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Danie Botha, een van Swapo se top-kandidate in volgende maand
se verkiesing - sien bl 2

vir bloedbad

Regse fanat ici
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trek naby Soweto om die vry gelate ANC
leiers teru g te verwelkom. Sowat 100 000
mense word verw ag in wat beskryf word as
die ANC se eerste pol itieke saamtrek sedert
die organisasie se verbanning 27 j aar ge
lede.

Die tw ee , wa t gewapen was, sc die val
-van die leier van d ie AWE, Eugene Ter
re'Blan ch e , het 'n toencmende ongeduld en
aggressie by ver-regses ontketen om voort
te gaan met "wit bevryding" en die elimi 
nering van swartmense.

Terre'Blanche, se hulle, praa t al vyfii en
jaar, maar doen niks. Beloftes wat hy gemaak
het, sal nou niks van kom nie. Daarom is
daar 'n groeiende get al ver-regse fana tici
wat bymekaarkom en geweld en bloedv er 
gieting beplan.

"Hy dreig nou al hoe lank om die pro
tesoptog te stop te s it. Hy wildit nie do en
nie. Ons sal. En ons drc ig nie net nie, Ky k
maar wat gaan gebeur," se hu lle.

Die twee het verde r on thul dat die
Gerneen te van die Verbondsvolk, wat die
uitwissing van swartmense bepleit, bep lan
om plase, heel moontlik in die Noo rd
Transvaal , uit te koop en met 'n eie wit
tuis land te begin. .

'n Trus t is reeds gestig om die aankope te
doen en die tuisland te beheer. Geld word
tans by ge meentelede ingesamel vir die
aankope. Die twee se etlike miljoene rande,
onder meer afkoms tig van boe re wat plase
in veral die Wes-Transv aal verkoop het, is
beskikbaar vir die totst andkorning van die
tuisland .

Beide leiers was senior lede van die
AWE , maar het die organisasie kort na die
onthullings oor Terre'Blanche se persoon
like lewe ver laa t,

Een van die mans, wat sy rewolwer voor
hom op die tafel neergesit het, het gese die
onmiddellike doelwit van die Gemeente is
om revolusie te ontketen sodat sovee! swart
mense as moontlik doodgeskiet kan word
en 'n wi t tuisland 'n werklikheid kan word .

"Ons stra tegic word ha arfyn beplan. O ns
hct al saam met die massas marsjcer en het
die cmosie in die optogte self ervaar. Kan jy
dink wa t sal gebeur as 'n koeel uit 'n witrnan
se pistool 'n kaffer rnoet ncervel?" het die
een gese,

"Die optogte rnoet stopgesit word. FW
de Klerk wil dit nie doen nie. Daarom sa l
ons dit se lf doen. 'n Goed geplaasde koeel
sal Joh an nesburg laat brand. En dit is wa t
ons wil he ," hct die een gese,

Hulle het ook navraag gedoen oor 'n

omdie "geweldspotensiaal in die optog te
meet".

Die twee het besonder belan ggestel om be
sonderhede te kry van Son dag se mass asaam-

onthul plan
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Jacques Pauw

OP die voora and van een van die groo t
ste en belangrikste politieke sa amtrekke
in die geskiedenis van ver set politiek, het
'n groep ver-regse fanatici vandeesweek
gedreig om iemand in 'n protesoptog te
skiet om so geweld en bloed vergieting te
ontke ten.

Twee ekstremistiese leiers van 'n ras
sistiese kerkgroep, die Gemeente van die
Yerbondsvolk, . het vandeesweek Vrye
Weekhlad sekantore besoek en 'n gewelds
plan onthul om Suid-Afrika in 'n bloedbad .
te verander.

Dietwee leiers - watniehul name genoem
wil he nie - neem die afgelope weke deeI
aan protesoptogte wat inJohannesburg gehou
word. Hulle het twee weke gelede deel
geneem aandie protesoptog teen dieWysi
gingswetsontwerp op Arbeidsverhoudinge

is terug!
DieANC

Elsabe Wessels

DIE ANC is terug!
Een van die grootste skares in die

geskiedenis word Sondag by SoccerCity
buiteJohannesburg verwag wanneersewe
senior 'ANC-Ieiers hul eerste openbare
vergaderingsedert 1962 toespreek.

Die ANC-leiers wat op die verhoog stelling
sal inneem, is Wal ter Sisulu, Govan Mbeki,
Oscar Mphetha, R aymond Mhlaba, Wilton
Mkwayi, Elias Motsoaledi en Andrew
Melangeni. Sisulu sal as die voormalige sekre
taris-generaal van die ANC die hoofrede lewer.

Ambassadeurs, proggresiewe tuislandleiers
en kerkleiers is onder die hooggeplaastes wat
die saamtrek sal bywoon.

Hoewel die saamtrek weens die heersende
verbod op die organisasie nie in die naam van
die AN C mag geskied nie, sal die agt vryge
late gevangenes in hu l kapasiteit as ANC
leiers by die saam trek optree. Die teenwoor
digheid van ANC-embleme en vIae word ook
verwag.

Volgens ingeli gte bro nn e sal Sisulu en die
ander sprekers belangwekkende beleidspunte
op die saarntrek afkondig. Die bevry tIe ANC
leiers bly steeds in verbinding met die orga
nisasies se hoofkwartier in Lusaka .

Hoewel die regering toesternming gegee
het vir die saamtrek om gehou te word, hetdie
minister van Wet en Orde, Adriaan Vlok, die
week 'n skerp waarskuwing gerig dat die ANC
steeds as 'n verbode organisasie beskou word
en dat diegene wat in weerwil daarteen steeds
die doelstellings van die AN C bevorder, ver
volg sal word.

Weens die hoe profie l wat die vrygelate
leiers in die buiteland geni et, word gemeen
dat daar nie beperkings opdie saamtrek geplaas
sal word nie.

. Die saamtrek, wat 'n verwelkomingsgebaar
vir d ie agt vrygelate leiers is, is deur die
nasionale ontvangskornitee, wat na die agt
omsien, gereel. Twee leiers van die bree
demokratiese bew eging, die algemene sekre
taris van die NUM, Cyril Ramaphosa, en die
publisi teitsekretaris van die UDF, Murphy
Morobe, sal as voorsitters by die saamtrek
optree .

Organisasies van reg oor die land neem
aan die beplanning dee!. Volgens die organi 
seerders is vervoer van oor die hele Suid
Afrika georg aniseer.

Vanuit Natal aIleen is 50 busse, twce trei
ne en 'n vliegtuig geskeduleer, terwyl daar
gerapporteer is dat townships in die Noord
Transvaal honderde busse gereel het. Kon
vooie word ook vanuit Oos- en Wes-Kaap
land en die Vryst aat verwag.

Tussen 800 en I 000 beamptes , waarvan
200 ne t op die beskerming van die leierskap
gerig is, word vir die gele entheid touwys
gemaak.

Die saamtrek w at Sondagoggend om tien
uur met kulturele items begin, sal tussen '---
twaalfuur en 2.30 nm deur die leiers toe
gespreek word.
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Swapo seBoerseun

Druk Suid-Afrika,vra kerkleiers

Stangerse hoofstraat
. -

heet nou Luthulistraat

Namibiane.
, "Die regeringspropogandadat Swapo anti

christelik is, is totale onsin. Behalwe dat daar
talle predikante op die Iys is, bewys die der
tiende poslsie van eerw Zephania Kameetadie
belangrikheid wat Swapo aan die kerk en
godsdiens heg."

Karneeta is Swapo se sekretaris van Ge
sondheid en Welsyn op die Nasionale Bestuur
in Windhoek en adjunk-biskop in die
Evangeliese Lutherse Kerk in Namibia.

"Daar was geen voorstel dat ek as parle
mentslid op die Swapo politieke platform
moet dien nie,' voeg hy by.

Politiek in Namibia, soos in enige land, is
egter baie vloeibaar en dalk gaan hy tog die
man wees wat Lubowski se spies moet opte!.
. *Die anderwit genomineerdes is Hartrmut

Ruppel, Buddy Wentworth, Michaela
Huebschle, Siegfried Wolher en Anton von
Wietersheim.

tiewe trefkrag gehad op politieke verandering en
die beweging in die rigting van onderhandeling
nie • dit het net die teenoorgestelde uitwerking
gehad, se De Klerk.

Die periodevan ses maande "grasie" wat deur
die Statebondslande voorgehou word om De
Klerk se hervormingsbelofteste toets,word ook
in Amerika gesteun.

Daarvolgens sal De Klerk tot 1 Februarie die
kans gegee word om politieke gevangenes vry te

,Iaat, verbode politieke organisasies te wettig en
die noodtoestand op te hef. Die skedule word
egter deur De Klerk verwerp.

Die Demokratiese Party het hierdie week hul
afkeur' aan sanksies beklemtoon. Volgens die
DP-medeleierdr Denis Worrall is die DP nienet
gekant teen sanksies nie, maar steun die party
aktiewe internasionale ekonomiese betrokken
heid in Suid-Afrika.Volgens Worrall bied die
ekonomie die ware dinamiek vir verandering.

Die hoofminister van KwaZulu, Mangosuthu
Buthelezi, hetenige vorm van sanksies die week
sterk gekritiseer en gese dit sal slegs Suid-

, Afrika se wit regering hardkoppig maak om wit
baasskap te behou. In die lig dat dit Iyk asof die
regering hervonningstappe onderneem, maak
sanksies nje .sinnie, se Buthelezi.

'Volgens Buthelezi kan sanksies 'n regse
oomame teweegbring en 'n regering wat 'n beleid
van verbrande aarde volg.

1984 klas gee.
Hy is onverhoeds betrap deur die skielike

opskudding wat sy nominasie veroorsaak het.
"Ek is nie 'naktiewe lid van Swaponie, maar

staan vir sosiale geregtigheid en kan my daarom
met die party versoen,' se die produk van die'
Universiteit van Stellenbosch se Kweekskool.

"Ek soek beslis nie publisiteit nie,' se hy..
"Ek gaan bloot help optrek aan die nuwe grond
wet vir Namibia."

Botha is in Kaapstad gebore en het aan die
Hoerskool Jan van Riebeeck in die stad gerna
trikuleer.

"Ek het in 'n Nasionale huis grootgeword,
Dit was ook 'n Christelike huis,' se die neef van
oud-minister Fanie Botha. '

"Hulle het my geleer dat elke mens na die
beeld van God geskape is en so gerespekteer ,
moet word. Dit is vandag nog my houding as
belydende Christen," se hy.

Hy glo Swapo het hom genomineer as teo
loog. Daar is talle teoloe op die Iys van 72

Elsabe Wessels

Charles Leonard

INswartbevrydingstaal is daar 'n gesegde
watse waar die spies val, is daar altyd 'n
volgende kryger omdit op tetel. Diegevalle
spies isAnton Lubowski s'n,envandeesweek
hetDanie Bothanavore getreeasSwapose
voorste witstryder,

Dit is 'n rol watdie toegewyde Christen-:
teoloog onwillig sal aanvaar. Hy is die week'

, genomineer as een van Swapo se ses wit kandi
date vir Namibia se Wetgewende Vergadering
wat in November gekies gaan word. '

Hy is hoog, nommer 26, op die voorkeurlys
van 72 kandidate wat in Windhoek bekend
gemaak is.

Dit beteken dathy deel sal wees van Swapo
se afvaardiging al lay hulle net 36 persent van
die stemme op hulle verenig.

, Die 35-jarigeBothais 'nBybeIkunde-dosent
aan die Akademie in Windhoek, waar hy sedert

Boesak het gister aan Vrye Weekblad gese
dat hy nog altyd ten gunste van sanksies was en

, ' Na tweeweke van verwarring oor wat die bree •steeds glo dat die druk op die De Klerk-rege-
demokratiese beweging se standpunt oor ring verlig moet word, alvorens daar aanonmid-
voortgesette sanksies moet wees, het senior dellike politieke eise voldoen word. Die eise is

• versetleiers gister 'n eenparige verklaring , die opheffing van die noodtoestand en die van
uitgereik waarin volgehoue sanksie-drok bepleit 'beperkings op mense in terme van die noodtoe-
word. stand en die Wet op Binnelandse Veiligheid,

Die intemasionaal gesteunde voorstel dat die vrylating van aIle politieke aangehoudenes
pres FWde Klerk ses maande gegee word om en gevangenes, die wettiging van politieke or-
aan onmiddellike voorvereistes vir onderhan- ganisasies en die begenadiging van
deling te voldoen, is gister verwerp in 'n gesa- terdoodveroordeeldes en 'n moratorium op die
mentlike verklaring deur die vrygelate ANC- ' uitpsreek van die doodsvonnis. ,
leier Walter' Sisulu, die voorsitter van die Volgens Boesak kan daar onmiddellik aan
Wereldbond van'G~reforrileerde Kerke, dr 'die eise onmiddellik voldoen word sonder dat

-Allan Boesak, die 'voorsitter van dieSuid- ;die parlement bymekaar geroep word. Die
AfrikaanseRaadvan Kerke, eerwFrankChikane, l~klaarblyklike onwilligheid van De Klerk om

'_ _ en woordvoerders van die bree dernokratiese ' gehoor te gee aan die voorwaardes dwing anti-
beweging, Murphy Morobe en Sydney apartheidsfronte om hernieude druk te ver-
Mufamadi. ' soek, se Boesak.

Sisulu het vroeer die week skerp gereageer Die standpunt is vervat in die gesamentlike
op die internasionale voorstel dat die regering verklaring waarinnuwe en verskerpte algehele
van president FW de Klerkses maande gegee sanksies bepleit word.
word om sy goeder trou ten opsigte van sy In 'n vurige pleidooi teen sanksies het. De
verklaarde veranderings te bewys, Klerk die week die statebondsbesluit veroor-

In teenstelling met die buiteland se ses deel vir die stel van 'n tydtafel van ses maande '
maande van grasie het politieke leiers, onder en sanksies as een van,die belangrike
andere, die vrygelate ANC-Ieier Walter Sisulu, ' "struikelblokke" in die weg van betekenisvolle
'n sterk pleidooi vir verskerptesanksies ge- onderhandeling veroordee!. '
lewer. Volgens De Klerk het sanksies geen posi-

Sisulu het gereageer op berigte uit Kuala
- Lumpur waarvolgens Boesak steun sou toese

aan die plan om' De Klerk se aksies oor die
volgende maande dop te hou voordatnuwe.
sanksies bepleit word. " :

planne
nuutgestigte linkse Afrika~e bewe
ging, die Afrikaanse Demokrate. Hulle
het die groep met 'n plakkaat in een
van die optogte sien deelneem.

Hulle is ten gunste van sanksies •
"die enigste ding waar ons met Tutu
saamstem" - sodat die revolusionere
klimaat aangeblaas kan word endie
Jode verarm kan word.

