauw
het beweer die hele prosedure was on
reelmatigen het gedagvaar.

Blaauw se eis het 'n nuwe wending
gekry toe hy in 1985 weens kriminele
afdreiging van Botha vervolg is.

'n LangHooggeregshofsaakvoor regter
Friedman het incamera plaasgevind. Hy
is onskuldig bevind.

Die afpersondersoek teen Blaauw is
in 1981 persoonlik deur die destydse
minister van Wet, en Orde,Louis IeGrange,
en die kommissaris van Polisie, Johan
Coetzee, geloods nadat hul kIagtes van
Botha gekry het. Baasspioen Craig Wil
liamson is ook by die ondersoek betrek.

Die drama rondom die dia
mantkonsessies het eindelik grootliks
bygedratot die bedanking van Bothaen 'n
gewese hoof van die polisiese diamanttak,
brig Hannes Erasmus.

Blaauw het glo onder meer in die
sewentigerjare uit die weermag bedank
na skerp meningsverskille met die des
tydseministervan Verdediging,PW Both~ ....
Na sy bedanking het hy as wapen- en
kommoditeitshandelaar opgetree.

Blaauw wou niks se oor sy eise teen
". die twee ministers nie. "Kom ons los

maar hierdie dinge uit," het hy gese.

t;·....------------_...

. "



Broederstroom Drie
Maandag veer

Waar.is die
mense?

.,,

3

spekteur omdat hy by Swapol .
diens doen.

"Hyhetmeeras 'njaar lank vir
haar vervoergeriewe gereel en
vir haarvrye toegangtot rnilitere
basisse gereel," se die ANC.

Dobsonhetvroeeronder meer
by The Citizen as joernalis ge- .
werk.

Haar mansesusteren swaer is
Jeremy en Joan Brickhill, albei
ANC-veterane. DieDobsons bly
nou by hulle in Londen.

jeensdiePFPwatin dieDPheers.
DP-lidZeldaDalling,dievrou

vanDP-LP DaveDalling, hetkort
. na die kongres reeds in 'n brief

aan Vrye Weekblad Afrikaners·
in die party daarvan beskuldig
dat hulle vir "mekaar" en nie vir
die party se beleid stem nie.

In 'n briefaan VryeWeekblad
die week kritiseer die voorsitter
vandieDPopVereeniging,Chris
du Preez, die aanname dat oud
PFP-Iedediebotoonmoetaangee
in die party net omdat hulle hul
eerste teen apartheiduitgespreek
het.

"Ek vindditjamrner dat hulle
hulself nie wil neerle by die de-

. mokratieseprosesse uitslagsoos
op diekongresbepaal nie,"se Du
Preezna aanleiding vandie meer
derheidstem op die kongres om'
die troika-Ieierskap voort te sit.

De Beer wou die week nie
kommentaar lewer oor dievetes
binne die party nie. Hy het egter
die bedankingvanSpiesen Kahn
betreur, maar bygevoeg dat hy
die vertrouehet dat die party die
huidige struikelbloksal oorkom,

VolgensDeBeerisdit 'noord
rywing om van 'n "krisis" binne
die party te praat. Oor die open- .
bare uitlatings vanpartysake deur
lede het De Beergese dat die lug
van menings in die openbaar nie
onbekend is onder lede van die'
DP nie en dat dit die party op die
langterrnyn nie kan skade doen .
nie.

verskerp
Twisin DP

Op die kongres is daar in pri
vate gesprekkebeweerdat oud
lede van die NP beheer oor die
DP wil verkry,

.Daar is ook gestry oor die
vermoe van die party om Afri
kaners te 10k. Die argument is
gevoer teen die agtergrond van

.bewerings datdiePFPnooit daarin
kon slaag om sy steun onder
Afrikanersuit te brei nie.

Verskeie DP-lede betnouopen
lik totdiestryd toegetree, Veteeaan
LP, Harry Schwarz, het verlede
week in artikels in die
Sondagkoerante sy afkeur
uitgespreek oordie vyandigheid

trateur-generaal in Namibiabe
trokke.

Die ANC se sy het "inligting
vanonskatbare waarde" aanhulle
oorgedra.

Die ANC het inligting in 'n
vroeereberiginTheCitizen,wat
uitstekendekontaktemetdievei
ligheidsestablishment het, beves
tig dat sy deur majDerekBrune
vandieVeiligheidspolisie genader .
is om as agent op te tree. Brune .
dra deesdaedie rangvan ~oofin:-

Zach de Beer

Elsabe Wessels

DIE emosionele vete wat binne
die geledere van die Demokra
tiese Party woed het nou reeds
die bedanking van twee
streeksvoorsitters geeis,

Die Noord-Transvaalse en
Vrystaatse voorsitters vandieDP,
Tertius Spies en Rett Kahn, het
die week bedank. 'n Voorsitter
van die Koedoespoort-tak in
Pretoria het ook reeds bedank
terwyl ander takvoorsitters ook
dreig om dieparty te verlaat.

Die bedankings van Spiesen
Kahn is deurdie mede-leier, de
Zach de Beer, bevestig.

Gemoedere in die party loop
hoog sedert die party'se nasio
nalekongres inDurban op7 Okto
ber.

Diekonflikoordieleierskaps
kwessie was die eerste verskil
watkopuitgesteek het.Ouparty
lojaliteiteen suspisie onder ver
skillendefaksies is verderopdie
kongres aangewakker.

NUUS .

SueDobsonal jare
lank 'nANCvspioen
EN daar was Sue Dobson toe al
jare lank 'n ANC-spiOenl .

Die Buro vir Inligting en die
veiligheidspolisie het gister in
grootkonstemasie rondgeskarrel
en ontken dat die 26-jarigevrou
wat vir die Buro in Windhoek
gewerk en op 24 Septemberna
Londen gevlug het, ooit enige
sensitiewe inligting kon bekom
het. '

Sy het haar egter s6 goed in
gegrawe dat sy deur 'n senior
veiligheidspolisieman as'nagent
gewerfisom opSwapote spioe
neer, en dat sy 'n goeie kansge
staan het om binnekort in die
kantoorvan die Staatspresident,
FW de Klerk,te gaan werk.

Die ANChetvandeesweek in
'nverklaring gese Dobson en haar
man,Peter, is ledevan die ANC
en voer al jare lank take vir die
organisasie uit, .

Die ANC se Sue Dobson het
toegang gehadtotvertroulike in
ligtingsessies deur senior weer
magoffisiere. Sy-het ook noue
kontakmetoffisierevandie vei
Iigheidspolisie en die Nasion~e
Intelligensiediens gehad, DIe
laaste paar maande. was sy.~
die kantoor van die Adminis-

Suid-Afrikaanse agente ~ in
Swaziland en die impak wat dit
op die Suid-Afrikaanse ge
meenskap daar gehad het, het sy
haar begin toewy aan verande
ring in Suid-Afrika.Sy het bydie
ANC aangesluit en opleiding in
radio-kommunikasie.ontvang.

Robertson is in Johannesburg
- waar sy familie aktief in anti
apartheidspolitiek betrokke was
- geboreen grootgeword.Hy het
Suid-Afrikain1977 verIaaten in
anti-apartheidsveldtogte gewerk.
Hy het by die ANC aangesluit,
opleidingontvangen 'n jaar voor
sy in hegtenisname na Suid-Af-
rika teruggekeer, .

De Lange is in Zambie ge
bore.Sygesinhetna Suid-Afrika
verhuis.: Hy het by 'n myn in
Phalaborwa en as joernalis
gewerk.Dielot van swartmense
en die perssensuur in Suid-Af
rikahethomdiepgeraak. In 1981
het hy die land ver!aat en by die
ANC aangesluit. Hy het opleid
ing in Angolaontvang. Hy het 'n

. jaar voor sy" inhegtenisname na
Suid-Afrikateruggekeer.

Van OnsKorrespondent

WINDHOEK - Oornet tweewekegaandiemensevan Namibiastem
bus toe om hulland se toekoms te bepaal. Die politieke debat gaan
egter nie oor die partye se grondwetlike voorstelle nie, maar oor die
kwessie van Swapo-aangehoudenes,

DieClark-verslag watdeurdieVV seSending oor Aangehoudenes
uitgereik is nan ondersoek in Angola en Zambie,word deur byna
almal buitenSwapo en die VV self verwerp. .

Die verslagbeweerdatdie sendinggeenteken van aangehoudenes
kon vind nie. Daar was ook geen rede om te vermoeddat Swaposy
aangehoudenes naanderkampeverskuifhetnie.Tog kon die sending
nie vasstelwaartenminste315mensewatasaangehoudenesaangegee
is, nou is nie.

Dit hetboonop aandieliggekomdat verskeie mensewatopdie W
se lys isvanmense watgerepatrieer is, nooitinNamibiaaangekom het
en dat niemandweetwaarhulle is nie, .

Op navraag het 'n Untag-woordvoerder erken dat van die name
"moontlik 'n dosynof so" - regstreeks van Swapo gekry is.

Die families vandie honderdevermistes vreesnou dat hulleerens
in grafte in Angola begrawe Ie. .

Die Ouerkomitee van Namibia, wat hom vir die vrylating van
aangehoudenes beywer,hetSwapodieweekHooggeregshoftoe gevat
en die vrylatingvanoorblewende aangehoudenes geeis, Hullevraook
vir toegangtotdieregisterswatbydiestrafkampe gehouendievideo's
van die aangehoudenes se "belydenisse" dathulle spioeneis.. .

Swapose verweerwasdat diehofniejurisdiksiehet oor gebeurein
Angolanie,endathulleinelkgevalalleaangehoudenes vrygelaathet.
Daar kan nie van Swapo verwag word om rekening te gee van elke
mens wat oor die jare in Swapo-geledere wasnie, is gese,

Die aansoekis deur 'n volleregbankaangehoor en regter-president
Hans Berkerhet uitspraak voorbehou. .

Een vandie 18mensewatvolgensdieVVgerepatrieerismaarnooit
by die huis aangekom het nie, is Frans Teistervan Gibeon. Hyensy
vrou, FransinaDempers, issaaminAngolaopgelei. Nahy in 1986van
die oorlogsfrontteruggekom het,isalbei indieSwapo-kerkers gegooi,

Teister is in MeiverIede jaar noglewendgesien. Sy vrou, wat baie
bitter teenoordieSwapo-Ieierskap is, is teruginWindhoeken se syhet
nog nie 'n woordvan homgehoornie. .

Dit beginnouIykasof diespioen-drama nievoordie verkiesingtot
'n spits gaan kom nie. Selfs in Swapo-geledere word gehoop dat die
voortspelende probleem eindelik tot 'n verswakking van die sekuriteits
element in die Swapo-leierskap sal lei. Die element.onderdie leiding
van die sekuriteitshoof, Solomon Jesus Auala, was verantwoordelik
vir die aanhoudings en martelings en daar wordgevrees dat ditniks
goeds virmenseregte voorspelas hysy huidige sterkposisie in Swapo
na onafhanklikheid behou nie.

HoewelSwapose opposisie'alles in die strydwerp om Swapo met
die spioen-skandaal te knou,meenwaamemers datdit nie Swapovan
'n sterk oorwinning gaan weerhou nie, . -

Vrye Weekblad, 20 Oktoberl98~ , t

Charles Leonard

DIE Broederstroom-verhoor word
Maandagoggend hervatwanneer
die Broederstroom Drie,Damian
deLange, Jain Robertson enSusan
Westcott uit die selle van hof 5
van die Pretoriase Landdroshof

. tevoorskyn kom,
Die drie is op 8 Mei verlede

jaar op 'nkleinhoewe inBrooder
stroom met'n groothoeveelheid
wapens gevang. Hulle is aange
hou onderartikel29 vandieWet
op Binnelandse Veiligheid en in
eensame aanhouding bewaak,
totdathulleop23Januarle vanjaar
op 'n reeks aanklagte in verband
met terrorisme indielanddroshof
verskyn het.

Die saak is toe tot 12 Junie
uitgestel toe Westcott op tien .
aanklagte skuldig gepleit het.
Robertson en De Lange het elk
op elf aanklagteskuldig gepleit.

Getuienis ter versagting sal'
• Maandag gelewerword.

.Westcott is in Swaziland ge
bore en het haar tersiere oplei
ding in Engelandvoltooi.

Na klopjagte deur beweerde
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Danaus plexippus (Linnaeus, 1758)'
Monarch-Skoenlapper,

NEDBANK HET JUIS DIE TJEK

REKENING BEVRY. DAARDEUR

WORD JY DIE VRYHEID GEGUN

OM JOU FINANSIES TE BESTUUR

EN OP JOU MANIER WELVAART

TE SKEP. DIT WORD NEDBANK

SE DOELGEMAAKTE BANKSAKE

GENOEM. MET DIE NUWE NED

BANK-TJEKREKENING WORD JOU

INDIVIDUELE BEHOEFTES' VER

PERSOONLIK. JyGAAN SIT 8AAM

MET JOU NEDBANK-BESTUURDER

EN JULLE KOM OOREEN VIR

HOEVEEL ELKEEN VAN JOU TJEKS

GEWAARBORG SAL WORD. HOE

WEL ELKE NEDBANK-TJEK REEDS

VIR TOT RlOO GEWAARBORG IS,

KAN JY 'NWAARBORGFASILITEIT

VAN RzSO, Rgoo, R7S0 OF

R1000 PER TJEK NODIG HE. OM

JOU WAARBORG TE ONDERSTEUN .

BlED NEDBANK JOU NOG 'N

EERSTE - DIE NED BANK DOEL-

GEMMKTE WAARBORGKAART,

WATJY OOK AS 'N KONTANTTOE

GANGSKAART KANGEBRUIK. EN

'.:NEDBANK DOELGEMAAKTE BANK- .

ERIEF STREK VEEL VERDER AS

;, WANT JY KAN KIE8 UIT 'N

EKS PRODUKTE EN DIENSTE

: 800S KREDIETKAARTE, HUIS-

LENINGS, 'N OORTREKKINGS

FASILITEIT, KORT-'EN LANGTER-

MYNFINANSIES, SPAARPLANNE,

·:.BELEGGINGS, ENS. As JY ERNS

10 IS OOR GELD EN VAN JOU

. VERWAG OMJOU FINANSIELE

"HOEFTES INDIVIDUEEL TE

BENADER, DAN IS DIE NEDBANI\

DOELGEMAAKTE TJEKREKENING

VIR JOU BEDOEL.

(,
SUID-AFRIKAANSE

BANKWESE IS BESIG
OM '·N.GEDAANTEVER
WISSELING TE BELEEF;

.WANTJYVERDIEN
OM SOOS 'N INDIVIDU

, ~

BEHANDEL TE WORD

DIE NUWE NEDBANK
DOELGEMAAKTE TJE~

REKENING

NEDBANK-
Waarmee die ernstige transaksies beklink word ~ NEDBANK 'N AFDELING VAN NEDPERM BANKBPK

GEREGISTREERDE BANK (REG NO 51/00009/06)

STAMM. MILLER & ASSOCIATES 962
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NUUS

Werkers protesteer teendie omstrede Wysigingswet op
Arbeidsverhoudinge (Foto: Paul Grendon • Afrapix)

wil nie Ciskei

se "eravan stagnasie". In die Brezhnev
era was "wereldwye revolusionere
vordering" veronderstel om op te
maak vir binnelandse sosio-eko
nomiese stagnasie.

Diegene wat toe binnelandse stag
nasie probeer teenwerk het met buite
landse suksesse in Angola, Mosam
biek, Ethiopie en elders, is dieselfde
mense wat nou Gorbatsjof se her
vormingsprogram van koers af wil
dwing.

''Nasionale bevryding" in die Suid
Afrikaanse konteks - gewapende stryd
wat lei tot 'n oorname van mag met
die minimum politiekekompromiee
- is 'n oorblyfsel van die Brezhnev
era, se Lange.

Die ANC se doel van nasionale
bevryding deur gewapende stryd word
dus deur Sowjet-Ieiers as uitgedien
beskou. Deur middel van die goed
gedissiplineerde Suid-Afrikaanse
Kommunistiese Party probeer die
Sowjet-Unie nou die ANC omskep
in 'n burgerregte-beweging wat 'n
aanvaarbare onderhandelingsvennoot
vir Pretoria sal wees. .

Die vrylating van ANC-Ieiers mag'
selfs aan die ANC 'n geleentheid

, bied om wei te beweeg van die
geweldopsie, meen Lange. Ofskoon
radikale elemente mag wegbreek en
die gewapende stryd voortsit, sal die
ANC steeds deur vreedsame stryd
sukses behaal en by onderhandeling
uitkom..

heidsmaatreels te skrap;
* met die outentieke leiers van

die meerderheid in die land te onder
handel om 'n vrye en' regverdige
verkiesing te reel, waarin almal in
een onverdeelde Suid-Afrika sal deel,

. en wat sal lei tot 'n oop, nie-rassige,
demokratiese samelewing gebaseer
op ekonomiese en politieke ge
regtigheid en gelykheid.'

Die ASK verbind, hom
daarbenewens tot egte versoening,
"wat op die eise van die Evangelie
van Jesus Christus vir geregtigheid
vir almal gebaseer is."

Russe wit nie
meer revolusie
uitvoer nie
buitelandse probleme te spandeernie.

Daarbenewens kyk Sowjet-eko
nome in 'n toenemende mate na Suid
Afrika as 'n moontlike verskaffer
van tegnologie, of ten minste 'n weg
na verskaffers. Ondanks sanksies het
Suid-Afrika nog makliker toegang
tot Westerse tegnologie as die Sowjet
Unie.

Die hoofrede vir die nuwe toe
nadering, rneen Lange, is die gestelde
buitelandse beleid van die Sowjet
Unie om eksteme druk te verlig ten

, einde perestroika te bevorder.
Die beste manier om die VSA se

politieke en ideologiese offensief teen
te staan, wat onder Reagan 'n
hoogtepunt bereik het, is om neutra
liteit te bevorder en sodoende die
Westerse alliansie te verdeel. Kon
serwatiewe Westerlinge sal dit al
moeiliker vind om 'n beeld van die
Sowjet-Unie as die "bose Imperia
liste" voor te houas dieselfderegime
'n buigsame, pragmatiese en realistiese
beleid teenoor Suid-Afrika, die uitge
worpene, handhaaf.

Nog 'n rede vir die beleid teenoor
Suid-Afrika is dat Gorbatsjof sy
politiekemagsbasis moot stabiliseer
en probleme teenwerk as perestroika
op ekonomiese vlak nie uitwerk nie,
se Lange. .

'n Toenaderingsbeleid teenoor
Suid-Afrika trek 'n verdelingslyn .
tussen die Sowjet-hervormers en die
ou verteenwoordigers van Brezhnev

'N BUITENGEWONE vergadering van die Aigemene Sinode van die NG
Kerk in Afrika gaan vir Oktober 1990 byeengeroep word om te besluit oor
voorgestelde eenwording met die NG Sendingkerk.

Die moderatuur van die NGKA het die besluit op 'n vergadering van die
Aigemene Sinodale Kommissie (ASK) verlede week in Bloemfontein geneem.

Indien die sinode tot eenwording sou besluit, sal by dieselfde geleentheid
'n konvent van die sinodes van dieNGKA en dieNGSK byeengeroep word vir
die konstituering van die "Uniting Reformed Church of South Africa".

Die moderator van die NGKA, ds Sam Buti, doen in 'n verklaring namens
die ASK 'n beroepop lidmate om voorbidding te doen vir die byeenkoms.

"In besonder moet gebid word dat die eenwording mag slaag en dat dit as
'n kragtige getuienis en voorbeeld sal dien vir die lidkerke van die NG Kerk
in Snider-Afrika om hulle ook by hierdie 'Uniting Church' te voeg,' lui die
verklaring.

Snider-Afrika wat in Maart te Ver- '
eeniging gehou is, doen die ASK 'n
dringendeberoepop die presidenten
sy regering om:

,* onmiddellik die noodtoestand
op tehef;

* Nelson Mandela en aile poli
tieke gevangenes en aangehoudenes
onmiddellik en onvoorwaardelik vry
te laat; .

* die verbod op aIle organisasies
, wat apartheid teenstaan, op te hef;

* onmiddellik aanhouding son
der verhoor te staak; ,

* aile diskriminerende en apart- ,

Anton Steenkamp
DIE Sowjet-Unie stel nie meer be
lang in die gewapende stryd in Suid
Afrika nie, se dr Klaus H Lange,
navorsingsdirekteur aan die Insti
tuut vir Afrika- en Internasionale
Studies in Miinchen, in die jongste
uitgawe van "South Africa Interna-
tional". '

Lange se Sowjet-beleidmakers
verklaar deesdae openlik dat die nuwe
regering van die Sowjet-Unie 'n nie
revolusionere, politieke evolusie in
Suid-Afrika voorstaan. '

, As gevolg van 'n verandering in
sy politieke prioriteite, is die Sowjet
Unie nie meer geinteresseerd in die
"uitvoer van revolusie" nie, maar

.eerder ten gunste daarvan om
"streekskonflikteaan hul eie dinamika
oor te laat", soos J Primakov, di
rekteur van Internasionale Verhou
dinge aan die Sowjet-akademie,
onlangs in Pravda gese het.

Die gewapende stryd isdus uitge
dien, en vryheidsbewegings sal by
'die denkrigtingmoo aanpasof Sowjet- '
steun verloor, se Lange.

As 'nmens met Afrika-kenners in
die Sowjet-Unie praat, is jy verbaas
oor die graad van realisme en prag
matisme wat jy teekom, se Lange.
Hulle is in die algemeen ook baie
beter ingelig as sogenaamde kenners
van Suid-Afrika in die Weste.

Die rede vir die nuwe benadering
van die Sowjet-Unie om beter ver
houdingemet Pretoria na testreef, se
Lange, kan hoofsaaklik in die huis
houdelike probleme - veral die eko
nomiesekrisis -vandieSowjet-Unie
gevind word.

Die koste daaraan verbonde om
betrokke te raak in Derde Wereldse
konflikte, raak fmansieel en polities
te hoog. '

_ Regeringsleiers wat betrokke is '
in belangrike interne besluitneming
in die era van perestroika, kan nie
bekostig om hul tyd en energie aan

Swart NG Kerk
vra demokratiese

, . ~.

verkiesing -'
Anton Steenkamp

DIE Algemene Sinodale Kom
missie (ASK) van die NG Kerk irl
Afrika het sy blydskap uitgespreek
oor dievrylating van agt politieke
gevangenes, maar daarop gewys dat '
ditnog nie ware vryheid beteken nie,
aangesien die land' nog deur
noodmaatreels en diskriminerende
wetgewing beheer word.

"Dit is uiters noodsaaklik dat Suid
Afrika na geregtigheid, versoening
en vrede beweeg, en die stap is in
daardie rigting. Daarom mag dit nie
hier ophou nie, maar moot Nelson
Mandela en aile politieke gevangenes
en aangehoudenes ook onmiddellik
en onvoorwaan:lelik uit die gevangenis
vrygelaat word," se die ASK in 'n
verklaring.

"Die politieke gevangenes wat
vrygelaat word, kan deel wees van
versoening indien hulle saam met
die ANC, waarvan die verbod opge
hef word, vrylik kan deelneem aan
die skepping van 'n nuwe Suid
Afrika," lui die verklaring, wat on
derteken is deur die moderator van
die NGKA, ds Sam Buti, en die
skriba, dr S Pitikoo.

Die ASK se die huidige regering
verteenwoordig slegs die blankes en
is op rasseklassifikasie gegrond.
"Solank ditdie geval is, kan daar nie
vrede en versoening wees nie." '

Die verklaring lui verder:
"In aansluiting by die besluite

van die beraad van die NG Kerke in

baie positief. '
"Ons het reeds saamgestemoor

sommige aspekte van die Wet, en as
ons 'n ooreenkoms oor div ander
artikels kan bereik, kan ons so vroeg
soos volgende week al aanbevelings
aan die minister stuur,' het sy gese,

Die minister van Mannekrag, Eli
Louw, wag tans aanbevelings in oor
die moontlike verandering van die
omstrede wet.

Een van die artikels wat deur
Saccola en die vakbonde verwerp is,
is art 79 (2), wat bepaal dat werkge
wers skadevergoeding van stakende
werkers kan eis en die bewyslas op
vakbonde plaas om te bewys dat 'n
onwettige staking nie deur die vak-
bond gemagtig is nie, '

onregmatig teen die inwoners opte
tree nie.

Die Suid-Afrikaanse regeringhet
in 1986 en 1987 die inwoners toege
la:at om huise in die gebied te bou,
maar sedert inlywing het die Ciskeise
regering geweier dat hulle nog huise
bou. '

Buitelandse ambassades en
kerkleiers het 'n beroep op die Suid
Afrikaanse regering gedoen om die
inwoners van Nkqonkqweni te help,
omdat hulle Suid-Afrikaners is.

Die Suid-Afrikaanse ambassadeur
na Ciskei, Christo van Aardt, het
gese hy het 'n klag aan die Ciskeise
regering gestuur.

'n Genomineerde LP van die
Demokratiese Party, Andre de Wet,
het 'n dringende boodskap aan min
ister Pik Botha gestuur "om om te
sien na die welstand van die Suid
Afrikaners in Nkqonkqweni.

"Daar word berig dat minstens 55
inwoners behandel moos word vir
beserings weens aanranding deur die
Ciskeise polisie en vigilantes, en dat
sowat 96 mense, insluitende kin
ders, aangehou word," hetDe Wet

,gese, - Sapa en AFP.

Anton Steenkamp

DIE grootste werkgewersorganisasie
in die land het gister met die twee
grootste vakbondbewegings same
sprekings gevoeroor die kontrover
siele aspekte van die Wysigingswet
op Arbeidsverhoudinge.

Die South African Consultative
Committee on Labour Affairs (Sac
cola) het indringende samesprekings
gevoer met die Congress of South
African Trade Unions (Cosatu) en
die National Council of Trade Un
ions (Nactu),

Saccola se sekretaresse, Frieda
Dowie, het gister aan Vrye Weekblad
gese die samesprekings, wat teen
druktyd nog aan die gang was, was

toe gaannie

Peelton-mense

HONDERDE inwoners van
, Nkqonkqweni naby Peelton, die,

gebied naby Oos-Londen wat ver
lede Augustus teen die inwoners se
wense by die Ciskei ingelyf is, se
huise isWoensdag afgebreek en hulle
is teruggeneem na die Ciskei nadat
hulle eers up Suid-Afrikaanse
grondgebied afgelaai is:

Ciskeise polisiemanne het hul
besittings opvragmotors gelaai nadat
die SA Polisie volgens inwoners gese
hethullekannieop Suid-Afrikaanse
grondgebiedbly nie. Die SAPhetdie
situasie gemonitor.

Die inwoners van Nkqonkqweni
se hulle is Suid-Afrikaanse burgers
en hulle wil nie teruggaan na Peel
ton, waar hulle deur vigilantes lastig
geval word. nie.

Diegene wat reeds teruggeneem
is na Peelton, is nie na hul
oorspronklike huise geneem nie, maar
na "stamowerheidsgebiede" waar die
vigilantes aktief is, het hulle gese.

Die inwoners se prokureur, John
Smith, se die jongste optrede volg
net 'n maand nadat die Ciskeise
minister van Polisie, DM Takane,
voor die hof onderneem het om nie

\,

, . Vrye Weekblad, 200ktober 1989_

" ,
- - -_.- .. - - - - - - - - - - -.- - - .:. - - - - ,- - - - - - - - '- -- -: 5

'.. , - ,



• ! _. t f - "t§~t..AiJS2.,. ..I'""t':rD'f;'t·--;:t~'· t·' i'i;~ t' , Cl~[ t ,- ~ 'i r . i , r tit R ,.

;,~, .:;~:';~::,':·~J,{±t
" """" _ ••• - ~'--:~-~"~.: ,- ~." " .' >,- - • -,- • .-

..,",,~: ,'. "' '" ~.: ,:- ." ~.. - . :-. ':;- , ,'«

-;. ;, """'" ".-.-' ". . . . -,'

. -,.,
• ~'.. " • ~ ..,' - ~. "> " - -., ~ " - ',-.

-.: .' ,'-. ,- ..,;.-
. ".' ,'~ '.

BEVRy·DIE···.····
. -

.DEMOKRATIESE
/ .

PROSES·.··

., ,.... •I
. \

. i
" 1

. ,

, l

- . ,

. - .,-' - '\. -. '.' .

Shell doen 'ndringendeberoep
op die regering om: . . . .

1. Die Noodtoestandte : .
. " " .-:

.beeindig .

. 2. Aile politieke leiers vryte '
laat en inperkingsop te her

.3. Beperkings op demokratiese
organisasies te skrap .. ,

·4. Vryheid vanspraak te .
.. bevorder en aan te moedig
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ANGOLA

Gesneuwelde swartmense
nieop weermag se 'Ererol'

Eerste Minister, John Vorster, in
Januarie in die Volksraadgehouhet,
span die kroon. Hy het erken Suid
Afrika is in Angola, maar net om die
Kubane en dieMPLA van die dam af
weg te jaag.

Hy het bygevoeg; "Dit is nogal
moeilik, meneer, om te besluii wan
neer om te stop as jy iemand jaag."

Die eerste ontmoeting tussen Suid
Afrika en Savimbi het reedsin Junie ,
1974 plaasgevind en op 9 Oktober
van dieselfdejaar is die eerstewa
pens aan Unitaverskaf.

In Julie 1975 hetgenl Hendrik
van den Bergh. destydse hoof van
Staatsveiligheid, met die toestem- ;
ming van Vorster Parys toe vertrek '
om R20 miljoen se wapens vir Unita
en die FNLA te gaan koop.:

In Augustus van daardie jaar het
die regering finaal besluit dat 'n
toekomstige MPLA-regerihg hulle
kwaadgesind sou wees.

"Daarenteen het Savimbi en
Chipenda (van die FNLA)se gesind
heid beloftes van samewerking en
versoeke om hulp swaar geweeg,

NIEMAND sal ooit weet hoeveel
swart Suid-Afrikaanse soldate des
tyds in diens van hul land in die
berugte Operasie Savannah in An
gola gesneuwel het nie, want die
Weermag erken self in 'n nuwe pu
blikasie:

"Daar is geen betroubare syfers
beskikbaar oor hoeveel swart soldate
gesneuwel het nie."

Hulle word "Die Onbekendes"
genoem,

Op die Weermag se "Ererol" 
daardie soldate wat tussen 23 Okto
ber 1975 en 6 Maart 1976 in Angola
gesterfhet - verskyn die name van 35
wit soldate en vyf "Portugese
vryheidsvegters".

Die publikasie, "Operasie Savan
.nah, Angola 1975-1976" vertel die
merkwaardige verhaal van ons po
litici enmilitariste se groot leuen toe
hulle om een of ander bisarre rede
maande lank vir die publiek oor die
inval gelieg het.

Dit terwyl die teenwoordigheid
van duisende soldate en miljoene
rande se Suid-Afrikaanse grofgeskut
wereldwyd algemene kennis was.

En toe Verdedigingshoofkwartier
, op 30 Apri11976 uiteindelik van die

ware feite rondom Operasie Savan
nah bekend maak, was die boodskap
duidelik: Suid-Afrika het Angola
binnegeval om Russiese ekspansio-
nisme te stuit. '

, Die destydse ministervan Verde
diging, PW Botha, het dit so gestel:
"Die regeringkan kwalik stilsit,want
as die Russies-Kubaanse optrede in
Angola slaag,dan is Suidwes-Afrika
die volgende opsie aan die beurt, En
as hulle daarslaag, is die RSA die
volgende aan die beurt."

En tog, selfs uit die amptelike
Weermagpublikasie, blyk dit duide
lik in watter mate die publiek regtig
bedrieg is- selfs nadat die inval
bekend gemaak is.

Dit is moeilik om enige verbin
tenis tussen die Kubaanse bedreig
ing en die inval te vind. Trouens,
voor die Kubane nog op die tonee!
verskyn het,: was ons soldate reeds
daar.

"Operasie Savannah,Angola 1975
1976" is in opdrag van die Weennag
geskryf deur die historikus prof FJ
du T Spies. Hy het reeds in Julie
1978 met behulp van die weermag
argiewe aan die hoek begin werk.

Na die feite oor Operasie
Savannnah bekend geword het, is
die veldslag deur baie historici, po- ,
litici en militere kenners as 'n totale.
fiasko en "Suid-Afrikase eie Water
loo" bestempel.

, Ditwas duur aanmenselewens en
toerusting en het klaarblyklik geen
langtermyn-politieke doelwit gehad
nie. 'nVriendelike regering is nie in
Luanda aan bewind gestel nie, die
Kubane het nie padgegeenie en
boonop het Suid-Afrika se militere
'en diplomatieke aansien'n knou gekry.

Spies verskil. Hy se: "Dit het
gegaan om die beskerming van die
hidro-elektriese projek by Ruacana/ .
Calueque en hulpverlening aan die
FNLA en Unita met slegs die oog
merk om hulle in 'n bedingingsposi
siete plaas ten opsigte van die be
wind in 'n onafhanklike Angola.

"Nooit en op geen stadium was "
verowering en besetting van selfs 'n
gedeeltevan die land 'n oogmerknie.
DieRSAhetop'nmomentvansyeie'
keuseom suiwer politieke redes hom
uit die stryd onttrek, in volle krag en
eervol." '

Nogtans vertel Spies hoe Suid
Afrikaanse soldate op die vooraand
van Angolese onafhanklikheid saam
met Holdon Roberto se FNLA-magte
nit die noorde 'n .aanval op Luanda "
geloods het in 'n poging om te keer '
dat die vyandiggesinde en Russies
ondersteundeMPLA aan die bewind
kom. Die aanval het misluk,

Op min of meer dieselfde tyd wat
die aanval plaasgevind het, het PW
Botha aangekondig dat die "Calueque
gebied" beset is en dat opvolgaksies
teen Swapo in Angola onderneem
word. In werklikheid was Suid-Afri
kaners 800 kilometer noord van
Calueque!

In daardiestadium her The Ob
server in Londen reeds 'n artikel
geskryf oor gemotoriseerde kolonne
Suid-Afrikaanse soldate wat die dorpie
Pereira de Eca in Angola ingeneem
het.

Teen Desember 1~75 was die
buitewereld in 'n staat'van histerie
oor die inval in Angola; Op 14 De
sember is vier SA soldate in Angola
gevang, hul ondervraging is oor Radio
Luanda uitgesaai en later is hul aan
die pers vertoon.

Op 15 Desember het Verdedi
gingshoofkwartier aangekondig dat
drie Suid-Afrikaners en 61 .van die

, vyand in die "operasionele gebied"
gesneuwel het. Dit was op dieou end
die Slag van Brug 14.

Op 7 Januarie 1976 is nog drie
nasionale dienspligtiges deur Kubane
gevang en by 'n vergadering van die
Organisasie vir Eenheid in Afrika
(OEA) vertoon. Niks is in Suid
Afrika daaroor berig nie. Intussen is
die dienstydperk van dienspligtiges
in die gebied verleng.

'n Toespraak wat die destydse

Angola. Binne agt dae was hulle
klandestien in aksie, hoewel Radio
Moskou op 6 OktoberoorSA se hulp
aan Unita berig het,

Wat duidelik uit die hoek blyk,
was die rol wat die Staatsvei
ligheidsraad (SVR) in die operasies
gespeel het. Die kabinet is in die
meeste gevalle bloot ingelig oor die
SVR se besluite. '

Op 24 September is besluit op 'n
vierfaseplan vir hulpverlening aan
Unita en die FNLA. Dit het onder
meer die verowering van die suid
weste van Angola behels.
, Spies se dat die Suid-Afrikaners
probleme gehad hetomhul identiteit
te verberg omdat van die plaaslike
swartmense in die myne gewerk het
en Afrikaans herken. Hy skryf: "Daar
was diekomiese geval waar kol
Linford deur middel van Protugees
tevergeefs 'n swarte ondervra het en

, ten slotte die antwoord ontvang het
van: ,:Sebliefmy baas, ek kan nie
daardie taalpraat nie, ek praat net
Afrikaans'."

Oor die Kubaanse teenwoor
digheid, seSpies: "Vroegin Novem
ber 1975 het die SA Weennag oor
tasbarebewyse beskik dat Kubaanse
soldatesaam met die MPLA veg,"

Min dingehet Suid-Afrikasf), i;: ,'-: ,,' :' I :v~~~:~:n~::~:it~~:~~~
verbeelding so aangegryp asOperaSiehei,'is die eerste wapens dus al aan

Savannah en die S/~,9 1~,t1n Bfugl 1,4wat Unita verskaf,
Die werklike inval in Angola het

in 1975/76 in Angola pJaasgevind het. inOkiober1975 met die samestelling

. Oorlogshe/de en'n onoorwinJike van taakmag Zulu en veggroep Foxbat
" plaasgevind. In die gevegte is Kubane •

weermag is oornag geskep.Maar vir teengekom.

,maande is diepubJiek om een of ender : t om~:;~~~~::~~w~~~~~wll
vreemde rede be/leg en bedrieg oordie November weer uit Angola pad te

omvang van dieinval. Vandag is gee, het veral Savimbi vir Vorster
van mening laat verander. Daar is op

Operasie Savannah een van die groot verdere verowerings besluit en dat

teuens in on,s geskiedenis.'n Nuwe nie meer nie as 2500 SA soldate en
600 voertuie aan die veldslae sal

boek, uitgegee deurdie Weermag, werp deelneem. .

nuwe Jig op diebisarre verhaa/. Aan die einde van Desember 1975
hetdie Staatsveiligheidsraad verskeie

JACQUES PAUW doen verstsq., kere vergader om die situasie te
bespreek, Die SA troepe was toe
reeds op die drumpel van Luanda en

"Steun aan Unita en die FNLA het hetop Amerikaanse hulp gewag. Nadal:
die moontlikheid van 'n vriendelike dit duidelik geword het dat dit nie
buurman ingehou. gaan gebeur nie, is besluit om: te

"Derhalwe het die bevelvoerder ontruim,
van 1 Militere Gebiedopdrag ontvang ' Volgens Spies het.Vorster dit s6
om die FNLA op klandestiene wyse opgesom: "Die besluit oor ons
te steun .en wel in so .rnate dat die terugtrekking het ons baie deeglik.
FNLA in staat sou wees am die stede oorweeg. want ons het toe, tot die
in Suid-Angola terugteverower van konklusie gekom dat ons gaan die
die MPLA," skryfSpies, babatjie vashou en ons gaan, op ons
.: Die en ander I erkennings' maak , eie, gaan ons .daar staan en dan be-
die aanspraak belaglik dat dit bloot teken pit volskaalse oorlog. ; , ,
gegaan het oor die beskerming vim " "Tot .dusver, tot op daardie,
die waterskema en dat Unita en die moment, was dit as 't ware 'n militere
FNLA net in' 'n bedingingsposisie ,:, avontuur, maar die moment toe die
geplaas moes word. " . Franse en die Amerikaners weghoi -
, In Augustus 1975 het Suid-. i i' as ons toe, gebly het dan Was dit'n
Afrika soldate vir Unita en die FNLA', ' volskaalse oorlog vir onskant."
begin oplei en kort hiema hul eerste,' Hierdie militere avontuur, se Spies.
aanval op die MPLA geloods. Teen 'het Suid-Afrika R89,92 miljoen ekstra
September is lugvragte ammunisie ' uit die sak gejaag. Onder die 35 wit
en wapens Angola toeverskeep en soldate watdoodis, was'n brigadier,
.het die regering toegestem dat 'n kolonel en twaalf ander offisiere.
pantserkarre en personeel aan Unita Die meeste van die gesneuweldes
verskaf word. . was nasionale dienspligtiges.