Die haat teen die Jode kom baie
duidelik na vore. Hulle het onder
meer 'n smeerdokument vir Vrye

, Weekblad gegee wat glo van die
Talmudiese Raad afkornstig is waarin
planne gesmee word om die Suid
Afrikaanseekonomiete vemietig en
die uitwissing van die "Afrikaner-
Boer" bespreek word. '

Beide het gese hulle is bereid om
vir hulle saak te sterf. Al waarvoor
hulle bid, is om soveel swartmense '
as moontlik saam met hulle te neem,

Wit Wolf Barend Strydom is 'n
groot held. "Daar is niks met hom
verkeerd nie. Wat hy gedoen het, is
reg. Hy is een van ons." Hulle is IOOe
van Strydom se verloofde se onder
steuningsgroep. >

Selfs die pasient in die ambulans
en die bejaarde vrou wat hy geskiet
het, was reg, se hulle. "Ons tref nie
onderskeid tussen kaffers nie, Die

, een is SOoS die ander,'
Oordie Wit Wolwe lag hulle net.

, 'Hulle weetnie of so organisasie
regtig bestaan nie. Hulle is nie deel
daarvan nie. Hulle is Israeliete van
die VerbondsvoIk, God se uitverkore
volk. Hulle is rassiste en trots daarop.

* Die Gemeente van die Ver
bondsvolk glo hulle is die uitverkore
mense van God. Net hiille kan die

- ewigheid beerwe, Anderskleuriges
is almal heidene wat uitgewis moet
word.

Die steun vir die Verbondsvolk
het in die laaste maande aansienlik
toegeneem en dienste en vergade
rings word landwyd gehou. Daaris '
tans ses gemeentes in Transvaal, die
Vrystaat en Noord-Kaapland,

Op 'n onlangse vergadering op
Potchefstroom het die leier, ds Gert

, Steenkamp, gese: "En wat die kaf
> fers betref: gelukkig sal vigs nou die

ding aan hulle doen wat gedoen moet
word. Laat hulle vrek neerslaan.'

Korn luister hoe die
leiers praat!

Sluit aan by Jodac,

die Afrikaanse Demokrate,

die Yeoville Residents' Association
en Nusas vir die

verwelkomingsaamtrek van die
vrygelate ANC-Ieiers.

Gesamentlike vervoer sal Sondagoggend om 9.15 vanaf

Yalestraat, naby die Planetarium, vertrek.

Afrikaanse Demokrate, Posbus 93118, Yeoville 2143

, Christina Scott

PLMSLIKE vraagstukke het 'n belangriker rol gespeel as' nasionale eise in een van die vyf
protesoptogte van die bree dernokratiese beweging in Natal verlede naweek., "

Saterdag het 5 000 jeugdiges aan 'n protesoptog in Ntuzuma, 'n pro-UDF township noord van
Durban, deelgeneem. Die gebied Ie geknyptang tussen twee KwaZulu-beheerde plakkerskarnpe.

'Organiseerders het gesukkel om orde te handhaaf na vyf mans in 'n blou Ford Grenada met 'n
Pinetown-registrasienommer vuurwapens op die skare gerig het wat die mense laat spaander het.

Die optog, gelei deur burgemeester Mandla Ndlovu, het oor 'n nou rif na die Ntuzuma-hof
beweeg. Die bevelvoerder van die plaaslike polisiestasie het geweier om 'n petisie waarin polisie
geweld veroordeel word, te aanvaar. Die petisie eis ook dat die polisie op die vigilantes van die
Lindelani-krotbuurte toeslaan. Twee impi's wat Inkatha se onderstebo-Ar[C kleure waai, het noord
van die hofgebou, onder in die vallei en teen die oorkantste heuwel te voorskyn gekom oomblikke
nadat die jeugdiges huiswaarts begin keer het.

Lede van die Suid-Afrikaanse en KwaZulu poIisie het die impi's en die jeugdiges dopgehou en -,
beweer dat hulle nie die vyf mans in die motor gesien het nie.

Enkele ure na die optog is 10 mense in die hospitaal weens skietwonde opgeneem, ses is dood
en etlike strate en huise is met klippe en petrolbomme bestook in gevegte tussen UDF- en Inkatha
ondersteuners. 'n Biddiens van die Inkatha Women's Brigade (IWB) is terselfdertyd in 'n tent naby
die hofgebou gehou. '

Vier joernaliste wat die IWB-saamtrek bygewoon het, is aangerand en hul motor is deur 'n bende
met assegaaie en pangas aangeval. Hulle is daarvan beskuldig dat hulle spioene vir die UDF is.

Die aanval- wat deur laggende lede van die SAP en K waZulu-polisie, asook die burgemeester
van Lindelani en 'n voormalige lid van Inkatha se Sentrale Komitee, Mandla Shabalala, aanskou is
- is deur die hoofman van Kwazulu, Mangosuthu Buthelezi, veroordee!. . '

In Stanger het 7000 mense die hoofstraat na die oorlede ANC-Ieier en Nobel-vredespryswenner
Albert Luthuli herdoop. Winnie Mandela en Luthuli se 87 -jarige vrou Nokukhana, wat in 'n rolstoel
'gekluister is, het die optog van die hoofstraat na 'n saamtrek wat in die sportgronde van buiteklub
gehou is, gelei. In Ladysmith het die mede-president van die UDF, Archie Gumede, 'n optog van 7
000 mense 7 kilometerver gelei sonderom sy beperkingbevel te verbreek deurdie skare toe te spreek
of met die media te praat. - Durbanews

"',Aile poliliekekomm,entaar.in 'hierdiEl uilgawevanXrye Weekt>lad is deur,Max duPreez, en 9psk(ifte de\lr RykHattingh.'Albei is van Breeslraal153, Newlown, Johannesburg, '
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Roof gesigte oor
advertensie-debakel

se Van Heerden.
Van Heerden verwys in die brief

na die, "geweldige stryd" wat die
regering het om 'n "meer sobere"
standpunt teenoor Suid-Afrikain die
buiteland oor te dra. "Die omstan
dighede waarin ons werk om 'n beter
beeld van van Suid-Afrika oorsee te
vestig, is moeilik. Daarom moet ons
'n idioom en styl kies wat oorsee

, begrypbaar en geloofwaardig is," se
Van Heerden.

Buitelandse Sake se hoofdirekteur
belas met kommunikasies, dr Gerrit
Viljoen, het die week in 'n verdere
verduideliking gese dat die adverten
sie nie nagegaan is voordat dit geplaas
is nie.

Volgens Sapa kon Olivier nie die
week se ofbinne-departementele stappe
gedoen sal word oor die saak nie,

Wilton Mkwayi (Foto: Eric
Miller - Afrapix)

rol te speel het in die land se politiek.
Volgens Van Heerden het die bylae

oor 'n reeks onderwerpe gehandel
waaroor daar gewoonlik "wanvoor
stelling" of 'n "totale gebrek aan in
ligting" in die buitewereld bestaan.

Die omstrede advertensie is in die
International Herald Tribune, wat deur
"top-persoonlikhede in die noorde
like halfrond gelees word" geplaas,
ten einde 'n "meer gebalanseerde
perspektief oor die Suid-Afrikaanse
politiek in die buiteland te bevorder",

Govan Mbeki (Foto: Anna
Zieminskl -Afrapix)

herenig

Legendes
van die Baai

Volgens Van Heerden stem die
departement nie saam met die aan
names in die artikel nie: dat die NP
regering die DemokratieseParty as 'n
bondgenoot beskou nie, of dat die
regering op die drumpcl van ingrypende
politieke verandering sal staan deur
'n onderhandelingsklirnaat te skep met
die vrylating van Nelson Mandela,
die skrap van oorblywende segre
gasieweue, die ophef van die noodtoe
stand en die erkenning deur die rege
ring dat organisasis soos die'ANC 'n

DRlE politieke legendes van die Baai,
Govan Mbeki, 79, Raymond Mhlaba,
68, en Wilton Mkwayi, 65, is die
week as"vry" manne verenig na sowat
'n kwarteeu in.die tronk.

Mbeki was duidelik oorstelp om
sy vriende te sien. Hy mag nie aange
haal word nie.

Dit was vir Mbeki, wat kort na sy
vrylating in November 1987 aan streng .
inperkmaatreels onderwerp is, 'n his
toriese herontmoeting met sy mede
Rivonia-veroordeeldes.

Elsabe Wessels

Raymond Mhlaba (Foto: Eric
.Miller - Afrapix)

sie wat in die International Herald
Tribune geplaas is, is deur Vrye
Weekblad onthul nadat die departe
ment verlede week op navraaghulself
van die inhoud van die vier volblad
advertensiebylae gedistansieer het,
omdat dit nie "huidige regeringsbeleid"
weerspieel nie.

Van Heerden het die week in 'n
brief aan Die Burger erken dat die
"volle omvang" van die advertensie
artikel nie die goedkeuring van die
departement wegdra nie.

DIE direkteur-generaal van Buite
landse Sake, Neil van Heerden, het
die week persoonlik ingegryp om te
verduidelik waarom die departement
hulself distansieer van 'n advertensie
wat teen R250 000 in die buiteland
geplaas is. '

Die advertensie, wat volgens die
departement gehelp het "om die alge
mene beeld van Suid-Afrikaoorsee te
verbeter,' is een van 'n reeks propa
ganda-advertensies oor die verklaarde
hervormingsinisiatiewe van die rege
ring wat die laaste tyd teen hoe kostes
in verskeie Britse en Europese koe
rante verskyn het,

Die advertensies argumenteer sterk
teen sanksies en disinvestering en
verkondig die daeraad van "funda
mentele politieke verandering".

Die debakel rondom die adverten-

Elsabe Wessels

Regter verwerp 00

man se pleidooi
Phila Ngqumda

DIE Ciskeise Hooggeregshof het 'n aansoek van 79-jarige pensionaris van
Nkqonkqweni dat die Ciskei se noodtoestand wat die hele gemeenskap in die
Peelton-distrik raak, ongeldig verklaar word, van die hand gewys.

James Fikile Phindani het die geldigheid van die noodmaatreels en die magte
wat dit aan die Ciskeise polisie gee om inwoners se huise na hul goedkeuring
tesloop, betwis. HyhetregterWellemHeath gevra dat die maatreels ultra vires
(onregmatig) verklaar word.

Die ou man het die hofaansoek gedoen nadat byna die hele gemeenskap in'
Nkqonkqweni se huise gesloop is, hulle uitgesit en na verskeie stamhoofde
gestuur is in 'n poging om hulle te hervestig.

Die hof het egter bevind dat die noodmaatreels nie ultra vires is nie en
daarom geldig is.

Regter Heath het ook beslis dat die staat regmatig opgetree het deur die
inwoners uit te sit en hul huise te sloop nadat die inwoners die inlywing van
Nkqonkqweni by die Ciskei teegestaan het,en dat pres Lennox Sebe in die
belang van die staat opgetree het om 'n noodtoestand in die gebied uit te roep.

Phindani woon al meer as 40 jaar in Nkqonkqweni en het sy viervertrekhuis
met sy eie hande gebou. N a die polisie sy huis gesloop het, het hy by die Rooms
Katolieke Kerk gaan skuiling soek.

Hy het eers pensioenvan die Ciskeise regering ontvang, maar is later in
kennis gestel dat dit Suid-Afrika se verantwoordelikheid is. Hy is daarna weer
verwittig datdie gebied by die Ciskei ingelyf gaan word en dat hy sy dokumente
weer sal moet verander. Hy het geweier en"ontvang tans geen pensioen nie.

Sy seun, Herbert, en al die leiers van die Nkqonkqweni-gemeenskap is in
aanhouding. '

Reg tot appel is geweier. - Veritas-nuusagentskap

Stellenbosch-studente
steeds hof toe oar stappery

Rossouw kon ongelukkig nie vir kommentaar
opgespoor word nie.

;; ~ ~ I f \

'n Ontstoke student het die week gese: "Waarom
word ons steeds aangekla, terwyl optogte sedertdien al
om trent orals plaasgevind het? FW de Klerk se dan die
reg op vreedsame protes word erken, en meer as 'n
duisend mense in die Kaap se aanklagte is teruggetrek!

"Hier loop nou selfs 'n gerug rond dat die Prokureur
Generaal, Niel Rossouw, hoe vriende in die Univer
siteit het wat graag van die 'betogers' 'n voorbeeld wil
maak."

gevolgeiondom sy vrylating 'n
bepalende rol sou speel in die vrylating
van die ander veteraan-aktiviste.
De~ sy inperking is hy effektief

verhoed om sy politiek in die open
baar uit te leef, hoewel hy die laaste

,twee jaar 'n sleutelrol in die Baai se
versetpolitiek speel, .
, VolgensMbeki se inperkbevel mag

hy nie onderhoude toestaan nie, nie
met meer as 10 mense op 'n slag praat
nie en geen artikels publiseer nie. :,

Mbeki se seun Thabo is die ANC
se sekretaris van buitelandse sake
terwyl sy ander seun Moeletsi 'n
navorser in Zimbabwe is. '

hom legendaricse status in sy tuis-
dorp besorg. ,

Met Mbeki se vrylating na 24 jaar
was Mhlaba steeds op Robbeneiland
terwyl Mkwayi na Pollsmoor oor
geplaas is.

Mbeki en Mhlaba het die week
saarn vanaf Port Elizabeth af Johan
nesburg toe gevleig.

Na Mbeki op Jan Smuts-lughawe
aangekom het,het hy met sy prokureur,
Priscilla Jana, gekonsulteer voordat
hy met die ander ANC-Ieiers verenig
is.

Met Mbeki se vrylating is daar
bespiegel dat die omstandighede en

Anton Steenkamp

STELLENBOSS~ studente enwerkers wat op 5 Sep
tembervanjaar aan 'noptog opdiedorp deelgeneem het,
moet op 27 Novemberin die landdroshof verskyn op 'n
aanklag dat hulle aan 'n onwettige byeenkoms deel
geneem het, ondanks die feit dat soortgelyke aanklagte
teenalmalwatinKaapstadaan'noptogdeelgeneemhet,

teruggetrek is.

Die 28 Stellenbossers wat aangekla is, onder wie die
Nusas-voorsitter, Leslee Durr, het reeds twee maal in
die hof verskyn, maar is nog nie gevra om te pleitnie.

Sy inperkbevel is die week met die
goedkeuring van die minister van Wet
en Orde, Adriaan Vlok, tydelik opge
hef toe hy toegelaat is om vir sewe
dae van sy huis in New Brighton
afwesig te wees. '

Mbeki is in 1964 saam met Walter
Sisulu, 77, die gewese sekretaris
generaal van die ANC, Amhmed
Kathrada, 60, Mhlaba, Elias Motsoa
ledi, 65, en Andrew Mlangeni, 63, op
aanklagte van sabotasie tot lewens
lange gevangenisstraf gevonnis.

Mbeki, wat nasionalevoorsitter
van die ANC was, se rol in die
Versetveldtog van die jare vyftig het

:::::::::::: ::::.:;:~:.:.:.:.: :::::::::::;:::"::::':':' :;:::: ............•..:•..:.=:};::;:;::::=;:;:;::;

skool ofnet van Clase se departement
nie." -

Bond het Dinsdag ook in briewe
aan die minister van Nasionale Opvoe
ding, Gerrit Viljoen, en aan die
staatspresident, FW de Klerk, gevra
om dringend aandag aan die saak te
gee.

"FW de Klerk moet ophou praat
oorhervorming en ·'n slag iets
daadwerkliks doen,' se Bond driftig.

-"Die toekorns van die land be
hoort aan die kinders.My dogter, en
dieoorweldigende meerderheid van
die ander dogters in die skool, wil
graag in 'n nie-rassige omgewing
skoolgaan wat hulle voorberei vir die
toekoms.

"Wathelp ditjy laat agt mense uit
die tronk vry, maarjy's niebereid om
die kinders voorte berei vir die toekoms
nie?"

'n Tussentydse bestuurskomitee,
met verteenwoordigers van ouers,
onderwysers, mense in die gemeenskap "
(wit en swart), prokureurs en
sakemense is reeds op die been ge
bring met die oog op volgende jaar.
Indien nodig, sal hulle 'n voorlopige
subsidie uit die private sektor kan kry
om JHSG as 'n private skool te bedryf,
se Bond.

"Maar hoekom moet sake-on
dernemings 93 persent van die sub
sidie betaal, net omdat ons swart
leerlinge indie, skoolwil toelaat?"

Anton Steenkamp

DIE bestuurskomitee en leerlinge van
die Johannesburg High School for
Girls (JHSG) wag nog op verdere
verheldering van die drie opsies wat
die minister van Onderwys en Kul
tuur (Volksraad), Piet Clase, aanhulle
gestel het voordat hulle sal weet of
die skool aan die einde van die jaar
gesluit gaan word ofnie.

As die regering steeds weier om
die staatskool vir aile rasse oop te
stet, bly twee opsies - die privati
sering van die skool of die verklaring
van Berea tot vryevestigingsgebied 

,vir die skool oor.
Nadat hulle drie weke lank ver

geefs op 'nantwoordvan Clasegewag
het, het die bestuurskomitee verlede

- weeknog'nbriefaanhomgestuurom
'n afspraak met hom te maak.

Die week is die bestuurskomitee
in kennis gestel dat hulle op 8 No
vember met JOV Terblanche, die
superintendent-generaal van die de
partement van Onderwys en Kultuur,
'n afspraak kan kry.

Volgens die voorsitter van die Save
, Our School Committee, Sharon Bond,

is dit heeltemal onvoldoende.
"Hulle probeer ons toegooi onder

'red tape' en tyd wen, maar oor 'n
bietjie meer as 'n maand sluit die
skool! Hierdie is 'n kwessie van na
sionale opvoeding, nie net van een

;,
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AGTERGROND , .... '

Niks is so groensoos
'n tienrandnootnie

Sluipmoorde: bewyse
teen polisie stapel op

Ribeiro(1986), G.iffith Mxenge (1981)
en sy vrou Victoria (1985), die Cra
dock Vier - Mathew Goniwe, Spar
row Mkhonto, Ford Calata en Sicelo
Mhlawuli (1985) en Dulcie Septem- ,
ber (1988). "

geesteskind.

"Nee, ekhetnicmand geraadpleeg
toe ek die party gestig hetnie." Hy het
ook nog nie met buite-parlernentere
groepe ofbesorgde vakbonde gel'raat
nie.

Hy weet nie van die Koeberg Alert
groep nie, maar se dat daar streng
beheer oor Koeberg moet wees. Hy
beskou egter kernkrag as 'n voldonge
feit.

Hy was ook onbewus van die,
voorgestelde hawe aan die Weskus,
Peacock-baai, waar .giftige '

, afvalstowwe van oorsee ingevoer gaan
.word, Earthlife Africa, wat 'n heftige
veldtog teen die planne voer, kan by ,
hom kom raad vra as hulle wil, se hy.

Die vraag oor watter uitwerking
apartheid op die ekologie van ons
land het, het hom onverhoeds betrap.
"Daar sal diep navorsing oor gedoen
moet word," het hyprobeer gerusstel.

"Die swartes moet opgevoed word
oor omgewingsake. Hulle weet naby
aan nul persent van ekologie," se hy
en antwoord nog 'n oproep.

Toe ek loop, weeteksyparty gaan
groei, Ek weet ook dat mense wat
teen kapitalisme, seksisme, rassisme
gekant is en grassroots-demokrasie

.voorstaan, hul politieke tuiste elders
moet gaan soek.

Ek neem aan dat hulle glad nie te
lekker aan dieselfde wa sal trek as 'n
partyleier wat op 'n stigtingsverga

, dering van sy party aan 'n Earthlife
Africa-vrouelid gese het; "Listen here,
sweety .. ."

David Webster (Foto:Eric Mi.'ler)

wesesekretaris-generaalvan die bewe
girg, Orlands Christina.

Van die bekendste aktiviste wat in
die laaste jare vermoor is, wasdie
ant "C'poloog dr David Webster (1989),
dr Rick Turner (1978), dr Fabian

Vir die ekologiese aktivistegroep,
Earthlife Africa, het hy ook nie veel
ooghare nie. Hy voel dieselfde oor
hulle as oor die Groenes.

Slaterse oe is duidelik op die
parlement gerig. Magspolitiek en geld
is die ding.

Op die vraag of daar kans op
samewerking met ander omge
wingsbewustes is, is hy beslis: "Hulle .
kan by 6ns aansluit. Daar hoef nie 'n
sambreelliggaam van die organisasies
te wees nie. Die Ekologie Party is '
daardie sambreelliggaarn,' verseker
hy die land se Groenes.

Anders as die Groenes wil hy ook
. op konvensionele manier van die
"parlementere strukture gebruik maak
enkandidatevir die driekamer-parle
ment stel.

Die belangstellendeswartnagwag
waama Slater in elke personderhoud
verwys, kan ongelukkig nie die Ekolo
gie Party help stig nie. Slater-bulle
het 500 geregistreerde kiesers nodig
om volgens die Kieswet geregistreer

"te word.

As die nagwag dalk sosialisties
ingestel is, het hy ook nie veel van 'n
kans in die Ekologie Party nie.

"Ons gaan nie teen die kapitaliste
werk nie. Ons gaan net teen mense
werk wat ons land besoedel," se Slater.'

Hy vryf al klaar syhande vir groot
kapitaal - dit is nou die wat volgens
Slater nie besoedelaars is nie • se
gewete-geld of sosiale opheffmgspro
gramme.

Die Ekol()gie Party ",:~:Slater se

Jonas se hy is in 1987 deur die
polisieverwonden in hegtenisgeneem.
Hy is kort daama gewerf om lid van
die "Askari's" te word. Lede van die

.eenheidrnoes in townships rondgaan,
ANC-lede soek en doodskiet. Hulle
het ook guerrillas in Botswana gaan
vennoor.

Aanslae teen anti-apartheidsakti
viste in die buiteland het die afgelope
jareontstellend toegeneem. Daar was
vanjaar gerniddeldelke twaalf dae 'n
aanslag op 'n anti-apartheidsaktivis
buite Suid-Afrika,

Die sluipmoorde in die buiteland
het gevolg op 'n verklaring van die
ministervan Verdediging,genl Magnus
Malan, dat "waar die ANC ook al is,
ons sal hulle elimineer." ,;

Die ANC se verteenwoordiger in
Frankryk, Dulcie September, die
verteenwoordiger in Belgic, Godfrey ,
Motsepe, en regsprofessor Albie Sachs
in Mosambiek is in die daaropvol
gende paar weke aangeval,

In' 'n toespraak verlede jaar het
Malan gese dai Suid-Afrika, soos talle
anderlande,sorns"an onkcnvensionele
metodes gebruik maak om politieke
doelwitte te bereik, Maar soos an
dere, het hy gese, praat onsnie daaroor
nie.

Bewerings oor moordeberides is
ook al deur 'ngewese Europese verteen
woordiger van Renamo, Paulo Ol
iveira, gemaak. Hy het gese die ben
des was agter die moord op die ge-

Charles Leonard

AS 'n groengesinde het ek geen
gras onder my voete laat groei om uit
te vind van die nuwe Ekologie Party
nie. •

Hulle bevind hulself in die V,OIm

van die 5~-jarige bernarkingskonsul
tant, Colin Slater, in die hoer mid
delklas-woonbuurt, Randburg.

Hy het die idee vir die party gekry
toe hy vir 'n ruk in Duitsland gewoon
en gesienhet hoe die Groenparty groei,

Hy vertel so tussen die tele
foonoproepe van belangstellendesdeur
datdie enigste ooreenkoms tussen sy
party en die Groenes die skepping
van 'n omgewingsbewustheid is.

Verder laat die Groenes hom rooi
sien. In Duitsland is hulle'n groep
wat in ekologie, nie-gewelddadige
optrede en grassroots-demokrasie glo.
Hulle glo nie aan verdere industriele:
uitbreiding nie.

Vroue-, vredes-en anti-kernkrag
groepe speel 'n leidende rol in die
Groenes.

Slater se sy party is onbeskaarnd 
kapitalisties. Hy is s6 kapitalisties
dat hy my vier keer tydens die onder
houd gevra het dat ek sy party se adres
in die koerant moet plaas en daarby
vra vir befondsing. Hy was verras toe
'ek gelag het vir sy versoeke. '

"DieGroenesis 'n klomp ver-linkses
en ons wil niks met hulle te doen he
nie. Ons soek 'n Suid-Afrikaanse
oplossing vir 'n Suid-Afrikaanse
probleem," se hy.

geskoei op die lees van die gevreesde
Argentynse moordbendes, om vyande
van die regime uit te skakel.

In Februarie vanjaar het die Ameri
kaanse departement van buitelandse
sake in 'n verslag gese dat hy bewyse
het vir die bestaan van SUid-Afri
kaanse moordbendes. In Mei het die
Verenigde Volke vir 'n internasionale
kommissie gevra om die bendes te
ondersoek.

Vandeesweek se onthullings deur
Butana Almond Nofomela is die
duidelikste bewys tot dusver vir die
bestaan van die bendes. Nofomela,
wat tans in die dodeselle weens moord
sit, het gese hy was lid van 'n
moordbende wat die aktivis en
prokureur Griffiths Mxenge agt jaar
gelede vermoor het, Hy was betrokke '
by nog agt ander politieke moorde.

Die minsters van Wet en Orde en
Justisie, Adriaan Volk en Kobie
Coetzee. het fili Nofomela se
onthullings 'n kommissie van onder
soek aangestel om die aantygings te
ondersoek.

Die polisie self het onmiddellik
Nofomela se onthullings ontken. Genl
Herman Stadler, hoof vanopenbare
betrekkinge, se: "Ons neem kennis
van die bewerings en sal dit onder
soek Ek ontken dat polisie-moordben
des bestaan, maar as individue be

.trokke is, is dit heeltemal 'n ander
situasie." , ,

Nofomela is nie die eerste poli
sieman wat sulke bewerings maak :
nie. In 1988 het 'n gewese lid van die
ANC wat toe 'n polisieman geword
het, Bongani Jonas, in die Kaapstadse
Hooggeregshof getuig dat die polisie:
moordbendes uit gewese ANC-guer
rillas saamgestel het.

.Anton Steenkamp

CAREL WILLEM HENDRlK BOSHOFF, 61, voorsitter van die Afri
kaner- Volkswag, is op 9 November 1927 op Nylstroom in die Transvaal
gebore.' , ,

Hy was die tweede kind uit sy pa se tweede huwelik - hy het twaalf
broers en susters gehad - en het op 'n beesplaas in die Waterberg
grootgeword.

Boshoff het aan-dieUniversiteit van Pretoria in die teologie studeer,
waar hy in 1948 sy BA-graad behaal het en in 1951 die B Div-graad,
Terwyl hy sendingwerkvirdieNG Kerk in Soweto en Lebowa gedoen het,
het hy 'n MA-graad in 1960 behaal.

In 1967 is hy as lektor aan Tukkies se teologiese fakulteit aangestel, en
in 1968 het hy sy doktorsgraad behaal. Hy is later as professor in Sen-
dingwetenskap aangestel. ' .

In 1972 is Boshoffverkies tot voorsittervan die regse Suid-Afrikaanse
Buro vir Rasse-aangeleenthede (Sabra), In 1980 het hy vir dr Gerrit
Viljoen as voorsitter van die Afrikaner-Broederbond opgevolg, maar hy

, het drie jaar later uit die Broederbond, waarvan hy 30 jaar lank lid was,
bedank in teenstand tot die driekamer-parlement,

In 1984 was Boshoff en sy VIOU, Anna (Hendrik Verwoerd se dogter)
die stigtersvoorsitter en -ondervoorsitter van die Afrikaner-Volkswag
(AV), wat as ver-regse opposisie tot die FAK gestig is.

Strydom se politieke denke is erg bemvloed deur sy streng Afrikaner
agtergrond. JG Strijdom, Eerste Minister van 1954 tot 1958, was 'n
gereelde besoeker aan sy ouers se plaas in die Waterberg. Boshoff is ook ,
bemvloed deur sy skoonpa, HF Verwoerd.

Boshoffwas voorheen hoofleier van die Voortrekkers en hy is 'n lid van
die Vereniging van Oranjewerkers, wat hulle beywer vir 'n blanke
tuisland.

Hy is ook 'n lid van Dagbreek Trust, Perskor se beheerliggaam, en van
die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns.

Die egpaar woon in Pretoria en het twee dogters en vyf seuns .

Jacques Pauw

DIE verhaal rondom Suid-Afrika se
verrnoorde, ontvoerde en verdwene
anti-apartheidsaktiviste het van
deesweek 'n nuwe wending geneem
na die erkenning van 'n gewese vei
ligheidspolisiemandathy lid was van
'n polisiebende wat politieke sluip
moorde moes uitvoer,

Ondanks heftige ontkennings deur
die owerhede word daar nou al vir
jare vinger na die polisie gewys vir
hulle aandeel in politieke sluipmoorde.
Meer as 100 aktiviste is die afgelope
vyftien jaar vermoor - 47 van hulle
binne die landsgrense.

Oor die jare heen het leidrade wat
dui op die bestaan van geheimsinnige
polisie-moordbendes net te veel ria
vore gekom om toevallig te wees,
meen Mark Phillips, navorser van die
Instituut van Beleidstudies aan Wits.

Misdaad in Suid-Afrika het twee
gesigte: gewone kriminele misdaad
en polities-verbinde misdaad. Oor die
oplossing en suksessyfer van
eersgenoemde spo~die polisie graag:
hulle los tussen 50 en 89 persent van
die misdade op.