Negentien soldate, onder die Operasie Savannah het aan 28
dekmantel van huursoldate, is met dapperes die Honoris Crux-medalje
gekamoefleerde pantserkarre na besorg. Hulle was ook almal wit.

Vrye WeekbLl, 20 Oktober 1989
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FOKUS OP KOSHUISAPARTHEID.

Hillbrow-hospitaal:
'n 'koshuis' vir swart studente?

,.

IN wat na 'n wanhopige poging
Iyk om hul ~uise blank te
hou, maak: dieIl.~se Afrikaanse
Universiteit (RAU) vandieNew
Nurses Home by die Hillbrow
hospitaal gebruik omvansyswart
studente tehuisves.
. Vrye Weekblad het die week 

waarin die universiteit bekend ge
maak het dat hy die eerste
"studentedorpie" in die land vir sy
senior wit studente bou - besoek
gebring aan die studente wat in 'n
verpleegsterstehuis weggesteek word.

Die agt studente, almal afkorn
stig van die Eersterus-townshipbuite
Pretoria, woon hier nadat die RAU
se srudentedekaan, JannieOtto,ver- ,
IOOe jaar 'n ooreenkoms met die
hospitaal aangegaan het dat sy
studente saam met verpleegsters en
verpleegstudente van Wits in die
grys gebou kan woon.

Ons moes inteken omdie studente
, . in hul kamers te kon besoek. Die

kamers is toegerus met die stan-

Selfs die Unlversltelt van
Pretoria, bekend vir sy
konserwatlsme, het die

week besluit 'om hul
koshulse vir aile rasse oop
te stel. Maar waar bly jy as
jy 'n swart student op RAU
Is? CHARLES LEONARD

het gaan ondersoek Instel

daard staatsdiensmeubels - 'n bed, 'n
tafel en 'n stoel.

Die besoek is 'n vergunning wat
_ eers onlangs toegelaat is.

Voorheen moes spesiale toestem-

ming by die superintendent. gevra '
word.

By'n vergadering wat vroeermet
die hospitaalowerhede gehou is, is
die RAU-studente vriendelik gevra
om hul klagtes vir hulself te hou,
want die owerhede "doen hulle 'n
favour" om hulle daar te laatwoon.

Op 'n vraag of hullen studen
telewe in die tradisionele sin van die
woord kan geniet, het die studente
hardop gelag.
, "In die plek?" het 'n BSc~student

gevra. "As jy by die varsity is, wens
" jy jy kon daar bly."

"Ek weet nie wat dit is om 'n
student te wees nie," het 'n ander

student gese, "Naweke gaan jy huis
toe, want dan is dit selfs aakliger om
hier te bly."

By bogenoemde vergadering was
kos bo-aan die klagtelys.

"Vanaand het ons 'n 'uitgaan-ete'
gekry ~ 'n snytjie polonie, 'n snytjie
koue vleis, 'n extra small meat ball
en slaai,

"Ekjoknie as ek se dat diteenvan
die besteetes in 'nlang tyd wasnie,"
vertel een van die studente.

Die eintlike probleem met die
etes is dat hulle sovee! daarvan mis.
As hulle vroeg klas het, moet hulle
die vroee bus haal en ontbyt is dan
buite die kwessie. Dit is seIde dat die

studente hier is vir middagetes - "dit
is die beste ete" - vanwee praktiese
en middagklasse.

In die sokkerseisoen het sommige
van die manstudente selfs aandetes
gemis. .

"AI eet ons nie betaal ons steeds
vir al die etes," se 'n student. Dit kos
R2 600per jaarom vir tien maande
van die jaar in die tehuis te woon.
. "Ditkomjounogalduur uit, want
jy moet by die universiteitskafeteria
kos koop."

Almal stem saam dat hulle graag
in die wit koshuise sou wou tuis
gaan. Dit lykasof dit hulle of hul
navolgers ten minste nie tot voor
1991 beskore kan wees nie.

Die universiteitsowerhede neem
in April volgende jaar 'n besluit of
hulle hul koshuise toe gaan hou.

"Dit pIa ons dat ons dieselfde
klasgelde as die wit studente betaal,
maar wanneer dit koshuisinwoning
betref, is ons tweedeklas-studente.
Dan is ons nie goed genoeg nie," se
een van die studente.

Dag in die lewe van 'nswart RAU-student
-v..
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',' . On's,',q,ie Afrikaanse
Demokrate, Se uielkom
.: terug aan ons land se

leiers.. '

ANrijONv PWTJIES ~ 22jaar' •grond enskakel heeltemal goed in
oudenisinColesberg indieKaroo ". bydiestudentelewe.
gebore. Hyhettotstanderd 7daar Tog lean Anthony nie op die-
skoolgegaan, toe vir 'njaarinKroon- selfde voorregte as sy witmede-
stadensylaaste tweeskooljare het Raukies aanspraak maak nie.
hyin Eldoradopark suid vanJohan- Die belangrikste hiervan iskos-:
nesburg deurgebring. .huisinwoning. RAU se koshuise

.:;Hy kan beskryf word as die ,is slegs virblankes oop. /
gerniddelde swartstudent.aan.die ,~'EkhetRAU toegekom omdat
Randse Afrikaanse -Universiteit , .dit.dienaaste aan Ennerdale is,"
(RAU):Akadernies presteer hy .' 'vertel di~ BA-onderwysstudent in
gOed,komuit'nAfrikaanse agter- sy tweede jaar. Hy woon by sy
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Ta' 'Elsie ken 'die '
,. . '.""gehelmenlsse'van
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'God seeie krui'

Op die dag eis oris
* 'n einde aan sensuur

* 'n einde aan die noodtoestand en aile persbeperkings
* die opheffing van beperkings en verbiedinge op organisasies en
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keer per dag, mense met lae
bloeddruk twee keer perdag.

"Pasiente met 'n lyf vol pyne
kan ook daarin bad, maar hulle '
moethulselfnieafdroog nie.Die
salf is. vera! goed. om op oop
wonde te sit. Mense slaap ook

'altyd baie lekker as hulle klaar
diemedisyne geneem het," sesy.

Ta'Elsieis 'ngeliefdeoudame
op Underberg. Sy het ook seker
die enigste daggagebruiker/ver
werker/handelaar noggeword wat
deur 'n plaaslike Lions-vereni
gingvereeris as hul"Burgervan
die Jaar"vir haar diens aan die

. gemeenskap.

,j

. ,

3e Vloer MGM House
Andersonstraat 127

Johannesburg

nie, Wat sy wel se, isdat sy die
manlikeen vroulike daggaplante
saam kook.

Dis belangrik se sy,om die
pitte,,waarvoordaggarokers ook
baie lief is, in te hou.

Ander geheime bestanddeie
word bygevoeg.en alles word saam
fyngemaal voordit vir tot twaalf
uregekookword.Dieeindresul
taat is allesbehalwe welriekend
en is 'n vuilgroen mengsel.

Vandiemengsel wordtee,salf
en selfs 'n olie gemaak. Ta'Elsie
sevoorgeskrewe dosis moet streng
gevolg word: mense met hoe
bloeddruk een eetlepelvol vier

Posbus 260425
"Excorn

2023
, Tel (011) 331-7842

Nasionale Persvryheidsdag

IlVereniging vim Demokratiese Joernaliste'il'

. '

Twaalf jaar gelOOe, op 19Oktober 1977, hetdie Suid-Afrikaanse regering syaanslag
,opdieanti-apartheidsmagte in ons landhernieu deur17organisasies te verbied.
Indieselfde tydperk het Pretoria sy veldtog teen ~ie Suid-Afrikaanse media, watdie
land sestem/ose meerderheid verteenwoordig het, hernieu deur World en Weekend

World te verbied. Dieveldtog duurvandag-steeds-onverpoosd-'loort. ,
19Oktober isdus 'nsimboliese dagvir Suid-Afrikaanse joernaliste en word herdenk
deur dieVereniging van Demokratiese Joernaliste se Nasionale Persvryheidsdag.,
Opdiedagdoen ons 'n beroep op aile joernaliste, mediawerkers endiegene wat

hulself verbind tot dievryheld vaninligting en uitdrukking in ons land om hulle by die
stryd tevoeg vir dieenigste gemeenskap waarbinne sulke regte en vryhede moontlik

is - 'n vrye, nie-rassige en demokratiese gemeenskap.,

met kanker, rugkwale en hart
siektes wat se dagga het hulle

. genees. D~ is ook briewe van
oorsese mense.'

"Ek het in die laaste tien jaar
meer as 10000 pasiente behan
del. Sommige was baie siek en
sells op sterwe toediedagga hul
uit die ellende gered het. Baie
mensery verommytekom soek.

"Gewoonlik landhulleby die
polisiestasie en word dan direk
hierheengebring. Baiekeer bly
die polisie ook .somrner vir 'n
vinnige koppietee."

Ta' Elsiehou niedaarvan om
oor haar resep uitgevra te'word

TA'Elsievan Zyl (mens magnie van dinge. Maar ek dink nie
virhaarmevrou se nie) voer mense iemand sal waag om my aan te
dik met dagga. Maardaar's een klanie.
verskil: hili dagga maak mens "Diemagistraat en die polisie
nie geghoefnie; dit maakal wat hier op die dorp gebruik my
kwaal, pyn en skeet is gesond! medisyne. Vandiehoogste mense

Systaandekadesreedsbekend op die dorp spuit dit op hulle
as die"daggatannie" van Under- koppe om hul hare weer te laat
berg. Sy is "n selferkende dag- groei!
gahandelaar watelkedaggenoeg "En boonop het die 500

. daggain haar besit hetomal die Griekwa-gebruikers in Kokstad
inwoners van die slaperige dor- gedreig om.te betoog en in op-
pie.aan die voet van die Dra- 'stand te kom as hulle my sou
kensberge vir 'n weeklank in 'n wegsluit of aankla. Almal het
beswyming te hou. maar 'n ou kwaaltjie en ek het

Ta'Elsie, 72, 'n klein vroutjie goeieraad daarvoor, sien. Gaan
metsneeuwithare en blou oe, se vramaardie landdros hoe groei
sy het net twee liefdes in haar syhare!"
lewe: haar stuk of halfdosyn Die feit dat sy nog op vrye
kleinkinders en dagga. voetis,glota'Elsie,is 'nlofbetui-

Syvoorsien daagliks honderde ging enoorwinning vir haar me-
plaaslike en buitelandse pasiente disyne.
van haar salwe en treksels wat Sedert die vroee tagtigerjare
enigiets van wurms, vratte en heteersBillSuttonen toeRalph
bleskop tot kanker, hartsiektes Hardingham, dietwee gewese LP's
en hoebloeddruk kangenees. Sy vir Mooirvier, vertoe aan die
behandel tans vieraids-pasiente, ministers van Gesondheid gerig

Onder haar pasiente teldokters, om haar toe te laat om haar
magistrate, polisiemanneenbaie medisyne te maak.
ander burgers metgroot vastigheid DrLapaMunnik hetaanvank-
onderhul voete. Haar mees be- lik gedreig om haar te laat ver-
faamde pasient was oorlede volg omdat sy inbesitvandagga
staatspresidentJohn Vorster, wie was. Hyhetookgesehaarmedi-
se weduwee na sy dood 'n brief syne isnet'n troosmiddel en bevar
van dank aan ta' Elsie geskryf geen genesende eienskappe nie.
het. Haar geval is vroeer vanjaar

Haar liefdesverhouding metdie deurHardingham, gewese LP vir
beminde en berugtekruihetbaie -Mooirivier, in die Parlementge-
jaregelede aan moedersknie begin. oppertoehy probeerhetom toe-
Haarrnaenoumahethaardiege- stemming vir haar tekryom met
heimenisse van die genesende dagga te eksperimenteer. Sy
kragte vandiedaggaplantgeleer. probeer nou 'n afspraak met die

"Dis God se eie kruidie.Ons nuwe minister van gesondheid,
is die enigste familie ter wereld 'dr Rina Venter, kry.
watdieresepken.Ekdraditweer Aldiejare wat ta' Elsienou al
op mybeurtaan mydogters oor. aan 't genesende is, gee sy haar
Souekdieformulebekendmaak, medisyne vernietweg. Omdatsy
gaananderrnenseduisenderande nieas kruiedokter geregistreer is
maak," se sy. nie, mags'j dit nie verkoop nie.

Alprobleem met ta' Elsie se "Ekkoopdaggabydieswart-
doepa, sal baie seker kla, is dat mense in die omgewing. Dit kos
dit mens nie bedwelm nie. Voor myhonderderandeelkemaand.
sy haar medisyne bottel, word Endis nounadatek afslaggekry
die aktiewe bestanddeel uit die hetomdat ekso 'ngoeieklantis."
daggagehaal. Enigiemandkanenigetyd van

"Diegeheim van die resep is" , diedag of nagby haarom 'n bot-
,juis om van die aktiewe teltjie room of 'n trekseltjie tee

bestanddeel, THe, ontslae teraak. komaanklop. Sygeeallesvemiet
Dit helpnie ek geneesmense en weg. Al inkomste wat sy het, is
maak hulle terselfdertyd aan donasies wat sy somsontvang.
dwelms verslaaf nie. Ek is die Ta' Elsieverteldatsy vir baie '
enigste mens wat weet hoe om jare die bekende prof Frances
dit uit te haal. Dit maak ver- Ames van die mediese skool van
volging baie moeilik, . die Universiteit van Kaapstad

i . "Die kolonel in Kokstad het gehelp het om haardaggamedi-
II my een slag laat haal om my syne vir kankerpasiente voor te

medisyne te toets. Dit was die berei, Ames het groot welslae

I keer toe hulle my hof toe woo metdie medisyne behaal.
, vat.Wel,diekolonelhetsypienk ' 'nSpesialis inPietermaritzburg
'j druppeltjies bygegooi, maar eksperimenteer ooktans met haar
I watwou, nie'n greintjie skop nie!" ,medisyne. '
\ Ta' Elsie voer .die afgelope "Ek is self 'n lewende getuie
i jare 'nbitterestrydmetdieower-' dat daggawerklik werk. Ek het
fhede om haar medisyne te'rnag nie'n skeetofkwaal nie.Toe ek!. registreer en formele toestemming onlangs 'noperasietjie mooskry,
f tekryomdaggaselfteplantente was die dokter verstom oor my,
I oes, pragtige ingewande, Dis daai
L "Almal weet e1c koop dagga koppie tee elke dag." '
f ' by die swartes en kook dit op. ' " 'n Dik plakboek volbriewe
f Hulle lean mens glo vir tot twin-' van geneesde endailkbare~nte
I tigjaarindie tronksitvirdieklasf "is ta'Elsiese U:0,ts...~~s.~ense
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FOKUS
I

Maak asseblief julIe
sitplekgordels vas,
daar is rowwe weer

Apartheid, beperkings opdie
pers, lndlvldue

en organisasies be"invloed

MYreg om jou in te Iig

JOU reg om te weet

ONS basiese reg om te besluit

'I

die grootste nagmerrie OIl ons
horison: die feit dat so 'n groot
deel van die wit polisiemag die
ver-regse groepe ondersteun en
FW de Klerk toenemend as 'n
uitverkoper sien. 'n Soortgelyke
maar kleiner probleem bestaan
onder permanente lede van die
Weermag.

Die volgende enverwante nag
merrie is die staatsdiens. Die
mense, van wie 'n groot aantal
eintlik "sheltered employment"
geniet, gaan 'n stelsel van meer
derheidsregering moeilik aanvaar,
En ongelukkig gaan hulle vir 'n
geruime tyd nog in die posisie
wees om hervorming endemokra
tisering in die praktyken op die
grond in die wielete ry.

Maar vir die ANC en' sy
bondgenote is die "wittebrood"
ook verby, Yerby is die dae van
netamandla! skreeu, 'n simboliese
gewapende stryd.voer, virsanksies
vraen die massasmobiliseerom
op te staan teen die minder
heidsregering. Hullesalnou baie
meer gesofistikeerdmoet wees. '

Die bree demokratiese bewe
ging, die vakbondeen die ANC
sal nou moet beginkonsolideer. .
Dienoodsaak omdie komponente
uitmekaar te hou en bande te
ontken net omdat die ANC 'n
verbode organisasie is. is haas'
verby.' t

As hulle niedeur die regering
aan die neus gelei wil word of
intern verskeurwil wees nie, sal
dieverskillendevlakkevanleier
skapnou naderaan mekaarmoet
beweeg en een oorhoofse.strate
gie moet ontwikkel.

In dieproses sal diewyeinvloed
vandie Boesaksen Tutu's waar
skynlik afneem.

SOOS SwapoinNamibiaagter
gekom het, raak 'n bevry
dingsbeweging se taak die heel
moeilikstejuis wanneeroorwin-
ning in sig is, '

. "fasiliteer", wantenigeonderhan
delingsproses hier gaan 'n
uitgerekte een wees. Maar dan
salookhullehulkaartenoualreg
moet speel. Na albei kante toe.
, Een van 'die lompste groot

akteursin die politiekis die pri-.
vate sektor. Dit sluit Anglo
,American en die andergrotes in.
In hulharte en inhul dade, hoewel
nie met hul monde nie, is die
groot maatskappye nou bankvas
agterFW deKlerk-solankhynet
nie te vinnig beweeg nie. Die'
obsessieis stabiliteit op die kort
termyn- overgezet synde, wins.

Nie eens Andries Treurnicht
en sy volgelinge isso bangvir 'n
nie-rassige demokrasie as',wat
groot kapitaalis nie.

Diemees onsuksesvolle en on
produktiewe ontmoeting tussen
wit Suid-Afrikaners en die ANC
was juis die een van die groep
nyweraars onder GavinReIly 'n
paar.jaargelede.

. Gepraat.van die KP. Dit was
interessant om te sien hoe gou
die regses mi die verkiesing op
dieagtergrondgeskuifis.Dit laat
myamperdinkaandie Nasionale
PartyvanSuidwes: hulle het met .
groot fanfare hoog opgegee oor
al die volksgoedere warbedreig
word, maar hoe nader hulle aan
die verkiesing beweeg,hoe meer
verbrokkel hulle en word hulle
irrelevantomdat almalweet die, .
meeste witmense gaan in die
verkiesing vir DirkMudgestem.
Hoe meer nasionaal die politiek
inNamibiagewordhet,hoemeer
is die NP van SWA gemargina
liseer.

Ek sien dieselfde met die KP
gebeur. Uiteindelik gaandie enig
ste relevante regses die in die
AWB en ander militante orga
nisasieswees-ennetomdathulle
gewere het en so sterk in die'
polisie verteenwoordig is.

Dft,terloops,bly steedsseker

••
wat aandieontwikkel is nie: Die
"niceguys" in diemiddelspeel'n
rol terwyl daar uiterste polari
sasie is, maaruiteindelik wil die
twee groot magsblokke mekaar
om 'n tafel aanvat, en dari word
die middel geignoreer.

Die DP kan wel terugval op
die ou "liberale" politiekvan die
PFP,naamlik omblootaswaghond
tedienen"nuisance value"in die

,parlementte heoorvergrypevim
die polisie, aanhouding sonder.

, verhoor, ensovoorts. Dit is 'n
belangrike taak wat in elkgeval
gedoen moet word, maar dit is
juis wat die DP anders maak as'
die PFP: dit is nie 'n party van
stroperige liberalistenie, maar 'n
lewenskragtige party wat aktief
aandie politieke prosesse wil
deelneem.

-Tensy die DP vinnig iets uit '
die hoed trek, is hulle besig om'
haas irrelevant te word. Die groot
ste deel van die PFP-element in
diepartyis tevredemettoesprake
in die Volksraad waar hulle
selfvoldaan hul morele ver-'
ontwaardiging kan uitspreek, en
om so af en toe 'n dinee of 'n
kermis by die Dieretuinmeer te
hou om fondse in te samel,

Diepropisbesigomonder die
Worrall-element in die party
uitgetrek te word. Die meeste
van hulleis waarskynlik of terug
of op pad terug na die NP na die
regeringse onlangse stappe,

DieMalan-element, hoe minis
kuul ook al, het waarskynlikdie
meeste potensiaal, Maardanmoet
hulleophouomhulselfop die rug
te klop dat hulle as Afrikaners •
die waagmoed aan die dag gele
het om uit die Nasionale laer te
breek, daarvan vergeet om tant
Sannie enOom Jannie van an-

. derkantdiespoorookin die party ,
te kry, hulBroederbond-taktieke
vangeheime ontmoetings en kon
fidensiele dinkskrums laat vaar.

Diebroedertwis tussen die DP
boere en die NP-boere raak ook
nou vervelig. ,

Die eerste beginsel is dat die '
DP moet vergeet van konven
sionelemagspolitiek. Hulle gaan '
nooit die meerderheid in die,
Volksraad he nie, en daarmee
moet hullevrede maak.
, As hulle nog 'n rol wil speel,
sal diemenseopenlik, aggressief
en daadkragtig moet begin om
v66rte loopin dienuwepolitiek.
Daarvoormoet 'n mens deesdae
'n sterk maag he.

Die professionele "fasiliteer
ders" is tydelikwaarskynlikin 'n
effe beter posisie, veral omdat
bulle vroegtydig besef het hulle
hoort nie in die besigheid om
magsbasissete soeknie. Die Van
Zyl Slabberts en die Alex Bo-

. raines kan inderdaad vorentoe nog

vorentoe.
die "gesprekke oor gesprekke"
stadium verbygegaan kan word.

Ekdinkdaar wag'nverrassing
op hulle, en op baieander.Daar
is skielik 'n dinamiek los in die '
land wat dinge baie, baie vinni
ger gaan laat verloop, hoe hard
dieregeringen dieprivatesektor
ookgaan probeerrem.

Die spoed waarteen sakever
anderen dieheleklimaatsedert6
September, moettog 'n aanduid
ingwees:asdielandin minderas
ses weke so ingrypend anders
lyk, waar gaanons nie trek teen
dieeinde van volgende jaar nie?
En die vrylating van Nelson

. Mandela self gaan sekerlik die
proses '0 verderesterk hupstoot
gee.

Dit is duidelikdat 'n ontmoe
ting tussenregeringslede enbuite
landse ANC-lede nie ver in die
toekoms Ienie. Ditsal waarskynlik
saamvalmetofonmiddellik volg
opMandela se vrylating.

Die regering het klaar as 't
waremet die handskoen metdie
ANC gepraat - die senior Broe
derbondlede wat die ANC in
Londen gesien het. Net iemand
watnog in feetjies glo sal glodar :

, OuboetWimpie nie 'n boodskap
saamgevat en een teruggebring
hetnie. '

Gerrit Viljoen, FW se sleutel
man vir onderhandeling, sit
boonop met die hele Broeder
bond-dinkskrum agter hom wat
hom aanporenboodskappe heen

.en weer aandra.
Maar relatief gesproke is die

regering tans in 'n sterk posisie
en terwyl hulle 'n mate van ini
siatief het, kan hulle woel en
bedingen steroiedes eetomspie
re te bou vir,die groot kragme-

--------:----------, ting. • '
••• • • • • • • ~ ••••• • •• • • • • • : DieANCenhul

• binnelandse filiale
Nasionale Persdag is inn soortgelyke

posisie.
Dierolvandie-.

gene in die mid
delisegterskielik
erg in gedrang en
baieonseker.

Byvoorbeeld:
Wat gaan die
Demokratiese
Party nou doen?
Van die noue
skakeling metdie

, buite-parle-
menterepolitieke
groepe betnog niks
sedertdieverkies
inggekom nie, en
intussen het die
regering self die
grond betree
waarop die DP

. gemaneuvreer bet
Dit is nie 'n

,nuwe. verskynsel

DIE snelle omwenteling .in die
Suid-Afrikaanse politiek bing met
born saam'n baiebasiese.rolver
andering virbynaaldiepolitieke
akteurs in Suid-Afrika..

Wat 'n paar maande gelede
negonmoontlik was, isnouskielik
moontlik enandersom. Daaris 'n
grondverskuiwing in persepsies
en houdings, en strategiee sal
vinnig aangepas moetword.

Kykvinnig daarna: Sewetop
leiers van die verbode ANC is '
onvoorwaardelik vry. Hulle bly
ANC·leiers enseditopenlik. Dit
is teen die wet. Hulle bevorder
openlik diebelange van dieANC.
Dit is strafbaar met baie jare in
dietronk. Hulledreigopenlikdat
diegewapende stryd verskerp sal
word as sekere stappe nie gou
geneem word nie. Mense is tot
onlangs gevonnisomindietronk
oudte worddaarvoor.
, Diebanierevan die ANC en
dieKommunisteparty word open
lik tydens massa-optogte in die
hoofstrate van al die stede ver
toon. Diepolisiekykbloot toe.

Amper 'n halfmiljoen mense
betdie laaste paar weke aanmassa
optogte deelgeneem. Dit was
wettig -enditgaanmoeilikin die
toekoms weer onwettiggemaak
word.

Die ANC-leiers verskyn
daagliks op die voorblaaie van
Afnkaanse koerante en op TV 
enwordselfspositiefvoorgestel.
Hulle sal moeilikweer as kom
munistiese terroriste afgemaak kart
word.

Wat,0 wat het vandie Totale
Aanslag geword?

'n Mens wonder soms of De
Klerk weet watter sneeubal by
nou aan die rol gesit het; en dat
hyditin derewigheid nooitweer
sal kan keer nie. Met die hoe

,verwagtinge watbinnenslandsen I

intemasionaal opgebouis en die ,
"geeFW'nkans"-wekroepwat 'n
crescendo bereik het,sal hy nie
eens kan bekostig om die pas te.
markeer nie.
. Soos 'n os oppadna diedip is
FWin 'ndrukgang - deelsweens
die samevloeiing van historiese

,faktore, deels weens syeietoedoen
, - ensal hy teenwil en dankmoet

vorentoe, al wasdit nou niejuis
deelvansy plannie.En elkekeer
wathyvassteek ofwil gatomswaai,

, gaan hy 'n pynlike prik van 'n
porstok key.

Geleerde linkseriges aan
.Engelse universiteite vertelgraag
aan die buitelandse pers dat dit
"nog jare" gaanvat voordaar by
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politieke gevangenes om. HulIe is'
,bang swart bewaarders begin simpa
tie met hulle "broers" betoon.

"Maar ons het goeie verhoudings
met sommige van die bewaarders
gehad." .

As 'n Indier is hybeter as syswart
kamerade behandel., Indiers en
Kleurlinge, maar nie hulle swart
vriende nie, kon brood kry.

"Ons is nie toegelaat om prente
van witmense teen die muur te plak
nie.

. "Ek het nooit my vriende se
troufoto's wat hulle aan my gestuur
het, ontvang nie.":

gin heroorweeg.
Hyhet uiteindelik dienie

rassige beginsels van die
Vryheidsmanifes aanvaar en
in1981 uit Azapo bedank.

Nadat die United Demo
craticFrontin 1983gestigis,'
is Molefe verkies tot sekre
taris-generaal.

In Junie 1985 is hy saam
met 22 ander aktiviste van
hoogverraad aangekla weens
hulaandeel indieonrus indie
Vaaldriehoek gedurende 1984.
Hy is skuldig bevind en tot
tien jaar gevangenisstraf
gevonnis.

Molefe se vrou, Olympia,
en hul drie kinders woon in

.Soweto. I

MhIaba se seI was naby die van
Sisulu en Kathrada.

"In 1982 het hulle ons na
Pollsmoor geskuif, Ons h~t moelik
van hulle afskeidgeneem. Nelson is
toe na sy gerieflike huis verplaas.

"Nelson het 'n lekker huis met 5
slaapkamers en 'n weelderige .
badkamer. Die wit ou wat hom op
pas se naam is mnr Swart."

Hy kan nie help om te glimlag
rue.

"Die eerste keer wat ek hom ge
sien het, was in Nelson se kom
buis..."

Slegs blanke bewaarders sien na

. gespeeI.
Hy is op 18 Augustus 1976

aangehou, ensewemaande later
vrygelaat sonder dat hy van 'n
misdaad aangekla is.

Molefe het toe by die Black
People'sConvention (BPC)aan

. gesluit,maardieBPCisinOkto
ber 1977verbied.

Daarop isdieAzanian People's 
Organisation (Azapo gestig,en
Molefeis tot dieeerstevoorsit
ter van die Soweto-tak verkies,

Molefe hetbesefdatblankes
ook deel is van die stryd teen
apartheid, en onderdie invloed
van Joe Qabi, en skrywers soos
Nelson Mandela en Trevor
Huddleston, het hy algaande sy
swart bewussyns-ideologie be-

n

Ahmed Kathrada

Die veiligheidspolisie het vifhuIle _
gese hulle sou binne 'n paar jaar
vergete wees. Bulle het egter nooit
moedopgegee nie. "'n Gevangene is
'ndier warnooit ophouhoop nie," se
Kathy. '

Kathrada se die "beste tyd" in die
gevangenis was die laaste drie en 'n
half jaar toe hy 'n sel met Walter
Sisulu gedeel het.

"Reeds op Robbeneiland was
Sisulu die vader van ons gemeenskap,
hy is 'n fantastiese man. Ek was die
'baba' in die Rivonia-verhoor en ek
het baie by hom geleer."

. Andrew Mlangeni en Raymond

diedebatsvereniging wat deur
die skoliereselfgereelis.

. As hoofseun wasMolefebe-.
trokke in die veldtog teen die
gebruik vanAfrikaans asonder
rigmedium in swartskole.

Op13Junie1976hetdiesko
Here in Soweto besluitom pro
tesoptogte teen diebeleid tehou.
. Volgens Molefe het hulle

beplan om net een vreedsame
optog te hou en die volgende
dag weerklasse by tewoon.

Nadat die polisie ingegryp
. het, het geweld egter losgebars

en die skole-onluste het uitge
breek.

Molefehet 'n leidende rol in
diestigtingvandie Soweto Stu
dents' Representative Council

Le langevonnis
'isnie 'n piekniek nie'

,

sou boodskappe insmokkel wat hulle
rue kan verstaan rue."

Terwyl hy gesels, kyk die oe
agter die dik briljou stip aan, maar
in sy stem is daar geen sweempie
van veroordeling of kritiek nie.

"Ons is nooit aangerand nie, ons
is beskerm omdat ons die top-leiers
was, maar ons het geweet - 'n .
lewenslange vonnis is rue 'n piekniek
nie."

By het verwag dat hulle sielkun
dige druk op die gevangenes sou
plaas. "Aan die beginhet hulle probeer
om ons afte takel, om ons moreel te
breek."

Anton Steenkamp

POPO SIMON MOLEFE, 37,
sekretaris-generaal van die
UnitedDemocratic Front,isop
26 April 1952 in Sophiatown
(vandag die blanke woonbuurt
Triomt) in Johannesburg ge
bore.

In 1960hetsygesinSoweto
toegetrek,waarhydie Atame
leng-laerskool inNaledibyge
woon het, In 1976 is hy tot
hoofseun vanNaledi-hoerskool
verkies.

Op skool was hy 'n lid van
die .swart bewussyns
georienteerde South African
Students Movement (SASM).

Hy was' 'n bestuursiid van

IN

(Foto: Eric Miller - Afrapix)

Paskal Chelet

•AHMED KATHRADA isnie meer
'njong mannie, maarhyis steeds
aantrekliken hy weet dit, "Maar
tot nou toe," se hy, "hetnog net
mans dit vir my gese!"

Na 26 jaar in die gevangenis praat
hy sonder enige haat ofbitterheid oor
sy lewe in die tronk. By is grys om die
slape en straal 'n wysheid uit wat hy
en die ander leiers aan die jonger
gevangenes probeer' oordra het.

"Die politieke gevangenes van
Soweto wat in 1976 in die tronk be
land het, was verskriklik kwaad en
opgewerk." .

Gedurende die tydperk het die
bewaarders baie probleme met die
gevangenes gehad, soos byvoorbeeld
hongerstakings, en hulle het die ouer
politieke gevangenes gevra om met
die jongeres te praat.

"Daar was ongeveer 25 ouer leiers
in 'Seksie B'. Ons hetbynanooitmet
ander gevangenes in aanraking gekom
rue, behalwe gedurende die tydperk."

Kathy, soos Kathrada alom be
kend staan, het in die gevangenis
studeer. By het ook probeer om die
jeugdiges aan te moedig om dit ook te
doen.

"Ekhet vir hulle gese dit is nie so
erg om jou graad op Robbeneiland te
ontvang rue."

Al het sy bewaarders rue eens
matriek gehad rue, kon hulle vir hom
se wat hy mag lees of rue. Die
gevangenes is rue toegelaat om
dagboeke te hou of enige ander per
soonlike aantekeninge te maak nie.

"Een van die gevangenes in die
studiegroep het op 'n keer'Die dagboek
van Jan van Riebeeck' aangevra;hulle
het geweier 0Il\ dit vir hom te gee!"
Elke keer as daar 'sensitiewe'name in
:n hoek verskyn, is die hoek verbied.
'Nelson Mandela' was ongetwyfeld
een van die name. .

"Ek het op 'n keer 'n boek gekry
waarin die naam van die president
van die Pan AfricanCongressenNelson
Mandela genoem is.

"Daar was rue vee1 oor hulle gese
rue, net hulle name, maar die be
waarder het gese hy kan nie die boek·
by my los nie. '

"Ek het met hom gestry en einde
likhethy virmy twee ander boeke ge
bring wat voorheen verbied was. Twee
van die boeke het oor Marxisme
gehandel, Vir die bewaarder was
Mande1a gevaarliker as Marx."

Hoewel hy kon studeer en boeke
lees, het hy daaglikse kontak en nuus
baie gemis. '

Die leiers van die ANC is eers in
1980 toegelaat om op koerante in te
teken.

Gedurende die voorafgaande 15
jaar het hulle op honderde verskillende
maniere probeer om nuus in die hande
te kry: "Ons het dinge gedoen wat rue
so eerlik was rue, maar nuus uit die
buitewereld is geweldig belangrik.

"Bulle het ons rue eens in 1969
vertel toe die eerste mens op die maan
geloop het nie, en ons het eers van die
1976-opstande te hore gekom toe die
jong mense in die gevangenes aan-
gekom het." •

Om nuus in die hande te kry, het
hulle byvoorbeeld op'n keer gedurende
'n kerkdiens 'n plan beraam.i''Ons het
gedink omdat die dominee van buite
afkom, hy dalk 'n koerant in sy sak sal
he. Toe maak ons 'n plan ..."

Die diens is deur 'n Afri
kaanssprekeride dominee gehou, 'n
ene ds September. "Een van ons wat
Afrikaans kon praat, het die dominee
gevra om te bid. Die dominee het
ingestem en toe hy se: 'Kom ons sluit
die 00,' het die ratsste onder ons,
Andy - hy is in die tronk dood - die
dominee se sak nader geskuif en die
koerantuitgehaal- ditwas die Sunday
Times... "

Televisiehet in 1976 in Suid-Afri
ka sy verskyning gemaak, maar die
leiers kondit eers in 1986 vir die
eerste keer te siene kry. Die eerste
twaalf jaar was die moeilikste, se
Kathrada. '

"Ons is nooit toegelaat om ander
tale te leer rue. Bulle was bang ons
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Albertina en Walter.Sisulu (Foto: Eric Miller· Atrapix)

So 'pniat die vrygelatenes

ANDREW MLANGENI

AHMEQ KATHRADA
Toe ons tronk toe is, was ons beweging klein. Ons het almal mekaar geken. Toe ons in hegtenis

geneem is, het die owerhede daarin geslaag om vrees onder,die mense aante wakker..
Dit is nie abnormaal vir my om 'n kommurris in hierdie situasie te wees nie.
Ek was lid van die Kommunistiese Jeugliga en het nooit abnormaal of uitgesluit gevoel nie. Die

meeste van my kollegas was kommuniste. Ons hetnie as kommuniste by die organisasie aangesluit nie,
maar as onderdruktes. .

Ons innie individue nie. Ons is dee}van 'n organisasie. Ons vorm nie 'n spesifieke groep ofstruktuUr
nie. Hoewe/ ons in 'n groep uitgekom het, vorm ons individue biJUle 'n groep. As die SAKP of ANC .
wil he ek moet konsulteer, sal ek dit doen.

Kapitali~tebestaan al vir honderdejare. Maardithetnog nie daarin geslaag om enige grootprobleme
op te los nH:. . . , .

Wat se 'f mens aan 'n vriend na so 'n lang afwesigheid? 'n Mens praat nie onmiddellik politiek nie.

WALTEIRSISULU
Ek wil nie nou rus nie. Ek is haastig vir my vryheid· .. ...
Die lewelindie tronk was 'n skok vir my stelsel. 'n Mens vergeetnooit die vernedering van die eerste

dae om kaal uitgetrek te word, en die geskreeu en beledigings nie. -
Nasionaliste verstaan nie demokrasie nie, maar dit is goed dat hulle daaroor praat, '. .
Die ANd: sal sy stryd voortsit met die metodes wat hy tans volg in oorleg met ander organisasies

in die tJ:ee 1emokriltie.se beweging soos die UDF en Cosatu. Die stryd sal in die belang van vrede en
harmome wees. '.

. Dit is ons plig om aan te hou om druk op die regering uit te oefen, maar dit sal op 'n ordelike en
gedissiplin~erde wyse geskied. .

Ek is 'n o/etenskaplike sosialis.
Ek wiln\e kommentaar lewer oor die kwessie van onderhandeling nie. Onderhandeling is 'n hoogs

gepolitisee~esaak. Dit is 'n saak van uiterste belang en dit is beter dat dit deur die arnptelike leierskap
. van dieAN~ aangespreek word. Die arnptelike leierskap van die ANC is in Lusaka en hoewel ons hier

is, sal beleiqsake deur Lusaka aangespreek word. Maarenigiets wat 'n klimaat vir onderhandeling kan
skep, word rerwelkom.

WILTOkMKWAYI
FWde Klerk probeer 'n sagter taal. Ek dink hy wil dinge verander. Hy wil he mense moet sien hy

is De Klerk~n nie Botha nie. Maar dit lyk my hy moet hamba kahle, nie omdat hy bang is vir.ons nie, .
maar vir sommige van sy eie mense. .

Daar is gFen kwessie dat sanksies moet voortgaan nie. Sanksies hetonsvrylating moontlik gemaaIc.

!

ELIAS MOTSOALEDI
Vrmiesal'nbelangrikerol speel in die stryd, omdathulle die mense is'watdie landvorm. Ons kinders

is ons toekoms.

Oils sallons politieke bedrywighede moet voortsit totdat ons ons poli!ieke doel bereik het. Daar
bestaan by my geen twyfel nie, indien dit vir my nodig is om weer tronk toe te gaan, sal ek. Ek sal nie
vrywillig gaan nie. Maar ek sal.

Ons mdet almal saamwerk om die land te bevry. Nie net vir die swartrnan nie, maar ook die wit
kieser. Hy1is netso onderdruk. Solank een groep 'n ander onderdruk, moet hy ook bevry word.

Suid-Afrika is nog nie bevry nie. Ons vrylating het Suid-Afrika nie vrygemaak van rasse
diskriminasie nie. Daar is nog nie een swartman in die parlement nie.

Dit is nie ons keuse om 'n hoe profiel te handhaaf nie. Ons is lede van 'n organisasie. Ons kan nie .
. iets op ons eie doen nie. Ons moet op ons bevele wag.

Soweto het 'n stad geword, ja, 'n armoedige stad.

Wilton Mkwayl
.fFoto: Steve Hilton-Barber)

makkers by Mkwayi se huis stop. '''n Mens sou
nie se hulle was 25 jaarlankindie tronk nie," het
sy haar met trane in die oe en hand voor die mond
verwonder.

"Vrajy my of ekgelukkig is," het 'n statige ou
man in Sondaggewaadmy op my plek gesit. "Nou
kanons weervry wees," hethymy metongeduld
tereggewys. ' '.

"In 'nanderland sou leiers vanhul statuurmet
blink swart motors by die huis opgepik gewees
het," het 'n ander opgemerk.

Die pers en die kroonprinse van die bree
demokratiese beweging wat die leiers begelei
het, het amper slaags geraak. "Los ons net dat ons .
in privaatheid kan vergader,' het die UDF se
publisiteitskretaris, Murphy Morobe, by die
honderde persmanne en -vroue gepleit terwyl die
National Union of Mineworkers se Cyril Rama-

. phosa en Jay Naidoo van Cosatu die nuushonde
op 'n afstand probeer hou het.

Ten einde is daar 'n ooreenkoms bereik. Ses
.uur sou dievrygelate gevangenes die pers ioespreek,

Maar die woord het vinnig die rondte gedoen
en teen vyfuur was dit duidelik dat dit nie net die
media is wat ongeduldig raak nie. Voordie Holy
cross Church oorkant die Sisulu-huis het die
skare·aangegroei. "ANC ANC," is daarritmies
gesing.

ANC-liedere, slagspreuke oor Umkhonto we
Sizwe en die swart, groen en geel was die ken
tekens. Die sing van Nkosi Sikelel'i Afrika het
verdere stemming aan die feestelikheid verleen.

Endie volkstryders het die skare nie leleurgeste1
nie. Nie Sondagaand nie - en ook nie laier die
week nie. By die Sisulus se huis is 'n platform
opgerig vanwaar hy en sy makkers die mense
toespreek. ~

Ook met die polisie is daar 'n vreemde skiet
stilstand verklaar. "Moenie hier bo-op ons kom
staan nie. Trek julle voertuie net 'n entjie verder
weg," het Ramaphosa die kaptein van die onluspo
lisie versoek.

Die man in uniform het eers teengestribbel.
Hy kan nie sy werk doen as hy nie kan sien nie,
het hy gese. Maar Rarnaphosa het mooi gepraat
en die verkenningsvoertuie het 200 meter verder
gaan stelling inneem. Dit was 'n klein teken van
'n moontlike mlwe verstandhouding. .

Skoolkinders in hul honderde daag steeds by
die huis op. Met die uitroep van elkeen van die
leiers se naam bars 'n luide toejuiging los. En die
bejaarde leiers stel hul nie teleur nie. "Ons is bly
om julle te sien. Die leierskap van enige volk is
in die hande van die jeug. Julle is 'n mooi gedis
siplineerde groep. Houso aan. Dissipliriebehoort
julle lewensfilosofie te wees. Ons moet onsself
metonderwys bewapen," was die woorde van die
gryse Sisulu aan sy jong bewonderaars, voordat
hy hulle vermaan het om in stilte uiteen te gaan.

Of dit is wat hulle wou hoor, sal 'n mens nie
weet nie. Maar die leier se woorde vind inslag en
stil-stil gaan die kindersuitmekaar -terwyl 'n
geel buffel en onluspolisie van. 'n afstand die
ritueel dophou: .

Met die wegstap klink 'n klokhelder kinder
. stem pleitend uit die skare: "Se vir ons, waar is

Mandela?"

In al hul uitlatings het .
Sisulu en die ander

vrygelate ANC-Ieiers die
belangrikheid van nle

rassigheid en die
. noodsaaklikheid van

gedissiplineerde optrede
beklemtoon.

Sisulu het was gladnie optimisties dat onder
handeling tussen die regering en die ANC gou
gaan plaasvind nie. Hy bly egter optimisties
omdat hy glo dat die regering geen ander keuse
het asom die pad na onderhandeling aan te durf
nie.

Maar met gebalde vuiste en hul naastes aan
. hul sy, het hulle die skare tegemoet gegaan en
volgens hul eie woorde die eerste openbare en
"amptelike" perskonferensie en byeenkoms van
die ANC sedertdie organisasie in die sestigerjare
verbied is, toegespreek.

Vir die vir wie die vlae gewapper het, was dit
'n lang dag.
'. Twee-uurdieoggendishulby "SunCity': (die
Diepkloof-gevangenis) aangese om op Ie staan:
Drie uur later, terwyl die rookrnis nog dig om die

· sinkdak-metropolis gevou het, het polisiekom
.bies stil-stil die volkshelde by hul huise afgelaai.
In Manangstraat is Sisulu met twee kartondose,
'n tas en 'n oomagtassie'na langer as 'n kwarteeu
by sy baksteenhuis afgelaai.

.Maar die woord het geloop en teen sonop het
die eerstes in hul honderde in afwagting voor die
huise van die legendariese stryders saamgedrom.

Opplekke is die verkeertot stilstand gedwing
soos jongetjies en grysaards al singende by elk
van die feestuistes gaan besoek afle het. Elkeen

· wou sien hoe hulleiers lyk. Vyf-en-twintig jaar
is 'n lang tyd.

Sou iemand hulle erken het as hulle net straat
· af geloop het? het 'n mens gewonder. ,

Daar was geen twyfel oor waar die skares se
lojaliteite gele het nie. "Long live the ANC", het
die plakkate en baniere langs die strate verklaar.
Die meeste toeskouers het swart, groen en goue
strikkies in hul hare gehad, ander het die kleure
soos 'n roset of 'n band om die arm gedra.

Die vroue het in hul kongresklere, swart rompe
en groen hemde, kom aanmeld. By die voordeure
van die wat huis toe gekom het, het die driekleur
openlik en uitdagend gewapper, .. ,' .

By die vergaderplekke het die beamptes die
nuuskieriges buile gehou. au vriende en kamerade
is die baksteenhuisies in en uit. By die deure is
daar gegroet en warm omhels. Waar is hulle, het
die jongetjies ongeduldig gevra.

In die wag is daar gesing en' met oorgawe
getoyi-toyi. .

. Teen twaalf-uur het die afgevaardigdes van
die arnptelike ontvangskomitee die stryders by
hul huise kom oplaai. Toe die mannne die tweede
keer die dag hul verskyning buite maak, het die

·getalle aangegroei. .
Van huis na huis waar die"arnptelike" motors

aangedoen het, moes die beamptes hul greep ken
om opgewondendes wat wil handskud op 'n af
stand te hou.

"Is hulle nie mooi nie," het 'n vrou aan my
~ef1uister toe die motor met Sisulu en een van sy-

r'FOKUS OP DIE"VRYGELATENES

Maar ons het nie voldoen aan enige voorwaarde
nie. Ons het niks verwerp nie. Ons sal nie
geweld verwerp sonder dat hulle geweld ver
werp nie. Hulle het 'n bietjie verander weens
druk, maar hulle het nog nie van geweld afge-
sien nie", se Mkwayi. .

Vreugdevure brand in die volmaan
Elsabe Wessels

.IN Soweto salSondag, 15Oktobernie mak-.:
. lik vergeet word nie. Dit was volmaan en'

almal bet gewonder hoe dit gaan wees as .
NelsonMandelahuis toe kom.

Vir Walter Sisulu, Wilton Mkwayi, Raymond
Mhlaba, Elias Motsoaledi, Andrew Mlangeni,
Ahmed Kathrada en Oscar Mphetha was dit 'n
helde-tuiskoms, .

Lank na middemag het dievreugdevure nog
gebrand. Nog nooit is daar in die stofgetrapte
townshipstrate so uitbundig partytjie gehou nie.
"Ons is oorstelp,' het 'n aangedane Sisulu, 'n
voormalige sekretaris-generaal van die verbode
African National Congress, ten aanskoue van 'n
jubelende skare van 2 000 uitgeroep. •

"Daar was dae dat ek gedink het dat ek in die
tronk sal sterf. Dis wonderlik om tuis te.wees,"
het Sisulu bygevoeg.

"Ons was maar 'n handjievol toe ons ingegaan
het, So 'n verwelkoming het ons nie verwag nie,"
het veteraan-aktivis Ahmed Kathrada voor 'n
emosiebelaaide gehoor gese.

Ditwas laat en die leiers is nie meerdie vurige
jongmanne van 1963 nie. Die grys hare, effe
geboe skouers en minder flIDke stap, het die jare
op Robbeneiland en in Polssmoor gewys. .

Andrew Mlangenl soen sy vrou, June (Foto: Gill de Vlieg •.

' ..

vrese, se Sisulu
Afrikaner van sy
Bevrydie

progressiewe magte van die toekoms nie. Die
progressiewe magte sal as mense van Suid
Afrika saam vorentoe beweeg," se Mkwayi,

"Wines maak 'n fout deur te se dat swartes
hulle sal onderdruk en gebruik die regtervleuel
as verskoning omdat hulle nie nou vinnig kan
beweeg nie.

"Ons het nie geduld met die regtervleuel nie,
Die NP se ons moet hulle tyd gee, maar OnS kan
hulle nie meer tyd gee na 41 jaar nie,

"Hulle het ons 41 jaar lank uitgesluit en nou
se hulle ons gee hulle nie 'n kans nie. Ons se ons
sal hamba kahle, maar ons moet sien dat hulle
vorentoe beweeg. .

"Hulle moet ophou om te se die swartman
gaan hulle onderdruk. Ons is nog altyd deur 'n

· minderheid onderdruk. Ons wil hulle nie onder
druk nie,' se Mkwayi.

Op 'n vraag of die sewe ANC-leiers dit sou
oorweeg om 'n amptelike binnelandse vleuel van
die ANC,los van die beweging in ballingskap,
op die been te bring, se Sisulu hulle sal die ANC
nooit in twee verdeel nie. "Daar is net een ANC

· wat bestaan en die strukture is reeds klandestien
hier gevestig.'

Hy het beklemtoondathulleverbind is tot die
organisasie en dissipline van die nasionale uitvoe-

· rende bestuur in Lusaka.
. Sisulu ontken dat hulle enige kontak met

enige afgevaardigdes van die regering gehadhet
om voorwaardes vir hul vrylating. te bespreek..

." "Ons is nie deur die regering voorgess nie. Ons
is onvoorwaardelik vrygelaat," se Sisulu.

Volgens Sisulu het slegs die ANC-leier Nel
son Mandela koritak met die regering gehad, en
voorwaardes vir hul vrylating is ook nie met
hom bespreek nie.

Sisulu se hul vrylating is deur die politieke .
klirnaat in die land en buitelandse druk teweegge-
bring. ...

"De Klerkhet ingestem om ons vry te laat.

Walter Sisulu
(Fato: Eric Miller· Atrapix)

Op 'n vraag ofonderhandeling nou moontlik
is, se Sisulu dat daar nog 'n lang pad voorle
voordat al die partye by die onderhandelings
tafel sal uitkom.

. "Die regering en ons idees oor ondehande
lings verskil. Ons kan nooit die regering se
huidige voorstelle vir onderhandeling aanvaar

• nie.
"Hulle verwys na die munisipale verkie

sings as demokraties. Dit is vir ons onaanvaar
baar. Daar is niks mee verkeerd om met alle

. groepe te praat nie, so lankditrnet die doel is om
'n grondwetlike vergadering op die been te

. bring."
Oor die skeuring in Afrikanerdom sedertdie

sestigerjare, se Sisulu dat die wegbreek van die
regtervleuel die NP die kans .gegee het om
vorentoe te beweeg. "Om vorentoe te beweeg
moes 'die Nasionale Party die regse groep agter-

-Iaat." : I

Die vryheid wat die wit regtervleuei geniet,
ontlok 'n ongeduldige toon by Sisulu. "Die
regtervleuel is 'n dom element. Hulle is heel

"temal oningelig. Hulle volg 'n omiitvoerbare
politieke beleid en is klaarblyklik heeltemal
agter die tyd," se Sisulu.

Wilton Mkwayi, die veteraan-vakbondleier
wat weens sy rol as bevelvoerder van Umkhonto
we Sizwe gevonnis is, het sy ongeduld met die
wit regtervleuel s6 opgesom: "Herzog het eer
ste weggebreek. Hy het onde~ gegaan. Treur
nicht het gekom, maar sy magsbasis het nie so
sterk gegroei soos voorspel ~s nie, en Ter
re'Blanche het gekom en gegalm.

. Daardie verdelings is nie ~estand teen die

i

Elsabe Wessels

"ONS wit die Afrikaner vry maak van sy
vrese. Daarom isditbelangrik omgesprekke
tussen allerhande groepe aan te moedig en
te laat plaasvind, 'n Menssien al hoemeer
jong Afrikaner-intellektuele en jeugdiges
watandersdink, wat metdie ANC praat,"
hetdieANC-leier Walter Sisuludieweekin
'n onderhoud aan VryeWeekblad gese,

"Die Afrikaner het homself mislei. Dit is ons
plig om elke Suid-Afrikaner, ongeag van kleur
of oortuiging, in te lig oor ons politieke doel
stellings, maar weens die rol wat die Afrikaner
in die proses gespeel het, is hy belangriker om
oor te haal.

"Ons dink dit is rioodsaaklik vir mekaar se
opvoeding envoorligting om uitgebreidekontak
met die Afrikaner, en die jeug in besonder, te'
he," het Sisulu gese op 'n vraag ofhy begrip het
vir die politieke vrese van die Afrikaner.

Sisulu sender die Afrikaner uit weens sy rol
as die rneerderheid onder die blankes en die
regeerder, asook weens die rol wat die Afrikaner
in die politieke geskiedenis van die land gespeel
het.

Sisulu se al het hy nie 'n spesifieke strategie
in gedagte om die oorwinningsproses te begin
nie, is dit vir hom 'n saak van ems. "Ek stel
belang in watIdasadoen. Hulledoen wonderlike
werk deur uiteenlopende groepe bymekaar te'
bring. Die proses moet verder aangemoedig
word,"

Wit Suid-Afrikaners sal verbaas wees oordie
gewildheid wat 'nman soos Beyers'Naudeonder
swartrnense geniet, se Sisulu. "Hy sal menige
swart leier klop in 'n verkiesing, omdat ons
mense geleer het dat 'n man nie volgens sy kleur
'nie, maar volgens sy vermoens beoordeel moet
word. Dieselfde geld wyle Bram Fischer. Hy sou
ook, ondanks sy Afrikanerskap, die steun van
swartmense in 'n verkiesing geniet het", ¥- Sisulu,

In al hul uitlatings het Sisulu en die ander
vrygelate ANC-leiers die belangrikheidvannie
rassigheid en die noodsaaklikheid van gedis
siplineerde optrede beklemtoon.

Op 'n vraag ofhy enige grondwetlike besker
ming vir wit Suid-Afrikaners in die vooruitsig
stek soosin Zimbabwe die eerste vyf jaar na
onafhanklikeid, was Sisulu se mening dat 'n
Handves van Menseregte die nodige besker
ming sal bied.

.Sisulubeklemtoondat die ANChomtenaoel
stel om kulnnironrwikkeling aan te moedig, ".

,"Die rede hoekomdie Afrikaner nie vertroue
in die ondememing het nie, is omdat die hele
kwessievangroepsregte sodeel is van sy geskie
denis dat hy niks anders raaksien nie.

"Die staatspresident se ons het 'n gebrek aan
vertroue. Wat hy eintlik bedoel, is dathy nie die
vertroue het nie: Ons staan 'n demokratiese
proses voor waarbinne elke lid van die ge
meenskap regverdig behandel sal word. Die
regering glo dit nie omdat hulle dit nog nooit
oorweeg het nie," se Sisulu.

.,t •. ';'.' ,( . '.
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Suid-Afrika kwesbaarna

'n geruime tyd afwaarts gaan beweeg.
Raak van riskante beleggings ontslae.
Aandele soos De Beers blyk onder
waardeer te wees en is 'n goeie koop
teen enige prys," se hy.

Dit is nou miskien die geleent
heid om van laer prysvlakke ge~

bruik te maak om van die beter aan
dele aan te koop.

Ander goeie aandele sluit Anglo
American, Gencor, Barlows, Sasol,
Rembrandt en Richmonds in, vol
gens Hennie le Roes, konsultant by
Ed Herne en Rudolph.

"Ons het nou met 'nmark te doen
waar beleggers met hulle emosies
onderhandel eerder as om al die
faktore goed te oorweeg. Rentekoerse
is op en die ekonomie is af en die
scenario gaan nie sommer maklik
herstel nie.

Selfs die Yskor-notering kan deur
die situasie bemvloed word. Indien
die mark veel verder gaan daal, gaan
die kleiner beleggers wegbly", meen
Le Roes.

"Dit is veral die vertrouensfaktor
wat hier erg gekwes is en die skade
is altyd veel dieper en neem langer
om te herstel in Suid-Afrika, veral
as gevolg'vanons groter afhanklikheid
aan goeie uitvoere. Die buitelandse
situasie moet dus goed dopgehou
word", se Steenkamp.

afhanklik van ekonomiese groei. Alles
het totdusver goed verloop, maar die

, -vooruitsigte vir die toekoms lyk nie
so goed nie. Die betalingsbalans en
die lopende rekening van die land
gaan moeilike tye beleef, terwyl

, beleggings in die.algemeen ingeperk
word deur Suid-Afrika se skuldposi
sie.

Hierdie delikate situasie skep nie
groot vertroue nie. Dit beteken dat
die JE in die stadium maklik kan
oorreageer op enige negatiewe han
delsfaktore vanuitdie buiteland. Die '
onderliggende gevare maak die land
veel kwesbaarder as wat ons almal
dink,seSteenkarnp.

"Onder die huidige omstandighede
gaan die markte kwesbaar bly. Indi
vidue moet met groot omsigtigheid
te werk gaan wanneer hulle hul be
leggingsportefeuljes beplan.

Dit is onder die huidige oms tan
dighede beter om 'n groter persenta
sie van jou beleggings in kontant te
hou om uit die huidige gunstige ren
tekoerse voordeel te trek.

"Dit is veral die geval waar die
huidige markte toon dat hulle selfs
nog verder kan daal oor die kort tot
medium termyn.

"Beleggers moet nie probeer om
slimmeras die mark te wees nie. Aile
faktore dui op 'n hoe risikomark wat

word teen hoe risiko en lae rente
aangewend om groot maatskappy
oornames te finansier.

In die spesifieke geval het Donald
Trump, die eiendom-koning van
Amerika en die Japanners uit 'n R20
biljoen transaksie onttrek om UAL
lugredery uit die finansiele ver
knorsing te red.

Die feit dat van die grootste banke
in Amerika nie bereid was om die
transaksie te onderskryf nie, het die
beurs laat vermoed dat rentekoerse

, gaan styg en dat skroteffekte oor
, waardeer is - met dramajiese ge-

volge. ,
DieSuid-Afrikaanse ekonomiese

scenario lyk nie veel beternie, meen
Steenkamp. Nie-goud-uitvoere is

Wall Street-opskiIdding
~1j\
'~,

, ~\r
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naarprogramme het weer, eens
ingekonk en totrekordverkope gelei
• aandele ter waardevan Rl80 miljoen
is op die besigste dag op die JE
verhandel.

Leon Steenkamp, konsultant by
makelaars Senekal Mouton en
Kitshoff, skets die sleutelfaktore vir
die skerp insinkinng op die beurs
markte as volg: "Kleinhandelgroei

, het goed vertoon en die mark is
1 'skeptics of die vlakke langer ge

handhaaf kan word. Die druk op
rentekoers kan tans skaars in die
Amerikaanse mark bekostig word
aangesien dit ekonomiesegroei gaan
beperk.

"Die druk van hoer rentekoerse
en die aandeelprysvlakke werk op
mekaar in met 'n gevolglike afwaartse
druk op die beurse self. Niemand

, kon die dramatiese effek voorspe1
nie. Dit wys dat die markte nog 'n
baie hoe risiko-profiel het met baie
aandeelhouers wat met die eerste
negatiewe teken op loop kan sit," se
Steenkamp. '

Die groot maandelikse handels
tekort van bykans R30 biljoen in die
VSA het nie die swak posisie enigsins
beter laat lyk nie en die algemene
sentiment is.een van skeptisisme.

Dat skroteffekte se dae vir 'n wyle
getel is, blyk duidelik. Dieeffekte, '

EFFEKTEBEURSE wereldwyd
hetdieweek 'nopskudding beleef

• wat alma! aan Swart Maandag
herinner het.

"Presies twee jaar gelede, in Okto
her 1987,het Wallstraatskerp afgeduik
en almal die val in die mark voor die
Groot Depressie Iaat herleef. Die
selfde vrese het begin posvat toe die
beurs in New York skerp negatief
reageer het toe ekonomiese groei
oorverhit blyk te wees. Dit het op sy
beurt druk op rentekoerse geplaas
asook die feit dat skroteffekte nie 'n
belangrike groot lugdienstransaksie
kon befonds nie.

Dit het spoke opgejaag van hoer
rentekoerse, 'n afkoeling van die ver
bruikersvraag en dit het die onver
moe van die fmansieringstrukture in
die VSA blootgele.
, Die Johannesburgse Effektebeurs
(JE)bet skerp reageer en teenMaandag
het die algemene beursindeks met
10,6 persent teruggesak. Die totale
verlies aan aandeelwaarde het R40
biljoen beloop.

Die beurse wereldwyd het intussen
goedherstel,maardie VSAseonver
wagtegroot handelsverliesvan meer
as 31 persent ter waarde van R29
biljoen,het weer eens die markte die
suupelaatkry. '

Die verwagtingis nou dat beleggers
'n baie ongemaklike tyd oor die kort
termyngaan beleef waartydens enige
verdere negatiewe faktore die markte
nog verder afwaarts kan laat spiraal.

Markontleders meen egter dat die
medium tot langtermyntendens in aIle
geval steeds afwaarts gaan bly. Fun
damentele faktore was net nie sterk
genoeg om die aanvanklike,
paniekverkope te hanteer nie. Reke-
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wil sanksies he om van die regime se
beleid ontslae te raak.

"Ons ly al jare lank onder apart
heid, mense word in elk geval afge
dank, byna5 miljoen iswerkloos. As
sanksies kan help om ons uit die
politieke doodloopstraat te kry, is
ons bereid om nog 'n tydjie te Iy."

Die hoek, "Sanctions against
apartheid," is 'n samestelling van 19
essays deur kenners op die gebied
wereldwyd.
. Geleerdes soos proffTomLodge

en John Dugard, en vakbondamps
draers soos Alec Irwin, stel die morele,

-ekonomiese, politieke en wetlike
, argumente ten gunste van sanksies
op 'n nasionale, regionale en intema-
sionale vlak.

* Sanctions against apartheid,
onder redaksie van Mark Orkin.
David PhlIlip, R24,90•

Moses Mayekl~o

Nigerie en Boesak se tydsbeperk
ing van ses maande is onrealisties,

In Johannesburg het Mayekiso
intussen narnens Cosatu gese die
redes om vol te hou met sanksiedruk,
geld nog steeds.

"Sanksieshet gehelp om die Suid
Afrikaners uit Namibia te kry, en
sanksies is die doeltreffendste nie
gewelddadige manier om die Suid
Afrikaanse regering na die onder
handelingstafel te dwing," het
Mayekiso gese,

Oor die argumentdat juis arm
swart werker ) eerste hul werk ver
loor weens sanksies, het Mayekiso
gese: "Sanksies maak seer, maar
apartheid maak dOOd.

"Die vakbondbeweging isgedurig
in gesprek met die mense wat on
derdruk word,enons weetdiewerkers

geleerdes
verskil oorsanksies
Leiers enAnton Steenkamp

N BOEK war die standpunt ten gunste
van sanksies uiteensit, is Dinsdagaand
bekendgestel.

_Moses Mayekiso, hoofsekretaris
van die National Union of Metal

,workers (Numsa) en bestuurslid van
Cosatu,het by die bekendstelling
gese sanksies het die gewenste ge
vo1g gehad - om die regering in die
rigting van onderhandeling te dwing
-endie druk moetverskerp eerder as

- verslap word.
Mark Orkin, wat die boek "Sanc~

tions agains apartheid" vir die
Community Agency for Social
Enquiry (Case) geredigeer het, het
gese die standpunt vir sanksies is al
in 1963 deur hoofman Albert Lu

, thuli, destyds president van die ANC,
ingeneem en is vandag nog net so
geldig.

"Sanksies is 'n onontbeerlike
elementvan die stryd teen apartheid,
en dis een van die grootste faktore
wat die regering gedwing het om
voor die Statebondkonferensie die
agt leiersvry te laat,' het Orkin gese.

Intussen het die Nigeriese rege
ring by die opening van die konfer
ensie in Kuala Lampur die onge
WOlle voorstel gedoen dat Suid-Af
rika ses maande gegun moet word
om onderhandeling aan die gang te
kry voordat verskerpte sanksies
oorweeg word.

Die standpunt is ondersteun cleur
die president van die Wereldbond
van Gereforineerde Kerke en ou
kampvegter vir sanksies, dr Allan
Boesak. Walter Sisulu, pas vryge
late voormalige sekretaris-generaal
van die ANC, het egter gese die
sanksiedruk moet nie verslap word
nie, en Thabo Mbeki het in Londen
aangedui dat die uitgeweke leier
skap van die ANC dieselfdestandpunt
huldig.

Ook eerste ministers Mahathir
Mohamad van Maleisie, Brian Mu
lroney van Kanada en pres Robert
Mugabe van Zimbabwehet 'n beroep
opdie Statebond gedoen om sanksies
teen Suid-Afrika te verskerp.

Eerste minister Margaret Thatcher
van Brittanje hethaar weer eens teen

, verdere sanksies uitgespreek, en gese
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• YSKOR wens hulle kon die tydstlp vir notering beter gekles het. '
, In wat moontlik 'n paar donker weke vir die effektebeurs kan word,
gaan Yskor steeds voort met die notering van Suid-Afrika se eerste
grootskaalse privatiseringsprojek op die Johannesburgse Effektebeurs
(JE). ___

"Ons sien geen rede tot kommer nle.Dle daling beinvloed in elk geval '
alle aandele op die mark en ons glo nie die totale invloed gaan so
dramaties wees nie", s@ Eric van der Merwe, die hoofbestuurder van
finansies van Yskor,

Yskor se bestuur en noteringskomitee het vandeesweek vergader eli
'die marksituasie bespreek. In die stadium voel hulle gerus dat die 20
persent marge wat ingebou is in die noteringsprys wei enige dalings kan
verskans. Die noteringswaarde is op R2,40 beraam teenoor die note
ringsprys van R2,00 wat voldoende is om van enige huidige negatiewe
marksentimente ontslae te raak, . .

Yskor l@ klem daarop dat die aandele van die begin af as Iangter-
, mynbeleggings voorgehou isen nie virwinsjagtersofspekulante bedoel

is. Hulle is vol vertroue dat die aanbieding die markkragte kan
deurstaan sonder dat daar enige dramatiese skommelings iii die prys
gaan wees.

Die totale aanbod is deur die aksepbanke en onderskrywers gewaar
borg en alle aandele wat moontlik nie verkoop word nie, salin elk geval
deur die nuwe Yskor-maatskappy behou en opgeneem word.

Van der Merwe vermoed dat dit net kleiner beleggers is wat koue
voete kan kry indien diemark verder skommel voordat die Yskor
aandele finaal op die beurs noteer word. .

Die mark moet bale fyn dopgehou word, meen Cees Bruggemans,
hoofekonoom van die Eerste Nasionale Bank. Die markte isdie keer veeI
sensltleweras in 1987 en die ten dense blyk nie soortgelyk tewees nle. Dit
blyk of die markte kan stablliseer behalwe as daar nog verdere groot
negatlewe faktore wag. '.

Faktore om dop te hou, Is skerp dallngs in die pryse van marglnale
aandele, die grootskaalse onttrekklng van bultelandse beleggers ult die
plaasllke aandelemark en panlekverkope op die JE. Die rlgtlng word
natuurllk deur die oorsese markte, veral vanaf die VSA, deurgegee.

"In die stadium Is dlt maar 'n dag-tot-dag-sltuasle en versigtlgheld
moet aan die dag gele word ten opslgte van enlge beleggings in die
aandelemark", s@ Bruggemans. "

DIevolgende paarweke kan moontIlk 'n kusslngeffek op die noterlng
van die Yskor-aandele M, veral teen die pas-afgelope skerp dallng In die
mark meen Tak Hiemstra, makelaarskonsultant tot die noteringskomltee.

"Mlsklen gaan die noterlng nle so groot sukses wees as wat ons
, aanvankllk beplan het nle. Yskor Is In 'n mate besorg en sou graag 'n
sterker mark wou slen in hulle prlvatlserlngsprogram. Mense sal nou
welnle soveel geld verdlen nle, maar hulle behoortook nle te verloor nle.

"As in ag geneem word dat die mark met 30 persent gestyg het oor
die afgelopeJaar, dan is die huidige algehele dallng van 5 persent nle so
erg nle", s@ Hiemstra. .

,Yskor-aandele is,

---__. ._A__----. ~ __,__._~, ~_".~,·. ~.~~~ ~ _
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deblyk aan Kaspar Utz, 'n man wat
opeenvolgende regimes geignoreer
heten gedoen het dit wat hy moos.

HarryKolmer werk indie reklame
bedryf en is die skrywer van "Die
waarheiden ander stories". Sy jong
ste drama, "Antjie Somers and I",
word aanstons deur Truk opgevoer.

Onder redaksie van
KOOS PRINSLOO

Stories agter tralies
TRON'KLETTERKUNDE is die onderwerp van die bespreking wat Saterdag
28 Oktober deurdie Transvaalse tak van Cosaw by die Can Themba Instituut
vir Letterkunde (4de vloer, Twiga-Sentrurn, Sentraalweg 68, Fordsburg,
Johannesburg) aangebied word. Skryfwerk uit die tronk word om 1 nrn
voorgelees en om 2 nm word die volgende boeke bespreek: .
. "Detained - a writer's prison diary" van die Kenia-skrywer Ngugi wa
Thiong'o "Bandiet" van die uitgeweke Suid-Afrikaner Hugh Lewin, David
Beresford se "Ten Men Dead" oor die lerse hongerstakers wat in 1981 dood
is, die outobiografie "Death Row" van Mario Hector wat in Jamaica terdood
veroordeel is vir 'n moord wat hy nie gepleeg het nie, "Detention and Torture
in SA" van Don Foster met Dennis Davis en Diane Sandler en "A Simple
Lust" van die uitgeweke'Suid-Afrikaanse digter Dennis Brutus. Die bespre-

. king is informeel en oop vir alinal.. . '
, 'n Fototentoonstelling deur Afrapix-fotograwe oor aanhouding en marte-

ling is nog tot einde Oktober te sien. Vir meer inligting skakel (011) 833
2530/1.

'BOEKE

. "Utz", Bruce Chatwin
se laaste roman voor

sy vroee dood in
Januarie vanjaar, is

nou in slapband
beskikbaar.ln die
kort, kragtige boek
wat op die kortlys

was vir die Booker-
prys in 1988 is

Chatwin'se holistiese
benadering en uitkyk
op die lewe weer eens

net so belangrik as '
die onderwerp van

die roman self,
volgens ons
resensent.

, bed), van setfoute op 'n spyskaart in
Praag (Stuffed Crap in plaas van

'StuffedCarp)envan Utzseliefdevir
sy porseleinfiguurtjies.

Chatwin se erudisie stel hom in
staatom verbandete Ie tussen skynbaar
uiteenlopende feite en gebeure.

Sy slag vir dialoog, sy humor en
'n verteltempo, waaropDashiell Ham
mett sou trots wees, help alles om
"Utz" 'n baie besonderse hoek te
maak.

"Utz" is 'n kykie op 'n wereld vol
teenstrydighede: 'n regime wat sy
intellektuele vervolg en vervreem,
maar terselfdertyd die tyd en energie
het om burokrate na Utz se huis te
stuur om teverseker dat die versa
meling weI nog vir die volk behoue
bly; Utz wat die regime verag, maar

stukke te vind nie.
Uit hierdie gegewe skepChatwin

'n storie wat soos 'n speurverhaal
lees. Met inligting wat hy versamel
het tydens twee besoeke aan Praag
skets hy vir ons 'n prentjievan 'nbaie
besonderse man.

Weens diemanierwaarophymet
sy stof omgaan - 'n vermenging van
feite, spekulasie en fiksie- is Chatwin
in staat om 'n vertelling tot stand te
bring wat veel meer is as 'n blote
biografie,

Hy vertel ons van die Golems
(kleimense wat vir ander mense
gewerk het),van Tsjeggiese intellektu
ele war as askarweiers werk sodat
hulle later vir 'n staatspensioen kan
kwalifiseer, van Utz se sekslewefsy
tog van een piva na die ander se

Harry Kalmer '

UTZ
Deur Bruce Chatwin
Picador. R25,99

IN Kaspar UtZ het die Britse
skrywerBruce Chatwin 'nideale
protagonis gevind; 'nprotagonis
deur wieChatwin sy leserop 'n
ontdekkingstog deur 'n wonder
like wereld neem.

Kaspar Utz, versamelaar van
Meissen-porseleinfiguurtjies en
inwoner van die stad Praag, is 'n
oorblyfsel van die Oostenryk-Hon
gaarse Ryk.

Maar hy is te jonk om regtig
aanspraak te maak op die status wat
sy familie in hierdie vergane ryk
geniet het, en klou daarom met 'n
verdorwe vasberadenheid vas aan
sy reusagtige versameling Meissen-
porseleinfigure. ,

In 'n tyd dat baie goed verlore
gaan, slaag hy deur 'n kombinasie
van instink, toewyding en geluk
daarin om sy versamelingongeskonde
te laat bly.

Met besonderse insig verwyder
hy byvoorbeeld sy hele versame
ling uit die familiehuis in Dresden'
sodat dit die vemietiging van hier
die stad gedurende die Tweede
Wereldoorlog vryspring. Jare later
oortuig hy die regime fill Dubchek
daarvan dat hulle hom moot toelaat
om sy versameling by hom te hou.
Endanwanneerhyin1974testerwe
kom, is daar nie 'n spoor van die
versameling van meer as 'n duisend

So verganklik soos porselein
nog steeds elke jaar met hulle
goedkeuring vakansie gaan hou in
Vichy; en dan uiteindelik die totale
verdwyning van, die hele versame- "
ling Meissen-porseleinfiguurtjies self.

Dit is die verdwyning wat Chatwin
die imeeste boei. Hy bied etlike
moontlike verklarings oor wat met
die versame1ing kon gebeur het, maar
laat op die ou end die vertelling
ophou net voordat hy 'n onderhoud
begin voer met die enigste persoon
wat die antwoord kan he, Utz se
weduwee, Marta.

'n Onverwagse, "oop" slot wat
uiteindelik die hele uitgangspuntvan
die hoek self op'n wysebevraagteken
en dit duidelik maak dat geen hoe
veelheid navorsing die dokumenteer
der 'n totale insig in sy stof kan bied
nie...

"Utz" is 'n gepaste laaste boek
deur een van die grootste "renais
sance"-mense van sy tyd en 'n hul-

"-.
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Ekologie sonder
die Groenes?
S A ENVIRONMENTS INTO
THE 21ST CENTURY
Deur Clem Sunter, Brian
Huntleyen RoySiegfried
Human & Rousseau en
Tafe/berg. R19,95

Victor Munnik

HETjulle geweetekonomie en ekolo
gie kom van dieselfde Griekse woord
wat "huis" beteken? '

WeI, die groot geldhuis Anglo
American se toekomsvoorspeller
Clem Sooter het daarin geslaag om
twee vooraanstaande ekoloe, Brian
Huntley en Roy Siegfried, in 'n reeks
werkswinkels daarvan te oortuig dat
ons omgewing net bewaar kan word .
deur hoe ekonomiese groei op 'n
kapitalistiese basis.

Hierdie groeiende ekonomie sal
die uitvloeisel van die afskaffing
vanapartheid en deregulasie van die
vrye mark wees.

Die argument is in sy finale vorrn
aan die direkteure van Anglo Ameri
can voorgele, en hulle het goedgun
stiglik toestemming gegee dat dit
gepubliseer mag word deur twee
uitgewers van groot Afrikaner-ka
pitaal.

Al wat nou rnoet gebeur, is dat
'ons dit moet lees en glo. Nie baie
Groenes gaan die boek glo nie.
Miskien is ons ook nie die teiken

'nie, want die boek skop af met 'n
lornp aanval op Groen vrede.

Die aanval is: Groenes is sosia
liste, sosialiste het nie geld nie.en
sonder geld is bewaring nie moont
lik nie.

Dit is jammer dat 'n hoek wat
probeer om die plek van ekologiese ,
kwessies in 'n politieke raamwerk te

'bespreek, die hele gI'O~ tradisie
, '" .,' , , _. ~

deur skone nalatigheid (of is dit
moedswilligheid'Z) kan systap.