Politieke misdade is 'n ander sto
rie: die publiek hoor heeltemal te
dikwels: "Daar is min vordering en

. die ondersoek duur voort.' Inteen
deel, slegs een politieke sluipmoord
is die afgelope twaalf jaar opgelos.

Anti-apartheidsorganisasies aan
vaar lank reeds dat vermoorde lede se

moordenaars nie gevang en verdwene
aktiviste nie opgespoor gaan word
nie.

In die buiteland word Suid-Afrika
reeds jare daarvan beskuldig dat sy ,
polisiemag 'n spesiale eenheid het,

. _ '. i.,' _ ~ <' r .~ t \ ;
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VAKATURES

CONGRESS OF SOUTH AFRICAN
WRITERS (COSAW)

Stuur u aansoeke tesame met 'n CV, met besonderhede van
kwalifikasies en ondervinding, asook die name van twee .

, referente voor 7iNovember aan;
.: Die Nasionale Kobrdineerder

Posbus 421007
Fordsburg
2033

Nasionale Uitgewer-Kodrdineerder
Vereistes:
* 'n goeie kennis van komtemporere progressiewe Suid-Afri
kaanse skryfkuns
* vermoe om tydelike redakteurs, skeppende kunstenaars en
ontwerpkunstenaars te koordineer en te organiseer
* kennis en vermoe om kontrakte met skrywers en ander uitge-
wers te onderhandel . .
* kennis van die nasionale en internasionale boekbedryf
* kennis van outeursaandele en onderhandeling van toes tern
ming en regte namens outeurs
*vermoeom jaarlikse begrotings en finansiele verslae te ontwikkel
* vermoeom toepaslike advertensieveldtogte te organiseer
*rybewys
Die suksesvolle kandidaat sal in Johannesburg gebaseer wees,
maar daar sal verwag word dat hy / sy landwyd sal reis.

Nasionale Navorsingsamptenaar
·'n Geskikte gekwalifiseerde persoon waarvan verwag sal word
om navorsing te doen ocr die verskillende aspekte van die
produksie en verspreiding van Suid-Afrikaanse letterkunde in al -'
sy vorme, geskrewe en mondelings. Die inhoud en rigting van
die navorsing sal verband hou met die ontwikkelende behoeftes .
van COSAW in dieverskillende streke. •
Die suksesvolle kandidaat moet oor 'nrybewys beskik en sal in
dieWes-Kaapse (Athlone) kantore gesetel wees, maar daar sal'
van horrr/haar verwag word om landwyd te reis.

Nasionale Sekretaris/Administrateur
Die suksesvolle kandidaat sal verantwoordelik wees vir:
* tik/woordverwerking
* voorraadbeheer
* koordinering en verspreiding van publikasies
* opstel van debiet- en kredietkontrole en ander boekhoupligte
Aansoeker moet oor basiese rekenaarsvermoe beskik. Die pos is 
in Johannesburg gesetel.

·Nasionale Arbeidseenheid
Daar is.twee vakatures in die arbeidseenheid:
a) vir iemand om mondelingse en geskrewe publikasies van
werkers te dokumenteeren te publiseer

.' b) vir iernandom met die ontwikkeling van 'n werkersteater en
die opneem vantekste ens. te help.
Die Arbeidseenheid sal in Durban gesetel wees, maar daar sal
van die suksesvolle kandidate verwag word om landwyd te reis.
'n Rybewys en die vermoe om tenminste een Afrika-taal te praat,
is 'n voorvereiste.

Streekskoordineerder (Wes-Kaap)
Die streekskoordineerder sal verantwoordelik wees vir:
* die koordinering van COSAW-projekte in die Wes-Kaap
* die koordinering en administrasie van die kantoor
* leiding van die streekspan in COSAW-projekte'
*skakeling met die uitvoerende streekskomitee en ander streeks
en nasionalestrukture van COSAW

·*samewerking met ander progressiewe organisasies in die streek.
. Ondervinding in progressiewe organisasies,vera1in die veld van

kultuur en 'n vermoe om in 'n span te werk, sal tot jou voordeel
strek. . .'.

Ons benodig 'n volwasse, verantwoordelike persoon met inisia-

tief wat op 'n sensitiewe manier met mense kan skakel.

Streeksadministrateurs
Die administrateur sal verantwoordelik wees vir:
*boekhou
* tik/woordverwerking
* algemene ontvangswerk
* liassering .
* koordinering en verspreiding van publikasies
Ondervinding in organisasie, 'n belangstelling in letterkunde,
inisiatief en die verrnoe om onder druk te werk, sal tot .jou
voordeelstrek.
Administrateurs word benodig in die volgende streke:
Wes-Kaap, Oos-Kaap, Oranje-Vrystaat,

Streeks-publikasiebeamptes
Die posisie behels skakeling en -samewerking met streeks
COSAW-publikasie-komitees en redaksionele kollektiewe: die
uitgee van COSAW-publikasies en die organisering van oplei
dingswerkwinkels vir voornemende skrywers.
Die publikasiebeamptes moet dus oor 'n wye kennis van die
uitgewersbedryf beskik veral op die gebied van die skryfkuns,
redigering, ontwerp en lessenaaruitgewery.
Publikasiebeamptes word in die volgende streke benodig:
Natal en Transvaal

Veldwerkers
Die veldwerker sal verantwoordelik wees om voornemende en
gevestigde skrywers in plaaslike strukture te inkorporeer,
Die pos vereis: .
* 'n verbondenheid tot die ontwikkeling van 'n people's
letterkunde en progressiewe kultuur
* 'n geskiedenis van verbintenis met gemeenskapsorganisasies
ofvakbonde ,
* 'n dinamiese volwasse persoon wat sy/haar eie inisiatief kan
gebruik en goed met mense kan kommunikeer .
* oor die vermoe beskik om goed in 'n span te werk
* die vryheid om te reis en 'n rybewys .
* kreatiwiteit, die vermoe om verslae te skryf en die vermoe om
'n Afrika-taal te praat, is 'n voorvereiste.: .',
Veldwerkers word in die volgende streke benodig:
Oos-Kaap,Transvaal en Oranje-Vrystaat .

Bibliotekarisse
Die bibliotekaris sal verantwoordelik wees vir die koordinering
en instandhouding van die navorsingsentrum. ' . .' ' ... '
Die pos vereis: .
* dieselfde vereistes as die van die veldwerker sowel as." : , ",
* navorsingsentrum- enbiblioteekvaardighede .
* die vermoe om programme te ontwikkel wat lees sal aanmoedig
Bibliotekarisse word in die volgende streke verlang: ..
Oos-Kaap, Oranje Vrystaat en Natal
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'Hetdie kaalvoetvroue se

i, .

"kommuniste" uitgekryt word, moet die moed
van hul oortuiging he om die teenstand uit hul .
eie gemeenskap te verduur en dit as 'n geleent
heid vir bewusmaking te gebruik.

"Eendag sit ons by my boekklub en 'n Afri- 
kaanse vriendin 'Ira my wat Vroue vir Vrede
noueintlik doen," vertel Irma. "Toedink ek by
myself, my liewe mens, hier sit ons nou al
amper twee jaar lank e!ke week langs mekaar,
en jy weet nie eens wat ek doen nie!" .'

Die uiteinde was dat sy al vyftien vroue in
die boekklub genooi hetom die volgende week
saarn Alexandra toe te gaan om self te sien wat
aangaan. Net twee het opgedaag.

"En dan het 'n mens moreIe oortuiging
nodig om aan 'te hou 'leg."

Oor deelnarne aan die vredesoptog in Pre
toria het sy nooit getwyfel nie;se Irma. Binne
dieorganisasie was daar aanvanklik meningsver
skille, maar veral die swartvroue het daarop
gestaan dat dit 'n vreedsame metode van verset
was en hulle moes deelneem. Eindelik is''n
demokratiese besluit geneem om voort te gaan.

"Dis net ongelooflikdat die vroueselfs ver
bied is om 'n kerkdiens by te woon, selfs al is
net die optog verbied, en nie die kerkdiens nie.
Dit maak net niesin om die volle mag van die
polisie op 'n groep vroue wat vreedsaarn pro
testeer, los te laat nie.

"Dit het so 'n slegte indruk in die buiteland
geskep, en ons doel was nie om ons 1and in die.
skande te steek nie, maar bloot om onsse te
se."

Sy gee toe dat dit dalk 'n fout wasom nie
vooraf verlof te 'Ira om te marsjeer nie. "Ons
standpunt was dat dit 'n dernokratiesereg is, en
die staatspresidenten verkeerspolisie is weke
voor die tyd in kennis geste1. Maar daar was

.wel 'n herwaardering van die situasie." "
Irma het vroeer vanjaar saarn met 'n groep

vroue war deur Idasa genooi is, 'n vroue
afvaardiging van die ANC in Harare ontmoet,
. "Wat my .aangegryp het, is toe ons ons

moes voorstel aan die groep, en die ANc
vroue staan een vir een op en se: Ek is so-en
so, verbonde aan v.die ANC in Lusaka,
oorspronklik van Kimberley; Ek is so-en-so, ,

. - ANC-sending in Swede, oorspronklik van
Diepkloof in Soweto;:en ek besef, maar die

_mense is ons mense, nie een of ander vyand
van buite nie." -

Verskilleoor optrede het hulle welgehad.
"Geweld van aIle kante isvir my onaanvaar
baar. Die geweld van Umkhonto we Sizwe,
maar oOKvan die Suid-Afrikaanseregering.

"Ontkenning van regte kan ook geweld
wees. Dit veroorsaak ook lyding, dis iets wat
ons elke dag sien, maar blankes ervaarnie die
lyding van institusionele geweld nie."

Voordat ons by die kantoortjie op Bren
thUrstuitstap, val my oog op die wen-plakkaat
van die wedstryd vir skoolkinders wat VVV
gereel het: ':Ood bless Africa~ Guide herrul-..

'. ers;Guard her childrer:; ~dgive her peace.~·

IrmaXenopoulos (Foto:Afrapix)-

nageslagdan moed verloor?'
besef hoe moeilik dit is vir die swartvroue om
van Soweto in Sandton te kom, is iets waaraan
somrnige wit vroue nooit gedink het nie. Die
eerste maal is hulle ook gekonfronteer met die
lewe In 'n township, die stofstrate, volgepropte
huisies en besoedeling.'

. Vandag strek VVV se rol heelwat verder.
. Hulle vervul ook 'n rol as politieke drukgroep

wat veral in die blanke gemeenskap probeerom
'rnense bewus te maak van die gevolge van
apartheid.

"Dis so maklik om, soos die apies,jou oe en
ore toe te druk en niks verkeerd in die stelsel te
sien nie. Mense moet bewus gemaak word van
wat om hulle aan die gang is.

"Net deur saarn met swart vroue te wees,
. saam projekte aan te pak, het 'n nuwe erva
ringswereld vir my oopgemaak. As skole en
woonbuurte eers oopgestel word, dink ek dit sal
'n groot invloed he op die honderde goeie Chris
tenmense wat eenvoudig oningelig is oor die
gevolge van apartheid." .

Oor die Afrikanervrou se onbetrokkenheid
. het Irma vee1te Set

gestuur om hul kommer oor die regering se' :,' '''Wat het geword van die murg wat ons ver-
nantering van die gebeure uit te spreek. , ond~rstelis om in ons pype te he? Lyk my die

Die afvaardigirig het 'n vergadering by die vroue watkaalvoet oordie Drakensberge getrek
Millpark-hotel in Johannesburg gehou om terug het vir hul vryheid, se nageslag hetmoed verloor
te rapporteer, en meer as 200 vroue uit alle dele om vir die vryheid van Suid-Afrika te 'leg!
van die bevolking het opgedaag. Vroue vir "Tradisioneel het die Afrikanervrou sterk
Vrede is gebore. ' gestaan in die kerk, in die skool, in haar ge-

"Vir baie van die vroue was dit die eerste .meenskap. Miskien hetAfrikaners in die stad te
keer dat hulle mekaar as mense oor die materialisties geword. Dis net sovee! makliker
apartheidsgrense heen leer ken het," verte! Irma, ' om saam met jou vriendinne te sit en tee drink as
wat toe ook die cerste keer by 'n organisasie ! olit 'betrokke te raak in die breer gemeenskap.

. betrokke geraak het, . Dit lykmy soms die Afrikaner het sy oorspronklike
"Ditwas 'n ernosionelc crvaring, maar emosie rebelsheid verloor, nou dat hy in 'n magsposisie

was nie genoeg nie. Die probleem was hoe om is•." '
dit te verwesenlik."· '. Die ding van materialisme, herinner ek haar,
. Sedertdien het Vroue vir Vrede verskeie ,is juis ook die een groot punt. van kritiek- wat
projekte begin om beterverhoudinge te bou en' SOl1Js,~e.~~VVV geopper word - die beeld van 'n
wedersydse vertroue te bewerkstellig, Dit het klornp ryk vroue van die welgestelde noordelike
begin met sosiale byeenkoniste, en vandag reel voorstede van Johannesburg wat hul skuldkom-
hulle kookdemonstrasies,. naaldwerkklasse, . pleks wil verwerk. " ..
besoeke aan ingeperktes -en besprekings oor '<. "Oris skryfnie tjeks uitnie, ons doen iets,"is"
politieke aangeleenthede. Verteenwoordigers lima: 'se'onmiddellike verweer. --
van VVV het al afgevaardigdes van die ANC in . "Juis die vroue vir wie dit so maklik sou wees
Lusaka en Harare ontrnoet, en die organisasie om hulle af te sluit agter hufhoi mure, gaan in
het besluit om deel te neem aan di~ vredesoptog die townships in; staan en kook daar saam op die
in Pretoria.. , '.'. Primus-stofies. Miskien voel hulle dubbeld so

"Net die sosiaie bymekaarkom in die begin' 11 ',~iruldlg 'as hulle weer by die huis kom, ja, maar
was uiters nodig, net sodat mense mekaar kon .hulle sit nienet en kritiseer uithulJe leunstoele
leer ken en die aanvanklike wantroue afbreek, . uit nie en hulle maak ook nie hul oe toe vir die
Apartheid het so goed gewerk dat vroue mekaar gevolge van apartheidswetgewing nie."
regtig nie gekeri het nie, Die swartvroue wat in VVV betrokke is, gee'

"Ek onthou nog toe ons die eerste keer in . sy toe, is gematig eerder asradikaaJ. Die kritiek
Lenasia bymekaargekom, en almal so styf teen kapitalisme is dus nie so vurig soos, se
rondgesit het. Die Indiervroue het ons geleer. maar, in die vakbondbeweging nie.· .
om kerrie te maak, die Afrikanervroue het hul ' Nietemin kry die swart vroue teenstand uit
beste melktertresepte uitgehaal, en kort voor':; hul eie gemeenskap, maar hul standpunt is dat.
lankhet ons land en sand gesels! Vandag is baie 'dit waarde het om saam met blankevroue, kapi"
van ons ou vriendinne." . taliste of nie,'n gedeelde toekoms uitte werk. '

Die sosiale byeenkomste het baie gedoen .Ook die blanke vroue, wat van die ander kant ..
om wedersydse begrip te kweek. "Selfs om te af (ironies genoeg) s'oms as "radlkale" of selfs

Irma Xenopoulos, die mede
voorsitter van Vroue vir

Vrede, is 'n paar weke gelede
deur die polisie verjaag toe

sy saam met duisende ander
vroue na die Uniegebou wou

.marsjeer. Tog is die
Afrikanervrou hoegenaamd

nle radikaal nie - net
bekommerd oor 'n

vreedsame, regverdige
toekoms vir Suid-Afrika.