Want daar is rooi groenes, ja,
maar daaris ook bruin' groenes
(gewoonlik polities' konserwatiewe
boere watnie die degradasie van die
'omgewing kan verdra nie), groen
groenes wat net op die orngewing
konsentreer en 'n reenboog van
feministe en humaniste wat gesonde
menslike verhoudinge VOOTOp stel.

Hoewel daar 'n plek is vir baie
standpunte in die bree groenbewe
ging, 'maak die Anglo-boek 'n te
basiese fout: 'n mens rnoenie genoeg
geld maak om die omgewing op 'n

, "morning after'" manier to hers tel
, nie, hy moot op so 'n manier lewe en
werk dat die omgewing nie skade ly
nie.. , .
, ,As 'n mens by dievrye mark

.propaganda en "morning after"-logika
verbykyk, is daar tog 'n baie interes
sante voorstel wat uit die hoek kom.

Dit is dat besoedelaars moot be
taal vir hul skade. Nyweraars sal
omgewingskadevergoeding as deel
van hul produksiekoste moet reken.

Die skrywer brei nie juis uit op
die idee nie, dus moet 'n mens maar
self die gedagtes laat gaan: die pa
piermeule wat byvoorbeeld twee ri
viere doodgemaak het, sal moot betaal
totdat alles herstel is. Die vervaar
digers van wapentuig wat St Lucia
wil. verwoes, sal daardie verwoes
ting in hul begrotings moet inreken.

Die boek bevat heelwa~ nuttige
inligting, syfers en grafieke, 'n Oor
sigtelike indruk word gegee van getalle
van bedreigde plant- en dierspesies,
vlakke van ~soedeling, en ekolo
giese kwessi~wat die hele planeet
raak. Daar is 'n kort bespreking van
Acocks se kruipende Karoo-teorie
en opsommings van vroeere Anglo-

, toekomsvoorspellings; ,

,....---_James Dean as Hemingway?__
Nog een van die "ekskluslewe" foto's van James Dean, die Amerikaanse silwerdoekldoolult

die vyftlgs wat so tragles en Jonk dood Is. Ole foto kom ult "James Dean, a portrait"
(Sldgwlck and Jackson, R39,95)van die fotograaf Roy Schatt by wle klein Jim 'leer foto's

neem het kort voor sy noodlottlge ongeluk. '

Vrye Weekblad, 20~tob!:r 1989 15
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.dag,7'dae 'n week. En ons
. verwelkom aIle kaarte in die
: Saswitch-net.

• Maklikspaarplanne. '.
• Hoe rentekoerse.

.eNuwe Voorsprongbeleggings.
En nog baie meer..

. . . [y's geregtig op al die
'. pluspunte. Want aslid van ons

familie weet jy, jyis die Perm.

. . ','

• " ",•••,.;_ :.' .' ,' 'c'
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..... '. Waar jy ookal aansluit by
. die Perm, jy's dadelik 'n
. welkome lid van'n groot
bedagsame familie.:

. En dis gerusstellend om te
weet jy kangesels met mense :
wat jou altyd die slimste
wenke gee.
Vra ons oor: r

•.Daardie nuwe huis wat jy in ,
. . die ooghet. .: .' ','

.' .•.'n Huislening - klein of
groote . .

•. Geld vir aanbou of
verbeterings. .

.~Banksake papiervry binne of'
buite die Perm. ·24 uur'n . ,
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oorgebely het in die bosse is van
dieswartgebrande bornegestroop,
en die slag het ook Timbadola
die straf nie ontkom nie. lace se
tuine opgehef met die paar mi
nute se armslae van die wolke;

. boere wie se plantasies deur die
brand uitgewisis, se oeste binne
'n week ookdaarmeeheen as die
yssprinkanedeurdieboordetrek.

"But if the world should per
ish twice.tbesluit Robert Frost.
"I'veseenenough of hate!toknow

. that ice! is also greatz.and will
. suffice." . )-

nie.Dissoosdieheiningvanmy
kinderdae, het ek geweet: wie
met vuurhoutjies speel, sal sy
vingers verbrand...

Nadriedaehetdiewindgaan
Ie en kondiespanneinspringom
smeule te smoor en verwoeste
bosbou-voertuie terug te sleep
na die kolletjiebehouelewe om
die saagmeule. I

Daama vir drie dae be
stekopneem, totdatdie nag met
ewe veel verwoesting losbarsin .
'n haelstorm met stene letterlik '
so groot soos gholfballe.Wat

t vergaan.
~. .

~
IS
~

hoog gestaan het.
, Terwyldie windblywaai het,
het almal toe geweet, sal niksen
niemand hierdie~ing kan stop

S6 houekdie
wildernisbuite.

As die wereld twee
keer mo

meer spring. Daarteen kan jy
, niks doennieen as jy nie vinnig
maak nie,brandhy netnouagter
jou rug.

Uiteindelik hetalmalrandom
diesaagmeule endie dorpie huise
by hom saamgetrek en asem
opgehou en 'geloer waar die
vonkies val.

En dMr gespuiten geslaanen
gesien hoe die brand oor die

I

meule springen verder opvreet
,.aan die vallei,voordat hy berg

op trek met vlamme wat by tye
seker honderd en vyftig meter

"SOME saythewor/dwi/l endin
fire,
somesayin ice,
From what I've tasted ofdesire,
I'll go with those who favour
fire."

Die woorde van die bedrieg
like Amerikaner Robert Frost,
aan die begin van een van my
gunstelinggedigte.

Dis die verorbering wat on
derliggend is aan begeerte, wat
waarskynlik tot die reelsaanlei
ding gegee het. JulIeweetmos:
"Ekkan jou sommer opeet! II

Van vure onthou ek Kaapse
winterkinderdae se kaggels, en
as studentrooiwyn by Lanzerac
en by Zevenrivieren en Condom
gedigte by die Coachman's Cot
tage. Nee,darern nie alles idille
nie.

Daar was die keer toe ek die
droe heining agter ons huis aan
die brandgesteekhet.

En 'n brand in Jonkershoek
wat ons gaan helpslaan het

Albei kere was verskriklik,
omdatn mens'n ideegekry het DEESDAElykditinydaaris'n
van hoe verwoesting werklik lyk. wildemisdaarbuite:enek hoef
,Maar "howtheworldwillend nie myvoordeur oop te maak
in fire" - dit het ek gesien toe 'n om daarvan bewus tewees nie.
brand vir driedaedeurdie Sout-: Alwatek moetdoen, isommy
pansberge loop. oe oop temaaken ek het klaar
. . Soosalleshetditbeginmet'n'n ligte hoofpyn:
rookwolksogrootsoos'nmanse .Ja, my wildemis krioelvan
.hand,met'n gerugagterdie berg. kruipendee .onsigbare vyande:
In dieaandkonmensdievlamme .bakteriee,fungien virusse- en
daMop diekuifvandieberg sien hulle klou aan alles. Elke op- aanwysingsop diepakkiemoet
opstaan, en omdatjy geweethet pervlakte om my is daarmee noukeurignagegaan word; .

hoe dit daar lyk, het jy seer- besmet. ' '.~:-l(irl.~.1~.;E-~ Volgenshomeopate isgriep
gekry. Dit klink miskien vrees- 'ntekenvan disharmoniein die

Tussen daar en hier het die aanjaendas ek dit s6 beskryf, liggaam.Dit~ ook 'n teken
windreggewaai, ditwilsewegge- maar dit is in werklikheidook ..ESE .' wees .dat die persoon 'rnoet
waai, en buitendien was daar 'n in die lug wat ek inasemen op ontspanen'iiiS·,
uitstekendebrandpadtussendie elke ding om my: op my Omdat blife van die simp-
privaatbos wat daar gegloei.het . kussings, oprestauranttafels,OP·tomevangriepveroorsaak word
en die staatsbos waarek bly. die hond, op die' plante in my , , deurdie toename in slymafskei-

Maartoe diewinddraaiensy tuin. En al dieklein, onsigbare - Gwynne BramleyWray ding.iis dit raadsaaIl! om meer
apokaliptiese wange bol, wasdaar goggatjies'het almaleenteiken: aandag aan jou dieet te gee.
werklik geen keer diekant toe my liggaam. Melk-en graanprodukte sowel
nie. Nadatek deur een vim hulle self te verbeter, opgooi endiarree key, word toege- as gekonsentreerde lemoensap

. Orkaan,aardbewing, vulkane aangeval is, bevind ek myself' Siektes hoef nie altyd met .dien. moetvermy word: ' .
en oorstromings het almal·een voor .nog 'n wildetnis: die. dwelmmiddels behandel te word .Maar terug by ons onsigbare Dit kan help om meer
lessie wat hulle ons leer: as die medisynekas in my huis, en nie. In baiegevallekan behande- , vyande: wanneer hulle tot die voedselsoorte wat ryk ruin Vi-
natuur grilligraak, is ons metal nogerger,dieplaaslikeapteek. ling daarsonder ook suksesvol aanval oorgaan,wag daar 'ngroat, tamienC is,soos varsvrugteen
ons gesofistikeerdheid eintlik Medisyne is vir die meeste wees.. .' . skokophulle: eenvandienatuur groente in te neem.
hulpeloos. . mense 'n ingewikkelde Diewoord "dwelmmiddel" het se ingewikkeldste verskynsels - . Ek was verbaasom te hoor

Die .beskrywings wat mense vakgebied. Ditis moeilik, of oor die laaste tien jaar 'n nega- die immuniteitstelsel van die dat ongewone hoe dosisse van
gegee het -vir hierdie brand- se heeltemalonrnoontlik, om 'n tiewe beeld gekry"asgevolg van ~ rnenslike liggaam. ,~ .: -~," ,Vitamien Cgriepsimptomekan "
gangwasuiteenlopend.athangend bietjie van die behandeling te dwe1mmisbruik endwelmversla-.., '.:. Moontlikis dlt.dieAids~epi-- . onderdrUk;inaar:<Iatditdielig-

-.van -hoe groat en hoe naby die verstaanas jy riie eens die siekte wing, ',~';;~i .. ,~ t, _ ~tlemiewat t9t dieonlangse be-..· ·g~,verhoed"Om.y09:~'~g~~'
,.' skade daar ' was, of hoe' v~rstaalll1i~:",.;.;.",,:. '. , In-die .mediese ,pr3ktyk: gaan, , ~gstelling ~n immunologie gelei ' >.met sy Uitd~nni~gsproses ..,,,.., ;
'selfversekerdmeneerwas. '. ';::Baie::YJurons ongesteldhede'. .diew.oomJ'dwelm~ el1'!riierusyne"" .' 'het'- en ~ii1s is'm~Q~tlikdie vol-, ".: ." 'n Drankie wat~h~1:R,...
. Ek weetnet dat niemand~Wftt. :.,', :Mi!MtutirHk1le'..make:met ons'';)~9iand- aarl"liantt·),,,,,,·, <;';',.. . ' ,,"'.maikle .sie'kte _:~1e'~~"i;2;:naitiUrliKe enifuilsaam,~;,js.()m

'moesweet, gediqkhe,t:~~o~"::;; le~enswyse;::'~:;:~~>: .. '::,0"':" "-;,·~:~,~~:~~~~~itldcl~.fftti~';>;~~;nit~~~~~tt4~;~4ne!~~J~~':~..' 1-1 .. '·,....1

.' verstommend-maklik;s()lt,~y~~~S',';,}:li'iErik:ele >kl . - . . _ja((l;~0geduIdige : :~lstiIdeer. ,;: i',,~",~,;:;,c:;;::'!;'!!&i'-""";..t, ,~::",nieskruld te rneng.!" " .... :"

·:~~.iii:.EI;=li#'~~i~~;~r:1~~§§
-gtoed .en die'n*e::VYf1iooaoo:L,~9!l%~?'pn wie::se"erantwoor-, ::: Bkmoesonlangs .die oorsaak ,>,,<lit nogmeerskrikwekkend maak, .' ontstu-,sweetdrywende en sti-
i-J}letef2:van~ijQui:3~;tieti1iel,_~:~;:~~" ;~~!!~~~!~.isdit?;~:;i;:;;:':/c ,..,:'~an!n,spesificlce;riledreseprobleem ;~"'is' dar dit'in '1neer' as 100 'ver- ' mulerende m.iddels. " . . .

, ',41"g~'ag oor;die,l>randpad:gespmig""<-:,;;":;)~.s<6n$)miskieri.'meer... ins.oek~Vind .dieoarsaak.'mocnie '., skilleride'vonnevoorkom~ Volgensdieboe~,~Sl~HJl,.!"

::~~o~i@'ppnepJ~; c'- ;:¥OP~p1~t~JjWu?e.w41sen -:- ,;net:~ii~ou ·orri,(lie#:mp~me. met," ,Koue veroorsaak niegriepnie,' 'n aftre~~~1,p~.:,;·..,. "
~;~~.&iii;~aroloOp::5~:i';'''~''~*,':: ·~eJj(fuiiskuwingseine.vroegty~,~;;;;:,sinreii~semedisYrie'itebehandet maar 'n vinnige verandering in drie m~;per9a8". " .,_".",,,,,,
!:~;f~~iP~v.PUf;bardlQQ~~QJit::;~~~~~s:Ohsseifbaie'~';"~'t:tte,:~t iemandgese.Etchetbesluit. liggaamsiemperatuur maak die, .",;::Myjl1a;~~

.;:~~~'1~t~::iI!i~:~~;' .. "':~'::~~~:;~':1mn~,;~~~~~~~:~~~~t g:eis:i~~ .;~~~=:. m~~f;·:~m=~;~~~:i.~'.:i:::~~;~,~;
,v,.., .;''', ....,..,.:."-~".!'>",', . '~"...;j(~~riiak~:gespanne~:?=del word gekies deur die simp- .. Geneesmi ""7:~tlsel~~:

:~~~~~iOOmverskynsel.van die,l'>ersoon ..die,lOOn I "

. """0, di~geneesmiddel te verbind; .' 'enigiets v
... ~>."; '. ' 'n..persoOn"ly aan ',~' i.;.,

l~rl;ahde;gogg;,iSuit,,:.~,4iaiIee en gooi op. Klein maar." miad~I;;~af'6es ." ,1!'onnie,~~,:::ek(~, . '. fg, . ','
., ,sel,s.ie'h'O'u'riie>, ". ... versterkte dosissev~n; "n :mark"i~;iuit:"::::;;~~;;"~':::r'~~:~;ff;'r'~':)"rily"deUf;:t~ff'tii~~,~~iS
_. , • > \<1, ','''~,I ~,,,~If" "',_,,~ .• ';" ' ~" . ,'", ' ',,' , " ~ ;,,'" ~,>"

~i;ui~'hi~'bet.onsalmiuiets, gen~smiddel, waarvan 'n groot . ~atu.. lJflik.'h..e.t.. di~·;~d.•..'W;~I~m. i~.;·~c.;~f9!1i~~J~:!~,m~:h..~~~~}~l
gemeen'-,die begeerte omons- dosls'n gesonde mens sal laat dels"", n,ewereffekte .. ·;:en ~,·dle",. ;dlt'r~t Vir .nkort,~~,::; '.

: I·," .'. . . '" ,. . ",
, -I- ,~, .':



,INTERNASIONAAL

Zimbabwe-nuusagentskap waarsku
teen 'korrupsie en gulsigheid'

.~

Lawrence Bartlett

HARARE -- 'n Verstommende
aanval opkorrupsie engulsigheid
onderdiepoliticivanZimbabwe
se regerende party is die week
deur dieland seamptelike nuus
agentskap, Ziana, gepubliseer.
Ditvolgopsoortgelykeaanvalle .
watgeleihettotdieaanhouding
vanstudente en vakbondleiers.

Die berig waarsku datdie uitslae
van die naweek se verkiesing vir
senior poste in 'n party wat die
regerende Zanu-PF met die gewese
Zapu-opposisie-party verenig,
"onheil" vir die land se sosialistiese
ideologie inhou.

Die berig se voorts dat "'n groot
aantal" van die nuwe provinsiale
leiers grondeienaars met uitgebreide
sakebelange is - oit is in stryd met

Robert Mugabe

die partykode wat bepaaldat alge
rnene grondbesit onder leiers be
perk of verbied moot word.

, Onder die "leierskapkode" wat

in 1984 by 'n Zanu (PF)-kongres
aanvaar is, mag 'n senior partyleier
nie meer as 50 akker grond en een
huis besit nie, en ook geen sakebe
lange henie.

Ziana, wat deel is van die rege
ringsbeheerde media-trust, wys daarop
dat die kode bepaal dat enige leier
wat die reels verbreek, "vinnig 'n
hondgenoot van die kapitaliste en 'n '
vyand van die sosialisme word".

Die Ziana-berig het 'n aanval op
die regerende party van pres Robert
Mugabe - wat die .. wit minder
heidsregering van Ian Smith in 1980
met 'n sterk rewolusionere sosia
listiese regering vervang het - gedoen
omdat hulle nie die kode afdwing
nie.

Nuwe verkiesings sal in die meeste
provinsies gehou moet word as die
kode - wat opgehef is tydens same
sprekings om saam te smelt - in
Desember by 'nkongres aanvaar word.

Kritiek teen korrupsie, en wat
beskryf word as toenemende staat
sonderdrukking, het tot die aanhou
ding van studente en vakbondleiers
gelei.

Die president en die algemene
sekretaris van die studenteraad van
die land se enigste universiteit, Arthur
Mutambara en Enoch Chickweche,
is op 4 Oktober in hegtenis geneem
nadat hulle 'n pamflet versprei het
waarin die regering gekritiseer is.

Die dokument sa dathul deelname
aan die sewe jaar lange guerrilla
oorlog nie die regeringtoelaat "om
Zimbabwe se ekonomie te plunder
en te verwoes nie",

Gewelddadige hotsings tussen die
polisie en studente na hul inhegte
nisname het daartoe gelei dat die
universiteit gesluit is.

Twee dae later is die algemene
sekretaris van die Zimbabwe Con
gress of Trade Unions, Morgan

Tsvangirai, in hegtenis geneem nadat
hy die sluiting van die universiteit as
'n bewys van "toenemende staatson
derdrukking" beskryfhet.

Die studenteleiers is aangekla
omdat hulle 'n ondermynende
dokumentgepubliseer het, terwyl aan
Tsvangirai gese is dat hy sonder.
verhoor ingevolge die noodmaatrelils
aangehou wordomdathy gepooghet
om "die regering omver te werp'',

Ziana verwys ook na die "Wil
lowgate"-skandaal vroeer vanjaar,
Verskeie vooraanstaande mense 
insluitend ministers - was by die
skandaal betrokke waarin skaars nuwe
motors onwettig verkoop is.:

"Verrassend genoeg is party van
hulle verlede naweek tot invloedryke
posisies verkies," het die berig
bygevoeg, "Mugabe gaan 'n moeilike
tyd he om sosialisme te verkoop as
daar na sy party, se rekord gekyk
word." -AFP

Cousteause.stryd om
\ . .' . .

Antarktika.wildte hou
.gebiedsregtein Antarktika.en'kam
die konvensierse besJuit' veto. '
Cousteauhoop om die lande te oor
tuig om .sterk- standpunt teen diei
konvensie in te neem. . : . '

Cousteau se voorstel.is dat die
sneeuwildemis die eersre interna
sionale natuurreservaat moet word,
en pres Francois Mitterand van
Frankryk het die oseanograaf gevra ,
om met 'n irnplementeerbare. plan .
vorendag te kom,

Frankryk en Australie het reeds
laat weet dat hulle so 'n plan sou
steun, en Nieu-Seeland se nuwe Eerste
Minister, Geoffrey Palmer, het 'n
witskrif voor die parlement gedien
waarin sy regering se beleid oor
Antarktika uiteengesit word,

Die Britse parlement daarenteen
het in Junie reeds dil<.."Antartic Act"
aanvaar waarin vOQl$iening gemaak
word vir die boor van' oUe en ander
minerale na 'n intemasionale

, ooreenkoms bereik is.

'f"
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Yasser Arafat
hetmylewe
gered, se Israeli

Patrick Anidjar

JERUSALEM- 'n Israelihet sy lewe aan Yasser Arafat, die leier van die
'Palestyns~Bevrydingsorganisasie (PLO), te danke. Arafat het persoonlik
ingegryp om toe te sien dat 'n nier van 'n Arabiese skenker op Israel Zargari,
.32, oorgeplant word. "

"Arafat het my lewe gered," se Zargari in 'n onderhoud die week met die '
onafhartklike Israelse koerant, Yedioth Aharonoth. '

Zargari - 'n inwoner van Zichron Yaarov in die noorde van Israel- het in
1988 aan nierversaking gelei. Hy het wanhopig na 'n nierskenker begin seek.

"Omdat ek nie dialise-behandeling kon hanteer nie, het Israelsedokters
gese net 'n nieroorplanting kan my red," se hy. '

In 'n hospitaal in Noord-Tel Aviv het hy bevriend geraak met 'n mede
pasient - 'n inwoner van die Gaza-strook en 'n militante nasionalis wat
betrokke was by die PLO se Fatah-groep,

Nadat hy sonder welslae na In skenker in Europa en Israel gesoek het, het
hy met die hulp van 'n Egiptiese dokter van die As-Salaam-hospitaal 'n 30
jarige Egiptiese skenker opgespoor. Maar die operasie is uitgestel omdat 'n '
mediese kongres van nierspesialiste toe in Wenenplaasgevind het.

"Die operasie is 'n paar keer daama weer uitgeste1 en die Egiptiese dokter
het eindelik gesedit is onmoontlik om die oorplanting te doen," se Zargari.

Uit wanhoop hethy vervalste dokumentegebruik, na Kairogereis en by die'
As-Salaam-hospitaal as 'n Moslem onder die naam Tayassir Zarqawi.gereg
istreer.

Toe Egiptiese dokters sy ware identiteit ontdek, het hulle geweier om hom
te behandel. •

"Die ryk Saoedi-weldoeners wat die hospitaal befonds, sal hul steun
beeindig as hulle uitvind 'n Joodword behandel," se Zargari, '

Hy het plek in 'n ander hospitaal in Kairo gekry. "Maar ')1 paar uur voor die
operasie is daar aanmy gese dat daar nie met die operasie.voortgegaan kan
word nie, omdat 'nArabier se nier nie in 'n Israeli oorgeplant mag word nie

,vanwee al die lyding wat hulle die Palestyne in die besette gebiede veroorsaak
het.

"Daaris aan my gese dat ek van die PLO-kantoor in Kalromoes toestem-
ming kry," se hy. ,

Met die hulpvan sy Palestynse vriend hy met dr Fathi Arafat, die broervan
Yasser, gesels.

"Nie aIleen het hulle vir my toestemming gegee nie, maar ook koek en
koffie." "Ek, InJood, wat 'n paar jaargelede nie sou huiwerom 'n Arabierdood
te maak nie, was nouin die hande van Israel se grootste vyande."

Sy gesukkel was egternieverbynie, Die Egiptiese hospitaalamptenare het
vasgeskop dat die magtigingsbrief van dr Arafat vervals was.

"Dit was toe dat ek, op aanbeveling van my Palestynse vriend, besluit het '
om met Yasser Arafat self te praat."

Dir.was nie so maklik om homin die hande te kry nie, maar Zargari het
uiteindelik met Arafat gesels. Die ontmoeting was "kort, maar hoflik" vertel
Zargari, Magtiging is gegee, instruksies is na die hospitaal gestuur en die

, oorplanting het plaasgevind.
Terug in Israel het hy - die vader van twee dogters - by die huis gebly en

wou nie met joemaliste praat nie. ' ,
'Maar sy mahet in 'n kort telefoniese onderhoud met Agence France-Presse

gese dat "sedert die Israeliese pers van die storie te hore.gekom het, is ons
lewens nie meer dieselfde nie. Mense beskuldig ons daarvan dat ons pro-
Palestynse verraaiers is," - AFP ,
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Jacqueline Gamblin,

PARYS " .Terwyl Jacques-Yves
Cousteau, die bekende Franse osea-:
nograaf, besig is met 'n stryd om te
verhoed dat .dierninerale rykdom
van Antarktika ontgin word, het 'n
.aanvallende biografie in Amerika
oor hom verskyn,

Cousteau, 79, het onlangs een
van die hoogste .toekennings in

, Frankryk ontvang toe hy. tor die
Academic Francaise toegelaat is. Die
afgelope paar jaar het hy deur die
wereld gereis om handtekeninge in
protes teen die Wellington-konven
sie te versameI. Die konvensie stel
die ontginning van Antarktika se
minerale indie vooruitsig.

Die Wellington-konvensie is in
Junie 1988 deur 20 lande onderteken,
hoewel dit nog nie gei'mplementeer '
word nie. Sewe lande - Argentinie,
Australie, Chile, Engeland, Nieu
Seeland en Noorwee - het

, "
"."

J>t 'lY'

Jacques Cousteau

'j J ;;
':

Cousteauverwerp die ontginning
van minerale op die 'koue vasteland
heeltemaI.

Hy het reeds meer asI.Smiljoen
handtekeninge versamel'ense hy sal
veg tot, hy wen.

~ In die hoek "Cousteau, the
Captain and his World" deur Rich
ardMunson, wordCousteaudaarvan
beskuldig dat hy publisiteitbejag is

, en seediere doodgemaak het vir sy
dokumentere films. Volgens die boek
het hy walvisse gejaag en doodge
maak net om die regte tonele te ver
film. Hy sou ook honderde dolfyne
doodgemaak het om sodoende die
gewoontes van haaie te bestudeer.

Cousteau het die week skerp gerea
geer en gese dat hy dikwels die teiken
van kwaadwillige informasie was.
So is hy al 'n Moslem genoem en
d;iar is ook al gese dat hy 'n finan
siele empire bedryf.

,"Wat sal ek more lees?" het hy
gevra. - AFP
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lange gevangenisstraf gevonnis is
weens sy spioenasiebedrywighede,
is die blanke gevangene met die
hoogstestrafMarionSparg, 'nANC
lid wat in 1986 tot 25 jaar gevonnis
is.

CarlNiehaus is in 1983 tot 15 jaar
gevonnis weens hoogverraad. Hy is
in die tronk met sy vriendin, Jansie
Lourens, getroud.

Sy is in November 1987 vryge
laat na vier jaar in die tronk.Niehaus,
29,wou 'n predikant in die NG Kerk
word enhet in 1978 aandie RAU met
sy teologiese studies begin. In 1980
is hy geskors: nadat hy politieke
plakkate op die kampus opgesit het,
en het sy studies op Wits voortgesit.
Hy het in 1981 by die ANC aange
sluit.

Niehaus het 'n leidende rol in die
Alexandra-gerneentevandie NO Kcrlc
in Afrika gespeel nadat hy sy lidmaat
skap van die blanke NG Kerk opgese
het.

Steve Marais en Eric PeIser is in
1986elkeensewejaar tronk toe gestuUT
weens hul ANC-bedrywighede.

Mans wat ttonkstrafuitdien omdat
hulle weier om diensplig te verrig,
word nie deur die regering as poli
tieke gevangenes beskou nie.

Die gewetensbeswaarde wat die
langste straf tot op hede uitdien,
David Bruce, 27, hetreeds 15 maande
van sy sesjaarvonnis in Pretoria
Sentrale Gevangenis uitgedien.

Charles Bester, 19, is reeds sewe
maande op Kroonstad in die tronk
nadat hy tot ses jaar gevonnis is
omdathy gese hethy weieruit Chris
telike oortuiging om in die SAW te
dien. Bester was op skool die voor
sitter van die Christeiike Studente
vereniging.

Saul Batzofin, 30, het reeds vyf
van sy 18 maande uitgedien.

,e

lS

nietig verklaar word. "'
In die berugte hoogverraadsaak

wat in April 1987 begin en twee jaar
geduur het, is Moses Mayekiso,
hoofsekretaris van Numsa, en syvier
mede-beskuldigdes almal
vrygespreek.

Volgens die Menseregte-kom
missie se syfers was 62 mense in
Junie vanjaar in die tronk weens
hoogverraad. Die minister van Jus
tisie het op 21 Maart vanjaar in die
parlementgese 51 mensehetin daardie
stadium gevangenisstraf van tien jaar
tot lewenslank uitgedien weens
hoogverraad.

Elf blanke politieke gevangenes
dien tans gevangenisstraf uit,

Barbara Hogan is in 1982 tot tien
jaar gevonnis .weens hoogverraad..
Buiten kommodoor Dieter Gerhard,
wat in Desember 1983 tot lewens-

rus van 1976 sy vuurdoop gekry het
as hoofseun van Naledi-hoerskool in
Soweto, was tot in 1981 'n aktiewe
lid van die swart bewussyns
georienteerde Azanian People's
Organisation (Azapo). Onder die
invloed van mense soos Joe Qabi, 'n
ANC-Ieier,.en boeke "van Nelson
Mandela, Trevor Huddleston en
Martin Luther King, het hy egter die
nie-rassige beginsels van die
Vryheidsmanifes begin onderskryf.
Hywas 'nstigterslidvandie UDF,en
is in Augustus 1983 tot sekretaris
generaal verkies.

Chikane, 39, het in Pretoria en op
Pietersburg grootgeword. Hy is in
Augustus 1976 twee maande lank
aangehou, en het daama vir kerk- en
gemeenskapsorganisasies gewerk
totdat hy in November 1984 tot
Transvaalse streeksekretaris van die
UDF verkies is. Hy is in April 1985
in hegtenis geneem.

Die hoofregter, regterMMCorbett,
het gelas dat 'n appel teen die Del
mas-verhoor voor die' einde van die
jaar afgehandel moet word. Die appel
spruit voort uit die verwydering van
profWillem Joubert van die regbank
as assessor. As die verwydering
ongeldig was, sal die hele verhoor

verplig om die doodstraf op te Ie,
tensy hy bevinddat daar versagtende
omstandighede aanwesig was. In die
geval van hoogverraad kan hy sy
diskresie gebruik en besluit ofhy die
skuldiges moet galg toe stuur.

Soos twee ander bekende poli
tieke verhore, vind die Toka-ver
hoor ook in Delmas plaas. In die
vorige Delmas-verhoor is die aan
klagte van hoogverraad laat vaar teen
Jabu Obed Masina, Ting Ting Mas
ango,Nco Potsaneen JosephMakhura,
wat almal lede van Umkhonto we
Sizwe was. Masina, Masango en
Potsane is skuldig bevind weens
moord, voortspruitende uit die dood
van twee polisiemanne en 'n tuis
landbearnpte. Die regter het die
doodstraf opgele, waarteen die drie
nou appelleer.

Makhura is daaraan skuldig be
vind dat hy bomme in Silverton en
Soshanguve geplant het. Niemand is
beseernie. Hy is tot 25 jaar gevange
nisstraf gevonnis,

Die vier se argument dat hulle
openlik as soldate in 'n bevryding
stryd opgetree het en dus op
krygsgevangene-status geregtig is,
is deur die hof verwerp.

Die twee 1977-protokolle van die

Geneefse Konvensiebepaal datsoldate
in 'n oorlog van nasionale bevryding
wat in uniform optree, hul wapens
openlik dra en onder 'n bevelstruktuur
staan, as krygsgevangenes behandel
moet word.

Hoewel Suid-Afrika 'n onderteke
naar van die Geneefse Konvensie is,
het die regering nie die protokolle
onderteken nie. Die ANC en 70 ander
lande het dit weI gedoen.

Indie'eerste Delmas-verhoor van
1988 is drie senior UDF-ampsdraers
weens hoogverraad skuldig bevind,

Die nasionale publisiteitshoof van
die UDF, Patrick "Terror" Lekota, is
tot 12'jaar gevangenisstraf gevon
nis. Die sekretaris-generaal, Popo
Molefe, en die Transvaalse
streeksekretaris, Moss Chikane, moet
elkeen tien jaar uitdien.

Molefe, 27, wat in die skole-on- .

, '

FOKUS OP"POLITIEKE GEVANGENES

Die jonger leiers
steeds agter tralies

bevind is dat hy 'nlid van Umkhonto
we Sizwe is. In 1977 is hy weer
gevonnis.' die keer lewenslank.

Zakhele Mdlalose is ook in 1963
tot tien jaar gevonnis, en in 1977
weer tot lewenslank. Hy was toe 51
jaar oud.

Die persoon wat nog tot dwyer
die kortste tyd van sy lewenslange
straf uitgedien het, is Lizo Bright
Ngqungwana, 27.wat op 12 Augus
tus 1987 onder die Wet op Binne
landse Veiligheid aan terrorisme
skuldig bevind is weens sy aandeel
aan die gewapende stryd in Wes
Kaapland.

Die -Menseregte-kommissie wys
daarop dat die regering skynbaar
oorgegaan het tot 'n taktiek om akti
viste van "gewone" misdade eerder
as-hoogverraad aan te kla, in 'n po-

/ ging om hul misdade te depolitiseer.
In die verhoor van Toni Yengeni,

Jennifer Schreiner en 12 ander
beweerde ANC-Iede wat in Kaap
stad aan die gang is, is die aanklagte
van hoogverraad byvoorbeeld laat
vaar en vervang met aanklagte van
terrorisme.

Dit is ook die geval met die saak
van Moeketsi Toka en elf ander wat
tot 30 Oktober uitgestel is. Die
beskuldigdes, wat oorspronklik weens
hoogverraad aangekla is, word nou
aangekla onder altematiewe aanklagte
wat wissel van terrorisme tot moord,
nadat drie polisiemanne in 1985 in,
Atteridgeville na bewering doodge
maakis.

As 'n beskuldigde weens moord
skuldig bevind word, is die regter

die Ciskei tronkstraf uitdien, en dus
nie onder amptelike Suid-Afrikaanse
statistiek ingereken word nie, is eerw
Arnold Stofile.

Stofile, 42, was die Grens
streeksekretaris van die UDF en 'n
Teologie-lektor aan die Universiteit
van Fort Hare. Hy is in Mei 1987 in
die Bishose Hooggeregshof weens
terrorisme skuldig bevind omdat hy
aan ANC-Iede skuiling verskaf het,
en tot elf jaar gevangenisstraf gevon
nis.

Stofile, 'n Presbiteriaanse pre:
dikant, was 'n top-rugbyspeler en 'n
lid van die National Education Crisis
Committee (NECC) se bestuur.
, Onder die 15 mense wat tans
lewenslange gevangenisstraf uitdien,
is vier ANC-Iede wat op 25 Julie
1977 onder die ou Terrorismewet en
die Wet op Onderdrukking van
Kommunisme skuldig bevind is vir
hul aandeel in die werwing van mense
vir politieke of rnilitere opleiding in
die ANC. Die vyfde persoon wat
saam met hulle gevonnis is, Harry
Gwala, is vroeervanjaar vrygelaat.

Een van die vier, Ndoda Anthony
Xaba, is reeds in 1963 in hegtenis
geneem en tot tien jaar tronkstraf
gevonnis weens terrorisme nadat

NELSON MANDELA is die enigste
van die ANC-aktiviste wat tydens
die Rivonia-verhoor in 1963 tot
lewenslange gevangenisstrafgevon
nis is, wat nog in die tronk is.

Uit hierdie posisie gebruik hy sy
invloed om die vrylating van ander
gevangenes, wat nog steeds in die
tronk sit, te probeer bewerkstellig
om sodoende die klimaat vir onder
handeling te skep.

Gevangenes soos Patrick Lekota,
Popo Molefe, Moss Chikane; eerw
Arnold Stofile; Carl Niehaus; en
minstens 400 ander wat nog steeds in
die tronk sit weens hul aktiwiteite
teen die apartheidsregering,selfs nadat
die sewe groot ANC-Ieiers van die
Rivonia-dae verledeweek vrygelaat
is.

Die mense, maar veral Lekota,
Molefe en Chikane, maak die jong
geslag binnelandse leiers van die
buiteparlementere opposisie uit, wat
'n onontbeerlike rol het in 'n onder
handelde skikking.

Die minister van Justisie, Kobie
Coetsee, het op 26 Mei vanjaar gese
374 mense was op 31 Maart in Suid
Afrikaanse tronke weens "misdade
wat die veiligheid van die staat
bedreig".

Dit is die jongste, en enigste,
arnptelike getal beskikbaar. Dr Max
Coleman, voorsitter van die Mense
regte-kommissie, het egter in 'n
verklaring aan die Verenigde Volke
in Oktober 1988 gese sowat 2 000 tot
3 000 mense dien daarbenewens
gevangenisstraf uit vir "gewone"
strafregtelike misdade wat in poli
tieke omstandighede gepleeg is.

Dit sluit vera! misdade soos open
bare geweld en brandstigtingin, asook
moord deur lede van Umkhonto we
Sizwe wat in die hof aangevoer het

dat hulle soldate in 'n bevrydings
oorlog is, en dus op krygsgevangene
status geregtig is.

Die minister van Justisie het in
Mei vanjaar in die parlement verklaar
dat 1 117 mense in die tydperk Julie
1987 tot Julie 1988 weens openbare
geweld aangekla is, waarvan 509
skuldig bevind is. Die getalle sluit
nie die "onafhanklike" state Trans
kei, Ciskei, Bophuthatswanaen Venda
in nie,

Volgens die Menseregte-kom
missie se syfers het 794 mense in
Julie vanjaar tronkstraf weens poli
tieke misdade uitgedien. Tussen hulle
was 23 wat lewenslange tronkstraf
uitdien - 8 is intussen vrygelaat - en
45 wat tronkstrafvan20jaarofmeer"
uitdien.

Hierdie syfers sluitnie die aange
houdenes onder die noodregulasies
in nie. Op 31 Augustus was 196
mense in Suid-Afrika, insluitende
die TBVC-Iande, nog in aanhouding
onder die noodregulasies.

Die kantoor van die minister van
Weten Orde het Dinsdag in antwoord
op 'n vraag gese 39 mense word tans
onder artikel 29 van die Wet op
Binnelandse Veiligheid aangehou,
en 'n verdere 49 onder regulasie 3
van die noodregulasies.Daarbenewens
word 11 jeugdiges van 17 jaar of
jonger aangehou.

Die ministerie kon nie die sta
tistieke verskaf van mense wat van
tevore onder veiligheidswetgewing
gevonnis is, en nog steeds in die
tronk is nie.

Een van die gevangenes wat in
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MENINGS

Vervo/g op b/22

Mamelodi in 1986.
Die meeste dienspligtiges doen 'n kur

sus in stedelike teeninsurgensie. Na my
mening Ie die probleem by die kursus. In
my geval is daar'uit die staanspoorverwys
na "die vyand". Onsis gebombardeermet
video-materiaal wat Iyke gewys het van
twee opgekapte, witpolisiemanne en ver
skeie "necklace'l-moorde waarin township
geweldso barbaars asmoontlikuitgebeeld
is. Sulke onderrigmetodes het by my 'n
vrees geskep vir die "barbaarse gewelde
naars".

. Hoewel die beginsel van minimum
geweld om 'n situasie te ontlont aan ons
oorgedra is, is daar in Mamelodi gese:
"Skiet om dood te skier." Boonopsitjy dan
in baie gevalle saam met 'n gesoute weer
maglid in 'n Buffel wat net wil "Kaffers

,bliksem",
As 'n mens dus praat van 'n besluit wat

geneem moet word om te skiet of nie te
skiet nie, speel al die bogenoemde invloede
op daardie moment 'n roI.

Die vraag is nou of daar 'n parallel is
met my opleiding en die van 'n lid van die
onluseenheid? .

Hulle kursusse moef soveel meer in
tensief wees as wat myne was. Dit is tog.
hulle werk, en boonop is die polisie primer
in 'n bekampingsrol teen onrus, terwyl die
weermag 'n ondersteuningsrol vervul.

Vir my Ie dit nie by die mens en sy
oordeel op 'n gegewernomentnie, maar ek
koppel oormatige geweld aan 'n stelsel
wat vir daardie persoon 'n nuwe oordeel
skep in syuniform. Waarom anders het
Barend Strydorn sy onlusuniform aangetrek
voor hy op Strijdomplein mal geraak het?
Is hy nie maar net 'n sonderlinge produk
van daardie stelsel nie?
(Brief effens verkort - Red)

Geweld onder soeklig

---------_1----------
Vrye Weekblad plaas aile briewe wat nie die wet
oortree of Iasterllk is nie, mits die korrespondent
se naam en volledige adrcs bygevoeg word as 'n
skuilnaam gebruik word. Die redakteur behou dle

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

Fordsburg 2033.

Jacques Visservan Randburg skryf:
Polisie-optrede en die geweld wat daarmee
gepaard gaan is deesdae weer sterk onderdie
soeklig. Bewerings vanuit eie geledere ver
sterk danook die argument datlede van veral
die onluseenhede hulle aan wanpraktyke sou
skuldig maak.

Dit is maklik vir ons om te oordeel of dit
geregverdig is of nie, maar soos enige per
soon wat al in so 'n situasie was vir jou sal se:
"Wag tot jy met 'n klip gegooi word of 'n
petrolbom jou lewe in gevaar stel."

Soms is daar situasies waar 'n besluit in 'n
'breukdeel van 'n sekonde geneem moet word,
en in sommige gevalle is die gevolge tragies.

Wat gee aanleiding tot sulke tragiese
gebeurtenisse?

Al wat ek het om my mening.te staaf, is
my eie ondervinding; twee maande in

·Welkomterug

Afrikaanse Demokrate van Posbus
93118, Yeoville skryf
005, die Afrikaanse Demokrate, se welkom

.terug aanons landseIeiers,kameradeWalter
Sisulu, Raymond Mhlaba, Elias Motsoaledi,
Wilton Mkwayi, Ahmed Kathrada, Andrew

. .Mlangeni, Oscat Mpetha.
Die trorikdeure wat vir hulle oopgegaan

het, is 'n oorwinning vir die stryd om die
mure van apartheid af te breek. Dis 'n be
tekenisvolle stap op die weg na ons almal se
vryheid. '

Daar is al hoe meer Afrikaanssprekendes
wat hulle skaar by die bree demokratiese
beweging in die stryd teen apartheid. Daar
van getuig die belangstelling in, en die snelle
groei van die Afrikaanse Demokrate, 'n nuwe
organisasie binne die bree demokratiese
beweging.

Dr J SmutsvanGeorgeskryf:
In die uitgawe van Vrye Weekblad van 15
September is daar 'n artikel deur Elsabe
Wessels onder die opskrif "Die Boere in die
DP brom", As 'n Afrikaner wat nie lid van .
die PFP was nie, betreur ek hierdie poging
om oud-Iede van die PFP onder verdenking
te bring deur opgrond van "ingeligte bronne"
te beweerdat belangrikeparlementereposte
in die Demokratiese Party deur oud-Progge
gekaap is.

Ek vind dit dwaas en arrogant om te
insinueer dat nuwe lede voorkeur moet kry
boveteraan-parIementarlerswattotdiePFP, H I
behoorthetnetomdathulleAfrikanersisof " erste vertroue
tot die Onafhanklike Party of. die NDB
behoort het.

In die Jig van wat op die kongres op 7

Oktober gebeur het toe oud-lede van die b· d· D'P
PFP uitgejou is, Iyk die bewering datdie Inne Ie _
verdeling van poste "beskou (word) as 'n
vroee verstewiging van dieou PFP-Ioja~
Iiteite om die leierskapskaal ten gunste van
De Beer te swaai" netso ongegrond.

Die PFP het ingestem tot samesmelting
met die ander partye in die hoop dat 'n sterk
opposisie teen die NP in landsbelang tot
stand sou kom. Dithet opofferings vanhorn
geverg omdat een van syverteenwoordigers

, in die Volksraad en duisende van sy onder-
steuners nie met die; samesmelting
saamgegaan hetnie. In dieveranderde poli
tieke klimaat sou die PFP in die jongste .
verkiesing minstens dertig setels gewenhet.
Van die stemme wat op die DP verenig is in
die 104 setels wat hy bestry het, het amper

,die helfte gekom van die 26 kiesafdelings
wat in 1987 PFP-setels was. Dit is dus 'n
geregverdige berekening dat ruim 80 persent
van die DP se stemme van oud-Progge
gekomhet.,

Van die. verwagting datdie DP baie
stemme van Afrikaners, veral voormalige
lede van die NP sou trek; het min tereg
'gekom. Dit is betekenisvol dat in oorwegend
Afrikaanssprekende kiesafdelings die DP _
swak gevaar heten in sommige plattelandse
kiesafdeling sy deposito moes verbeur.

'n Ontstellende verskynsel in sommige
streke soos die Suid-Kaap, is dat oud-Progge
aanstoot geneem het en nie gaan stem het
nie..

Dit was baie grootrnoedig van dr De Beer
omdieleierskapvandieDPtedeelmettwee
oud-lede van die NP wat nie hulle politieke
verlede gerepudieerhet nie. Ek het dr Worrall
twee maal op 'n openbare vergadering hoor

,se dat die NP 'n baie effektiewe party was,
maar nie aan die eise van die huidige tyd
voldoennie. Hy het egternooit die wandade
van die NP in die verlede veroordeel nie.

Die gebeure by die kongres het twyfel .
laat ontstaan oor die toewyding van sorn- ,
mige prominente lede van die DP tot sa
mewerking en suspisie dat oud-Iede van die
NP belieer oor die DP wil verkry. Tensy
vertroue tussendie groepe herstel kan word,
wag daar groot probleme vir die DP.

f~
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Vi-ye'Vcekblnd II

Die vrygelatenes

56 se hulle:

'nNasionale skande '

Dit moet aile Suid-Afrikaners goeie moed gee dat die
vrylating van die agt langtermyn-gevangenes so vlot
en probleemloos verloop het. .

Die billikheid en gebrek aan bitterheid by die
Ieiers, wat 'n kwarteeu van hul vryheid ontneem is, is
bewonderingswaardig.

Die dissipline van hul volgelinge tydens diehoogs
emosionele verwelkomings voorspel heelwat goed
vir die toekoms.

Maar eintlik behoort 'n mens nie verbaas te wees
ooral die waameminge nie. Die leiers self is verbaas ~

oor die verbasing van die regering en· sy onder
steuners in die media dat alles so goed verloop.

Want diernense was nooitmonsters nie; hulle was
nooit fanatiese terroriste wat net wou moor en opblaas
nie.

Wit Suid-Afrika gaan binnekort ewe verbaas besef
dat die ANC-Ieiers in Lusaka en die leiers van die
bree demokratiese beweging binnenslands ook nie
onverantwoordelike,wilde revolusioneres is nie.

Dit is die regering self wat met die hulp van sy
propaganda-media die mense oor die jare gedemoni- .
seer het. Ensoos 'n leuen wat jy lank genoeg herhaal,
het hulle naderhand hul eie propaganda begin glo.

Ditis goed dat die regering van staatspresident
FW de Klerk die Ieiers vrygelaat het, en dit sonder
voorwaarde gedoen het.

Ongelukkig is ditso dat die blote vrylating van die
leiers wye gevolge het, soos dat die ANC de facto en
in die oe van die gewone mense gewettig is, en dat
geweldige groot verwagtinge nou geskep word vir
verdere vordering op die pad na 'n demokratiese en
vrye Suid-Afrika.

005 kanniesienhoe die regering anderskan as om
baie binnekort die beperkinge op die ANe minstens
gedeeltelik op tehefnie. Om 'n wetop die wetboek te
he wat met die staat se kondonering nie gehoorsaam
word nie, is onhoudbaar.

Die hoe verwagtinge is iets waarmee presidentDe
Klerk deeglik rekening sal moet hou.. As hy nie 'n
sekere minimum-pas volhou met sy normaliserings-:
program nie, of inderdaad stappe agteruit gee, kan dit
uiters negatiewe gevolge he wat uiteindelik al sy.
goeie werk ongedaan maak.

'n Mens kan net hoop en bid dat De Klerk nie soos
syvoorganger geed begin met betekenisvolle veran
deringe en.dan die res van sy termyn gebruik om dit
ongedaan te maak nie.. •

Elders in hierdie uitgawe word berig oor die Weer
mag se boek oar die Angolese oorlog van 1975n6
waarin ererolle van blanke gestorwenes geplaas word,
maar van die swart soldatewatgesterfhet, word bloot
gese: "Die onbekendes - daar is geen betroubare
syfers beskikbaar oorhoeveel swart soldate gesneuwel
het nie." '

Dit is skandalig. AI wat dit kan beteken, is dat die
Weermag nie swart soldate se lewens op dieselfde
vlak aanslaan as .wit soldate s'n nie.

• Die Weermaghetvirdiememegesehullesterfvir
hulle land, maar intussen was hulle nie eens werd
genoeg geag om getel te word of om name gegee te
word nie.

, Dit is blatante, skokkende rassisme in sy ergste en
mees walglike vorm.

, Genl Magnus Malan as minister van Verdediging
en geril Jannie Geldenhuys as hoof van die Weermag
behoort op nasionale televisie te verskyn en aan al die
mense se naasbestaandes verskoning te vra.

En as hulle ooit weer hoogheilig opgee dat die "
Weermag "die weermag is van die hele Suid-Afrika
wat al sy mense beskerm", behoorthulle bloedrooi te
bloos,

Dit is 'n klad ,wat die Weermag nie maklik van sy
naam gaan afkry nie.,

"As u wil he ek moet huil, huil ek. Ek het s6 baie
. mense sien doodgaan dat ek nie daaroor huil nie." •

Petrus Leeb, oud-Recce wat na bewering 'n plaas
werker bewusteloos geslaan, hom met sy ketting om
~y nek vasgemaak en later sy lyk in 'n erdvarkgat
weggesteek het.

.n Ons kannie Afrikanerbelange bevorder sonder om
'die belange van andere te bevordernie." - Prof JPde
Lange, voorsitter van die Broederbond.

. "Ultelndellk weet die Afrikaner hy kan nie teen
getalle baklei nie." • ProfNina Overton, professor in,
kommunikasiekunde aan die Randse Afrikaanse
Universiteit.
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MENINGS

International Herald Tribune geskryf
het.

Vir die wat nie weet nie: Von
Keyserlink is 'n voltydse arnptenaar
van Nasionale Pers en assistent-re
dakteur van Finansies en Tegniek.

Von Keyserlink se kollegas in die
Kaap is egter nie so opgepluk met sy
vertoning nie. S6 skryf Dawie in sy
politieke rubriek oor die adverten
sie: "Buitelandse Sake se dis 'n indi
vidu van buite die department wat
dit opgestel het. Maar moet die
departement nie 'n wakkerder ogie

. hou oor waarvoor hy betaal nie? Die
politieke taak is moeilik genoeg sodat
daar nie nog betaal kan word vir
menings watniekennis dravan rege
ringsbeleid nie of strydig is daarmee.
As ons saak inhierdie dae in die
buiteland gestel word, moet dit kor
rek en gemotiveerd wees." .
• Vat hom, Dawie! Maar se liewer
vir hom dis nie die taak van 'n assis-

. tent-redakteur om regeringspropa
ganda te skryf nie. Aan die ander
kant, die etiek by Nasionale Pers
werk anders as by ander koerante.
Soos die veelseggende briefie die
week in Beeld mooi demonstreer.

Nog 'n verbysterende ontdek
king!
• Kan dit wees dat Beeld stadi
gaan die lig begin sien? Of is Bit
tergal nou oor-optimisties?

Radio 702 se finansiele ekspert,
Kurt von Keyserlink, het egter ook
nie op hom laat wag om sy lojaliteite
aan die regering te bewys nie. Von
Keyserlink'is die "individuvan buite"
wat namens Buitelandse Sake drie
bladsye regeringspropaganda in die

Va'nmens
~ 101 mens

ocr qeestesqesorcheid. '

Hospitale

-+Beeld
se kommentaar

om kondoom-advertensies as dee!
van 'n veldtog teen Aids te wys, gese
het: "Ons kan dit nie nou doen nie.
Ons staan in die diens van ons ge
meenskap."
RDie soort kleindorpse valse preuts
heid gaan dieselfde gemeenskapnog
duur te staan kom.

Van 702, met liefde
Ons yuppie; progressiewe radiosia
sie, Radio 702, is nou klaarblyklik 'n
teelaarde vir regeringspropagandiste.

. Eers het dit uitgelek dat 702 se par
lementere korrespondent, Bruce
Cameron van die Daily News, "sanc
tions bustings" vir die Departement .
van Finansies in Zurich gaan doen.
Seker lekkerder om vir Nasionaliste
te werk as om na hulle in die.parle
ment te luister.

Ja, voorwaar. Ons land gaan staan
werklikwaar op sy kop. Dis Beeld se
spotprent die, saam met 'n hoofartikel
wat se blankes vra al jare lank met groot
vrees wat sal gebeuras sportintegrasie
ingestel word, gemengde huwelike toege
laat word en grys woongebiede ingestel
word. Hulle hetgewoonlik gevind hulle
kan die nuwe situasie hanteer, se Beeld.

Daar was ook die "paniek-uitroep"
dat die revolusie sal uitbreek as die
ANC-leiers in die tronk vrygelaat word,
se die koerant. Nou dat dit gedoen is,
"gaan Suid-Afrika ordelik en rustig voort.
Daar is geen gevoel van 'n vinnig ver
skuiwende magsbasis soos destyds in
Iran nie''. .

Inderdaad, broers! Watter verbyste
rende ontdekking! En die hemele sal
ook nie val as die Groepsgebiedewet
afgeskaf word nie; die noodtoestand
opgehefwordnie; ofas die regering met
die ANC in Lusaka begin gesels leiers was verrassend gematig. Dit
nie! Beeld gaan voort: "Die rege- wek nie die indruk van mense wat
ring en die ANC het met gesonde - die mag wiloomeem nie, maar wat
verstand opgetree, en die eerste saam 'n billike oplossing wil na-
uitsprake van die vrygelate ANC- streef."

Sit dit aft
Valsgat van die week is die SAUK- ..
woordvoerder wat na aanleiding van
die SAUK se voortgesette weiering

Kathrada vertel van sy jare op Rob
beneiland. Dit was streng teen die
reels om dagboek te hou. Toe 'n
bewaarder "Die Dagboek van Jan
van Riebeeck" by hom kry, is dit
summier afgeneem. .

Dieselfde bewaarder het egter geen
beswaar gehad teen 'n hoek wat Kathy
by 'n mede-gevangene gekry hetnie.
Dit was 'n bundel opstelle deur Marx
en Engels... .
• Laat Bittergal dink aan die storie
van die drie vriende met die van
Botha. Die een kon lees, die ander
kon tel en die derde het van in
tellektuele geselskap gehou.

Bittergal het al baie stories gehoor
van hoe ons sensors lank gelede die
kinderfliek Black Beauty verbied het
voor hulle dit gesien het.

Absurd? Hoor wat nou in die jaar
1989 gebeur:

.;n Vriend van Bittergal wat onlangs
so 'n paar weke ingevolge die
Noodmaatreels aangehou is, vertel
hy het 'n paar boeke in die hande
probeer kry om te lees. Die poli
sieman het beslis geweier dat hy NP
van WykLouw seLojale Verset(dis
al 'n paar dekades oud) lees, maar
Selected Poetry deur Wally Mon
gane Serote was heeltemal aanvaar
baar. Serote is 'nsenior ANC-man in
Londen.

Ergernog is die storie watAhmed

DIE nimlike Roelfie Meyer - hy met
die seunsgesig en die plastiekglimlag
- het nou die dag die Duitse dorpie
Trier besoek.

Nou daannee is daarniksverkeerd
nie. Hy was 'n deelnemer aan 'n
simposium wat deur 'n Hollandse
stigting gereel is, en Trier is net 'n
entjie weg. Daar is ook niks mee
verkeerd dat 'n Sowjet-akademikus
saam met Roelfie-hulle deelgeneem
het nie, (Behalwe dat die man ano
niem wou bly. Watter soort Russe
hou so van geheimhouding?)

Nou wat is dan snaaks aan Roel
fie se besoek aan Trier?

Hy is spesiaal soontoe om die
huis te gaan besoek waar Karl Marx
gebore is. Dit vreeslik interessant
gevind. En'n foto van hom buite die
huis laat neem.
.Weet Roelfie dalk iets wat ons nie
weet nie, wonder Bittergal. Of is hy
bloot 'n pessimis en vergaar hy foto
grafiese getuienis om eendag sy bona .
fides te staaf as 'n nuwe soort vei
ligheidspolisieman hom laatnag be
sook?

Weet Roelfie lets watons nie weet nie?

.
Intellektuele

VRINDE, 'n volksramp het die
Koeksistergilde getref. Madam de
Klerk, daardie warm, empatieke en
deemisvolle liefhebber van al wat
nie wit is nie, het Oktobermaand tot
Be kind to Koeksisters-maand
verklaar, so 'n soort stroperige afgiet
sel van nasionale boomplantdag.

Sy meen dit sal so 'nempatie met
die digter toon as ons kan se "koeksis
ters in die voorhuis, koeksisters in
die kooi, en oral ai, so mooi". So 'n
praktiese gedagte word toe met albei
hande deur die koeksusters aangegryp,
en toe volg die groot gebak.

Susters koek om mekaar, en koeke
sis om mekaar, tog te gesellig, om
van warm en empatiek nie te praat
nie. Bak jy 'n koeksister sonder liefde,
dan bakjy 'n bitter koeksister. Om'n
kort storie lank te maak: toe die
gebak onder 'n fascistiese moeselin
doek oomag staan en afkoel, verdwyn
die hele ou spul.

Miesies Klaagvoort bel dadelik
die manne in blou, en vind tot haar
vreugde een wat nie uit is op 'n
aanrandingsending nie, Dit was nie
drie ure nie, toe is die law by die
voordeur. Miesies K was ekstaties.
"Police in our time!" roep dit uit. Ek
meen sy het vir Neville Chamberlain
verkeerd verstaan..

Beter nuus is dat die koeksister
gilde geprivatiseer gaan word.Madam
wil ten aIle koste 'n tolvry-nommer
bekom, dis glo die jongste status
simbool. Die probleem is net dat
daar nou soveel tolvry-nomrners is
dat die poskantoor teen 'n verlies
loop en ook geprivatiseer sal moot
word. Mens privatiseer immers nie
jou winsgewende departemente nie.

Die Gilde sukkel juis met 'n
oorvloed koeksisters op die interna-

sionale mark: soos met die staal is
daar nou soveel koeksisters beskik
baar dat niemand bodder om ons s'n
te koop nie, Miesies Klaagvoort se
sy het aanmekaar gewaarsku dat ons
moet ophou vry ria die Taiwanese.
Nou vervaardig hulle 'n plastiek
koeksister wat vir ewig hou.nie jou
tande bederf nie, en boonop "Kent
gij dat yolk vol helde mood" speel as
jy daaraan hap. 'n Hi-tech koeksis-
ter. - .

Piksoentjie

Van vry gepraat, as julie sal ver
skoon; ons is darem nie meer 'n
gesinsblad vandat daardie vuilbek
Bittergalsy coup uitgevoer het nie,
seg Mooder met 'n sataniese gryns
lag. Verlede week lig Egbertus julie
mos in oordie ondiplomatiesediplo
matieke gesoenery.

Moeder gooi toe in die armbeurs
dat 'nsekere minister darem nie moeite
met so 'n praktyk behoort te on
dervind nie. Egbertus se woorde is
sweerlik agterstevoor gespeel, want
'nduiwel kruiptoe indie proses inen
gil: Minister van Binnelandse Gekon
kel! Geliefdes, het ons dan nog so 'n
gedoente? Het laas van die gedaante

. gehoor toe Stoffel wie nou weer die
koerante so vervolg het,

Nee, Moeder praat van die Staat
maker van Buitelandse Gekonkel: 'n
Piksoentjiehier, 'nPiksoentjiedaar
waar anders souhy sy naam vandaan
kry? Te

Ironies darem dat die Volksheld
die label van Cape Liberal gegee is,
terwyl hy so min gedoen het om
dinge te verander (en so vee! in die

ander rigting, dink maar aan ver
skuiwings uit Distrik Ses en Simon
stad, en ander vreeslikedinge). Oswald
meen die Volksheld se hoogtepunte
in sy sogenaamde broadening of
democracy wastoe hy vir Errol Tobias
vir die Springbokspan gekies het, en
toe hy unmentionable aktiwiteite, en
ek bedoel aktiwiteite, oor die
kleurgrens gewettig het. Volgens
Oswald, trotse erfgenaam van die
Strandlopers en ander voels, doen
die oulikste liedjie in sy vreemde
kringe die ronde. Sing dit op maat
van die aandwind wat wieg oor die
wei, tensy jy die gedwee geklap van
osse-voetstappe kan bekostig:

Oe die Khoi-khoi .
Oe die gardenboy
Oedie ounoi
Oe dit is so moi
As die Khoi-khoi
Toyboy
Toyi-toyi

I Egbert~~1Uaagvoort'

Jakkalspith

, In teens telling met die veelgeroemde
liberal stroom die veranderinge
sommer uit die Transvaalse konser
watiewe Grondboon. Kyk, hy het
nog geen grondboonwetlike veran
dering beklink nie; maar hy kom
irnniers klaarsonder hoed, halfuurlikse
fanfares, en verspotte lyfwagte wat
meer na hofnarre gelyk het.

Dit verbreed die demokrasie, maar
dit knou die ekonomie: die hoed
industrie is op sy laaste voet, die last
post skal vir die trompetnywerheid,
en die enigste oorlewende vervaar
digers van pith-helmitte het die aftog
geblaas om die Bavariese vredestryd
te hervat.

Moeder se diepith-helmitte moet
weggesmyt word, as iemand so simpel
wil wees om dit op te tel, moet hulle .
dit maar hou. Seg sy optelgoed is
jakkalspith. Weet jiille waarvan sy
praat?

Leniger staatsdiens

N oudat onse gewyde Grondboon so
snoei onder die personeel kom die
gedagte van 'n leniger staatdiens ter
sprake. Die volksheld het die
natuurwette heeltemal koudgesit deur
die Skoon Administrasie s6 te besnoei
dat daar nou veel meer staatsdepar
temente is as voorheen.

Nog nooit vantevore het enigeen
besnoei deur te vermeerder nie, Nog
'n eerste in die vaderland, soos har
toorplantings en gesinsmoorde. Om
te gaan sny aan die staatsdiens is
natuurlik om te gaan' torring aan jou

. meerderheid. Makliker om die goeie

siele meer produktief te maak. Dis
daarom dat Egbertus nie deelneem
aan die refrein teenverhoogde salarisse
nie.

Gee die mense die incentive. Hoer
salaris, groter tevredenheid, groter , .
produktiwiteit. Seg Moeder nou wat '-',
as hulle almal dan tweemaal so vin-
nig werk? Dan gee die meesters
tweemaal so vinnig skool en die
kinders matrikuleer op elfjarige :
ouderdom - wat dan van werk vir die
jongelinge?

. Seg sy die regering sal dan 'n
groter werkloosheidsyferhe om weg
testeek. En as die polieste tweemaal
so vinnig slaan sal hulle op meer
plekke kan wees.

Dit sal selfs 'n realiteit bring aan
die Burger se kostelike stelling dat
"die polisie nie altyd op dieselfde
tyd oral kan wees nie", Natuurlike
nie, net soms.

•
Fatima fatigue

'Fatima Meer, standhoudende sosio
loog uit die Last Outpost, is soos
altyd bedrywig in die politiek. Is .
daar 'n bandwagon wat sy nog nie
bestyg het nie? Biograaf van Oupa
Nelson, bekende prisonier, en
lofsanger van Sy Fyngevoeligheid
Admiraal Buthelezi is twee van die
polewatsy besoekhet. Haar toetrede
tot die Rushdie-debat het vele Cosaw
gesigte rooi gelaat, nie van verleent
heid nie, maarvanbloeddruk. Nou is
sy in Ken Owen, moontlike maar nie
noodwendige liberal se goeie hoe
kies. Dan m66t daar nios fout wees.

Miskien ly die arme siel aan fatima
fatigue. It knows nq social barriers.
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Korrpad na
A ..nerens

Chris du Preez,Voorsllter'van die DP op
Vereenlglng, skryf:
DiebriefvanZeldaDallingvanSandton(Vrye
Weekblad 13Oktober1989) verdien aandag.

Diekernvanhaar argumentis dat, diegene
watbeweerdatdie Afrikanerniebydie DPsal
aansluit indien die party 'n enkele 000 PFP
leier het nie, die Afrikaner beledig en hom
wantrou.

Kom ons probeer die saak in perspektief
stel.Teneerstebehoort'n mens niedie basiese
denkfout te maak om te dink dat beginsels
aIleen die Afrikaner se politieke (of ander)
keuses tenkostevan aile anderfaktore oorheers
of oorheers het nie. Asdit die geval was, sou
daar nie drie Mrikaanse Susterskerkegewees
hetnie,soudie HNPendie KPmekaarnie nog
steeds die stryd aangese het nie, en sou Afri
kaners nie die graad van verdeeldheid open
baarwattotdusverhulgeskiedenisgekenmerk
hetnie.

In die verband is die onlangsegeskiedenis
van die DP sevoorgangers ook insiggewend.
Terwyldaar geen beginselverskille tussen die
PFP,NDBenOPwas nie,wasdaartog aansien
like klein- en stylverskille.

Afrikaners wat tansin die DP is, het vanaf
die NDB,OPen NP gekom,met uitsondering
van 'nhandjievol watuit PFP-gelederegekom
~L .

DieverhaaI van diePFP s'e verhoudingmet
Afrikaners is een van mislukking. Die party
konnooitbeduidende Afrikanersteuntreknie.
Dit was te wyte aan die swak beeld wat die

party gehad het, nie aan sy beginselsnie, Dat
die beeld 'n ernstigeprobleemwas, isduidelik
uit die feit dat ontevredeNasionaliste wat die
party verlaathet,niekans gesienhetom bydie
PFP aan te sluit nie, Dat hierdie beeld bitter
onregverdig was,kan ek asoud-Nasionalisen
OP-lid bevestig.

My eerste gevoelens tydens die
stigtingskongres teenoor oud-PFP lede was
wantroue en agterdog. Soosdie tyd aangestap
het, het ek hulleleerkenenwaardeeras mense
wat jare lank met groot oortuiging vir reg en
geregtigheid geveg het, dikwels teen die
hoofstroom van blankepolitiek in.

Was dit nie vir die infrastruktuur wat hulle
daargestel hetnie, soudie DP swakkergevaar
het op 6 Septemberas watdie gevalwas.

Maar 'n mensmoetookerken dat die PFPse
beeld iets iswatnog bydiegenebuitedie DPas

: werklikheid beleefword.Ditwasnodigomdit
terwille vandieDPenSuid-Afrika tebegrawe,
Die eerste stapdaartoeisdeur niemandanders
nie as die oud PFP-lede self gedoen,toe hulle
tot die samesmelting ingestemhet. Die [male

.stap is op die afgelopekongresgedoen.
Watjammeris,isdatledesoosZelda Dalling

blykbaarnie wilbesefdatoud-PFP-ledebeslis
nie alles weet van hoe om Afrikanersteun te
trek nie, en dat oud OP-,NDB-,en NP-ledese
bydraes in die verbanddaIkdie moeite werd is
om te oorweeg,en dat 'n gees van "ons is nou
demokrate, ons werk saam aan die toekoms"
bitter nodig is omdie toekomssuksesvolin te
gaan.

Daaromvindek ditjammerdatsydit nodig
ag om te verwys na "johnnie-come-lately"
Afrikaanse verligtes,"Iaatslapers", en "reborn
verligtes",AsDalling enhaargeesgenote daarmee

. probeer se dat die oud-PFP-lede 'n morele

. aanspraak het op die DP as die groep wat die
waardes van rnenswaardigheid en demokrasie

gehandhaafhet in 'n tydtoe baie anderDP-lede
apartheid ondersteun het, gee ek haar dit
onmiddellik toe.

As sy egter probeer se dat oud-PFP-lede
daarom die botoon moet aangee in die party,
verwerpek dit Hoeweldie geskiedenisbewys
datdiePFP-Iede dieresvanonspolities vooruitge
loop het,bewys diegeskiedenisook dat my en
ander DP-lede se "bekering" niksmetdie optrede
vanoud-PFP-Iede temakegehadhetnie.Daarorn
voelek ook nie dat onshulle enigietsskuld nie
behalweerkenning en bewonderingvir die rol
wathulle in die verledegespeelhet,Ek vinddit
ook jammer dat hulle hulself nie wil neerle by
die demokratiese prosesse uitslag soos op die
kongres bepaal nie, en hulself wend tot
emosioneleuitbarstings. Dit isdie tweedekeer
binne'nweek dat ekmoet aanhoorhoe diegene
wat met die een-leierkamp verskil van 'n ver
hoogafbeledig word.Blykbaarisdie Leonsen
die Dallings se houding een van "if you can't
convince them, insult them". As jy nie met
massiewekoukuspogings 'n meerderheidstem
verkrynie, wees dikmond. .

Die sukses van die NP en die KP in die
Afrikaansemark berus me op hul wonderlike
beginselsnie, maar op hul kennis en vemuf in
die hantering van daardie mark se behoeftes.
Asonssuksesvolwilwees,salons ons huiswerk
moetdoenen sirnplistiesekitsoplossingsmoet
herken vir wat hulle is - kortpaaie na nerens.
(Brief ef!ens,verkort - Red)

Geluk met groen
Mathilda Roos, die dlrekteur van die OVS
Omgewlngsopvoedkundige Program, skryf:
Ek wil Vrye Weekblad gelukwens met die
gereeldeartikels FokusOp OIlsOmgewingen
Groenpraatjies deur Tienie du Plessis.

Om die publiek in te lig en bewus te maak
van omgewingsproblemebehoort 'n prioriteit

van die media te wees. Vaardighede om die
omgewingsprobleme op te los en die betrok
kenheid vandiepubliek daarby isdie eindelike
doelwit van omgewingsopvoedkundige pro-
gramme. .

Baiedankievir die treffendewyse waaropu
inligting versprei. Ons het aIle ondersteuning
nodig indien onsdaarna streef dat die Aarde 'n
"mens-vriendelike"woonplek bly.·

Aardsbestaan
Julia Smuts van Kaapstad skryf:
In antwoord op Stan Frielick se brief (Vrye
Weekblad,22September1989)en terinligting

.van alle belangstellende omgewingsbewustes,
wil ek graag die Groen-organisasie EarthLife
Africa (tot op hede nog sonder 'n Afrikaanse
naaml) onder die aandag van u lesers bring.

OIlsisbyuitstek 'n ekologieseondememing
eerder as "net nog 'n bewaringsgroep", met
takkeop Wits,Johannesburg,Pietermaritzburg,
Stellenbosch en Kaapstad.

Indien daar enige van u lesers is wat graag
wilhelpomonsnuwe tak inKaapstaduit tebrei
en op te bou, kan hulle met my in verbinding
tree by Posbus 176, Observatory, Kaapstad

7935.

Vrye pers!
Francois Rautenbach van Bloemfontein
skryf:
Die eienaar van die kafee waar ek my Vrye
Weekbladkoop moes noodgedwongedie prys
met 'n pen op die koerant aanbring nadat 'n
klant een geneem het sonder om te betaal en
later weer druipstert moos terugkeernadat hy
sy fout agtergekom het! Gedink die koerant
was "gratis"!!

Ook seker maar gesien "vrye pers" hier is
ook nie sovry nie!

'MARK

Tropiese Vistenk te Koop.
Met aile bybehore.
Winskoop teen slegs.
R100. Skakel Donsie
(011) 8362151

Handgeweefde
dhurrles

(gestreepte
katoensakke)

en silwer
Juwellersware van

Nepal, Indie en
Thailand te koop.

Winkel 68, The Firs,
Rosebank. Tel:
(011) 880 3566

Amerikaanse Lenerkun
de. Die vierde video han
del oor die lewe van Eu
gene O'Neill met Matthew
Modine in die hoofrol

Die Jeanne Goosen-klub
vergader Saterdag op
Nuweland om die tekort
aan helde te beneur

Die Johannesburgse Kin
derhuis hou om 7 nm op
Woensdag 25 Oktober 'n
Enkelouer-aand. Aile
enkel ouerswat probleme
ondervind kan dit gerus
bywoon. Dit kos R5 per
persoon en Joan Rubin
stein of Cheryl Lyonskan
gedurende kantoorure by

.. 648-1120 geskakel word
vir verder inligting.GEBEURE

Woensdag 25 Oktober. U
word uitgenooi am u
wegneemete om 1 nm na
die USIS-Ouditorium, 3e
vloer African Life-gebou,
OOmmissionerstraat 111,
Jhb te bring vir 'n reeks
middaguurvideo's oor

Spesiale Aanbod:
Stoomskoonmaak van
Tapyte en Stoffeersel.
Laat jou drie slaapka
mers, silkamer, eetkamer
en gang of ses stuk
sitkamerstel professio
neel diep stoomskoonge
maak word vir net RS5.
Plus gratis vlekverwy
deraar en reukverweer
der. Skakel: (011) 724
0784

\TyeWeekbIad

KersfeeskanloorparMiie
mel '0 yerskil

Ons sal alles reel 
busvervoer na 'n Iieflike
landelike kroeg mel fan
tastiese kos, drank,
musiek en pryse. Bel
Markham(011) 794-1792

POWA (People Opposing
Women Abuse) is 'n on
dersteuning- en inligtings
diens vir mishandelde en

, verkragte vroue. Ons bied
ook werkswinkels en op
leidingsprogramme aan
oor geweld teen vroue.
Ons begin met 'n oplei
dingskursusvir nuwe lede
vanaf20 September
1989. Ons benodig veral
vroue wat Afrikaans en/of .
enige ander Afrika-taal
kan praat. Bel POWA vir
verdere inligting (011)
6424345

Naam=- _

Adres: _

Tjeklposwissel iogesluil vir R60/30

------'---

Moenie jou gewilde
.strokieskarakters misloop nie!

. Vir R60 (AVB ingesluit) m
kry jyVrye Weekblad 12

maaride lank, en vir R30 (AVB
ingeluit) 6maande lank. Sniur <.
aan Posbus 42637 Fordsburg , r;

2033. ~~~~.

DIENSTE

Diensplig Adviesdiens.
Vir gratis en onafhanklike
advies op enige navrae

• oor diensplig. Skakel:
Durban (031) 301 5663
Richard (w),
Pietermaritzburg (0331)
944079 Mark (h),'
Kaapstad (021) 689 1194
(5.30 nm tot 7.30 nm),
Graharnstad (0461)
26067Rudi (h),
Oos-Londen (0431)
2n13,
Port Elizabeth (041) 56
1483,
Pretoria (012) 320 2230
Alice (w),
Johannesburg (011) 614
8106 Neil (h)
ofgaan na die Methodiste
kerk, Pritchardstraat 79

..op Dinsdae van 4.30 nm
tot7.00 nm

Pragtige ruim huis om te
deel met derde persoon.
15 km van Sandton en
naby Randburg. Swem
bad en tennisbaan. Die
mooisteuitsig.Skakel464
1003na-ure

Berea - Afrikaansspre
kende gesoek om volle
dig-gemeubileerde twee
slaapkamerwoonstel te
deal. R260 per maandvir
slaapkamer, eie bad,
elektrisiteit, water en
parkering. Skakel Paul
4021700 x 493

Benodig: Goedkoop
vakansieverblyfinofnaby
Kaapstad gedurende
Kersvakansle (een week
tot tien dae). Bel Gwynne
(011)8362151 •

. WOONPLEK
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HELP OM VERLORE
ENERGIE TERUG TE PLAAS
OEUR DIE VOEDINGS
VITAMINES WAT VIR
NORMALE LlGGAAMLIKE
FUNKSIES VEREIS WORD, TE
VERVANG

Redakslonefe
Assistent

Aansoeke word
Ingewag vir 'n

dlnamlese persoon
om die redaksle van
Vrye Weekblad by

te staan met:
Admlnlstrasle, .:

Produkslebeplannlng,
Slrkulaslebestuur

en promosles.
Salarls

onderhandelbaar.
Skakel Manle Eagar

by 836-2151 vir
verdere Inllgtlng

seeks accomodation at
reasonable rent or in ex
change for services.Pho
ne Aron (011) 487-1239

Nic ~ staan vas, staan
seker vir al wat dit mag
werd woos- S

Stuur R20 (AVB ingesluit) vir 30 kapsules,saam
met die koeponhieronder, aan: EMCOR.
Posbus 582, Milnorton 7435. Tel (021)551-4360

.r-----~---------------,

·1 Naam: .' ~......................................................... I
I' II Adres: I
I :................................................................ ·1
I : ~ ; Poskode: I
I Telefoon: :...... I
L----~--~ ~_~ J

OOK VERKRYGBAAR BY JOU NAASTE APTEEK

Infinitelycivilizedand reli- .
able Painter/ Handyman

WERK

PERSOONLlK' .

. Die Vroue teen Ver
drukkinghoopjy't l"!1in dae

Die Takharevir Vrede s!'l'
marchbaby,march!