ANTON STEENKAMP het met
haargesels

'N MENS is half verbaas as jy lima Xe
nopoulosontmoet, enjy vinduitsy isAfri
kaanssprekend - metso 'n van!

Irma, ofte weI Smartina Mara Johanna du
Toit, het haar ouma se naam gekry. Haar ouma
is so gedoop omdat haar pa tydens die Anglo
Boereoorlog na Ceylon verban is en baie smart
daarverduur het. Envolgens Afrikaner-tradisie
moes Irma/Srnartina, die eerste dogter, haar
ouma se name kry.

Dit was 'n lang pad van Vereeniging, waar sy
gebore is,en Germiston,waarsyaan die Hoerskool
Vryburger gematrikuleer het, tot by 'n spoghuis
in Sandton en die mede-voorsitterskap, saarn
met Alina Monyokoseli, van Vroue vir Vrede.

Irma het nie in 'n "politieke" huis grootge
word nie .. Hoewel haar ouers waarskynlik die
N asionale Party by die stembus ondersteun het,
het hulle nooit rassisties opgetree nie en almal
menswaardig behandel.

Na skool het Irma by die Universiteit van
Pretoria vir 'n BA-graad (Afrikaans en Duits)
ingeskryf, maar sy is halfpad deur getroud en
het opgeskop. .

Sy en haar man het in Boksburg gewoon, en
Irma het in Johannesburg in die inkoop-afde
ling van 'n klerefabriek gewerk.

"Dit was toevallig so dat my beste vriendin
by die fabriek 'n bruinvrou was, maar dithet
geen politieke betekenis gehad nie. Gail het in
Reigerpark gebly en ek in Boksburg, en ek het .
dikwels na werk saam met haar en haar man 'n
geleentheid huis toe gekry."

Intussen is 'n dogter gebore en Irmahet by
diehuisgeblyomkindgroottemaak.Syenhaar
man het geskei, en sy is weer getroud met Taki
Xenopoulos - "en "n kitsgesin van nog vier
kinders bygekry!"

Die draaipuntin Irmaselewe was die Soweto
onluste van 1976. "Toe het ek begin dink:
Hoekom gebeur dit? Wat is die mense se griewe?
Dis waar my politieke bewussyn begin groei
het."

Dit was ook die ontstaansjaar van Vroue vir
Vrede. Die twee stigters, Cecile Cilliers en
Bridget Oppenheimer, is ook aangegryp deur
die skole-onrus en wou iets doen om. beter
begrip tusse~swart en wit vroue te bewerkstel
lig om vir hul kinders 'n vreedsame toekoms te
probeerverseker. ,

'n Groepie bekommerde vroue het op 4 Sep
tember 1976 by Brenthurst, die Oppenheimer
woning, vergader en 'n afvaardiging na die
destydse minister van Justisie, Jimmy Kruger,

BESONDERSE EETGEREI·
EETSTELLE, KERRI ESTELLE, TEE-ENKOFFI ESTELLE,

BORDE,OONDSKOTTELS, SOPBAKKE, ENS IN VYF'
,PRAGTIGE KLEURE., " ' ,

Veilig vir oon9,mi,krogolf en Qpwasmasjien.
Beskikbaar by:meer as 300 winkels·landwyd.

VIR NAVRAE, BEL (011)786-1050
VIR.JO·U,NAASTE WINKEL
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voorbeeld gestel, omdat die reg as 'n regstelsel op die bevolking sal afdwing,
instrument van onderdrukking mis- miskien selfs met dieselfde onder-
bruik is. Elders in Afrikahet onafhank-' drukkende veiligheids- en ander
likheid nie gelei tot 'n opbloei van die wetgewing wat nou geld nie.
beskerming van politieke en burger- Al die sprekers het daarop gewys
regte nie. ' dat tradisionele individuele burger-

"Daar is, helaas, 'n groot mate van· regte in 'n Menseregte-handves :ver
realisme nodig wanneer ons oor die . skans sal moet word, maar dat die
regsorde in 'n post-apartheid Suid- staat ook aktief sal moet ingryp om
Afrika praat. Maar 'n mens-gesen- die historiese wanbalans in die ver-
treerde regsorde bly 'n ideaal om na te deling van welvaart en grond reg te
streef." stel.

Dlamini voorsien dat die Romeins- Olivier, voorsitter van die Suid-
Hollandse regsorde in 'n nuwe bede- Afrikaanse Regskommissie, het
ling nie vervang sal word nie, maar minstens 60 apartlieidswette gelys
uitgebou sal word om individuele regte _ wat geskrap sal moet word voordat 'n'
te beskerm en die weg voor te berei nuwe, regverdige regsorde op die
vir die verskansing en ontwikkeling gesonde grondslag vandie Romeins-,
van sosio-ekonomiese regte, Hollandse Reg gebou kan word. .

Tiego Moseneke, 'n regsklerk en Prof John Dugard van Wits, wat
voormalige voorsitter van Wits se uit 'n suiwer liberale oogpunt ge-
Black Students' Society, het in die- argumenteerenhom uitgespreekhet
selfde bespreking gese die positiewe teen die gevaar van 'n nuwe, linkse
elemente van inheemse tradisionele onverdraagsaamheid wat die regse
reg behoort ook in die regsorde inge- , onverdraagsaamheidvandiehuidige
bou te word. regering kan vervang, het later in die

Die regbank sal rneer verteenwoor- dag konsensus bereik met Dullah
digend moet wees om legitimeit onder Omar, prokureur en vise-president
die bree bevolking te kry - "op die van die UDF in Kaapland.
oomblik bestaan dit, op een uitson- Hoewel Omar uit 'n sosiaal-de-
dering na, uit bejaarde wit mans." mokratiese perspektief argumenteer,

Regter Pierre Olivier en adv Arthur was hy en Dugard dit eens dat die
Chaskalson was dit met die twee verskansing van individuele regte in
sprekers eens dat 'n nuwe bedeling in 'n toekomstige orde onontbeerlik is,
Suid-Afrika waarskynlik deuronder- en dat selfs 'n verteenwoordigende,
handelingtot stand gaan kom, en nie demokraties-verkose regering se
deur 'n gewelddadige revolusie nie. magte teenoor die landsburger deur

Oit sal hopelik beieken dat die 'n toetsingsreg van die howe beperk •
nuwe heersers nie bloot 'n nuwe moet word.

noodwendig 'n nuwe regstelsel im
pliseer.

Aan die ander kant sal 'n groot
dee! van die regsproses onveranderd
voortgaan, selfs binne 'n nuwe orde.
Die dag na die geboorte van 'n post
apartheid Suid-Afrika, sal mense nog
steeds verlief raak, trou, ongelukke' ,
maak, oor pryse en werksomstan
dighede stry en sake doen,en
regsgeleerdes sal nog steeds sulke
alledaagse sake moet hanteer. '

B aie gesprekke, binne en buite die
landsgrense, is die afgelope jare oor
die reg in 'n veranderende samele
wing gevoer, maar die Pretoria-kongres
het die fokus verskuif na 'n nuwe
regsbenadering in 'n toekomstige, post
apartheid enhopelik nie-rassige en
demokratiese Suid-Afrika, het Van
der Westhuizen gese.

Die legitimiteitskrisis van die
huidige regstelsel het herhaaldelik in
die loop van die kongres opgeduik,
en profVan derWesthuizen het reeds
by die opening daarna verwys: "Die
feit is datbaie Suid-Afrikaners nie
ons huidige regstelsel aanvaar en
vertrou nie, omdat hulle dit onder
meer- c beskou as vreemde, >

"witmansreg" en 'n instrument van
verdrukking in die hande van die

" heersers van dieapartheidstaat. '
As 'n mens dan vorentoe kyk na 'n

apartheidsvrye samelewing, wil 'n
mens aanvaar datedie regering ten'
minste 'n'redelike graad van legiti-

IS Justitia 'n Afrikaan? wou prof
Johann van der Westhuizen, mede
direkteur van die Sentrum vir Menser
egtestudies aan die Universiteit van
Pretoria, by die opening van die
kong res oor 'n nuwe regsbenadering
weet. Hy het verwys na die skildery
wat Braam Kruger vir die kongres
geskilder is.

Die ou, klassieke beeld van Justi
tia, die beliggaming van geregtigheid,
word deur Kruger as 'n swartvrou
uitgebeeld om haar duidelik binne 'n
Afrika-, en in besonder binne 'n Suid
Afrikaanse konteks, te plaas.

Nietemin behou sy die klassieke
simbole van geregtigheid, soos die
skaal en die swaard. Haar een voet is
op 'n rnilitere helm geplaas, en onder
haar voete is ook'n rugbybal, geld,
vrugte en 'n televisiestel sigbaar.

In die idilliese, Westerse agter
grond, sien 'n mens beelde van 'n
brandende township, 'n Casspir, mense
wat na iemand in die water skiet, en
eenkant loer 'n wit wolf uit.

MoetJustitianoodwendig,alis sy,
swart, in klassieke sirnbole ingeklee
wees, of is daar iewers in Afrika 'n
geheel en alverskillende Justitia teen
woordig? het Van der Westhuizen
gevra.

Volgens hom aanvaar almal teen
die tyd dat verandering in Suid-Af
rika noodsaaklik is en reeds begin
plaasvind, maarwat almal nie altyd
besef me, is dat 'n nuwe Suid-Afrika

'A"f' ik 'f"" ?rucaan,

, , miteit sal M;maar dit:betekennie

I ', J "''', 'titi .; ':',' ' , noodwendigd~tdie,reE;stel~el,werklikS :.,', U'S' I' 'I'a:"" D' ",demokflitiesenregverdigsidweesen
',,' , ' :':, ' ' , ',',' ,"',V '~: ", , "datslabiliteit.vredeenvoorspoedvir

, almal gewaarboirg sal wees nie. '
Teen die agtergrond van histo

riese ongelykhede sal 'n nuwe regstelsel
moet voorsiening maak virherverde
ling, korrektiewe aksie en rekon
struksie,

'n Toekomstige regstelsel wat die
behoeftes van Suid-Afrikaners
aanspreek, moet gebou word, en
bespreking is nodig om 'n mense
regtekultuurin Suid-Afrika te vestig,
het Van der Westhuizen gese, '

Onder die wye reeks onderwerpe
wat op die kongres bespreek is, was
die Regskommissie se verslag oor
mense- en groepsregte, die ANC se
grondwetlike riglyne, die erodering
van die liberale aard van die Romeins
Hollandse Reg deur wetgewing, die
rol van die howe, die verhouding
tussen staat en onderdaan, herverde
ling, arbeidsverhoudinge en vryheid
van spraak. ' •

. Die sentrale temas was die soeke
, na 'n balans tussen meerderheidsreger

ing en minderheidsbeskerming en die
bou van 'n demokratiese mense
regtekultuur.

"Mag alles wat op hierdie kongres
gese is, of ons nou saamstem.of nie,
bydra tot die bou van 'n demokratiese
en trotse Suid-Afrika,' het Van der
Westhuizen dit saamgevat.

"Ek is een van daardie mense-wat
glo dat vryheid, gelykheid, demokra
sie en geregtigheid nieskielik op jou
afkom en dan vir altyd daar bly nie.
Jy moet elke dag vir die ideale werk
en stry, en dit altydjaloers bewaar en,
beskerm.

"As ek die laaste paragraaf van
, die Vryheidsmanifes lees, waar staan
'...vir hierdie vryhede sal ons veg, sy ,
aan sy, so lank ons lewe, totdat ons '
ons vryheid gewen het,' wil ek soms,

, byvoeg: I ...en Vir ewig daama'.", '

Dlamini se droom van 'n nuwe orde
IN die Afrika-kultuur, se profCharles

, Dlamini van die UniversiteitvanZoe
loeland, is daar 'n geloof dat 'n droom
wat aanhoudend terugkeer, uiteinde
lik waar word.

Die verwagting wat hy van 'n
toekomstige regsbenadering koester,
is 'n droom van verskanste burger- '
regte in 'n demokratiese samelewing.
Maar die' droom gaan nie sommer
bewaarheid word so gou soos apart
heid afgeskaf word nie; dis 'n ideaal
waarna voortdurend gestreef moet
word.

In 'n bespreking oor die populere
verwagtings van 'n nuwe regsbena
dering, het Dlamini verwys na die
VSA, wat vandag as 'n model van de
mokrasie beskou word.

"Maar die leerstelling van afson- .
derlike maar gelyke geriewe is in ons
leeftyd eers verwerp deur die Ameri
kaanse Hooggeregshof," se hy. "En
dit het gebeur omdat iemand in die
Verenigde State ook 'n droom gehad
het, en bereid was om daarvoor te
veg. "Soms word mense verwerp en
gehaat omdat hulle droom; Josef is
selfs deur sy broers verkoop, nadat
hulle hom eers wou doodmaak.

Dlamini haal vir Audrey Blignaut
in "Die Plesierboom" aan, waar sy
droom oor verskillende borne wat sy
vir verskillende mense plant.

"As ons 'n nuwe regsorde bou, is
ons soos tuiniers wat 'n boom plant 
hy moet voortdurend natgeg06i en
versorg word."

Apartheid het vir ons 'n slegte

FOKUS OPREGSKONGRES; t 'qC ;, ' ,

"n Kongresrnet die tema "n NuweRegsbenaderingvir'n ,,',
" Toekomstige Suid-Afrika" is dleafgelop~w.e~kdel.itdie,;,::
, SentrtJmvirMen~eregtestudiesaandie'Universiteit 'Ian _.

Pretoriaaangebied, ANTON STEENKAMP het dh':
bygewoon

Herverdeling van .rykdom

is noJ.ig in 'n nuwe SA

Werk noli reedsaan arbeidswet

Anna Mongale as Justitia, die skildery wat deur Braam Kruger vir
die regskongres In Pretoria geskilder is '"

DIE herverdeling van rykdom in 'n toekomstige Suid-Afrika het, telkens fer
sprake gekom tydens die kongres oor 'n nuwe regsbenadering.

Prof Dennis Davis van die Universiteit van Kaapstad en Khanya Motshadi
van die Universiteitvan die Witwatersrandhet beidedaarop gewys dat die nuwe
Suid-Afrikaanse regering veral aanvanklik sal moet ingryp om die historiese
ongelyke verdeling van grond en welvaart teen te werk.