DieBleskoppe teen Apart
heid s!'l die vaalbleskop
het nag 'n paar sleU1els
wat hy binnekort moet
gebruik

I'll be yourgarden angel

22
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MENSE

Wonderwerker se oe
.1..... '

gryp die Russe aan

Mense probeer om aan Kashplrofskl te raak (Foto: I Kostln -
. Novostl).. .

werklikheid. Hy gee ook nie erken- pirofskisesessiesdeurmeeras 16000
ning aan homself nie, maar eerder mense bygewoon - amper almalvan
aan al diemense wat daar sit, wat hulle die gelukkig eienaars van spe-

· begeer om van hulle skete en pyne siale kaartjies. Endie getal neem toe.
genees te word. .. . Veral na sy verskyning op televisie

Dit is interessant om te sien dat waartydens hy operasies op mense
hy nie die mense dwing om enigiets gedoen het sonder om verdowing te
tedoen, of om hom te glo nie. Voor. gebruik, wouduisendemensebyhom
hy begin se hy gewoonlik: "Sit net uitkom, .
daar en bevraagteken alles ... " . "Fk het my hele lewe lank gedioom ,

Jy sit in die volgepakte saal en om julie te ontmoet," het hy aan die-;
skielik begin dit voel asof jy alleen begin van sy televisie-optrede gese. '.
metjou geheimsinnige "ego" begin Dit was die eerste kontak tussen die'
praat. Die gehoor begin reageer: psigoterapeut en die grootste gehoor
sommige sit net en dit lyk ofhulle wat hy nog gehad het. .

· niks voe1 nie, ander lyk verwilderd Hyhetsyeersteoptrededie "eerste
of huil, Jy kan mense hoor lag, of. aanraking enkennismaking" genoem. :.
kreun van ekstase... Terselfdertyd was dit die eerste.ken-

Sorrunigemense beweeghut koppe nismaking met die medisyne van die
heen en weer, dit lyk asof ander toekoms, van die derde millenium,
swem of vlieg, Jy kan nie help om wanneer die mens se kennis so sal
dee1 te word van die atmosfeer van toeneem dat hy dieper in die geheime
gelukkige verwondering wat in die van sy binneste sal delf en psigotera-:
saal heers nie. En daar Is dinge wat pie sal gebruik om goeie gesondheid

· journond laat oophangvan verbasing... en lewenskragtigheid te verseker.i-
Mense vertel van hul herwinde Novosti

Nina Kriukova

DAARDIE aand het almal huis toe
gejaag om nie die psigoterapeut
Anatoly Kashpirofski se verskyning
op televisie mis te loop nie. Hy is die
man wat in 1988 oomag beroemd
geword toe hy die wereld se eerste
pynverdowingsessie gedurende 'n
operasie oor televisie uitgevoer het
sonder om verdowingsmiddels te
gebruik. .

Dit is oor die hele Sowjet-Unie
uitgesaai. Gedeeltes van die televisie
opname wat gedurende die operasie
gemaakis, is daarna weer gebeeldsaai.

'n Naby-skoot van Kashpirofski
se hipnotiserende oe het die Russiese
Yolkaangegryp.

Vroeg in 1989 het Kashpirofski
vyf keer op Oekrainse televisie
opgetree. Sy pogings was die keer
gerig teen enurese, beter bekend as
bedwatering - 'n kindersiekte wat
moeilik genees. Die prognose was
bo-verwagting goed. Na sy televisie
optredes is mense van allerhande
siektes genees. Kashpirofski het
duisende briewe ontvang waarin
mense vertel van hul genesing.

'n Paar dokters het die briewe
geanaliseer en die volgende syfers
vertel 'n merkwaardige storie. Vier
duisend mense is van enurese genees,
51 van mastopatie, 44 van spatare,
162 mense het van hulle operasie
littekensontslae geraak en 47 pasiente
is van skurfsiekte genees. Negentien
mense het gese hulle epileptiese
aanvalle kom minder voor en duur.
nie so lank soos gewoonlik nie.
Maagswere en poliepe.het verdwyn,
diabete het opgehou om van hulle .
medisyne afhanklik te wees, alle
simptome van huidontsteking het in
ander verdwyn... Dit lyk voorwaar
na 'n wonderwerk.

Sommige mense het mediese
verslae van ondersoeke vocr en na
Kashpirofski se "behandeling".·
Volgens die verslae is hulle toestand
werklik besig om te verbeter.

Mense word al vir meer as 'n jaar
by Kashpirofski se genesingsessies 
wat hy in Moskou en sy tuisdorp,
Kiev, hou - genees. Die sessies word
deur sowat 1 500 mense bygewoon,
of soveel as wat in die saal kan kom.
Mense drom in die gange endeure

saam.
By die genesingssessies hoor jy

nie die geluid van die metronoom of
die stilte wat sulke geleenthede ken
merk nie. Jy word nie gehipnotiseer
of voel ontspanne nie, en daar is ook
nie 'n swaar gevoel in jou ledemate
nie. Die psigoterapeut skep 'n spe
siale atmosfeer, endit is moeilik om
te onderskei tussen droom en

gesondheid asof dit 'n geskenk of 'n
juweel is. Hulle vra om oordiemikro
foon te praat - almal wil van hulle
wonderbaarlike genesing vertel, Hulle
vertel van die siektes waarvan hulle
ontslae geraak het; ander vertel van
die gewig wat hulle verloor het, daar .
is amper 'n gevoel van wedywering
tussen hulle.

Elke twee maande word Kash-

Suid-Afrika
Dr Gerrlt Viljoen, minister van Staatkundige Ontwikkeling, se die
wettiging van en onderhandeling met die African National Congress sal
oorweeg word as die organisasiehom tot '0vreedsame oplossing verbind,
Susan Dobson, 26, 'n werknemervan die Buro van InIigting wat Namibia
op 23 Septemberverlaat het en haarman, Peter, by wie sy haar in London
aangesluit het, was beide lede van die ANC, se die organisasie in 'n
verklaring. . . . .
Ses politleke aangehoudenes begin met 'n hongerstaking om hul vrylating
te beding. Hulle is Amos Masondo en Zwelinzima Vavi van Cosatu,
Mandla Dlamini van die Soweto Youth Congress, en Lebohang Mahata
en Samuel Rabupati van die Vaal Youth Congress.
Dokters en tandartsevanbinne Suid-Mtikaontmoetverteenwoordigers
van die ANC in Harare om 'n toekomstige gesondheidsprogram te
bespreek. Die binnelandse groep van 40 is onderleiding vandr DilizaMji,
voorsitter van die National Medical and Dental Association (Namda).
'n Lasbrlefsal uitgereik word vir die inhegtenisname van die Koevoet
moordenaarDirk Calitz sodrahy uitdie hospitaal in Suid-Afrika, waar hy
behandel word, ontslaan word, se hoofmspekteur Kierie du Rand. Calitz,
'n voormalige Koevoet-offisier, is in Desember 1987 in Windhoek tot 10
jaar gevangenisstraf gevonnis nadat bevind is dat hy vir Wilhelm
Haidongo, 50, met 'n houtpaal in sy kraal in Ovamboland doodgeslaan het
tydens 'n "teeninsurgensie-operasie", _
Die gesamentllke monltorkommlssle vanSuid-Afrika, Kubaen Angola
voer in Johannesburg samesprekings oor die vredesproses in Namibia.
Die samesprekings word deur verteenwoordigers van die VSA en die
Sowjet-Unie as waamemers bygewoon. . ..
Die Unlversltelt van Pretoria se raad besluit in beginsel om sy koshuise .
vir alle rasse oop te stel, en kry sterk teenkanting van die Konserwatiewe
Party se kampustak. .
Die Alexandra Action Committee, onder leiding van Moses Mayekiso,
voer samesprekings met die stadsraad van Alexandra oor die huurvraag
stuk..
Leon de Beer, NP-politikus wat tot twee jaar gevangenisstraf weens
verkiesingsbedrog gevonnis is nadat hy as NP-kandidaat in Hillbrow .
gestaan het, word na agt maande vrygelaat. '. .' . .' .
'n Voormallge lid van die Verkenningskommando (Reece's), Petrus .
Leeb, vertel aan die Rondgaande Hof op Potgietersrus hoe hy 'n plaas
werker bewusteloos geslaan, hom met 'nketting om sy nek vasgemaak en
later sy lyk in 'n erdvarkgat weggesteek het. Leeb, 27~ staan tereg op 'n
aanklag van moord op Simon Snyders. . . . . . .'
Die NP·meerderheid op Durban se stadsraad besluit teen die oops telling
van die oorblywende "blanke" strande van die stad. '. .
Sam Skosana, 'n seun van KwaNdebele se eerste hoofminister, Simon
Skosana, getuig voor die Parsons-kommissie dat die SA Polisie in 1986
met die gewelddadige Mbokhoto-vigilantegroep saamgewerk het om te .
verseker dat KwaNdebele onafhanklik word. Die optrede van brig
Hertzog Lerm, destydse kommissaris van polisie in KwaNdebele, was
sodanig dat hydie indruk gekry het dat Lerm in werklikheid die de facto-
hoofminister was, getuig Skosana. .
Kol John Manuel, luit Gregory Rockman se bevelvoerder, weier om 'n
verklaring af te Ie wat in 'n dissiplinere ondersoek teen Rockman gebruik
kan word. Kol Manuel se hy sal slegs 'n verklaring afle as die aantygings
van ~angedragdeur lede vandie onluspolisie verder ondersoek word.

-~"

Emmanuellmatte "beliggaming van kerklike man
likheid".Om 'neindetemaakaandie

BONNE - Ben van die mees om- "sekulereonderdrukking van die vrou
strede lidmate van die Protestantse deur die kerk en die gemeenskap",
kerk in Wes-Duitsland, Helga Sorge, het sy God die Vader, die Seun en die
is ontslaan. Godsdienstige waame-. Heilige Gees met "God die moeder,
mers het gewonder hoe die kerk Sorge die dogter en die vroulike Heilige
se uitdagende feministiese uitsprake Gees" vervang. .
so lankkon verduur. "Die Almagtige Vader" is ver- -.

Die 48-jarige Sorge het die Pro- oordeelas 'n "model virimpotensie"
testantse geloof vir 20 jaargedoseer, omdat "hy nie Auschwitz of Hiro-
eers by skole en vanaf 1973 by die shima konverhoed nie." .
kollege in Kassel waar sy: "femi- Haar idees het alhoe meer eksen-
nistiese teologie" gedoseer het. triek begin word. "God die Vader het

Die Protestantse kerk het nog altyd omtrent sy seun vermoor deur hom
verdraagsaarnheid aangemoedig, na die kruis te stuur." Goddelike
maar Sorge het te ver gegaan. Sy het vergifnis is bestempel as 'n "sado-
byvoorbeeld "Onse Vader ..." as 'n masochistiese lofspraakvirlyding".
tipiese macho-begin tot 'n gebed Sorge kon ook nie die tradisionele
beskou en daarop aangedring dat dit idee dat Eva uit Adam se ribbekas
met "Ons Mooder..." vervang moet geskep is, verduurnie. "Dit was slegs
word. die regverdiging van aIle onder-

Sy het al die Protestantse leer- drukking van vroue en die misbruik
stellings en dogmas aangeval en hulle van mag teen hulle."
of verwerp ofdie spot daarmee gedryf .", In haar katalogus van godsdien-
ten gunste van haar feministiese stige gruwels was Sorge se weer-
beskouing. gawe van die· Tii,n Gebooie die

Volgens Sorge was die raaisel vreemdste. ..' .' ..
van die Heilige Drie-eenheid die "Jy mag egbreuk pleeg, maar jy
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kan ook getrou bly," het sy gepreek.
"Jy kan die waarheid praat, en dit

sal jou goed doen, maar wees ver
sigtig om nie te preek nie."

Sorge het self probleme gehad om
by die tradisionele idee van getrouheid
in die huwelik te bly. Sy het in 1987 op

.Wes-Duitse televisie gese dat sy haar
man op hul trounag bedrieg het en dat
sy etlike verhoudings daarna gehad

. het.
Hulleis in 1970 getroud-en die

huwelik het net ses maande geduur.
Die Protestantsekerkhet haar steeds

toegelaat om voort te gaan met haar
werk en die biskop het haar by die
Kassel-kollege, waar priesters opge
lei word, aangeste!.

Sy hetegterbegin om vryeliefde te
verkondig en saam met drie mans

. gewoon - sonder dat haar werkgewers
daarvan geweet het.

Haar weergawe van'die Bybel het
soos 'n pomografiese tydskrif begin
klink. "Salig is die armes, want hulle
saldie koninkrykvandiehemel beerwe''
het "salig is die wat dans, want hulle
gee vorm aan die goddelike Eros"
geword. - AFP
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Kepl er Wessels - kapteln teen die rebelle?

nou soos 'n Skot praat na vele sci
soene daar oorkant,

NOORD-TRANSVAAL: 'n au
wat in Pretoria woon, kan noul iks
nie Afrikaans verstaan nie.

Die ware Boere bier - prod ukte
van Afrikaanse laer- en hoe skole 
FaniedeVilliers, Tertius Bosch,Anton
Geringer, Gerbrand Grobler en die
oud-Tukkie Anton Ferreira. Dan is
daar ook halfnaaitjies wat vlot twee
talig is, soos die kaptein Lee Bar
nard, Willie Morris en Vernon du
Preez,

OOSTELIKE PROVINSIE: Hulle
het die groot vis - Kepler Wessels.
Heng , dit sal darem lekker wees om
'n Afr ika ans sprekende Spring
bokkaptein te he . Ek het die woord
Boerligtelik gebruik. Die OP het die
ware Boerseun van die Karoo-plaas
buite Cradock inVlam Michau. Dan
is daar ook die draaibouler, Chris
Roel ofse .

WESTELIKE PROVINSIE:
Behalwe Kobus Nolte het die WP
nie renge Boerseuns nie. Maar Adrian
Kuip er, die appelbo er van Grabouw,
en Peter Kirs ten en die manne kan
lekker vlot Afrikaans praat,

NATAL: Die "las t outpost of the
British Empire" se Afrikaansis swak,
maar daar begin die Zoeloes deurkom.
Rodney Malamba het verlede naweek
die eerste Suid-Afrikaanse swart 
man geword wat Curriebeker-krieket
speel. Somooi, soos dieswartmense
daarvan hou, al hul sokker- en boks
helde het bynarne. Rodney, die snel
bouer isonmiddellik die Swart Mamba
gedoop.

En, soos in rugby , he t ons ook
nou lekker Afrikaanse byname in
krieket , soos die bloedrooikop Mar
cel Michau wat alm al as Vlam ken.
En Vinnige Fanie (de Villiers) van
Noord-Transvaal,

En die toekoms? Gaankykmaaar
na krieketse skolespanne: nog byname
kom -vir dieBoere en die swartes, Is
dit nie immers waaroor Ithuba gaan
nie? .

mosie van .wantroue in die hele

hoofbestuur van Sam gaan stel.
Nog'n voorval war Sam se beeld

groot skade berokken het, was die
op 24 Junie in Mosselbaai. In die
wedstryd tussen die SWD en die
Boland is die skeidsregter deur 'n
toeskouer met 'n speelgoedpistool
gedreig.

Op 15Julie is die wedstryd tussen

die Boland en die Somerset-Raad

op Worces ter ook ontsier deur bot 
telgooiery .

Daarword verwagdat die vonke
gaan spat op Sam se algemenever
gadering op 4 en 5 November in

Pon Elizabeth. Patel salsy paaltjies
moet verdedig, want daar gaan al

meer stenune op teen sy leiding .
Vrae word ook gevra oor die

besluit om Saterdag se debakel nie
dadelik te laat ondersoek en die
skuldige party/e) aan die pen te
laat ry nie .

Die moontlikheid is reeds
genoem dar Tygerberg Boland se
mosie van wantroue kan steun en
dat ander unies hulle by die twee
kan skaar.

Saterdag se voorvalle sal op die
vergadering in die Baai bespreek
word.

Sam-rugby is by 'n kruispad en
die liggaam sal 'n daadwerIdike

poging moet aanwend om sy beeld
by die publike te verbeter.

Talle ondersteuners van di~ nie
rassige liggaarn wonder deesdae

hardop waarheen Sam op pad is.

Hughes . Want is hule feitlik almal
Afrikaanssprekend.

Van die kaptein Joubert Strydom,
die aanvangspaar Rudolf Steyn en
Hansie Cronje, die alsydige Johan
van Heerden tot die Springbok-bouler
Corrie van Zyl.

Interessant is die oud-soldaat met
die Engelse naam , Alan Donald . Hy
is s6 Afrikaans soos pap en boere
wors. Hy het maar eers behoorlik
Engels leer praat toe hy graafskap
krieket in Engeland gaan speel het,
en nou praat hy Engels met so 'n vet
aksent ,

Eweneens is daar Omar Henry,
die bruin man "affie Kaap af" wat

gespan op 'n se isoen vol omstrede
voorv alle. Die gebeunenisse in die

uitspeelwedstryd op 2 September
tussen die WP en Boland is nog
vars in die geheue.

Weer was die Athlone-stadion
die arena waar die drama hom
afgespeel net. Die uiteinde was dat
Boland geskors is uitdie SA Beker
reeks en twee van sy spelers ver
soek is om hul Saru -kleure terug te

gee.
Die tugkomitee van Sam het later

beslis dat die spelers nie hul kleure
hoef terug te gee nie, maar vir die
1990-seisoen geskors word.

Boland, wa t die beker in 1988
gewen het, het teruggekap deur hom
aan die SA Bekerkompetisie van

volgende jaarte onttrek. Dit is gedoen
"uit solidaritei t met die twee geskor
stes",

Ook is vroeer berig dat Boland

op die algemene jaarvergadering 'n

Louis en Stefan is boonop platte
landse seuns - Volkskool, Potchef
stroom en PU vir CHO. Terloops,
Loois is ook 'n Wes-Transvaalseskole
losskakel en tans Transvaal Weer
mag se heelagter. Piet is 'n RAUkie.
Roy Pienaar en Mark Venter is
Engelssprekend.

VRYSTAAT: Hier is nou regtig
'n Afrikaanssprekende span wat uitge
styg he t Hulle het verl ede seisoen
hul eerste groot trofee, die Benson
en Hedges-aandreeks gewen.

As jy in hulle kleedkamer 'n
Engelse woord hoor, is dit maar net
ordentlikheidshalwe teenoor hul
ingevoerde Aussie-prod uk , Glenn

Stewels, vuiste en
vegtende
toeskouers in Sam
se swartste seisoen

'n Geveg hetnanet lOminutese
spel op die veld uitgebreek en spe
lersvan albei kame het mekaar met
vuiste en stewels bygekom . Daar
is ook nie geskroom om 'n speler
wat op die grond Ie,genadeloos te

skop en te trap nie.
Na die geveg het 'n toeskouer

op die m iddelkol gaan sit en hy is
gevolg deur honderde onder
steuners .

Die ondersteuners het toe in
woe ste geveg te betrokke geraak

en die skeidsregter moes die hasepad
kies .

Die eindstryd is vooraf geken
merk deur omstredenheid . Vrae is
gevra oor die besluit om die eind
stryd weer in die Athlone-stadion
te laat plaasvind.

Daar is gewys op die fei t dat die
WP twee jaar agtereenvolgens op
sy tuisveld die eindstryd speel.

Saterdag se debakel het die kroon

Vinnige Fanie, Vlam, die
----

Mamba en die bonier affie
Kaap Deem ODS krieket oor

Andre van Wyk

SARU-RUGBY is in 'n krisis. Die
gordyn het Saterdag in die Ath
lone-stadion gesak oor 'n swart
seisoen vir die Suid-Afrikaanse
Rugby Unie.

Talle onsmaaklike voorvalle het
veroorsaak dat die 1989-seisoen
nie onthou sal word vir die gehalte
van die rugby wat gespeel is nie.
Dat die Westelike Provinsie die
beker gewen bet, is bysaak.

Die lelike insidente wat op en
van die veldafplaasgevind het - en
waarby nie net spelers nie, maar

ook beamptes en toeskouers be
trokke was - het vanjaargesorg vir
die sensasie.

Die gebeurtenisse het die beeld
van rugby onder die vaandel van
nie-rassige sport net skade berok
ken.

Ebrahim Patel, die voorsitter
van Sam, het op 'n onthaal na die
eindstrydgese Saterdag se voorvalle
in die Athlone-stadion het Sam in
sygrootste verleentheid n6g gedom
pel.

Patel het gese die afgelope sei 
soen het daar nie 'n week ver 

bygegaan wat nie groot spanning
en trauma vir hom gebring het nie .

Slegs 8 000mense het Saterdag
die eindstryd tussen die Tyger
berg-unie en die WP-unie in die
Athlone-stadion bygewoon. Wat
'n advertensie virSam-rugby moes
wees, he t in chaos ontaard,

voorsi tter van T r ansvaal se
keurkomitee, LeeIrvine, se sy bond
het dit amptelik gei'dentifiseer dat
Transv aal se kriekenoe koms by die
Afrikaanssprekendes is.

Soos ons gese het, die Boer vat
oor . Kom ons bekyk die provinsies
een vir een :

TRANSVAAL: Eens was daar
Franco is Weideman, toe Louis Vor
ster wat die vlag gedra het as Afri
kaans sprekendes in die sogenaamde
Enge lse sport. Verlede naw eek was
daar sommer drie - Vorster, Piet
Botha en Stefan Jacobs. Dit was die
eerstekeer datdrie Boere virTransvaal
gespeel he t.

Charles OChse
KRIEKETin Suid-Afrika is lankal
nie meer daai Engelse spel van die
toffieneuse met hule "gin and tonic"
en "old school tie" nie, Die Boere is
besig om oor te vat.

En kort op hulle hakke is swart
spelers met Rodney Malamba aim
die spits in die aantog . .

Gaan kyk gems maar op die
Wanderers, Nuweland en St Georges
park, Centurionparlc,Springbokpark;
luister na die toe kouers. Die taal is
oorwegend Afrikaans .

Kyk na die vanne op die telbord:
Wessels, Michau van die OP.
Transvaal: Vorster, Botha, Jacobs,
Pienaar, Venter ...

D ie seisoen kan selfs vir die eers
te keer in die geskiedenis 'n Afri
kaanssprekende Springbokkaptein
oplewer. Want dit Ie tussen Clive
Rice en Kepler Wessels, die Boertjie
van die Vrystaat, wat nou OP se
kaptein is.

Kepler het aJ. die kwalifikasies.
Hy is krieket se gentleman, soos
JOOan Heunis van rugby was - onkreu
kelbaar op en van die veld af.

Enhyhetbaiemeerondervinding
van ware toetskrieket as Clive. Hy
he t reeds in 86 toetse gespeel. Daar
van was 74 vir Australie teen die
grotes soosWes-Indie, Pakistan,Indie,
Engeland - alma!. En oral in die
wereld.

Altesame 24 daarvan was
vyfdagtoetse . In Suid-Afrika het hy
in vier vierdagtoetse en agt
eendagtoetse vir die Australiese
rebelle teen die Springbokke gespee!.

En hy het 'n rninderwaardige,
verlore, verslane, verkleineerde OP
gelei en binnedrie seisoene opgebou
tot die Curriebeker-kampioen - die
eerste keer in honderd jaar van krieleet
dat OP dit kon regkry .

En Kepler het tyd aan sy kan t. Hy
is maar 32 jaar oud. Daarteenoor is
Clive Rice 40. Die sameroeper van
die Springbokkeurkomitee, Peter van
der Merwe, het juis gese hulle wil
die Idem op die jeug laat val.

Daaroor is Peter verkwalik. Rice
het teruggekap en gese hulle wil nou
weer soos vier jaar gelede teen Aus
tralie al die "youngsters" kies, en op
die ou end moes die ou manne maar
weer kom help om die reeks te wen.

Dis darem nie regtig wat Van der
Merwe se nie. Wat hy bedoel, is dat
wanneer twee spelers gelyk is, sal
hulle eerder die jong man vat, want
Mike Ganing se Engelse kom vir
twee seisoene ,en dit is dus die ideale
geleentheid vir die Springbokkeur
ders om 'n span vir die toekoms te
bou.

.Boonop moet Rice teen manne
soos Adrian Kuiper meeding om 'n
plek in die Springbokspan as veel
sydige speier. Rice is reg wanneer hy
se net dwase kies 'n Springbokspan
in Oktober. Ditgaanom wieinJanu
arie aanstaande jaar op stryk is.

Ja, Clive, dis 6fjy 6f Adrian wat
dan op stryk gaan wees,

Selfs in syeie provinsie,Transvaal,
was daar vanjaar 'n aandrang dat
Clive nie kaptein moet wees nie.
Van sy grootste ondersteuners het
gese hy behoort terug te staan vir 'n
jongerman.

Opvallend was die eerste vraag
aan Jimmy Cook, waamemende
kaptein, nadat TTlIlISVaaI dieOP geklop
het: "Is daarnog plek inTransvaal se
span vir Rice?"

Met 'n skalkse glirnlag het Jimmy
geantwoord: "Nee wat, hy kan maar
renjaer word."

En toe't hy ems tiger bygevoeg:
"Na tuurlik is daar plek vir 'n groot
speier soos Clive ." Tog, menige
waarheid is al by wysevan 'ngrappie
kwytgeraak.

Die oud-Springbokpaaltjiewagter,
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( Onder redaksie van ANDREA VINASSA )

John Waters, die koning • of
is dit queen? - van swak
smaak maak vandag sy

debuut in SA-rolprentteaters
met "Hairspray". Wat van die
osoonlaag1 Die prent speel in
'1962 in Baltimore at en is 'n

satire van die twee mees
gevreesde genres van

vandag, die tienerprent en die
boodskapprent.

Marlon Brando het nou genoeg gehad.
Ole legendariese ster van die

silwerdoek was kort gelede hier op 'n
filmfees te sien In die

rolprentweergawe van Andre P Brink
se roman "A Dry White Season", Maar

na "The Freshman" het hy nou sy
aftrede aangekondlg.

Net soos die karakters wat·hy op die doek
vertolk het nie die soort mense is by wie 'n
mens sal wil lepelle nie, is Brando in die
werklike lewe ook maar die ene kanke rroos.

Die jong Brando was die simbool van 'n
geslag in ops tand. Hy het in jeans en 'n t
hemp op sy motorfiets in Manhattan
rondgejaag met 'n wasbeer tjie op sy skouer.

Nie dat die ouderdom hom gematig het
nie. "Ek is ek," hethy op 'nkeer gese, "En as
ek my kop teen 'n baksteenmuur moet stamp
op myself te bly, sal ek."

In sy fleur het Brando die groot maat
skappyegereeld uitgedaagen elke keer gewen.
Volgens die mense wat die akteur graag
beswadder het, het Brando se streke die
vervaardigers dermiljoene dollar uit die sak
gejaag. Nadat hy in 1959 sy eie maatskappy
gestig en 'n string slegte flieks gemaak het ,
het sy gewildh eid gedaal. Toe hy belang
stelling.toon in die "Godfather"-rolhet Francis
Ford Coppola hom gevra om 'n filmtoets te
doen - sy eerste ooit. Brand o het uiting
gegee aan sy ge-wel ddadige aard deur die
rolle wat hy gekies het. Sy kinderjare het glo
'n groot invloed op hom gehad.

Brando 'n veldtog gevoer vir die gelykheid van Hy is op 3 April 1924 in Nebraska ge-
rasse in Amerika. bore. Sy pa was 'n verkoopsman en 'n on-

Brando se politieke aktivisme was dikwe ls geneeslike vrouejagter. Sy blonde, alkoholiese
'n doring in die vlees van die vervaardigers en rna het 'n vervlietende loopbaan op die planke
regisseurs vir wie hy gewerk het. Nie dat dit gehad.
hom gepla het nie. Want op die kruin van sy Brando se absolute afkeur aan blonde
roern het hy geweet die wereld sal hom nie vroue sou hom sy lewe lank bybly.
verge et al maak hy nooit weer 'n prent nie. Hy het donker, eksoties-beeldskone vroue

Hy het hom nie misgis nie. Sy briljante verkies. Sy eerste vrou, Anna Kashfi, was
debuut in Elia Kazan se rolprentweergawe van Indies; sy tweede, Movita, Mexikaans .
Tennessee Williams se drama "A Streetcar Brando het ses kinders by verskillende
Named Desire" (1950) was geno eg om lewens- eggenote en nooiens gehad.
lank van hom 'n legende te maak. In 1946 het hy sy fantasiee oor eksotiese

Hy sal ook onthou word vir "Viva Zapata" lande verweef in 'n klugtige outobiografie
(1952), "Julius Caesar" (1953 ), "On the Water- waar hy aanspraak gernaak het op Bangkok
front" (1954) en "Desiree" (1954) waarin hy as sy geboorteplek.
Napoleon gespeel het. Hy het sy fantasiee uitgeleef deur 13

"Marlon is 'n verkleurmannetjie," het die klein eilandjies in Tahiti te koop, 'n paradys
regisseur Edward Drnytryk geskryf. "Hy trek wat hy ontd ek het gedurende die verfilming
rolle aan asof dit kostuums is. Dis moeilik om van "Mutiny on the Bounty". Dit behoort 'n

. aan .'nkaraktertedink wathy niekan speel nie "•••ls:kket;plek te wees om af te tree. - AFP

"Ja daar, Finland is net so onder die gat in die osoonlaag," se Jennifer Ferguson

J

Brando se·swanesang
Beatrice Khadige

MARLON BRANDO (65) gaan aftree.
En sy laaste fliek is 'n katastrofe.

Dit bring 'n einde aan sy veelbesproke
loopbaan van 42jaar wat opBroadway begin
het en toe verskuif het na die silwerdoek.
Party van sy flieks was briljant, party mid 
delmatig en party vrot.

Soos die laaste een byvoorbeeld. Brando
selfnoem dit 'n "stinker". Die swanesang se
naam is "The Freshman" en pas in Kanada
verfilm .

"Dis aaklig, dit gaan 'n volslae misoes
wees, maar hiema tree ek af. Ek het genoeg
gehad," het Brando onlangs by 'n nuuskon
ferensie (iets wat hy min toestaan) gese,

Brando was nooit juis gaande oor koe
rantmanne nie, net soos hy al die drukdoe
nery rondom rolprentakteurs ook nie kan
verduur nie.

"Wanneer jy skielik tot 'n ster gevuurpyl
word, moet jy oppas of jy begin die publi
siteitoorjouself teglo en ditkan katastrofaal
wees."

Tog, soos die ster toegee,het die loopbaan
sy voordele: "Niks anders betaal iemand
soveel om sulke simpel goed te doen nie ."

Brando het nooit sy minagting vir die
rolprentbedryf probeer wegsteek nie. Dit Iyk
egternie of die bedryfdit teen hom gehou het
nie, want hy is telkens vir 'n Oscar as beste
akteur benoem. Hy het twee keer die gesogte
toekenning gekry: in 1954 vir sy spel in "On
the Waterfront" en in 1972 vir "The Godfa
ther".

Hy het die laaste keer in protes geweier
om die prys te vat, protes teen die rol wat
Hollywood speel in die bestendiging van die
beeld van die Amerikaanse Indi ane as "bar
bare, vyande en demone".

Brando het jare lank vir die saak van die
Amerikaanse inboorlinge geveg. In 1974 het
hy al sy Amerikaanse eiendom aan die Ind i
ane geskenk.

In die laat jare sestig , na die dood van die
burgerregte-aktivis Mart in Luther King, het

Mkwayi :
die liefde
triomfeer

DIT Is nle net ha ar Flnse toer wat Jennifer
Ferguson opgewonde maak nie. Ole vrylating
van die lelers oor die naweek was vir haar
van besondere betekenis,

Haar Iiedjie , Sweet Freedom, wat vroeer
vanjaar so gewild by haar konserte geword
het, isjuls die hartseer storie van Wilton en
Irene Mkwayl,

Wilton was 'n MK-soldaat wat deur die
staat lewenslank Robbeneiland toe gestuur
Is. Irene was sy geliefde . '

HulIe het 24 jaar lank onsuksesvol aan
soek gedoen om te mag trou, N:i 25 jaar, in
1986, het die owerhede hulle ultelndelik
toestemmlng gegee en hulle Is Kersdag ge
troud,

Irene Is op 16 Desemberdle volgendejaar
oorlede en die owerhede het Wilton toestem
mlng geweierom die begrafnls by te woon.

"Ek het Wilton nou die aand op die te
levisle geslen . Hy Is 'n bale handsome man.
Ek sal hom graag wil ontmoet as ek terugkom
en die Iiedjie vir hom sing,

"Dlt sal wonderlik wees om te hoor wat
hy daarvan dink.

"Sy en Irene se storle Iseen van Hefdewat
oor die geslnsmoord-slndroom - wat nou In
ons land heers - trlomfeer.

"Ek wens net sy was hler om sy vryheld
saam met hom 'en hul dogter, Treason, te
genlet," seJennlfer. '

Jennifer sing Afrikaans
in Helsinki

VryDagl 20Oktober 1989

Charles Leonard

GISTERAAND het Jennifer Ferguson Afrikaanse liedjies in Helsinki, Finland
gesing. "Ek hoor Fins is veraf familie van Afrikaans," het sy Dinsdag op Jan
Smuts voor haar vertrek na Finland gese.

Sy gaan in die volgende drie weke in vyf vredeskonserte van die Verenigde Volke
in die Skandinawiese land optree. Die konserte is in solidariteit met inwoners van
onde rdrukte regimes.

, "Ek is uitgenooi as 'n Suid-Afrikaanse vroue-sanger. Ek weet niehoe hullemy in die
hande gekry het nie, Dit is waarskynlik omdat my plaat - Hand Around the Heart - in
Swede uitgereik is en redelik goed gedoen het. Hul1e het seker s6 van my te hore
gekom," se Jenn ifer.

Sy het gisteraand saam met 'n twintig-stuk orkes en 'n koor opgetree. Dit was haar
eers te van vyf waarop sy van haar eie Iiedjies en die volkslied, Nkosi Sikelel'i Afrika,
sing.

Toe sy Woensdag in Finland aankom , moes sy vrae antwoord op 'n perskonferensie
en direk daarna methaarorkes en koor gaanrepeteer. Gister aand was hul eerste konsert
saam.

"Ek dink hulle kan darem Nkosi Sikelel'i Afrika speel, " het sy Dinsdag gese.
Haar een vredeskonsert in die Finse stad Kajaani is spesiaal vir skoolkinders.
Behalwe vir die konserte gaan Jennifer veral probeer om geld in te samel vir die

maak van haar nuwe langspeler. As sy oor vyf weke terugkom gaan die plaat - wat nog
sonder titel is - by die Shifty-ateljee buite
Johannesburg opgeneem word.

Behalwe haar drie weke in Finland gaan sy
vir 'n verdere twee weke Rome toe. Sy hoop
om dalk daar ook op te tree-.

Jennifer was baie senuwee agtig voor haar
vlug na Switserland en van daar na Finland.
"Dis seker oor ek aileen gaan. "

Sy het geen idee gehad wat in Finland op
haar wag nie.

"Ek het met 'n ou Finse tannie oor haar
geboorteland gesels, maar haar man is onlangs
oodede en dit het net die wonde weer oopgekrap.

. Sovee l vir inligt ing oor Finland. Ek het maar
na die komponis Sibelius geluister," vertel sy
met 'n glimlag .



Verkoopjou mikrogolfoonden leer kook

KOOS COETZEE

ETEEN
DRINKE

Nog iets wat ek amper vergeet
het, is 'n draadklopper (Engels: whisk).
Vergeet maar van 'n klitser - dit is
watdie Hollander "housewife style"
sou noem, 'n Klitser kan nooit die
werk van 'n goeie klopper en jou eie
arm doen nie. Koop 'n swaar klop
per; dit maak jou werk baie ligter.
Dit kos seker nou omtrent R25.

Jy het werklik nie baie kom
buisgerei nodig om uitstekend kos te
kook nie, maar kry die regte goed.

Enmoet jou nie laat uitvang deur
foefies nie.

stylvolle wyn.
Die 1988Zonnebloem Sauvignon

Blanc het 'n goeie intense kleur en 'n
geur van groente, wat tipies van 'n
goeie sauvignon is. Die wyn is droog, .
met goeie vrugtigheid.

Die nasmaak is baie goed en dit is
duidelik 'n klassieke sauvignon blanc
met 'n volmaakte stamboek. Dit is 'n
uitstekende voorbeeld van sauvignon
blanc.

Die 1986 Zonnebloem Cabemet
Sauvignonhetdit weereens gedoen! .
Ek' het hierdie wyn voorheen be
spreek, maar dit hetnooit beter as op
daardie aand gesmaak nie.

Dit het 'n goeie vol kleur, met 'n
kruiagtige cabernet-geur, vol vrugte
en hout, Die smaak is baie goed,
amper volmaak! Dit is 'n baie ge
sonde, baie goed gemaakte wyn.

Die 1987 Zonnebloem Sauvignon
Blanc Noble Late Harvest is een van
daardie skaarswyne wat net in sekere
jare geproduseer kan word. Van die
wyn was vanjaar op die Nederburg
veiling, en dit was ook die enigste.
Zonnebloem het dit nou in halfbot
tels op die mark geplaas.

Die kleur is diep groen-geel-goud
en 'n ware plesier on te aanskou.
N adat jy die geur in die neus gekry
het, is daar min tyd om na die wyn te
kyk, aangesienjy die glas onmiddel
lik na jou lippe bring en die godes
drank drink.

Die geur is bedwelmend en be
lowe 'n totale smaaksensasie. En dit
is ook wat jy kry.

Daar is nie baie van hierdie wyn
beskikbaar nie, maar dit is merk
waardig goedkoop en ek dink dit sou
net so vinnig verkoop het as die prys
80 persent hoer was.

Soek in Desember die halfbottel
Zonnebloem met die donkergroen
etiket. Dit is 'n versamelaarswyn uit
die boonste rak.

Dit is duidelik dat Zonnebloem
hardwerk om bo te bly.

ete het ons kans gekry om Zonne
bloem-wyne watnog nie vrygestel is
nie, te proe. Die gehalte van hierdie
wyne was so hoog dat ek dink dis die
moeite werd om kommentaardaarop
te lewer,

Die 1988 Zonnebloem Cabemet
Sauvignon Blanc de Noir het 'n
uitstekende pienk kleur. Die' geur is .
vars en vrugtig en dit het 'n smaak
waarvan jy onmiddellik hou. Hier
die droe wyn laat soveel smaak en
vrugtigheid agter dat mens dit met

, hoe ressuiker kan verwar. Dit is egter
nie die geval nie.Die wyn is doodeen
voudig heerlik.

Die 1989 Zonnebloem Blanc de .
Blanc het '11 baie vaal, helder, skoon
kleur. Die geur is ferro vrugtig met
skimpe van koejawel en gekookte
lekkergoed. '

Daar is ook 'n uitstekende Steen
of Chenin Blanc, 'n lieflike wyn wat
nou almaklik drink, maar interes
santheidshalwe 'n paar jaar gehou
kan word. Sonder twyfel 'n goeie

as koskook en verskillende gebak
moet teenverskillende temperature
gebak word. Moenie met die tem
perature foeter as jy wil eet wat jy
bak nie. .

'n Elektriese oond bly die beste
virbak. Paul Bocuse,die Franse sjef,
het 'n stoof ontwerpmet gasplate en
'n elektriese oond. Aan die een kant
van die stoof is daar potyster, soos
die swart stowe uit die ou dae, waarop
goed warm gehou kan word. Asek ,
baie geld het koop ek vir my so 'n
stoof.

Daar is konveksie-oonde op die
mark, wat dit vir jou moontlik maak
om groot hoeveelhede te bak omdat
die hitte deur lugstrome versprei word,

.maar ek het riie ondervinding daar
van nie,

Voedselverwerkers is dikwels
handig, maar nie onontbeerlik nie ..
Dis 'n lui huisvrou of huisman se
instrument. Dis handig as jy sorbets .
maak, en by sommige souse.

honderdrand.Dithetnie'noondnie Amper vergeet ek een van die
en kan maklik op 'n klein tafeltjie heel belangrikste kombuisartikels:
staan. As ek bietjie geld het, gaan ek houtlepels. Moet tog nie met 'n
een van hulle vir my koop. metaallepel in 'n pot foeternie. Geen
, Wat heerlik is van gas is dat jy dit , goeie kombuis kan sonder houtlepels
so presies kan stel. En anders as '. wees nie. Hier,soos elders, is dit die
elektriese plate, reageer gas onmid- moeite werd om 'n paar rand uit jou
dellik. sak te haal en ten minste twee goeie

Gasoonde is goed vir braaige- houtlepels te koop.
regte ens. maar baie onbetroubaar as Vergeet togmaar van die goedkoop
jy wil bak, Dit is gewoonlik net in houtlepeltjies met die dun steeltjies.
vier hittes gemerk (merk I, merk 2, Hulle breek en jy moet hulle weggooi,
merk 3 en merk 4) en nie volgens en dan moet jy maar weer koop.
temperatuur nie. Koop sterk, stewige houtlepels en

Bak is baie rneervan 'n wetenskap . dit kan jare lank hou. '

Tugtig diekinders,
en soookdlewyn

BJ LANKWARDEN skryf
oor Zonnebloem se wyne

wat nog nie op die mark is
nie

DIE 1989 Zonnebloem Wyn
proewer van die Jaar-okkasie is<
ietsvandieverledeen vanjaar se
wenner isdievise-prinsipaal van
Muizenberg Hoerskool, Schalk
-van Wyk. .

Hy net -n reis vir twee van
Lufthansa gewen en ek dink 'n on
derwyser sal so 'nvakansietjie geniet.

Veels geluk aanSchalk, watmeer
as 2000 deelnemers uitgestof het.
Mense wa'l: inskryf, kry 'n paar gla-,
sies wyn en hulle moet die
druifvarieteit en die wynjaar identi
fiseer.

Dit is nie so maklik soos dit klink
nie, en Schalk moes uitstekend gevaar
het om eerste te kom.

Die uitslag is tydens 'n ete in
Sandton aangekondig. Saam met die

is. Dit is baie goed vir bredies en
ander geregte wat indie oond geplaas
word. Ongelukkig is hierdie potte
ookduur.

Swart potyster-potteis ook goed,
maar verkleur kos dikwels, En dan
moet jy dit elke keer met olie smeer
nadat jy dit gewas het sodat dit nie
roes nie.

Daar is 'n verskeidenheid goeie
panne op die mark, maar ek stem
weer vir vlekvrye staal. As jy 'n

. biefstuk-maniak is, kanjy vir jou 'n
ysterpan met riffelskoop, maar jy
kan biefstuk net so goed in 'n ander
pan gaarmaak.
. Ekweet mens krykleefvrye panne,

maar het 'n bietjie botter of olie nou
al iemand doodgemaak?

. Jy hoefniebaiegeld aanbraaipanne
te besteenie,maar 'n"Dutch oven" is
handig. Omdatjy die deksel ook as 'n
braaipan kan gebruik, kari jy op ""
Ke:rsdag twee roosterstukke gelykty
dig gaarmaak.

Waterlose potte is 'n manier om
die huisvrou uit te buit, soos daardie
huisvrou-onding par excellence, die
mikrogolfoond.

. Dis 'n bedrogspul waaruit baie
skelms baie miljoene rande gemaak

, .het. Omtrent al wat dit ordentlik kan
doen, is water kook; maar 'n ketel is
baie goedkoper. En'n primusstoofis
baie mooier.

Dis 'n verkragting van kos om dit
in 'n mikrogolfoond gaar te maak.

.Die ding werk nie met natuurlike
hitte nie maar vibreer die
voedselmolekules teen mekaar. So
word daar hitteopgewek,en so word
die arme kos gaar. Die gebruike van
'n mikrogolf is in elk geval so beperk
dat jy eerder daardiegeld op drank
kan uitgee. .

Die beste hitte wat mens kan kry
_____________--:.._---.',.:-., (behalweoop vuur)

. is gas. Ek sien :
onlangsin 'n winkel
gasstowe wat uit
vier of vyf plate
bestaan vir 'n paar

.by die Mark-Teater

Mark-Teater
Breestraat, Newtown

,,Telefoon 838-69660'
. .
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Ons is oop
.Dinsdag tot Vrydag

vir
middag- en aandete

Saterdae .
slegs aandete

MY vriend Charles (wat na die
Comoros toewas)verteldievol
gende flou grappie wat sekere
vanons hogere Broeders by die
SAUKwaarskynlikniesalgeniet
nie: Watisdieverskil tussen die
SAUK en die Titanic? Die Ti
tanic het'0 regteorkesgehad,

Jou kombuis moet 'n orkes met
die regte instrumente wees. Soveel
mense het hopeloos te veel van die
verkeerde instrumente in hul kom
buis. B aie huisvrouens weet nie wat
'n koksmes (chefs knife) is nie. AIle
groente, vleis ens. word met klein
messies getakel. As julIe tog weet
watter moeite julle kan spaar deur 'n
groot koksmes aan te skaf.

My illustreerder het nog nie
opgedaag nie, maar winkels sal vir
jou vertel wat 'n koksmes is. Jy sny
groente en vleis en lewendige krewe
baie maklik met hierdie mes op. Om
al hierdie werk met klein messies te
doen, beteken driedubbele werk.

Jy het eintlik net twee messe in
die kombuis nodig, 'n koksmes en 'n
klein messie waarmee jy groente skil.
Moet asseblief nie-rnessiesgebruik
met slap lemme nie: jy kan jouself
sleg sny met die goeters, Haal maar .
'n klompie geld uit jou sak uit en
koop vir jou ordentlike messe.

Hou jou messe skerp. Behalwe .
dat dit jou werk maklik maak, is dit
ook baie veiliger. 'n Stomp mes gly
en sny jou vinger aft

Die Hollander wat :ons in die
hotelskoolleer kook het, het altyd na
studente gekyk wat hul werk met
klein messies wou doen, en gese:
"Housewife style."

, Met 'n koksmes kap jy pieter
sielie baie maklik op. Jy sny die
takkies van die pietersielie uit, en
plaas die blaartjies op 'n hoop op 'n

.kapbord. Druk die punt van die mes
met jou linkerhand op die bord-vas
en beweeg die Iern met jou regter
hand op en af oor die blare.

Jy het nie 'n voedselverwerker
nodig om pietersielie fyn te kap nie,
net 'n goeie meso As die pietersielie
mooi fyn is, druk jy al die water uit.
So moet pietersielie lyk.

Kom ons kyk na potte en panne.
Die ideaal is koper, maar waar kry
mens dit enjy betaaljou ore vanjou
kop aft-Aluminium is goedkoop, maar
aluminium is gift Ditverkleur kos en
gee ook 'n bysmaak daaraan.

Koop vir jou twee of drie vlekvrye
staalpotte - hulle hoefnie dik basisse
tehe nie. Ditisduur, maarsoos goeie
messe 'n belegging vir 'n leeftyd.
Toe Etienne Bonthuys se restaurant:
Buitenverwachting afgebiand het,was
hierdie potte al kombuisgerei wat
die hitte oorleef het. .

Ander uitstekende potte is potys
ter-potte wat met emalje oorgeblaas
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.(volkleur)

soos toe hulle die plaat plaaslik
uitgereik het. Ek vergewe hulle op
die plek vir enige drek wat hulle in
die verlede uitgereik het.

Selfs hul persvrystelling wat die
meesterstuk vergesel, kan ek mee
saamleef.

Hulnoem die Cowboy Junkies se
musiek "post-modeme melankolie"
en 'n kruis tussen Emmylou Harris
en Velvet Underground.

Enwat 'n aanbeveling is dit me.
Margo Timmins sestem het die
suiwerheid en gevoelvolheid van 'n
engel. Die musiek sleur jou on
willekeurig mee op 'n trip namu
sikale verslawing. Ditk1ink onskuldig
en amper subliem, maardit is hipno
ties brandend en verloklik.

Die helfte van die kombinasie
vansubtiele psigedeliese, folk, blues
en country is deur die groep self
geskryf. Hulle bestaan uit Margo,
haar broers Michael en Peter, en hul
lewenslange vriend, Alan Anton.

Die, ander snitte is meesterlike
weergawes van Hank Williams se
I'mSo Lonesome I Could Cry, Waylori
Jennings se Dreaming My Dreams
With You en 'n puik bluesy weer
gawe van Patsy Cline se Walking
After Midnight.

Van hul weergawe van Lou Reed
se Sweet Jane is sy reaksie genoeg:
"Dit is die beste en ntees outentieke
weergawe wat ek nog gehoor het."

Die plaat is in die Church of the
Holy Trinity in Toronto met slegs
een mikrofoon op 'n digitale 2-baan
R-Dat opgeneem. Die kerk is vir die
14-uurlange opname-sessie vir sy
suiwer akoestiek deurdie plateregis
seur, PeterMoore; gekies. Hy hetdie
Toronto. Simfonieorkes daar
opgeneem..

Ek is "ge-hook". Dit is nie LSD,
meskalien, kokaiene, crack, dagga, .
speed, downers of uppers rue. Dit is
die Cowboy Junkies en uiters ver
slawend. Haal uit daai naald en kry
hulle onder jou vel. ,

(pers op wit)

The Trinity sesslens
Cowboy Junkies (10)

Modem Talking! So, koop gerus nou
al.· .

Lanklaas het 'n platemaatskappy
in ons land soveel insig geopenbaar

'.' - .

. TOTAAL= R---

Stuur tjek ofposorder vir'
R24(alles ingesluit) aan: .
Bruce Gordon ron!, cc,
Ou Castle-brouery
Beachweg6A
Woodstock
Kaapstad. ,
7925
Telefoon: (021) 417-2199

VULDETAILSASB DUIDELIK INNAAM_· _
~R~ _

________.__ KODE----
TELEFOON :..... _

1 NAARTJIE OLIGARCHY: x R24= _
2THE PURPLE SHALLGOVERN: xR24= _
3 FREEDOM CHARTER: x R24= _

(swart op wit)

R24alles ~ngesluit

Beskikbaar in klein/ medium/ groot/ ekstra groot

. - '

Y-nemae deur kunsfenaars··,
- . - - I .

dit gemaak het.
HulJe verskafmy net soveel ple

sier,
As jy eers eenmaalhiema geluis

ter het, twyfel ek ofjy die spanning
salkan verduur tot Kersfees. sa nou
net as jy daai geskenkpapier oop
skeur, dit is iets horriebaals soos

787-7987/4

Don: Annie

Wo: Ian
McCormick

Di: Colin
Shamley

ONDER
Vry en Sat:

Delia Layton

So: Pierre van
Staden

BISTRO, KROEG EN
BILJARTKAMER

Crossroads·
sentrum, Hendrik
Verwoerd-rylaan,

Randburg
787-7987/4

Uitnodiging: Raak
verslaaf aandie
Cowboy Junkies

lade verleijou vemuftig ensy lirieke
. is eenvoudig, dog treffend: "She's a

good girll Loves her mother/ Loves
Jesus and America tool Grazy 'bout
Elvisl Loves horses and her boy-
friend too". .

En dan "All the bad boys are
standing in the shadowsl And the
good girls are staying at home".

Die snit daarna is sy kortspeler, I
Won't Back Down, waarop sy nasale
neulstem selfs mooi klink.

Alright ForNow is nog 'n akoe-s
tiese opregte liefdes-ode.

Ek reken die feit wat Full Moon
Fever so 'n lekker genotvolle plaat
maak, is omdat dit klink asof Petty
en sy pelle pret gehad het toe hulle

, -. - - _ •••.• ~ •• " ••" .••,.,~ ',' ,.•.• ' ••.••• .,- - •• _ •••• _ , •••••••••••••••.•.. ',' . ','j' B3

Tom Petty .

EK behoort in 'n later stadium
my beskeie aanbevelings vir
kersgeskenke te maak. Daaris 'n
hele paar lekker plate nou te koop.
Dit sluit plaaslike uitreiking en
"fenomenale imports" in.

Een van die is Tom Petty se onge
looflike debuut as solo-kunstenaar.
Hyen sy groep, The Heartbreakers,
het my nog altyd Of grensloos
geirreteer Ofstilletjies aan die slaap
gesus. Tipiese Amerikaanse stadi
onrockwasWatJyvinieM plate lank

. van die blonde s3rige~ en sy maters
kon verwag. Hul naam was nogal
toepaslik.

Vanname gepraat. Petty het in
Gainsville, Florida grootgeword en
in 1965 in sy eerste rock'n'roll-groep,
The Sundowners, gesing. Daarna was
ditdie Epics,en toe die groep met die
aakligste titel ooit, Mudcrutch.
Gelukkig het hulle die naam na Tom
Petty and the Heartbreakers veran
der. Ek dog ek deel net die interes
sante feitjie met julie.

Terug na Full Moon Fever. Dit is
reeds verlede jaar voor die Trav
elling Wilburys (Petty, Bob Dylan,
oorlede Roy Orbison, Jeff Lynne en
George Harrison) se plaat opgeneem.
Dit is jare beter as die plaat.

Charles Leonard

.Full Moon Fever· Tom Petty
(9 en 'n half)

Petty het gegaan en die beste
invloede uit goue Amerikaanse rock
geneem en dit op 'n vars wyse in sy
musiek ingeskryf.

Die meeste daarvan is deur Petty.
Lynne en sy Heartbreaker-maat, Mike
Campbell, geskryf. Die uitsonder
ing is die Byrds-treffer, Feel A Whole
Lot Better, waarmee die amper
onmoontlike reggekry word. Petty
klink beter as die oorspronklike.

Die musiek is baie toeganklik,
maar slim genoeg om nie na drie of
vier keer se luister vervelig te wees
nie. .

Anders as in baie gevalle begin
Petty met 'n klimaks, Free Fallin' is
een van die beste rowwejack-vat

.die-langpad-en-los-liefle-by-die-huis
liedjies wat ek nog gehoor het. Die
wysie van die sagte akoestiese bal-
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Jamie Uys.moef<crazy·wees. ••

Ook hartseer
Ek het net betyds op TV4 ingezap

om te kon sien dat hartseer, nes die
liefde, kieurblind kan wees.

Ben en Elainehet mekaarop Kupid
gevind, en vandaar sou hulle op 'n
kamma-wittebrood gaan op die
Sonhotelle en die TV-kykerse koste.

Toe trou Elaine (met iemand
anders)endieSAUKmoet,inBense
woorde, "iets bymekaarskraap". Toe
skraap hulle vir Santjie bymekaar
om saam met Ben die rondritsery te
geniet.

Sjampanje en braaivleis, goue
horlosies, maar geen liefdespyle nie.
Soos Santjie se, eerstens is Ben te
kort, en tweedens gesels hy nie oor
goed wathaarinteresseernie. "Maar
vir die regte vrou sal hy seker die
regte man wees." Mooi gese, Santjie.

wat die dorpie moes kom help, bestaan
meestal uit sielkundiges. Hoekom?
Hulle se dis stress wat die mense so
laat uitfreak met asma, bloedarmoede
en aIlerhande siektes.

Onthou
Onthou M-Net se heeldag omge

wingsdag Saterdag..

.Moenie omkyk nie
Gemengde huwelike - waarvan

daar verlede jaar 258 gesluit is - is
ook op M-Net bespreek. Dis darem
'n siek gemeenskap as 'n rna haar
moet bekommerdat die stilswyende
simbole van die gemeenskap 'n kind
leer dat sy pa se mense minder re
spek verdien as sy rna s'n. .

Gelukkig kon die bekkige Annette
van erens in die Vrystaat, by al haar
geregverdige verontwaardiging, so
lekker lag oor die absurditeite van
die situasie. En daai crossover Engelse
aksent! Moenie omkyk nie, niggie,

Victor Munnik

van die regering se burokrasiee, die
"Rooilyn-omheining", morsige toe
riste en die naderende vryheid van
Namibia. .

Waarmee is Jamie Uys hier be-
sig? . .

Waarom vertelhy nie vir die wereld
dat die oorgrote meerderheidvan die
35 000 Boesmans in Namibia van
huI land onteien is en dat hulle nie op
die tradisionele wyse - jag en kos
soek indie veld - 'n bestaan kan maak
nie? Dat baie van hulle nie toegelaat
word om deel te he aan die selfver
sorgende boerdery-stelselnie omdat
hulle geen grondbesitreg het nie?

.Datmeestevanhulle indorpe, op wit
plase, in natuurreservate en op mili-·
tere bassisse .. woon .en nie juis
werkrnoontlikhede het nie? Dat hulle
noodgedwonge prostitute, dronklappe
en diewe word? Dat daar 'n sifilis
epidemie onder die Kalahari-Boes
mans uitgebreek het? Dat hulle links
en regs deur boere beneuk word?

Het Jamie Uys geen gewete nie?
AI wat ek kan se is, ek hoop daar

. is gode en ek hoop hulle doen hulle
werk deeglik.

Vreeslike stress
In Amerika gaan dit erg, en weer

eens hetM-Net die feite, Kingston is
'n Amerikaanse dorpie wat reg langs
'n dam is waar die ongelooflikste
gifstowwe skelm weggegooi is. Nou
is die goed so giftig dat dit die sole
van mense se skoene deur die grond
in hul eie tuine vreet.

Die regering se ondersoekspan

beeskalfies.
Daaris selfs (mak) beesboere wat

eis dat al die wildebeeste uitgeroei
word om hul kuddes te beskerm.
Antwoord 'nontstoke wildebeesboer -
dat (mak) beeste ook baie siektes
dra, maar dat wildebeesboere nie sal
vra alle (mak) beeste uitgeroei word .
nie, omdat dit "die minister in 'n
ontsettende verleentheid sal stel".
Baie mense dink nie daaraan nie, ne,

eke met syander sondes, 'nkleinigheid.
Rassisties is dit ook nie juis nie, net
neerbuigend. 'n Swak produk is nog
haIf vergeeflik, maar die. prent is
gegrond op die veronderstelling dat .
dieBoesmans gelukkigjag en toege- .
laat word om met huI gekose lewen
styl voort te gaan.

Daar behoort een of ander wet te
wees teen sulke wanvoorstelling van
die waarheid. Dit is nie net onver
antwoordelik om die Boesmans s6
voor te stel nie, maar ook immoreel,

HuI legendariese vredeliewend
heid, hul unieke sosiale struktuur,
word skaamteloos en koelbloedig
uitgebuit sodat Jamie Uys nog 'n
goue kraan in sy badkamer kan in
staIleer.

Die argument dat daar weI 'n paar
Boesmans is wat onbedreigd in die
bos lewe, traak my nie. Feit bly

.staan, die drie Boesmans in "Gods
II" verteenwoordig vir die wereld
die derduisende Boesmans wie se
bestaanbedreig worddeur die omhein
ings van natuurreservate, die Suid
Afrikaanse weermag, verwestersing
in die aIgemeen, die goeie bedoelings

Glips
Wat aIlesin die Elands- en Kroko

dil-riviere ingeglip het, is intussen 
nog nie duidelik nie. Ironies genoeg
het Sappi kort voor die glips miljoen .

_ Rande geskenk vir bewaring aan die
_Natalse kus.

Wat ook nog nie duidelik is nie, is
hoekom Sappi nie sybure gou genoeg
van die glips laat weet het nie.

Bang vir
breinskade...

in .. Moskou

Snotsiekte en trane
Sondagaand was daar ook op 50/

50 'n virus, die snotsiekte-virus,
Gewone entstof wil net nie werk nie,
en navorsers sit met hul hande in die
hare, en hul .instrumente in die
"neusslym en trane" vanjong wilde-

Tel: 836·6002/838·1769

DIEnagnet voordieJerusalerri
en-Amsterdam-virus woordver-

- werkers van losse sedessou tref, .
sitons veilig voor die TV. (Dis
natuurlik 'n ope vraag of TV
kykers nie aan veel gevaarliker
goedblootgestel wordnie.)

M-Net trakteerons op die verhaal
van twee prisoniers wat, met boeie
aan mekaar geketting, ontsnap: die -,
Ceo wit,die ander swart. Indie ontsnap- .
pings tog word die wit ou genees van
sy rassisme, kort voordat hy sy lewe
verloor-.

Dis nog niks besonders nie, sou
julIe se.

Maar wat my getrefhet, is dat die
Amerikaners rassisme simboliseer
deur 'n manshonger vrou wat aIleen
in 'n bos bly.

Hoekom laat dit my. dink aan
Golden Girl wat hierdie week bang 
was sy doen breinskade op (van 'n
virus wat gedy op stress) as sy aan
die Olimpiese Spele in Moskougaan
deelneem?

Hans Strydom as 'n wlldwagter In "Gods II", die prent wat In sy
eerste twee dae R500000 In Ster-Kinekor en Jamie Uys se

geldsak laat stort het... die mense moet crazy wees.

Terwyl "Gods I" volgens diegene. wildwagter (Hans Strydom), twee
wat dit gesien het naief, snaaks en - soldate('nmensneemaan 'nKubaan
vermaakIik was, is "Gods II" een van . en een van Savimbi se makkers), ·'n
die swakste prente wat Suid-Afrika . paar olifantjagters (een van hulle is
nog vervaardig het. nou hoof van Truk-Toneel, Pierre

Dis 'n belediging vir Suid-Afri-' van Pletzen) en drie lede van die
kaners, soos my kollega Wessie se. Khoi-san-groep (volgens die persno-

Tegnies is dit 'n fiasko met die tas) wordsonder 'n sweempie werklike
soort swak "back projections" wat drama of insig aan ons opgedis,
ek laas in Cannon se "King Solo-, Die prent se seksisme is, vergel-
mon's Mines" teegekom het. Ek wag
nou nog vii- die verhaal om te
ontwikkeI.

Die draaiboek het gevoel soos 'n .
ellelange inIeiding tot 'n prent ... ons
wagnou nog virdie prent Diekamera
tegnieke is outyds en amateuragtig.
Die redigering is lagwekkend. Die
toneelspel is, soosdie Engelse se,
deadpan, of net dead, se ek.

Die avonture (?!) van 'n Ameri
kaanse doktor (hoe kon Lena Farugia
haarself in so 'n ding begewe?), 'n

MARKGALERYE

DIE LAAGER

MARK-TEATER

UPSTAIRS-TEATER

KIPPIES BYDIE MARK'

WAREHOUSEBY DIE MARK

ANDREA VINASSA

THE GODS MUST BE
CRAZY II
Met Lena Farugla, NIXau,
Hans Strydom, Elros en
Nadles

Regie en draalboek: Jamie
Uys

...as by dink ons gaan bierdie
snert bloot as onskadelike ver
maak aanvaar ...as hy dink ons
g10 daaris nog'nheleBoesman
bevolking wat glimlaggend 'n
bestaan maakin die Kalaharien
dietotale aanslag vanvooruitgang
ongedeerd weerstaan - die prent
.speel in die Kalahari-woestyn af
en nie in Namibia nie.

Hy moot ook crazy. wees as hy
dink die tweede "Gods" gaan, soos
die eerste een, 'n internasionale block
buster wees. "Gods I" was een van
die films wat die meeste geld ooit
gemaak het in Japan, Frankryk en
Kanada, en jare lank konstant gedraai
het in Swede.
. Dit is ironies dar ondanks anti

apartheidsgroepe se veldtog om mense
aan te spoorom die prent te boikoten
die feit dat meer kolomme gewy is
aan die politieke ontleding van die
prent as aan enige ander Suid-Afri
kaanse prent, die vervaardigers ryk
gewordhet.

As "Gods II" so suksesvol is soos
sy voorganger is die buiteland se

.rolprentgangers dommer as wat 008

ooit kon droom.
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Een van die min vroee werke wat
opgespoor Is. Ole een is in die

. sestlgerjare gemaak.

Teen 26 Oktober
moet daar iets van
sy Nuwe Jerusalem

en Kanana in die
galery uitgebeeld
wees, dan moet
Hlungwani se
eiesoortige

mistieke wereta
gestalte'

aangeneem het in
Newtown.

•

Jackson Hlungwanl

Foto: Sandy Summerfield

Jesus se kantoor In die Nuwe Jerusalem

Jackson Hlungwani
het nie die

alchemistiese
tekste gelees nie.
Ek twyfel of hy

weet van die groot
debat rondom die

sogenaamde
oorgangskuns wat
so 'n jaar of wat

gelede gewoed het.
Jackson

Hlungwani, onder
die wakende oog
van BMW (SA), sit
in Newtown op 'n

vis se rug.

op 'n visseruq

is 'npolitieke statement. Hyisopsygelukkig
ste as hy kan skep. Nie hy nie, maar die
politieke stelselmoetdit verwerk."

"BMW se belangstelling in Hlungwani
hetniks met korporatiewe borgskap te make
nie. Dit kom eerder neer op die eeue-oue
gedagte van begunstiging. BMW erken
daardeur hulbegripvirdieverwikkeldheid
van diemensendiesamelewing," se Burnett.

'n Mooi gedagte.
Die splinternuwe BMWby dieingang. .

van diegaIerywordheeltemal deurJackson a.;;;~~;;;;;;;;~;;;;;....;.;~;;;;;;;;==============:;..,; ...1

Hlungwani se Adam oorskadu. /

'Kleilldonkie
---------------------------------"!""'!'!'!!'''!!'''!''!'''"'''!'''''!''~!'!''''!'!'!''!------.,.,'_.-.".j
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...:RykHa«lngh

JACKSON HLUNGWANI sitwydsbeen
op 'n vis se rug. 'n Plastiekbril beskerm sy
oe teen die splinters. Hy lyk soos 'n pad
daman.Hykaphompe droehoutuitdievis
se rug met 'n selfgemaakte kapbyI. Die'
houeweergalm deurdiegrootl~ ruimte in
Newtown. Dievis isgrootgenoegomhom
in te sluk. .

Omhom word daar gewerskaf. Dieruimte
moet nog 'n galeryword. Werkerswasdie '
vensters,ander timmeraan voetstukke vir
beelde.RickyBurnett,Hlungwani sekura
torenBMW(SA)sekunsraadgewer,hou 'n
ogieoordiebedrywighede. Hylyktevrede,

Daar moet uitstalplek vir 223 beelde
gemaakword,die hopeklippeen gebakte
sooiemoetnogaltareword. Teen26Okto
ber moetdaar iets vansy NuweJerusalem
en Kananain die galery uitgebeeld wees,
dan moetHlungwani seeiesoortige mistieke
wereld gestalte aangeneem het in New
town.

Jackson.Hlungwani hounieop metkap
sodatonskangeselsnie.Ditsalinelkgeval
nie helpnie;hy, 'n Tsonga, kan nieEngels '
of Afrikaans praat nie,en die tolk is erens
op soekna 'nsaag.Ek sitop 'n stukhouten
hou homdop. Hy kap met 'n ongelooflike
reelmaat, so asof vorm erens in die ritme
skuil.

Hy kyk op, brandend, en glimlag soos
iemandwat al die doodgeruikhet,

"Aone,"sehy,en siendie penenpapier
in my hand."Youwrite."

"A one," se ek, en skryf. Hy lag uit sy
keel uit, kap verder.

Die onderhoud vorder.
Jackson Hlungwani, ook bekend as

Xidonkaniwat"kleindonkie" beteken(sou
dit wees omdat hy soos 'n esel werk?),
woon in Mbhokota in Gazankulu. Opdie
rand van die klein dorpie het hy twee

.kliptempels gebou, Nuwe Jerusalem en
Kanana (Kanaan), waar hy as charisma
tiese leier optree,mense gesondmaak en,
natuurlik,beeldemaak.

Sy beeldeis nou in Newtown.
Kyk 'n mens na Hlungwani se Adam,'n

monumentale beeld uit 'n hele boom ge
kerf, besefjy die man hoort eintlik in die
geselskap van Swedenborg, Boehme en
Blake. Hyword deur'nvisioenvoortgedryf.
Miskien is dit hoekom daar in sy Nuwe'
Jerusalem 'n kantoorvirJesus ingerigis.

Hlungwani se regtervoet is twaalfjaar
reeds septies en swerend. Hy hetglo op 'n
keer gese dit is die duiwel se werk. Dit
verklaardiegesonde voetwatuitAdam se
been groei, en die beeid van Godse been
vol voeleiers, (Soudaarongebore voetein
die eiers skuil?) Hlungwani wilhe sy voet
moet gesond word, en sy beelde getuig
daarvan.

Dit isjuis dievoetvanhomwathom op
'n keerbydiedoodlaatdraaihet.Hyhetop
sybedinsyhutgeleenoorweeg omhomself
dood te maak. Die volgende oomblik het
Jesus en twee metgeselle oor die vallei
gesweefgekom en voorsy bedgaanstaan.
Die tweemetgeselle hethomgehelp omop
te staanen na buitegelei,Hlungwani wou
nie meer selfmoord pleeg nie. Hy was
getransformeer. 'n Man met 'n roeping.

Hlungwani se bronne is die Christen
dom,Tsonga-mitologieen dieverwikkelde
wereldvandievisioener se psige. Sy visse
lyk soosselakante; beslisniesoos enigevis
wat in die waters van Gazankulu gevang
word nie! Sy kruistonele herinner aan die
Middeleeuse ikone en sy gekrulde slange
laat 'n menswonder of hy nie dalkskelm
piesdiealchemistiese tekstegeleeshetnie.
Sytrone isgrootgenoeg dat 'ngrootgodof
'n hele gesindaarop kan sit.

Jackson Hlungwani het nie die alche
mistiesetekstegelees nie.Ek twyfel of hy
weetvandiegrootdebatrondom die soge
naamdeoorgangskuns watso 'njaar.of wat
gelede gewoed het. Jackson Hlungwani,
onderdiewakende oogvanBMW (SA),sit
in Newtown op 'n vis se rug.

"Die mense moetbesefdat ons nie hier
met 'n besienswaardigheid te doenhetnie,
maar met 'n kunstenaar. Een van die min
ware kunstenaars," se Burnett.

"Hlungwani het heilige alliansies, hy
hetgeen begrip van professionaliteit nie.
Hyweetnethyisgeroepe en doen alleswat
hy doen met Godin gedagte.

"Sy skeppende gees stu hom voort,nie
die maatskappy nie. Sy skeppingsvryheid
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Base: VanaandenSaterdagaandis NOISEKHANYILE endie
Jo'burg City Stars. Pongola is volgendeweek aan di; beurt.
Sondagaand is Jazz Denn en Woensdag Reggae.

KAAPSTAD

JOHANNESBURG

Everard Read-Galery, Rosebank: Onlangse werke deur
Kevin Adkinson.Van 24 Oktobertot II November.
Dominicus by La Chine Des Ts'ing, Rosebank: Uitstalling
van Ndebelekralewerke. Tot 28 Oktober,
Passe Par Tout, Houghton Estate: Uitstalling van kontem
porere meubels,antieke afdrukkeen etswerkedeur Francios
du Plessis,Sue Bain,Sharon Trickette en ander.
Natalie Knight-Galery, HydeParkComer:Uitstallings deur
Heinz Kasparen Johan du Plessis.Tot 23 Oktober,
Karen McKerron·Galery, Bryanston: Uitstalling deur
UlrickSchwanecke, duur tot 25 Oktober..
Goodman ·Galery,Sandton: Uitstalling deirCecilSkotnesen
Eduardo Villa.Duurtot 28 Oktober.
Helen de Leeuw-Galery, HydeParkComer:UitstalIing deur
verskeiekunstenaars genaamd "RitesofSpring". Tot21Okto
ber.
Mark-Galerj', Newtown: Staffrider se jaarlikse
prysuitstalling van skiIderye,beeldhouweIke enfotografie.
African Magic: Inheemse handwerken kunsanikels,Onge
woonen outentiek, Rockeystraat20,Bellevue,Johannesburg,
en Milkwoodsentrum 9a, Plettenbergbaai.
Zona. Nalewe Afrika-kunsen -appliek; inheemse handwerk
en kuns, Grantlaan64, Norwood,Johannesburg.

JOHANNESBURG

Cafe Royal, Kerkstraat, Kaapstad: Elke Woensdag en Don
derdagaanden SaterdagmiddagisditAFrER THERINDER
PEST en ANYDRIVER.

KAAPSTAD

Jameson's Bar, Commissionerstraat: Eenvandie laastebuite
poste van "live 'n local" musiek. Wye verskeidenheid van
mbaqangatot rock. Jazz saammet Saterdagmiddagete; geen
toegangsgeld. Jazz elke dag van 12tot 2nmen Saterdaevan 2
tot 6nm.THEMBAMOKELA speeletnieserock/jazzvanaand
en Saterdagaand, PETO is vanvolgendeDinsdagaf terug.
Koala Blu, Melville: Jazz wordelke Sondag in die binnehof
aangebieddeurdie TransvaalseJazzklub,
Roxy Rhythm .Bl!r, Mainstraat,Melville: Vanaand: AFRI-.
CAN JAZZ PIONEERS • (onbevestig). Saterdag: JACK'S
BAND. Maandag: GREEN -'n Nuwegroepuit Kaapstad wat
glo 'energetic pop-rock' speel, Dinsdag; LITTLE SISTER.
Woensdag: VINNIE AND THE VISCOUNTS. Donderdag:
THEJIVE.
Klpples, Mark-Tearer, Newtown: Township-jazz se voor
stedelike tuiste, (foe op Maandae, die res van die weekoop
van sewe-uur - en naweke van vyf-uur - tot laat.) McCoy
Mrubatase BROTHERHOOD.
Harbour Cafe: Rockeystraat, Uh...RELAX met Ander Jeep
oog pseudo-intellektueles.Goeiekoso Swakbediening. Nice

. ouennuwemusiek.Beste laatnag-rondleplek indie dorp.Ook
bekend as die Yeoville YachtClub. ,
The Junction, h/v Bree- en Claimstraat: "Ouer" rocken new
wave met 'n aparte vertrek vir "live" groepe, 'n daktuin en
video- enpool-kamer.Weikomeafleidingvandiedisko-twak
op Ander plekke, Chris Prior is soms op Saterdagaande die
pIatejoggies. Vir"denkende" jollers.

Buslslwe Zofuka, Doreen Mazibuko, Doris'
Sihuia en Grace Mahlaba In" So Where To?",

Smal Ndaba se stuk wat handel oor die
verbrokkeling van tradlslonelc geslnstrukture

. tydens die onluste. Ndaba skryf ult
persoonlike ervarlng oor speslflek die lot van

swanger melsles. Die stuk Is In die Warehouse
by die Mark-Teater op die planke.

(A)

The Land Before Time
An Animated Adventure (A)

~~,rv~~~~~~~~~'~~:J8
FLETCH LIVES

A FunnyComedy
DAILY: 5.15.7.45. 10.00

THE DREAM
TEAM

Disorqanized
. Crime

DEAD POETS
SOCIETY

Nico Malan, Strandgebied:
In die Operahuis kan die
komieseopera deur Richard
Strauss ARIADNA AUF
NAXOS op 21, 25 en 30
Oktober om 8nm gesien
word.IndieteateropenBarry
Ronge se WHEN MOVIES
WERE MOVIES, 'n mu
sikale revueop 25 Oktober.

Baxter-Teater, Mainstraat:
Hoofteater: Athol Fugard se
MY CHILDRENI MY AF
RICAI Duurtot 28 Oktober,
Tye: Daagliks om 8nm en
Saterdae om 5.30 and 9nm.
THEGLASS MENAGERIE
kan in die Studio gesien
word. Tye: Maandag tot
Donderdag: 8.15 en Vrydag
enSaterdag: 6.15en 9.15nm.
Tot 28 Oktober.

KAAPSTAD

Staatsteater: TRUK se
TOSCA met Josella Ligi,
Wicus Slabbert en Peter
Bouwer word hier
aangebied. Tye: 20. 23, 25.
27,30 Oktoberen I Novem
berom 8nm.

Action Drama (2·19)
Patrick Swayze, Kelly Lynch

DAILY: 9.45. 12.15,2.30.5.15.745, 10.00

Comedy (2-10)
Michael Keaton,Peter Boyle

DAILY: 9 45. 12.15,2.30.5.15.7.45. 10.00

A Stirring Drama
Robin wntems

DAILY: 9.30. 12.00.2.30.515.7.45,10,15

A Stirring Drama (A)
Robin WIlliams

DAILY. 9 30. 12.00,2.30,5.15.7.45.10.15

Action Drama (2-19)
Patrick Swayze, Kelly Lynch

DAILY: 9.45. 12.15.2.30. 5.15. 745.10.00

A Riveting Drama (2-16)
Maggie Smith,Bob Hoskins

DAILY: 945,12.15.230.5.15.7.45. 10.00

I I I ~ I I I ,: ' I I

PRETORIA

Pieter Toerienbied aan: M.
BUTIERFLY by die Al
hambra-Teater, met Sean
Taylor en Jeremy Crutch
ley. Maandae tot Vrydaeom
8nm enSaterdaeom 5.45en
9nm. Tobie Cronje kan by
die Leonard Rayne-Teater
in PIANO MAN gesien
word. Dinsdag tot Vrydag
om 8.l5nm en Saterdae om
6 en 9nm.1W0 AND TWO
MAKESEXmet TImPlew
man, DianeAppleby,Carol
Ann Kelleher, Saul Bam
berger, Melody O'Brian en
Michael Thompson kan by
die AndreHuguenet-Teater
gesien word. Regie deur
Rex Gamer. Dinsdag tot
Vrydag om 8.15nm en
Saterdag om 6 en 9nm.

By die Mark-Tearer se
Warehouse kan LAKUT
SHON' ILANGA (Music is
a Healer) deur Mothobi
Mutloatsigesienword. Tye:
Daagliks om 8nm. Sater
dae:5.30en 9.15nmen Son
dae: 6nm.