Volgens Davis is die verdeling van grond en geld in Suid-Afrika, waar'n
handjievol blankes die oorgrotemeerderheid besit.meerverwronge as op enige
ander plek in die wereld. "

Dit beteken nie dat 'n toekomstige regering sommer net die rykes se grond
moet vat en dit vir die armes gee nie. Verskeie metodes van herverdeling
bestaan nou reeds, waarvan belasting maar een is. ,

Wat grond betref, kan ditnie bloot gekonfiskeer word nie, maar in die geval
van afwesige grondbesitters ofboere wat 'n hele klomp onbewerkte plase besit,
kan onteiening teen redelike vergoeding dalk oorweeg word.

Davis hetverwys na Zimbabwe, waarkleinboere sedertonafhanklikheid jaar
vir jaar meer produktief is as die groot grondbaronne, as 'n bewys dat die
produktiwiteit nie hoef te daal wanneer herverdeling plaasvind nie.

Dullah Omar, prokureur en vise-president van die UDFin Kaapland, het aan
'n vraagsteller verduidelik dat die konfiskering van private eiendom nie ter '
sprake is nie, maar dat die uitbuiting van werkers deur monopolie-kapitalistiese
ondernemings aangespreek sal moet word.

WERKERSREGTEsalvoldoendeerkenning moet geniet in arbeidswetgewing
in 'n post-apartheid Suid-Afrika, het Donsie Khumalo, Noord-Transvaalse

.streeksekretaris van Cosatu, in 'n bespreking oor die arbeidsreg gese,
Khumalo het gese werkers het spesifieke eise wat aandag moet geniet,

waaronder die reg om te werk, die reg om te staak, werkloosheidsversekering,
kraamvoordele, 'n verpligte minimurnloon op nywerheidsvlak en die afskaffing
van diskriminerende maatreels,

Arbeidsregprokureur Halton Cheadle en Reagan Jacobus, navorsingsbeampte
aan die Sentrum vir Toegepaste Regstudies se arbeidseenheid, het met Khu
malo saamgestem dat plaas- en huiswerkers dringend beskerming onder'
arbeidswetgewing nodig het en dat 'n toekomstige regering minder ingrypend
moet inmeng in die bedingingsproses tussen werkgewersen werknemers.

, Die drie sprekers het erken dat die reg om te werk nie afdwingbaar is nie,
maar 'n doel om na te streef. Khumalo het voorgestel dat belasting in 'n
sosialistiese stelsel of 'n gemengde ekonomie vir werkskepping aangewend
word, eerder as groot militere uitgawes, soos tans die geval is.

Cheadle het in antwoord op 'n vraag verduidelik dat die reg om te staak in
enige stelsel beperk word. Gewoonlik bepaal wetgewing dat 'n staking net as
laaste. uitweg aangewend kan word as die proses van kollektiewe bedinging
uitgeput is, en dat dit net geld vir 'n werklike dispuut op die vlak van die
betrokke nywerheid.

. Arbeidshervorming kan riie wag tot na bevryding nie, het Jacobus gese; Die
Wet op Arbeidsverhoudinge moet nou reeds verander word, en die samespre
kings tussen die werkgewersorganisasie Saccola en die vakbondbewegings
Cosatu en Nactu is 'n bemoedigende stap in die ,rigting:

,
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Kralewerk, mandjies, hout '
en Instrumente

.-
ons koopvandie oorspronklike bronne en kan bewys dat ailestukkeoutentiek is

_ .....
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ADVERTENSIE

Ly lank my volk.
En anthon: Nattes
doen dit in groepe

(Geplaas deur Max du Preez van Dulm
sulgproduksies, Breestraat 153, Johan
nesburg)

aan dieander kant sodat elke mind~rheid
en/of meerderheidsgroep sy eie eiland kan
beset, met die bleeksteswat natuurlik die
eerste keuse kry. Maar nou het syverken
ners, 'n elite-eenheid genaamd die Bond
van Broeders, in 'n geheime verslag laat
weet daar is g'n stuk eilande .aan die ander
kant nle. Net een haaie-vlakte, en dit nog

" sonder kampe en doringdrade•
Nou begin ons Moses wonder ofhy nie net

anderkant die see 'n skerp draai na regs kan
. vat en dan op 'n klomp eilande kan afkom

Die. '
En al meer begin vansyhoofmanne, veral

die met die helms op, sedis miskien nie so
'n sleg bier waar ons nou is nle. Hoekom
deur die see neuk as alles so goed onder,
beheer is bier? mer is boonop nog plesangs

, in ons repubUek ook!
, Moses stem eintlik in sy hart met hulle

saam, en hy is boonop bang vir al die helms.
Maar intussen word die gemurmereerdery
onder die meerderheidsgroepe en selfs hier
"en daar onder die minderheisgroepe al erger,
en netnou spring hulle oor die drade en as
'n mens weer sien, kanjy Die meer die meer
derheidsgroepe van die minderheidsgroepe
of die minderheidsgroepe van die minder ·
heidsgroepe ofdie meerderheidsgroepe van
die meerderheldsgroepe van mekaar onder
skei Die, en andersom.

Maar, verseker Moses ons, daar is geen
rede tot paDiek nle, Solank die blekes die
mannabeheer en die helms nog aan sykant
is, sal hy geen draadspringery toelaat nie.

En niemand mag naby die see kom voor
hy Die die water oopgekloof het Die.

Intussen kan die minderheidsgroepe en
die meerderbeldsgroepe solank oefen om
''Viva Moses!" te skreeu om hulle mee beslg
te hou. .' '.

Dit word egter Die in die belang van die
veiligheid van die woestyn geag om "Gaan
op, Kaalkop!" ult te roep Die•

derhetdsgroepe en die meerderheidsgroepe
saam deurstap, vra een vanhulle Ielers,

Maar daar is· genoegsame vertroulfke
getulenisdat di~ leier efntlfk nie hulleier is
Die, maar net 'n bitterbek wat ult die bulte
land betaal word. Gelukkig is die kanse goed
dat di~ mannetjie binnekort spoorloos gaan
verdwyn.

'n Ander probleem is dat een van Moses se
hoofmanne oor honderd, ene Barend die Wel
varende, sO met die manna gemors het dat
daar nou te min is vir die mense, en nou
murmureerhulle, Hulle se glo van Barend se
mede-hoofmanne sit met hulle sakke vol
manna geprop terwyl die minderhelds- en/of
meerderheidsgroepe Die genoeg het nie. Veral
Die die meerderheidsgroepe nle, hoewel die
minderheidsgroepe net so hard kIa. Maar
nlernand is mos ooit tevrede nle, Die eintUke
rede is dat die manna-toevoer uit die bulte
land afgesny is, en dat di~manna wat daar nog
is, gebrulk moet word om die mlnder
heidsgroepe teen die meerderheisgroepe te
beskerm. .

Nog is dit het einde niet van Ons Moses se
hoofpyne. .

Sy grootste kopseer is dat hy nie die vaag
ste benul het waarheen om die minderheids
en/ofmeerderhefdsgroepe te vat as hulle nou
eers deur die see is nie.

Hy het altyd gehoop daar is 'n reeks eilande

Sterk sy hande.
Die oomblik wat hy

die woestyn kry,
lei hy ODS daaruit

Die nuwe hoofleier van die Nasionale Party
en Staatspresident van die Plesangrepu
bliek van Suld-Afrlka, 51Edele Groot Grand
boon (nee Vaalseun), het nou die mantel
van Moses om hom gehang.

Hy is die Nuwe Moses wat ons repu
bUekie .ult die woestyn gaan lei nadat die

. vorige Moses ons na die Wildemis gelei het,
waar hy toe sommer afgetree het,
. Die Aaronin ons Nuwe Moses se lewe wat

. sy hande omhoog moet hou, is ons dierbare
eerste dame, ook bekend as Madam de
Klerk. Om'haar taakte vergemaklik, sal sy
elke dag 'n ander ultrusting van Chris
Levin dra. Sy sal ongelukkig Die Saterdae
diens doen nle, want dan doen sy inkopies.

Die Nuwe Moses se taak word alte maklik
deur die binnelandse en/of buitelandse
vyande van ons repubUek, die mlddel-regses,
regses, ver-regses, linkses,. kommuniste,
sosialiste, boere-rockers, agitators - om
maar net 'n paar te noem - onderskat.

Terwyl hy moet probeer om die see oop
te kloof sodat sy mense kan deurstap,
moet hy terselfdertyd die hele woestyn
rondhardloop om die grensdrade in stand
te hou wat daargestel is om die verskillende
minderheidsgroepe van mekaar af weg te
hou, die meerderheldsgroepe uitmekaar te
hou, die minderheidsgroepe van die meer
derheidsgroepe afweg te hou, die meerder
heldsgroepe van die minderheidsgroepe te
skei, en boonop te sorg dat di~ lede van die
minderheidsgroepe en/of meerder
heidsgroepe wat nie meer in hul onder
skeie meerderheidsgroepe en/of mlnder
heidsgroepe wil wees Die, die reg mag he
om'n eie minderheidsgroep te stig. Of 'n
meerderheldsgroep,

'n Kemprobleem waarvoor Ons Moses
wyle Oubaas Salomo se kIeed gaan leen, is
om met al hierdie probleemgroepe en mense
en ander goggas te onderhandel oor wie

.'eerste droogvoets deur die see moet stap,
.Die voorstel op die tafel is dat die bleekstes

'eerste moet stap en dat daar dan volgens
skakering al donkerder gegaan sal word tot
die heel swartes. Die probleem is egter dat
dit alles nie in een dag gedoen kan word
Die, en as dit eers aand is kan 'n mens nie
die heel swart meerderheids- en/of min
derheidsgroepe raaksien Die. En ons almal
weet jy kan di~ soort net vertrou sover jy
hulle kan slen.

Boonop is die donkerder meerderheids-
, en/of minderheidsgroepe nie heeltemal'

tewede daarmee om laaste deur te stap
Die. Teen di~ tyd is die pad al s6 stofgetrap
dat dit heeltemal onaangenaamsal wees,
enwat is daarmee verkeerd as al die min-
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Walter en Albertina Sisulu saam met aatsbiskop Desmond Tutu. Walter Sisult
het onmiddellik na sy vrylating die ANC se voorwaardes vir onderhandeling

herhaal (Foto: Steve Hilton-Barber - Afrap/x)

die einddoel
bevryding wel

(''1 dat hulle hulself nog altyd tot 'n vreedsame
<>I'l4.i:J.g verbind het,

Vie ANC-standpunt is dat o-e omvang van
onaerdrukking in Suid-Afrika nog me genocgsaam
verander het vir die ANC om sy beleid van 'n
gewapende stryd te hersien nie.

Inteendeel, daar word in die cpenbaar gepraat
, van 'n "verskerping van die stryd'l om die De

Klerk-regering na vinniger strategiese verande
ringe te dwing om vrye politieke assosiasie te
bewerkstellig. .

Die standpunt rondom klimaatskepping vorm
tans die twee pole.

Wat die versetfront betref, is die vrylating van
agt bejaarde politieke leiers nie genoeg om rnoont
like toegewings te oorweeg nie,

Die onvoorwaardelike vrylating van die ANC
leier Nelson Mandela en aIle ander politieke
gevangenes en aangehoudenes, die wettiging van
politieke organisasies wat teen apartheid stry en
die opheffmg van die noodtoestand word as onrnid
dellike onverhandelbares gestel. Die afskaffing

, van die doodstraf, die onttrekking van veiligheids
rnagte uit die townships en die opheffing van
apartheidswetgewing maak ook deel uit van die
vooropgestelde klimaatskeppingspakket.

Binne die bree demokratiese beweging is die
standpunt duidelik dat Mandela se vrylating nie as
die enigste sleutel tot die onderhandelingsproses
beskou kan 'word nie. '

'n Vrygelate Mandela kan nie as die teenpres
tasie vir die huidige omvattende eise beskou word
nie. -

Bogenoemde eise geniet steun in die opsig dat .
dit die politieke proses in so 'n mate sal bevry dat
aIle Suid-Afrikaners op 'n demokratiese wyse aan
die skikkingsproses kan deelneem.

Die konflik rondom die eise en teeneise oor die
afswering van gewelcl versterk egter die huidige
skaakmat.

Die ANCse standpunt oor kiimaatskepping vir
onderhandeling om 'n ten vol1p. demokratiese en
"verteenwoordigende " proses op dreef te kry,
word duidelik in die OEA-dokument uiteengesit.

Die deelname van werklike err verkose IF,: .
deur aIle Suid-Afrikaners is 'n c;werhandelbare
voorvereiste ten opsigte van "ware" onderhande
ling, lui die dokurnent.

~, t •

-

Elsabe Wessels

DIEbree Suid-Afrikaanse politiek se mantra vir
onderhandeling: vrylaat, wenig en ophef, gaan
oor die volgende maande met nuwe intensiteit
weerklink.

Die onvoorwaardelike vrylating van sewe
ANC-Ieiers, die intemasionale steun wat die
ANC se Harare-verklaring besig is om te wen en
die Cosatu/UDF-alliansie se verskerpte binne
landse versetveldtog het 'n nuwe gistingsproses
in die onderhandelingspolitiek aan die gang
gesit. '
. Daar is alom 'n duidelike besefdat oorwin
ning nie net by die onderhandeltafel behaal kan
word nie, maar dat die inisiatief in die voorbereid
ingvandie tafel 'n deurslaggewende rol sal speel
in die bedinging van die finale skikplan.

Dat die woord onderhandeling tans die sleu
telposisie in die politieke woordeskat van links
en regs van die politieke spekstrum inneem, dui
reeds op 'n gewilligheid om 'n vreedsame poli
tieke skikking in Suid-Afrika te vind, se bronne
binnedie bree demokratiese beweging.

Daar word egter skerp gewaarsku dat onder
handeling sonder die versekering van duidelike

, onderhandelde winste nooit 'n opsie sal wees
nie.

Aan beide regeringskant en die gesamentlike
versetfront is die uitdaging nou om die beste
onderhandelingsposisie te bekom, deur die ini
siatief te behou in die aanloop tot die skep van 'n
geskikte klirnaat vir die eers.te stappe tot onder
handeling.

Die veteraan ANC-leier, Walter Sisulu, het
op die eerste dag van sy vrylating die reeds
bekende eise van die ANC en die bree demokra
tiese beweging herhaal toe hy sonder meer die
vrylating van mede ANC-Ieier Nelson Mandela
en ander politieke gevangenes, die wettiging
van die ANC en vrye politieke assosiasie as
noodsaaklik vir onderhandeling bepleit het.

Wat onderhandeling werklik beteken, is geen
uitgemaakte saak nie. Dit is nie 'n einddoel op
sigself nie, s~ politieke leiers binne die bree
demokratiese beweging.