Huldeblyk aan JACQUES
BREL by Kushlicks in
Rosebank.Tye:Dinsdagtot
Vrydag:8.3Onm. Vrydagen
Saterdag 7 en 100m en
Sondag7nm.

met DawidMinnaar as Mo
lina en .Kevin Smith as
Valentin is verleng tot 22
Oktober. Regisseur: Lau
rensSiliye.Tye: Dinsdagtot
Sondag om 8.I5nm en
Saterdae om 5.300m en
8.3Onm. Tot 8 Oktober.
EDMOND deur David Ma
met sal'SpiderWoman' ver
vang. Met Robert Colman,
Zane Maes, Dan Robertse,
Megan Wilson en Melinda
Ferguson.Tye: Dinsdag tot
Sondag: 8.l5nm.

(A)

I • I

ROADHOUSE
Patrick Swayze, Kelly Lynch (2-19)

SherltynFenn,Richard Tyson (2·19)
DAILY: 9.45, 1215. 2.30. 5.15. 745. 1000

K·9
James Belushi,Mel Harris (PG2-S)

OAILY: 9.45. 12.15.2.30. 5.15. 7.45.10.00

DISORGANIZED CRIME
LouDiamond PhilliPS, CorbinBernsen (2-12)

DAILY; 9.45.12.15.2.30.5.15. 7.45.1000

so WHERE TO deur die
Sibikwa-spelers is tans in
die .Laager by die
Markteater te sien,
Weeksdae om 8.I5m en
Saterdae om 6.15 en
9.I5nm.

Black Sun: (Louis Botha
laan, Orange Grove). UN
DERGROUND met Zane

. Maes en Tina Goosen
.omskryf as 'n verrassende
kort ondergrondse reis kan
daagliks om 8.15nm gesien
word. SONGS OF

. OLWYN,'nmusiek-kabaret
met Laurens Olwyn is
daagliks om IO.3Onm te
sien. KISS OFTHESPIDER
WOMAN deurManuel Puig

(A) THE DREAM TEAM
Michael Keaton, Peter Boyle (2-10)

DAILY: 9 45. 12.15.2.30. 515. 7.45.10.00

.. '

I :.1

I :

'I

II' ,

FLETCH LIVES
ChevyChase.Hal Holbrook (A)

DAILY: 9.45, 12.15.230,515.745. 10.00

"J I I 1 I :1' II

Robin Williams (A) ~!'r.t~il'!1~'r,T:r1~
DAILY: 9.30.1200,2.30.515.745.10.15

THE DREAM TEAM
MIchaelKeaton. Peter Boyle (2-10)

DAILY. 9.45. 12.15.2.30,5.15.7.45.10.00

I THE GOOD MOTHER THE LlGHTHORSEMEN
DianeKeaton (2-t8) TonyBonner, Jon Blake (A)

MON-FRI:6.00, 8.30; SAT:2.30. 6 00.8.30 DAILY: 9 45. 12.15.2.30.5.15.745.10.00

THE JANUARY MAN
KeVinKline. Susan Sarandon (2-18)

DAILY: 9.45. 12.15.2.30, 5.15. 745. 10.00

THE JANUARY MAN
KevinKline,Susan Sarandon . (2-18) f----=====-=----tll

DAILY 945.12.15.2.30.5.15,745.1000 THE LlGHTHORSEMEN
THE LlGHTHORSEMEN. TonyBonner, Jon Blake (A)

TonyBonner,Jon Blake (A) DAilY; 9.45, 12.15, 2.30, 5.15,7.45,10.00

DAILY: 945. 1215. 230. 5.15. 7.45. 10.00 THE JANUARY MAN
TWO MOON JUNCTION Kevin Kline,Susan Sarandon (2-18)

Sherilyn Fenn, RIchard Tyson (2.19) DAilY: 9.45, 12.15, 2.30, 5.15,745,1000
'OAILY:945,12.15,2.30,515,745,10.00 : I 1'1 'I • I I: :

THE lAND BEFORE TIME (A)
DAILY. 9.45, 12.15, 2.30

IRONEAGLEU
DAILY' 5.15. 745. 10.00

lWOMOON JUNCTION FAR!~!~ !9}!!r~IN(~
Shartlyn Fenn, Richard Tyson (2-19) DAILY:945, 12.15,2.30.5.15,7.45,10.00

I!DA9ILY~:9
m45!.

12~.15m·2·ri30m•

5;m
15.,

745.1000, TWO MOON JUNCTION

BURNTHIS:'nSkitterende,
snaakse toneelstuk oor die
Iiefde is by die Mark-Tearer
in die Upstairs te , sien,
Regie: Clare Stopford. Tye:
Maandaeto Vrydae om8nm
enSaterdaeom5.45en9nm.

•. I

HAPGOOD, Tom Stoppard
se slim, komiese ril1er is
saans om8-uur by dieAlex
ander-Teater in Braamfon
tein te sien. Met Fiona
Ramsay, James Borthwick'
en Michael MCCabe.

Iiefdesverhaal, word by die
Dalro-Teater, Windybrow
opgevoer. In die week om
8nmenSaterdaeom5.30en
8nm.

(A)

The Good
Mother

The land
Before Time
An Animated Adventure (A)

~~{LY~~~~~/1~~~,1~8

THE DREAM
TEAM

Comedy (2-10)
MichaelKeaton, PeterBoyle

DAILY: 5.15.7.45. 10.00

',ure,'.m'UI

. Action Comedy· (2·12)
Lou Diamond Phijlips,Corbin Bernsen
DAILY: 9.45. 12.15.2.30.515. 7.45.10.00

A Stirring Drama
RobinWJlHams

DAILY: 9.30. 1200,2.30.5.15.7.45.10,15

Disorganized
. Crime

TheFu~~I~.~.C~~~f~~~~I~h~,~~ (2·12)
MON-FRI: 6.00. 830; SAT: 230. 6.00. 8.30

I

Disorganized :~~
. crime I

~~~~"'--lTHE JANUARY MAN
Kevm Kline, Susan Sarandon (2-18)

DAILY: 9.45. 12.15.230, 5.15. 7.45.10.00

DEAD POETS
SOCIEIY

TWOMCDN
JUNCTION

THE DREAM
TEAM

THE SEA HORSE met Jac
qui Singer en Dale Cutts,
omskryf as 'n Amerikaanse

The Land
Before Time

An Animated Adventure (A)
From lucas/Spielberg

DAILY' 9 45. 12.15.230.5.15.745.10.00

. • Comedy (2-10)
Michael Keaton.Peter Boyle

OAILY: 945. 1215. 230. 5.15, 745. 10,00
, ,

A Sexy Drama ...101' adults on'y (2-19)
Shen/yn Fenn,ArchardTyson

DAILY: 9.45. 1215. 2.30. 5.15.7.45.10.00
. OCTOBER 23' 9.45 am SOLOOUT

MARCHOFTHEFALSET·
TOS deur William Finn is
tans by die Adcock-Ingram
Teater, Windybrow te sien.
Met Duncan Bouwer.
Weeksdaeom8nmenSater
dae om 7.30en 9.I5nm.

JOHANNESBURG

Bydie Mark-Teater wordA
WALK IN TIlE WOODS
deur Lesley .Blessing'
opgevoer. Glasnost-tearer
met Michael Atkinson en
Michael McGovern. Saans
om8-uur.

..
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~, ;::.. ,~

-:..I

.; I

(AI
(A)

I,

(2·111
(2-11)

" 'I,'

, ,'I

, (Mlttl
(M"")
fM.ttl

·.(1'll2.121
(1'll2-11

'. I :

Isabella
Rossellini as die

regssekreta
resse, Marla
Hardy, In die

sjarmante
IIefdeskomedle

"A Touch of
Infidelity".

"Cheers" se Ted
Danson speel

teenoor haar In
hlerdle re-make
van 'n Franse
prent oor twe",
mensewat 'n
vrlendskap

aanknoop omdat
hul eggenotes 'n
verhoudlng het•.

COMING ArrRAcnGN
2TOeI-SEE NOEVIL, HEAR

NOEVIL

• 1'1:' 'I

Doltr: 11.18. 12.15.2.31. 5.31. T.45. 11.• ,.

~~=SBACKIHACTioH! fHII

THEGOIIS MUSTBECRAZY2 IAI

PUBLIC SKATING
MONDAYS - SATURDAYS
1I1SessIOD;10.~12.:ro pm
2ndSasslor.2.80-5.111 pm

Sift.2.00-S.OO ,..-7.30-ID.30,m

D~tr:'.'5.12.15,1.38.5 .•••.•. 11.38",
DEAD POET'SSOCIETY (A)
ATOUCHING COMEDY/ORAlW

PRETORIA
COMPUnCKET

ENQUIRIES (012) 322-7460

PRETORIA

DIi1r. 18.•. 2.30.1.01 ,.
LAWRENCE OFARABIA (A)
(H8:RUHNING nME Z2ti MIHIITESI
1lI1tr:1UI.12.1~1.30,5.31.7.15.11 .• ,,"
GLEAMING THE CUBE 11'62-1)

L ,'j I'

11lE CAHOID CAMERA COIolEDY 1If!HE!E.lR1
YOU'RE FAMOUS fAl
THE PRINCESS BRIDE (AI

GREATBALLS OFFIRE (AI

TORCH SONG TRILOGY (2-11)

THEKARATE KID 3 IA)

THE BEAR 11'62-11
IA) CHANCES ARE (A)

D~tr: 1.15. 12.15.2.31. 5.•• 1.•• 11.•,.
(A) BATMAN (1'62·121

COMINO ATTRAcnONS
2T 0eI- SEENOEVIL,

HEAR NOEVIL
2T OeI-HAIRSPRAY

3M.. - LETHAL WEAPON

(AI

(2'10)

(A)

(AI

(PGl-81

0.1'" Ul. 1115.2.31,5.3.....,fl.• ,.
DEAD POET'S SOCIETY (AI
RD6IN Wlll""S STIRS IN THIS TDllCHINC
COMEOYIDRAMA!

COMINOATTRACTIONS
27Od- SEENO EVIL,

. HEAR NO EVIL
3 Nov - LETHAL WEAPON 2

0.1tr: 11.0••12.15,2.311. 5311,T.45. 11.10 p.
ROADHOUSE (2·11)
fAIRICKSWAYlE ~ BACK INACTION!

MOVIES
EAST WEST

;t-~======---f Dlllr-II.00.ll.15. 2.38.5.•• 7.15. 11.00,.

I :R~0~A~DH~DUSE~~~~~(~2.:18~1mmll•••IIm1~ATRICK SWAYllIS BACK INACTION!

);lI~~~Bf, ~~cl 'lR~~ID'o~Nnl~
AND fUN INTH£ KAlAHARII

THE GOOS MUST BE CRAZY2 (AI
THE BUSHMAN ISBACKI .

1lI1tr:1I.00.ll.15.2.3I,5.3II.T.45.11.00,.

~~~~~PJE~SBACKINACTION! (2'11)

THE BEAR (PG2'8)

D'ill: 1.'5. 11.15. 2.311. 5.•. 1.111.11.30 ,m
BATMAN (1'62·121

COMINOATTRACTIONS
210<1-SEE NO EVIL,

HEAR NOEVIL
3 Hov- LETHAL WEAPON2

D.Ilr-II.00, 12.1S. 2.311. 5.31. !.OO. 18.15,.
THE DREAM TEAM 12,10)

D'"r-II.00. 2.30.1.01 ,.

M~~~~~!T?tE~:I~TESI(AI

DIIlr-II.00.12.15.2.30.5.31.7.15.1D.OIp. ~~~~~~~-~";;';''7,~~liii~i;.;;.9~~:;;===~~~
GREATBALLS OFFIRE IA)

THEKARATE KID 3 (AI

STER·KII\£KOR
20 OCT-2e OCT

ADVANCE BOOKINGS AT COMPUTICKET
ENQUfRIES (Oil) 331·9991 - All WELCOME

COMINOAnRACTIONS .
270'1- SEE NOEVIL.

HEAR NOEVIL
nov-LEATHAL WEAPON 2

UNDERCOVER PAlI~HG AV~lA8LE A7
fRONT mRAllCE lO KINE CENTRE

0.1'" 10.00. 12.15. 1.•, 5.31. T.45. 11.10 ""
ROADHOUSE (2·111
PAIRICK SWAm IS BACK INACTION!

HAJRSPRAY (A)
GET BACK TO YOUR RDDTS WITH THE .
OUTRAGEOUS CUll COMEDY'
THE GODS MUST BE CRAZY 2 DIlly: 1.15. 12.1S. 2.30. 5.311. 1.11, 11.311 ,.

(AI DEAD POET'SSOCIETY (AI
DII""D.10. 2.•,1.01 pm

M~~~~~I9tE~~A:,L~s) (A)

011"'1.45.12.15.2.30,5.•• 1.•• 11.• ,.
DEAD PDET'S SOCIETY IA)

011"'18.00.11.15.2.31.5.31.1.15. 1!.0I ,.
TORCH SONG TRILOGY (2·19)

GLEAMING THE CUBE (1'62·81

GREATBALLS OFFIRE (AI

THE KARATE KID 3 (A)

Pragtigemeisieval vir Jerry
Lee(disdiehondonthou)en
betree so saam die aksiebe
laaide lewe van die twee.
Met James BeJushi en Mel
Harris.

Venolg op bladsy8

*SUMMERSTORY- Glo'n
baie "boring" storie wat al
ooren oor verteJis. 'n Stad
seunTaak verliefop 'nplatte
landse meisietjie. Daar is
ook tye waar daar in die
hooi gerol word.

The Star 01 "Dirty Dancing"
and "North and South"
PATRICK SWAZE
INHIS LATESTHIT

ROADHOUSE

lCTIlIH!EICIlEMEHT'TllRIIlSISUl'EJIfAMllY
1IOUilE!
THE KARATE 110 3 IAI
CIRCLES IN AFOREST COl21 Oct__fUIIlMI

NOW SHOWING:
-=====----1 OPfN TOAYS PER WEEK

CINE 3

0'1"'9.15.12.15.1.30.5.•,1.08.1030 ,. ..:;.;::..::::.,=.:::;=~=:-~=~~EVIL. HEAR NQ EVI~,J~:m
DEAD POET'S SOCIETY (AI CINE 1

::rJ.fa::~1~·:~30f.'r.~·~iJ.~:III ROBIN WilliAMS STIRS IN THIS lOUCHING BARE BEHIND BARS
. COMEDT/ORAMA' TRINITY BROWN

mE8~p~~~M~I!~~~M~E2 IA) 0.1'" 1100,11.15. 1.38, 5.30,145. lUI ,. LAS VEGAS MANIAes

I ri~~~~(@!:':"'=::rAD~VE~NT~UR~EAN~DHf~UN~IN~T~HEt.KAlA~H~AR:::,1!l m~~s~efN~'w.'~RCM~ID'o~mrl~ CINE 2

I' ~JrJ.~:l~~·lV.r30~u:ll'", I-AN;;;DF:;;UN;'N,:;TH;,:EKAlAH=::AR:...."---==-=,.j-:;;;;;;;;;;;;-;;;~;;;;;;;;;;;:---::-i ~~~~~~SSALlIIA
DEAD POET'S SOCIETY (AI IIIIKTLAOIESOFIllUR!OHST!!!I'!'J!_

. *YOU'RE FAMOUS
Seker een van die grillerig
ste en afstootlikste weer
gawesvan'nplaaslike soort

'I

·CLARA'S HEART - Met
Whoopi Goldberg as die
wyseClara wat'njong seun,
David(Michael Ontkean)se
lewebeinvloed.SmartIap se
moses.

hoofrolle.

*PET SEMATARY - Na
StephenKingse blitsverko
per oor 'n seuntjie wat deur
sy pa in 'n troeteldierbe
graafplaas begrawe word.
en terugkeeram almalbang
te maak.

*K-9- 'n Storieoar 'nspeur
der en sy vennoot, 'n Alsa
tian. genaamdJerry Lee. 'n

TEL.(0223114404
FRI: I 00.'.15,0 30.!.15pm
SAT: 11.00. l.OD.'IS.I 30.1.5 p.
MON·THURS: 100. '.15.1 30.145pm

• DE8S1E NARRY 1 SONNYBONO.
INJOHNWATERS

HAIRSPRAY
COMEDYlAUI

DRIVE-INS* NIGHTLY AT 8.00 pm *
IUD,DO perC", tomblttl.D.W. 'or!Fllms

RALPH MACCHIO, • PAT MORITA

KARATE KID III
ttl'llcll,me,nland lelloncantlnu.. (All)

, Trger Valier "

CITY. TH.2H720
DAllT: 115.1100.1.30.S.30.1.00.l0.lS,.

• JAMIEUYS.

THE GODS MUST
BE CRAZY II
STARRING N!XAM -LENAFARUGIA (ALLI

SEX - ACTION PACKEO! 11·111 DAILI: I 15.1215.130.5.30.I.OD.ID.30pm
DAIlH45.12 00:1.30. 5.30,I.DO.l0.15p. • ROBIN WILLIAMS.
RALPH MACCHIO • PAT MORITA DEAD POET'S SOCIETY

THE KARATE KID -PART nr HE MADE THEIR LIVES EXIRAORDINART IAlLI
INEEICITEMEHlAHDACIlONCONIlNU£SFDUll DAILI: '.45. 12.00.1.30.5.30.1 00.10.15 ,m
DAILI: 1.45,11.00.2.30.5.30.1.00. 10.15 pm • PATRICK SWAIZE •
JEAN·JACOUES ANNAUD'S MAsmPIECE ROADHOUSE
THE BEAR SEX-ACTIONfACIEOIIAlll
ATRULYRARECINEMATICEVENT. P.G.l·! ~~~I'!I
OAILI: 1.45.12.00.1.30. 5.30.! 00.1D.15 pm

• JAMIEUYS.

THE GODS MUST
BE CRAZY II
STARRING NIXAM - LENA FARUGIA (ALL)

• ROBIN WILLIAMS.

DEAD POET'S SOCIETY
HE MADE THEIR LIVES EXTRAORDIHART IAlli
OAILI: 1.15. 11.00.1 30.5.30.1.00.10.15 p.
ANHE IANCROFT • MATTHEW IROOERICK

TORCH SONG TRILOGY
IT TAKE! LOIS Of eun AND AHEllUVA SEHSE 01
HUMDUI - ADUlTS 0Kl!. NO !·II

~A~tl£j~:;lnb~l,;!941
JEAN·JACQUES AHNAUO'S MASTERPIECE TEl. (0241 2·SS81

THE BEAR ... m~i':D~iI15.TiD:5.'T':S.11S,m
ATRULYRARECINEMATICEVENT.IP.G.l·11 MON·THURS: 3.00. 1.00.1.00pm
DAllT: 53Dpm • PATRICK SWAYZE.

OENNIS OUAIO ISJERRY lEELFWIS IN ROADHOUSE
GREAT BALLS OF FIRE SEX - ACTION PACKED! IAUI
GOODNESS' GRACIOUS! - fASI HOI SDUKO IAlll

• SATURDAY 1110.00.m ONLY. MON:I 00.130.I 15.100 pm
FOX AND THE HOUND ~AriN~:H~i: ~Dj::~Oj: ~50::~ pm

• JAMIEUYS.

THE GODS MUST
~11~:v::\~f:~~~i.~~"~'~~T~'o~~:DW:m BE CRAZY II
THE GODSsMUST STARRING N!XAM - LENA FARUOIA IALLI

BE CRAZY II
STARRINO N'XAM - LENA FARUGIA fHLI
DAIl!: '.'5. 1215.1 30.5.30.1.00. 10.30 ,m

• ROBIN WILLIAMS.

DEAD POET'S SOCIETY
HE MADE IHEIR LIVES EXIRAORDINARY IAlLl

DAllT: '.'5. fl.DO.UD. 5.30.1.00.10.15 ,m THE JA·NKEUvIA~KRLlNyE ·MAN
JEAN·JACQUES ANNAUO'S MASTERPIECE
THE BEAR '. M"'''~C"",lio,!C.moll(l·lIl
I IRULY RARE CIHEMAIIC EVENT. IP.O.I·II
DAllT.' 15.1200.1.30 pm JOHN CLE..!.S:E~I~~~i~EL~.CURTIS
RALPH MACCHIO • PAT MORITA A FISH CALLED WANDA

THE KARATE KID -PART II .
IHEElCITEMEHJlKOACTIOKCOHIiHUESfO!llI WILD SUYCOMEOT (2181

~i~~UM~~O'~ ~~~CKNICHOLSOH ~C·~·~'lmail!E:nmQ
BATMAN OENNISOUAIDISJERRTLEELEWISIN

c;j~~[~~:';'~~r,~~~ ~~~p~~~~~~E Nli GREAT BALLS OF FIRE
GDODHESS' GIACIOUS! - lAST HOT SOUKDIIllI

PATRICK SWAYZE • JENNlrERGREY

DIRTY DANCING
MUSICAL 11·101

• ADORAPHICS •

Sf (r 1 [

FRI.I.DO.U5.130.8.l5pm
SAT: 11.00.1.00. I 15. I 30.1IS,m
MON·TNURS·1 00.'.15.I 30.1.'5pm

MAIN ROAD. TEL.686.6649 • JAMIEUYS • .
DAILY: I 15.11.00. 1.3D.S 30.1.00.10.I51m THE GODS MUST

OEl8:~Hl~~~~~~~WOND BE CRAZY II'
HAIRSPRAY STARRING N!XAM -LENAFARUGIAIALL)
COMEOT (AliI fRI: 1.00.'.30.1.00.1.30pm

OAllT liS. 11 00. 30.5 3UOD.IO15,m ~~~':H~igDO: ~Ojgoon030P.
MARIANNE!,AJ~~8:;;~TN~EC~NPOUNOER • ROBIN WilLIAMS.

In Pe'';l"Adlons , DEAD POETS SOCIETY
BAGDAu CAFE HE MADE THEIR LIVES EXTRADRO)HARlfAlli
ICDMEOHAIlE - HIGHlI ACCUIMEO'(!·!II FRI: .00.UD. 7.00.9.30pm
DAIlT: .'5.1100.2 30.5.30.1.00.10.15,. SAT: 10.30.1.00.' 30.7.00.9.30pm
CYBILLSHEPHERD • RYANO'NEAL MON·THURS: 1.00.00.1.00.' 30Km

CHANCES ARE JEA~~fs~~~~~~~~D'
AROMANTlCCGMEOY (All) THE BEAR .

ATRULY RARE CINEMATFC EVENT.IP.G.I·IJ

S.nl.m Clnlr., P,'ow TIl. 92·5126
fRI·SAT: 1.41. Il 00.1.30.5.30.1.00.10IS
MOH·TNUR: US. 11.00. 1.30.5 30.1.30

• PATRICK SWAYZE.

ROADHOUSE.
!EX - ACTION PACKEO'12'1II

MAIN 0, TEL.16H1131
. OAILY: 1.15.12.00,1.30.5.30.1 00.11.15,m

• PATRICK SWAYZE.

ROADHOUSE

DAILY: It' "ROJdhllUst' _boY!
• JAMIEUYS. .

THE GODS MUST
BE.CRAZY II '. SING
SIARBING N!XAM - LENAFARUGIAIALLt WITH PETUOOISON IAIII

Die Afrikaanse weergawe van die filmgidse kom ongelukkig te laat am te plaas
;, ,\.' ' "",

·MAJOR LEAGUE - 'n
Komedie oor drie kansvat
ters wat hulle ewe skielikin
die Amerikaanse eerste :
bofbal-liga bevind. Met
Corbin Berensen, Charlie
Sheen en Torn Berenger,

Kaapstad

*THE GOD'S MUST BE
CRAZY II - Iamie Uys is
terugmet'n fliek waaraanhy
vierjaar lankgewerkhetoor
mense wat ongelukkig is
met situasies waarin hulle
hulself bevind, en alewig
deur . omstandighede (en
hoelies) gehinder word om
te wees waar hulle WIL
wees.Nlxay, Hans Strydom
en Lena Farugia speel die .

••··THE BEAR- Deurdie
regisseur van "Quest for
Fire",JeanJacquesAnnaud,
oor 'n oulikebeenjie sonder
'nma ofpa.

····CAMILLE CLAU
DEL - IsabelleAdjani speel
die rol van 'n beeldhouer,
wat nie net die beeld
houkuns nie, maar ook die
kuns van die liefde leer by
die meester Rodin (Gerard
Depardieu). Regie deur
Bruno Nuyeten.

•••••LAWRENCE OF
ARABIA • David Lean se
klassieke sageoor lE Law
rence.

···TORCH SONG TRIL·
OGY - Die rolprentweer
gawe van Harvey Fierstein
se verhoogstuk oor die
liefdesenteleurstellings van
'n Amerikaanse fopdosser.
Sentimentele vertoning
deur HarveyFierstein.Ook
met Matthew Broderick en
AnneBancroft.Vat jou rna.

.....BAGDADCAFE· 'n
Verfrissende, fabelagtige
modeme mite met genoeg
straatmeriete en komiese
oomblikke om die mees
rebelse punk 'n traante laat
wegpink. Met JackPalance
en MarianneSagebrecbt.

"GLEAMING THE
CUBE - 'n Tienerfliek oor'n
outjie met nie net
skaatsplanke op die brein
nie, maar ook WRAAKI
Met ChristianSlater.

• ....Voortreflik
••••Sterk aanbeveel .
···Sien gerus
"So·so
.Vermy as jy nugteris
Prente sonder sterretjies is
nog nie beoordeelnie

"*THE DREAM lEAM -'
Michael Keaton is een van
vier malletjies wat kat
tekwaadaanjaagindiedorp,
'n Skreeusnaaksekomedie.

"*THE JANUARY MAN
- Kevin Kline (Wie sal
Wanda ooit vergeet) en die
sexy Susan Sarandonspeel
diehoofrolle indiekomedie
oor 'n speurderen 'n kunste
naar.

"SLAVES OF NEW
YORK- Dieliefen leedvan
'n jong meisie in die onge
naakbare kunswereld van
die hedendaagseNewYork.
Ongelukkig kom dierol·
prentweergawe van Tama
Ianowitz se hoek nie heel
temal uit die verf nie. Met
Bernadette Peters en Mal}'
Beth HUrl

···BATMAN • 'n Tegnies
briljante maar geweJdadige
weergawevan die strokies
prent-held se eskapades.
Met Michael Keaton, Jack
Nicholsonen KimBasinger.

**DEAD POETS SOCI·
ETY - Die storie van 'n
Engelse professor (Robin
Williams) wat met sy indio
viduele idees sy studente
inspireer om hulle persoon
like ideale na te streef,Ook
met Robert Sean Leonard,
Ethan Hawkeen Josh Char
les.

• ·TwO MOON JUNC
TION • Oortweemensewat
nie hul hande van mekaar
kan afhou nie (watkan jy
anders verwag van die
skrywer van "91/2 Weeks".
Zalman King),MetSherilyn
Fenn en RichardTyson.

***GREAT BALLS OF
FIRE-'n Fliekoordie legen
dariese Jerry Lee Lewis,sy

.Iewe en sy huwelik met 'n
baie jong meisietjie. Met
Dennis Quaid en Winona
Ryder.



~---------------------

HOOPER, 'n f1iek vol
. waagkunsies, aksie, liefde
en so aan wys
Saterdagaand op TVI met
Bun Reynolds in die
hoofrol. Hooper is 'n
waaghals wat moet verlief
neemmet 'n jong regisseur
(Robert Klein) se eise om
mel gevaarliker en onge
loofliker waagtoertj ies
vorendag te kom. Maar
Hooperis nie meer vandag
se kind nie... Ook mel
Sally Field.

VryDagl 20 Oktober 1989

TV4
6.03 TV4 Top 20
6.30 Muzik A la Cane
9.04 21 Jump Street
9.58 Movie Focus
10.32 Night Court
11.00 Misdaad in Miami
11.52 Ripley's Believe It or
Not

11.00 Die rna-plouers
11.30 Die storie agte r die
storie
I 1.55 Oordenking

TVI
6.00 Goeiemdre SA
3.00 Teleskool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Nagdiens SOS
5.00 Niklaas
5.25 Tekkies
5.57 Kompas
6.00 Nuus
6.15 Uit en Tuis
7.00 Honeyball se Toere
8.00 Network
9.00 War and Remem
brance
10.00 Topsport
11.00Charlie Chaplin Cav
alcade kyk onder
hoogtepunte
12.40 Face to Face

DONDERDAG 26

M·NET
10.30 Operation Thunder
bolt
2.30 Telygames
3.00 Oetopussy
5.00 The Diplodos
5.30 Robocop
OopTyd
6.00 Loving
6.30 Dear John
Intekenare
7.00 The Murder of Mary
Phagan (deel 2)
9.00 Silverado. . kyk onder
hoogtepunte
11.15The Best of Times

TV4
6.03 Easy Street
6.30 Topsport
9.04 The Colbys
9.58 Fontanes
11.359105

M·NET
10.30 Beer
2.30 Telygames
3.00 The Aviator
4.4060 Minutes
5.00 Worrel Gummidge
Down Under
5.30 The Real Ghostbusters
OopTyd
6.00 Loving
6.30 The Wonder Years
Intekenare
7.00 Revue Plus
8.00 Boks
9.00 The Hot Touch - 'n
Komedie waarin 'n kunste- .
naar waardevolle skilderye
vervals en uitgevang word
deur 'n kunshandelaar. En
wat doen sy dan? Sy pers
hom af. Met Wayne Rogers
en Samantha Eggar.
10.35 Tennis
11.00 Raging Bull

in "Dead Poets' Society")
speel die hoofrol in die
komedie THE BEST OF
TIMES wat Sondagaand op
M·Net wys. Hyspeel 'n man
wat nooit kon vergeet hoe
hy 'n wenbal tydens 'n voet
balwedstrydlaat val het nie.
Jare later organiseer hy 'n
reOnie van aldie spelers, om
sodoende te probeer op
maak vir sy destydse fout...
Ook met Kurt Russell en
Pamela Reed.

TVI
6.00 Goeiemore SA
3.00 Teleschool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Silhouelle
5.00 Sylvanian Families
5.lOZAPMAG
5.25 Bible Story
5.30 Garfield and Friends
6.00 News
6.15 No Jacket Required
7.00 Telly Fun Quiz
7.30 Starting from Scratch
8.00 Netwerk
9.05 Oos-Wes
9.35 DiagonalStreet
10.00 TopSport
~r

iu
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M·NET
10.30 Raging Bull
2.30 Telygames
3.00 Back Roads
4.35 The Adventures of
Teddy Ruxpin

.5 .00 My Linle Pony
5.30 Starcom
OopTyd
6.00 Loving
6.30 Valerie
lntekenare
7.00 The Murder of Mary
Phagan (deell ) • kyk onder
hoogtepu nte
9.00 Sokker
10.00Cane Blanche
11.00 Head Office

Seker die lekkerste Cow-
boy -Hick ooit: SIL-
VERAD O kan ook
Woensdagaand op M-Nel
gesien word. Vier vriende
like vreemdelinge besluit
om die dorpie Silverado uit
die kloue van 'n groepie
nareboewe te red. Mel SCOl!
Glenn, Kevin Kline, Kevin
Costner, Danny Glover en
die pragtige pe rdetand Ro
sanna Arquette.

RobinWilliams (tanste sien

DINSDAG24

OopTyd
6.00 Loving
6.30 Perfect Strangers
Intekenare
7.00 Beer
8.25 Heart of the Maner
9.00 The Magic of Music
11.00 The Aviator .

TV4
6.03 Me and Mom
9.04 Marked for death
10.48 She's the Sheriff
I I.I 3 Gunsmoke
12.07 SW.A.T.

TVI
6.00 Goeicmore SA
3.00 Teleskool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Nagdiens SOS
5.00 Die wonderwereld
van kleiman
5.10 Wielie Walie

. 5.30 Roep van die visarend
5.57 Kompas
6.00 Die Nuus
6.15 Potpourri
7.00 Oorlewing
7.30 Vleuels
8.00 Network
9.00 Dallas
10.00Topsport
11.00Open University
11.55 Evening Prayer

tenis, wys Dinsdag en
Woensdagaand op M-Net.
'n Tienermeisie word in
1913 in 'n potloodfabriek
vennoor en die bestuurder
(Peter Gallagher) word in
hegtenis geneemen skuldig
bevind, Toe diegoewemeur
van Geo rgia (Jack
Lemmon)besluitdat syver
hooronregverdigwas, isnie
net sy politieke loopbaanop
die. spel nie, maar ook sy
lewe.Met RichardJordan en
RobertProsky.

TVl
6.00 GoeiernoreSA
3.00 Teleschool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Santa Barbara
4.30 Throb
5.00 Sylvanian Families
5.10 Pumpkin Patch
5.25 Bible Story
5.30 Bravestar
6.00 News
6.15 Graffiti
7.00 Golden Girl
8.00 Netwerk
9.00 Dirk Hoffman
10.00Topsport
11.00Die vlieers
12.00 Oordenking

TV4
6.03Small Wonder
6.30 Topsport
9.03 Head of Class
9.30 Dynasty
10.23 Wiseguy
11.15The Beam

MAANDAG 23

10.45Tennis
11.00The DefiantOnes

M·NET
10.30TIle Deep
2.30 Telygames
3.00OperationThunderbolt
5.00 Hills End
5.30 The Smurfs

THE MUR DER OF
MARY PAG HAN, 'n
reeks in tw ee dele, gebas
seer op 'n ware gebeur-

CHARLIE CHAPLIN
CAVALCADE, vier van
Charlie Chaplin se twaalf
meesterstukke, vervaar
dig vir Mutual in 1916 en
1917 wys Donderdagaand
op TV1. Hulle is The
Floorwalker, The Rink,
One A.M. en The Pawn
Shop.

TV4
6.03 Kupid
9.04 North and South
9.58227
10.25Sing Country
10.56 Topsport

2.30 Mining - 100 years '
2.50 Coustcau's Rediscov
ery of the World
3.45 Collage
4.45 Sunday Drive (deel 2)
5.40 SO/50
6.50 Kruis en Kroniek
8.00 Network
9.00 My Liewe Vriend
10.30 Impetus
11.00 Insight

Die mooiste Cowboy-fliek ooit

Susan Sullivan as Maggie Gioberti in die reeks Falcon Crest.

M·NET
7.30 Indiese diens begin
10.30 Portuge se diens be
gin
lnt ekena re
1.30 The Adventures of
Teddy Ruxpin
2.00 Storybreak
2.30 Dusty
3.00 Supercarrier
4.30 Sokker
OopTyd
6.00 Falcon Crest
lntekenare
7.00 Carte Blanche
8.00 Wildlife on One
8.30 The Best of Europe
9.00 The Best of Times 
kyk onder hoogtepunte

TVI
7.00 GoeierndreSA
3.30 Take a Break
4.00 Santa Barbara
4.25 Fast Forward
4.55 Any Facls
5.05Rockbouomand Corn
pany
5.25 Bible Story
5.30 Topsport
6.00 News
6.15 Sundowner
7.00 Airwolf IV
8.00 Netwerk
8.45 Police File
9.00 Simon en Simon
10.00Spies en Plessie
10.55 Spesiale Agent TR
Sloane
12.20 0 0rdenking

TV4
6.03Topsport
9.04 The Cincinnati Kid
11.06MASH
11.33 Boerebokjol

SATERDAG,21 ... .
TVI
5.570ggendboodskap
6.00 Opvoedkundige TV
6.30 Agriforum '88
7.00 GoeierndreSA
9.00 Opvoedkundige TV
11.00 TopSport
1.00Bill en Boel
1.05 Eier-Manie
1.10 Spesiale Agent TR
Sloane
2.00 Topsport
6.00 Nuus
6.15 Teletreffers
7.05 J J Starbuck
8.00 News
8.35 Magnum
9.30 Hooper - kyk onder
hoogtepunte
11.05 The Golden Girls
11.35 Flying High
12.25Epilogue

. \

TV4
6.03 A DifferentWorld
6.30 Learning the Ropes
9.03 Murphy Brown
9.32 Baby Boom
9.59 Hotel
10.51 Frank's Place
11.17 Soko 5113
12.07 TopSport:

SONDAG 22

M·NET
10.30 Foxes
2.30 Telygames
3.00 Dragonslayer
4.45 Newsnight
5.00 Hot Hits
OopTyd
6.00 Loving
6.30 The RobertGuillaume
Show
Intekenare
7.00 The Aviator
8.35 60 Minutes
9.00 Death WishII - Aksie
riller met Charles Bronson
en gade.
10.20Tour de France
11.00 Beer

TVI
1.30Pinocchio
1.55ZET!
1.35 Once Upon a Time...
Life
2.00 Bybelvasvra

M·NET
10.30 Omgewingsdag 
aanbieding en -onderhoude
OopTyd:
Vorigeprogram vervolg
Intekenare:
7.00 The Swiss Family
Robinson
9.10Head Office- 'n Kome
die waarin 'n idealistiese
jong sakeman (Judge Rei
nold)probleme by die werk'
optel. Ook mel Eddie AI·
bert.
10.30 Boks: Lewendige
geveg IUS sen Glen McRory
(Engeland) en Siza Makha
tini (SA).
12.00Hot Hits

'candid camera'-produksie
bedoel vir die inry-aan
hangersvan die land.

JOHANNESBURG_ .._

Whoop l Goldberg
speel in "Clara's

Heart" w at steeds
d raai.

·THE KARATE KIDPART
III - Asofdie eerste twee nie
genoeg was nie. Die man
netjie is terug, hierdie keer
om regtig sy GRooTSTE
uitdaging aan te pak. Met
Ralph Macchio ' en Pat
Morita.

MINI CINE - Pretoriastraat
49, Hillbrow. Vanaand en
Saterdagaand: WHITNAIL
AND I en volgende week
CRY THE BELOVED
COUNTRY. n prent
gegrond op Alan Paton se
roman.. 'n Nuwe afdruk is
aangekoop. Vorige afdruk
ke was baie swak en lelik
versnipper. Zoltan Korda is
die regisseur van die prent
wat in 195I gemaak is. Sid
ney Poirier speel 'n man wat
'npriesterhelp om sy seunin
Johannesburg op te spoor.

KAAPSTAD

LABIA· Oranjestraat 68:

Vanaand: 6.00 Red Kiss.
8.15 Night of the Pencils.
10.15 Imagine: John Len
non.
Saterdag: 1O.15vm en Znm:
Miracle on 8th Street. 4.15:
Red Kiss. 6.15: Imagine.
8.15 Red Kiss. 10.15 Night
of the Pencils.
Maandag: 6.00 Night of the
Pencils. 8.00 Red Kiss.
10.15 Her Alibi.
Dinsdag: 6.00 Her Alibi.
8.00 Night of the Pencils.
10.00Red Kiss.
Woensdag: 6.00 Red Kiss.
8.15 Her Alibi. 10.00 Night
of the Penci ls.
Donderdag : 6.00 Night of
the Pencils. 8.00 Red Kiss.
10.15Her Alibi.

ONAFHANKLIKE
ROLPRENTIEATERS

B8
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