Die gedagte dat ongekwalifiseerde onder
handeling ook verskillende vorme kan aanneem
en by tye verskillende dinge kan beteken, blyk
ook duidelik.

Maar dat die verenigde versetfront onderhan
deling as 'n deel van 'n proses in, die stryd om

, , bewindsoomame beskou, lei geen twyfel nie.
Daar word aanvaar dat onderhandeling 'n

gee-en-neem-situasie vereis, wat nooit 'n alge
hele wenner of verloorder oplewer nie. Daarom
dat die voorspel tot die onderhandeling, of die
klirnaatskepping vir gesprek, een van die be-

'. lang-rikste fases in die ontknopingsproses is, se
waarnemers.

Op die oomblik is die fokus van onderhande
" lingop'n politieke skikking.Dit kan 'n trapsgewyse
, oorgang of 'n omvattende en algehele oplossing

tot magsoorname bied, se leidende aktiviste.
Daar is 'n deeglike bewussyn dat onderhan

, deling nie die diepliggende kontradiksies tussen
, die bedingende partye verwyder nie en daarom

is dit noodsaaklik dat moontlike areas van ooreen
stemming en kompromie ontgin word.

Vir die versetfront is dit belangrik dat onder
handeling nie as oorgawe beskou word nie, en
datditnielykofhullena 'nonderhandelingsitua
sie gedwing word op swakker terme as wat hulle
vooraf gepropageer het nie, se waamemers.

-Met die aanvaarding van die Harare-verkla
ring - waarin die ANC se eise vir 'n onderhan
delde skikking uiteengesit word - deur die front
linie state, die Organisasie vir Eenheid in Afri
ka, die Onverbonde lande en die Statebonds
lande, het die ANC belangrike intemasionale
.steun vir sy posisie gewen.

Afrika, Amerika, Brittanje, Europa en die.
Sowjet-Unie kyk nouna die NP-regering om die

. knoop los te wikkel.
Vanuit dieselfde oorde word egter toene

mende druk op die ANC geplaas om sy posisie ,
oor 'n militere stryd te hersien.

Die vrylating van die ANC-Ieiers en staatspre
sident FW De Klerk se verklaarde beleid dat
fundamentele politieke verandering voor die
deur Ie, het die NP-regering se bedingingsposi
sie egter aansienlik verbeter. Die belangrike
steun wat hy vanuit Brittanje en Amerika geniet
versterk ook sy posisie.

De Klerk se stelling dat die regering nie die
afswering van die militere stryd van dieANC eis
voordat daar tot onderhandeling oorgegaan word
nie, maar slegs 'n verbintenis tot 'n vreedsame
skikking vra, word egter met wantroue bejeen.

Die ANC-posisie, gesteun deur die bree de
mokratiese beweging, is dat daar slegsvan 'n
bilaterale afswering van geweld gepraat kan
word. ' '

Ondanks die lae intensiteitvan sy gewapende
stryd, hou die ANC egter voet by stnk dat hul
gedwing is om tot 'n militere posisie oor te gaan
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-inti em. Daarom is daar sekere dinge wat elke
groep beste kan doen vir sy eiemense. Onderwys
is bo-aan hierdie lys.

"Dit sou dus sin maak.jer wille daarvan om
aIle groepe en individue gelukkig te hou, om aan
elke groep die reg en middele te gee om sekere
sake vir sy eie mense te behartig..

"In die DP se voorgestelde stelsel sou dit
miskien jou reg wees om jou kind na 'n Afri
kaanse skool te stuur. Maar omdat die beheer oor
daardie skole in diehande van 'n ongedefinieerde
meerderheid sal wees, kanjy maklik vind dat jou
kind people's education ontvang. Dit is vir ons
onaanvaarbaar,' se hy,

Wat Vander Merwe hieruitgespel het, is niks
anders as wat ons vandag as eieen algemene sake
ken nie - 'n stelsel wat vir die oorgrote meerder
heid swart Suid-Afrikaners beslis onaanvaar
baar sal wees.

Al wat blykbaar gaan verander, is die manier
waaropdie regering groepe in die toekoms gaan
definieer. Vander Merwe se ras is nie meer die
bepalende faktor nie, maar weI kultuur.

Dit mag natuurlik in beginse1 beteken dat
bruin en wit Afrikaanssprekendes in dieselfde
groep mag wees. Hulle praat tog immers die
selfde taal, beoefen dieselfde godsdiens en het 'n
gemeenskaplike geskiedenis,

Maar ook hier is daar 'n vangplek: elke groep
kan kies wie hy as lid wil aanvaar. Hoe die wit
Afrikaanssprekende groep op die ou end gaan
besluit of hy dan nou bruinmense wil aanvaar of
nie, is natuurlik 'n ope vraag.

Van der Merwe erken dat daar steeds afson
derlike kieserslyste gaan wees, want se hy: "As
jy dus nie jou politieke regte wil uitoefen deur
middel van die blanke kieserslys nie, sal dit jou
vrystaan om jouself oor te plaas na die oop
kieserslys." ,

Soos Van der Merwe tereg opgemerk het:
"Oor die beginsel sal nogveel gesels moet word."

Hy glo sy meesterplan sal oorheersing van
eengroep oor 'n ander uitskakel en 'n demokrasie
skep waarin aIle mense sal deelneem.

Die regering skep die ind~.dat hy nie bereid
is om oor 'n nie-rassige demokrasie te onderhan
del nie. Dit is uit want dit sal blanke oorheersing
tot 'n einde bring.

Daarteenoor sal die ANC nie bereid wees om
oor 'n stelsel van vae-gedefmieerde groepe, blanke
kieserslyste en eie en algemene sake te onder
handelnie.

Mense wat te vinnig opgewonde raak;moet
dus besef dat die werklike onderhandelproses,
ten minste wat betref die visie van die regering,
nog baie ver weg is. Die groepsgedagte is baie
diep ingeburger.

Op die ou end blyk dit dat net intemasionale
druk die proses aan die gang kan sit.

Iemand het na die NP se kongres tereg opge- .
merk: "Wat het nou eintlik verander."
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Die Konserwatiewe Party se woordvoerder
oor Weten Orde, adv Moolman Mentz, vertel dat
hy daagliks klagtes kry van polisiemanne wat se
hulle kan nie meer hul werk behoorlik doen nie.
Hulle moet staan en toekyk hoe wette verbreek
word. Die, polisie, se steunvir die KP is wyd
bekend.

Dit is dus baie vergesog om nou reeds van
onderhandeling tussen die regering en die ANC
te praat, Wat hoogstensnou ter sprake is, is
onderhandelings oor onderhandelings.

Daarvoor het die regering 'n tweeman-onder
handelspan bymekaar geroep: die minister van
Staatkundige Ontwikkeling, .dr Gerrit Viljoen,
en die minister van Onderwys en Ontwikkeling,
dr Stoffel van der Merwe.

'Waar De Klerknie op besonderhedeingegaail
het oor waarmee die regering na die onderhan
deltafel gaan nie, het Viljoen vroeg in sy toespraak

,gese: "Dit gaan oor 'n nuwe staatkundige bede
ling vir ons land waarin alle gemeenskappe en
mense - in die besonder ook swartmense - ten
volledeelagtig is, maar op so 'n wyse dat daar
geen oorheersing van een groep oor 'n ander sal
weesnie."

Viljoenhet die ANC daarvanbeskuldig dathy
weghardloop van onderhandeling weens sy
onbuigsaamheid. Mense begin dik raak vir
sommige leiers se voorvereistes waaraan eers
voldoen moet word.

"Potensiele deelnemers.Ieiers wat in begin
sel werklik wil deelneem, moet ophou om
ontwykend op te tree en voorvereistes te stel," se
Viljoen. ' ,

Vander Merwe het oorgeneem waar Viljoen
opgehouheten die regering sevisie vandienuwe
grondwet dutdelik uitgespel: groepe, groepe en"
nogmaals groepe.

Die regering is steeds obsessief oor die be
skerming en behoudvan groepe, waarskynlik om
blanke gesag en invloed te verseker.

Die ANC, daarenteen, gaan'na die onderhan
deltafel met die uitsluitlike oogrnerk om 'n nie
rassige demokrasie tot stand te bring. Dit bots
lynreg met die beginsels van die regering.

Van der ¥erwe het dit so uitgespel: "Ons glo
die beste resultate kan bereik word indien elke

, groep mense vir hulle leiers uit hul eie geledere,
moet kies en dat daardie leiers die groep dan.
moet verteenwoordig op aIle vlakke waarop daar
belangrike besluite geneem word."

Hy meen mense het net vertroue in hul verteen
woordigers indien hulle aan dieselfde kultuurgroep
behoort. "Oie verskillende groepe in Suid-Af
rika het verskillende kulture. Dit beteken ook dat
hul waardes in 'n mindere of meerdere mate van
mekaar verskil. '

"Sommige van die waardes en belange word
baie intiem deur mense ervaar. Die belange van
sy taal, van sy besondere manier van dinge sien
en doen, is vir elke mens en vir elke groep baie

Die NP se onderhandelspan
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genl Magnus Malan, die kongres gewaarsku:
"Dit is 'n verkeerde veronderstelling dat die'
ANC al sy pIanne om Suid-Afrika oor te neem,
laat vaar het.'

Voor die twee belangrikste partye ill die
onderhandelproses dus om die tafel gaan sit, is
daar die struikelblokke van die posisie van die '
ANC en die noodtoestand.

Vir De Klerkom aan die twee eise van die
ANC toe te gee, is moeiliker as wat baie mense
dink. Die belangriksterede hiervoor is steeds die
invloed en mag van die veiligheidsgemeenskap
wat gekant is teen sy toelating van protesoptogte
en die de facto-wettiging van die ANC.

'n NP~Parlementslid na aan De Klerk het in
die wandelgange erken dat daargroot kommer in
regeringskringe is oor die houding van die vei
ligheidsmagte oor die Staatspresident se hou
dingsveranderings jeens die ANC en politieke
pro!es.

Die Nasionale Party
het die afgelope

week twee kongresse
gehouoni strateqle

'~ .~

en beleid vir In nuwe
Suid-Afrika te bepaal.

'" Na die verkiesing van
FW de Klerkas'

Staatspresident is "
daar In nuwe gees .en

ywer onder
Nasionaliste, en

almal praat net van
onderhandeling -van

De Klerk se Groot
Indaba. JACQUES

PAUWhet die
Transvaalse kong res
bygewoon en kyk na

.die regering se
onderhandelplanne.

Groep-idee knip die
draadvan onder~andeling
IN die wandelgange van Pretoria, oor die Free
dom Charter in Lusaka en rondom die bierpotte
van Ulundi is daar deesdae net een woord op
elke politikus se lippe: onderhandeling.

Niemand het meer enige twyfel nie dat on
derhandeling 'n baie blink toekoms vir Suid
Afrika en al sy mense inhou,' dat dit -moet
plaasvind en almal wat 'n belangrike politieke
rol speel, daar moet wees.

Kom ons onderhandel. Ons is reg vir onder
handel. Ons moet nou onderhandel, se Staatspre
sident FW de Klerk op die onlangse kongres van
die Nasionale Party in Pretoria. Diekwessie van
onderhandeling het soos 'n goue draad deur die
kongres geloop en vir nuwe geedrif en ywer
gesorg.

toe ons jare gelede wou.onderhandel, se
juIle nee. Maar kom ons vergeet daarvan en
begin nOll onderhandel. Ons is ook reg daarv
oor, se ANC-Ieier Walter Sisulu kort na sy
.vrylating.

Dis die dat almal praat oor wie gaan onder
handel, waarooronderhandel gaan word, onder
handeling oor onderhandeling, voor-onderhan
deling, dieonderhandelingsproses, die imple
mentering van resultate van onderhandeling en
dies meer. '.

De Klerk noem dit die Groot Indaba. Hy het
op die kongres gese: "Daar is plekom die onder
handeltafel vir almal wat bereid en opreg is om
die ingewikkelde probleme vail ons land
vreedsaam te besleg."

Die staatspresident het beklemtoon dat hy
. die leiers van al die belanghebbende politieke
groepe om die onderhandeltafelmet hulle voor
stelle wil sien. Die deur (na onderhandeling) is
oop endie situasie in Suid-Afrika het dramaties
verander, het hy gese.

Dis mooi woordevan De Klerk, 'n Onderhan
deltafel met aIle belanghebbende groepe, elkeen
met 'n oop en billike agenda, wat die toekoms
van Suid-Afrika bepraat en beplan, is tog wat
almal wil sien. ' .

Op sy beurt se Sisulu die ANC sal nooit
onderhandelings weier nie, maar hy kan tog nie
qm die tafel gaan sit voor hy nie gewettig is en
die noodtoestand opgehef is nie.

De Klerk se die regering wil die noodtoe
stand so gou as moontlik ophef, mits die om
standighede dit toelaat. Hiema het hy die kon
gresgangers herinner aan wat gebeur het voor
die noodtoestand: halssnoermoorde, klipgooi
ery en jeugdiges wat al skreeuende in die strate
rondgehardloop en mense vermoor het.

Die ANC is onwettig en ander organisasies '
, ingeperk, se De Klerk, om geweld te bekamp en

anargie en revolusie te voorkom. Hy het hulle
gevra om die vreedsame en demokratiese pro
sesse te ondersteun.

Net om die sout 'n bietjie dieper in die wonde
in te vryf, het die minister van Verdediging,
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Walter Sisulu
JFoto: Eric Miller - Afrapix)

. die buiteland.
Hy verwys na die hervormings

proses wat deur Hank Cohen, die
staatsekretarisvirAfrikaindieBush
administrasie, uitgespel is: die vry
stelling van aile politieke gevangenes,
die wettiging van politieke organi
sasies,die afskaffmg van die noodtoe
stand, die skrap van aIle
apartheidswette en 'n duidelike aan
vang met die onderhandelingsproses.

Mitchell meen dat SA dit nouliks
kan bekostig om die hand te byt wat
hom voed deur kritiek in die rigting
van die VSA, Brittanje en Wes-Duits
land, sy belangrikste handelsvennote,
te werp. Dit juis in 'n stadium wan
neer daar duidelike steun is vir 'n
wagperiode van ses maande om
staatspresident FW de Klerk se ge
loofwaardigheid ten opsigte van sy
voorgestelde hervormingsproses te
toets. Verdere sanksies kan die eko
nomiese situasie in Suid-Afrika on
draaglik rnaak. Hy vra homself af of
die regering ernstig is oor deelname
aan ware hervonning. Gaan daar
onderhandelings met ware swart leiers
wees, beide in ballingskap en binne
die landsgrense? Gaan dit 'n proses
van subtiele kooptering wees met
minder onderdrukking as watdie geval
die afgelope paar jaar was?

Aile partye, insluitende die ad
ministrasie van die VSA, die SA
regering, die bree demokratiese
beweging, die ANC en Inkatha het in
een of ander stadium verklaar dat
hulle 'n onderhandelde ooreenkoms
wil sien, maar die tyd raak min. In
dien die proses faal, sal Suid-Afrika
nie die ekonomiese en politieke gev
olge kart bekostig nie, se Mitchell.

Die ekonomiese vooruitsigte van
Suid-Afrikaen van elke individu hang
nou saam met verdere sanksies deur
die VSA en die res van die wereld,

... 00 . .__._o_~--_~~ _

'0 Ekonomiese
wildernis Ie
van verandering oor 'n tydperk van
ses maande nie. Die huidige regering
moet bewys dat hulle weI emstig oor
verandering is deur onmiddellik aan
ons versoeke om verandering ge
hoor te gee."

Sydney Mufamadi stel sy standpunt
as volg: "As ons vrede wil he en
ekonomiese voorspoed wil geniet,
het die huidige regime nie 'n
bestaansreg nie. Jare van stryd om
bevryding het ons gedwing om ons
na die intemasionale gemeenskap te
wend om almal se aandag te vestig
op wat in SA aan die gang is.

"Apartheid is krimineel - die in
temasionale gemeenskap het 'n morele
verpligting om apartheid in Suid
Afrika stop te sit. Veral omdat die
regime ontoeganklik blyk te wees tot
oorreding vir verandering op morele
gronde. Hulle moes eers tot 'n mili
tere nederlaag in Namibia gedwing
word voordat hulle hul kon ver- 0
eenselwig met verandering in daar
die land.

"Aile onderhandelings tot op hede
is op 'n heerssugtige wyse hanteer en
nie op 'n basis van gelykes nie. Druk
deur die intemasionale gemeenskap
blyk dus nou al oplossing te wees.

"Ons is bereid om die prys te
betaal. Partye wat na hulle eie be
lange omsien, teken protes aan teen
sanksies. Hulle redeneer dat sanksies
swartes seennaak. Ons weet dat dit
apartheid is wat swartes seermaak.

Wayne Mitchell, die nuwe uitvoe
rende direkteur van die Amerikaanse
Kamer van Koophandel, meen Suid
Afrika se oorhaastige kritiek op
Amerika se ultimatum dat verdere 0
sanksies ingestel kan word' indien
daar nie daadwerklike verandering .
oor die volgendenege maande plaas
vind nie, is emosioneel en vertoon
swak begrip vir standpunte vanuit

voor die deur

DIE private sektor het 'n belangrike rolte speel in "n toekomstige Suid-Afrika,
Walter Sisulu, gewese sekretaris-generaal van die ANC, onderskryf die organisasie se beleid

van 'n gemengde ekonomie, soos uiteengesit in die eerste nasionale handves van 1956.
"In sy grondwetlike riglyne het die ANC uitgestip dat die organisasie weI 'n gernengde

ekonomie sal implementeer wat sal toelaat vir 'n publieke sektor, private ondememing, koopera
tiewe en die skep van kleiner sake-ondemernings eerder as rnonopolie," se hy.

Die behoeftes van die mense, eerder as fatsoenlike retoriek, moet die toekomstige ekonomiese
bestel binne enige ANC-regering bepaal, se hy.

"'n Gemengde ekonomie sal stabiliteit en ekonomiese groei bevorder - die belangrikste faktore
wat beleggings vanuit die buiteland sal bevorder," meen hy.

o"Die ANC is in noue kontak met die wereld-ekonomie en ek glo die aftakeling van apartheid
en sosiale diskriminasie sal die weg baan vir groei en produktiwiteit", se Sisulu.

Hy het blankes se vrese,dat groot stukke grond in blanke besit van hulle afgeneem gaan word,
as "oordrewe" afgemaak.

Daar sal egter gekyk moet word nagevalle van afwesige grondeienaars, waar dit net redelik
sou wees om grondtitels aan die mense oor te dra wat die betrokke stuk grond al jare produktief
bewoon en bewerk het. . 0

Baie blanke Suid-Afrikaners, weerhqu van aIle inligting oordie ANC sedert die organisasie se
verbanning in 1960, vrees dat die ANC '!!-Streng vorm van kommunisme op die land wil afdwing.
Die vrees onstaan omdat daar Politburo-lede van die Suid-Afrikaanse Kommuniste Party op die
uitvoerende komitee van die Kongres verteenwoordig is.

Dit is egter nie die geval nie. 'n Oplossing vir die land se ekonomiese en politieke bestel sal
op die belange van die mense konsentreer.

Die meeste van Sisulu se vrygelate kollegas steun hom in sy gematigde standpunt.

- 'Sisulu

private sektor
in '0 nuwe SA

Sleutelrol vir

"ONS bevraagteken die blatante stelsel
van onderdrukking. OTIs sal voort
gaan om die nodige opofferings te
maak om die land te verander sodat
dit die wii van die meerderheid

. weerspieel, Die mandaatwat aan die
Nasionale Party verleen is met die
verkiesings-uitslae bied hulle 'n
geleentheid om die wit minderheids
regering se posisieverder te ver
sterk. Ongelukkig salons land se
hulpbronne daarvoor aangewend
word."

Dit is odie siening van Sydney
Mafumadi, assistent-algemene sekre
taris van Cosatu en woordvoerder
vir die bree demokratiese beweging.
Hy glo dat die inflasiekoers en hoe
vlakke van werkloosh~id gaan lei tot
toestande van totale armoede en dat
die land se hulpbronne veel beter
aangewend kan word om almal se
lewenstandaard op te hef.

"Indien ons strewes nie beantwoord
word nie, gaan ons 'n ekonomiese
wildemis erf," het Mufamadi die
week aan Vrye Weekblad gese.

"OIls gemeenskap sal 'n totale
metamorfose moet ondergaan as ons

o werklik emstig is oor verandering.
oDit beteken een mens een stem op 'n
gemeenskaplike kieserslys - mense
moet kan stem as individue. Om die
rede glo ons dat almal moet saam
werk aan 'n demokratiese altema
tief.

"Blankes moet tot die besefkom
'dat hulle ekonomiese en politiese
toekornsonlosmaaklik gekoppel is
aan swart strewes," beklemtoon hy.

WalterSisulu,pas vrygelateleier
van die-ANC, stel sy standpunt oor.
sanksies: "Ons vra vir 'n versterking
van ekonomiese sanksies en groter
druk op die regering. Ons gaan nie
enige verdere vertragings verduur
nie. Ek het geen vertroue in beloftes

wighede toegeskryf word nie.
Weer eens het die klein belegger

swaar verliese gely onder paniek
omstandighede terwyl die groter
beleggers met die eerste prys wegge-
stap het, .

Die fundamentele faktore het
onveranderd gebly, maar die nasio
nale krisis-psigose het oorgeneem
eerder as om leiding uit tradisionele
ekonomiese rigtinggewers te neem.

Ken van Rensburg, bekende
ekonoom,meen Suid-Afrikaners kan
nie blameer word vir die oorreaksie
nie. "Ons staanonderdruk van sanksies,
word buitelandse kapitaal misgun,
glo ons is 'n Derde Wereldse agter
like land wat merendeels van min
eraal-ontginning afhanklik is. en
konstant onder druk vanuit die buite
land is.

"Ditskep 'ngevoel van 'as ditsleg
is vir hulle, moet dit nog erger wees
vir ons', Buitelandse drukhet ons 'n
geweldige minderwaardigheidskom
pleks gegee," meen hy.

Die algemene gevoelis egter dat
die mark nog steeds in 'n afwaartse
fase gedwing gaan word, met 'n duide
like gebrek aan vertroue aan die kant
van beleggers.

.Die oorsese markte bly nog on
seker en die f1uktuerende goud- en
dollarpryse toon die buitelandse on
sekerheid duidelik aan.

Slegs die Japanse mark staan vas,
danksy 'n sterk yen. terwyl Europa en
die VSA nog na ewewig soek.

Dus: op die oomblik is die be- 0
legger se kanse om te wen so goed by
die dobbeltafels van Sun City as op
die Johannesburgse Effektebeurs.

ADMINISTRATIEWE STREEKSEKRETARESSE

Dielnstituut vir 'n OemokratieseAlternatiefvirSuid-Afrikapoogom
'n klimaat vir ware onderhandelinge te skep tussen

.aile Suid·Afrikaners
wat streefna 'n vreedsame oorgang tot'
'n verenigde, nie-rassige demokrasie in ons land...

Diepersoon wat in diepos as Administratiewe Streeksekretaresse
o aangestel word, sal behulpsaam wees met dieadministratiewe take
vanIDASA, insluitende . 0

die bywerking en instandhouding van die poslys, en bystand met die
o admlnlstrasle van projekte.
U sal regs/reeks aandieStreeksdirekteur verslag doen.

• Die pas vereis:
* aansienlike sekretarlele ervaring
* 'n deeglike kennis van Wordperfect 5.0
* administratiewe en algemene kantoorvaardighede
* tweetaligheid (die vermes om Engelsen Afrikaans
te kanleesen tik)

IDASA se Streeksdirekteuren twee personeeJlede sal die voorkeur
kandidaat kies en 'n salarispakket salonderhandel word.

o Oiensaanvaarding op 1 Januarie 1990.
Skakel Colleen Taylor vir verdere inligting. o

Tel: (011) 648-9952 of 648-6866.

Sun City? Jau
geld is ewe veilig

Johannesburgse
Effektebcurs of

- ., .. '

DIE Johannesburgse Effektebeurs
(IE) het weer eens bewys dit is die
mees onstabiele mark ter wereld.

Volgens ontleders het die plaas
like beurs sterker as enige ander
beurs ter wereld gereageer op die
onlangse knik wat die New Yorkse
beurs ervaar het. 0

Die plaaslike daling van 10,6
persent was by verreweg die groot
ste wat die verskillende markte be
leef het. Dit was. volgens waarne
mers, as gevolg van bekommemis
oor die intemasionele anti-apartheid
sanksies asook natuurlike vrese wat
die mark opdie oomblik beleef, Dit
dwing die mark in 'n St Virus-dans
waarin dit verder afwaarts neig eer
der as om 'n 0semi-beheerde
regstellingsfase te ervaar.

Sedert die groot duik twee weke
gelede het die JE twee derdes van sy .
verliese herwin, maar staan steeds
op die punt om 'n paniek-fase te
befree indien al die markkragte nie
in die regte rigting vertoon nie.

Aandele ter waarde van meer as
R42 biljoenis van die mark geveeg
in die vonn van verIore mark-kapi
talisasie toe "professionele"en kleiner
beleggers oomag van hulle beleg
gings ontslae geraak het. Dit het tot
'n da1ing van 227 punte in een dag
gelei.

Dit was die groter instellings wat

1
0' ver ligting gebring het deur die

. goedkoop aandele tydens hulle
winsjagtogte QP te raap.

Soveel as 40 persent van die
afgelopeweek se beurshandel-bedry-'
wighede kan aan winsbejagting en'I .n, ... ,,", ""',,,mg,-bod')"
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'Noodluik' 'n loflied oor die lewe
NOODLUIK
DeurElisabeth Eybers
Human en Rousseau. R18,99

Helize van Vuuren

EliSABETH EYBERS het vier-en
vyftig jaar gelede gedebuteer met
"Belydenis in die skemering". So
pas het haar vyftiende digbundel
verskyn - "Noodluik". Dit is seker
weinig digters beskore: om meer as
'n halfeeu na 'ndebuut nog volstoom
aan die gang te wees. Bowendien is
die nuwe digbundel vol sterk en le
wenskragtige poesie, met beurtelings
humor en wrang intelligente waar
nemings. Daar is ook 'n nuwe
"oopheid" in die struktuur van die
gedigte:

Vir elke knelling van nouen hier
vind jy 'n noodluik van papier

begin die bundeI.
Hoewel die bekendemotiewe van

die laaste Eybers-bundels, soos ouer
word en die gepaardgaande kwellinge
van die slytende liggaam,steeds teen
woordig is, getuig "Noodluik" van
vemuwende impulse. 'n Liefdevolle
verhouding versag die verbygang van
die "Tyd":

Hoe sanderling elkeen ook rea
geer

opTyd wat slordig en barok boet- .
seer

(.........)
skuil ons tevrede en ligmoedig

saam
innig mekaar se beeldwerk te

beaam,

skryf syin 'Herfsaand'. In kontras
met verse waarin die digter intens
bewus is van moegheid ('Sy sit op die
rand van haar bed'), of 'n hinderlike
fisiese aflliksie (,Herni-facialis spasme'
- 'n soort "tic" waarby die helfte van
die gesig onwillekeurig "spring"), staan
pragtige liefdesgedigte of verse met
humor.

In 'Stilte' beskryf sy die helende
ervaring van sonder woorde saam
met 'n geliefde te wees:

Ek het vergeet, vergeet
hoe mens jou blootstel, hoe jy jou

laat beseer
deuronmatigvan 'nandermenste

hou; .
lou volsinne het my nooit die les

geleer
wat jou swje my toevertrou.

'n Opvallende aspek van ''Nood- .
luik" is die uitbeelding van die ouer
wordende mens as.nou verwant aan

die kind vanvroeer.soos in "Pasop".
Die "welgeskape roekelose kind" van
vroeer het van versigtigheid geleer,

. want:

Sy leer oplaasdie oggendlig
ontvang

en vashou soos 'n porseleindun
bord

wat, as systrompel, sou versplin
ter word.

In 'Trip' word so'nstrompeling op
straat humoristies beskryf:

Vir die soveelstekeervalek vooroor
op straatsteen gesmak,

strakswordek 'nkermisattraksie:
bejaarde mevrou

wai weerbaar orent krabbel son
der verwerwlng van een

geknakte been in haar ganse
geraamte.

Ookin 'KIeinaubade'kry die leser
met self-spot en ironie te make as die
digter haarself ironies van buite af
beskou as 'n "arme stakker" (stakker
- drommel, sukkelaar): .

straks voer vir die joernalistiek
wat met liefdelose vlyt
elke geslote boek
wil oopkoevoet en besleg.

Die pront en raakvasvat-in-woorde .
van bekende menslike ervarings is
'n ander kenmerk van "Noodluik"
wat 'n wye verskeidenheid betrek.
Teenoor "Daar is dae so dor dat jy
dink/ hoe in godsnaam kan so iets
bestaan" staan'Dag van geluk': "Geluk
wat kortstondig bestaan/ ken geen
moontlikheid om te vergaan."

"Vademekum" (Latyn: "vade
mecum", warbeteken "gaan met my")
bevat 'n klein handleiding vir die
skryf van poesie, met die nodige
ironie en humor toegevoeg in die vyf
"beginsels": '-.

Verse versin 'mag nooit alte
tydrowend wees. .

Die maakselswatjyasnoodsaak
lik beskou moet ontstaan

danksy ofondanks en met snode
verwaarlosing van

die handelinge wat jou die 'reg
skenk om te bestaan.

Rekenmeereeraan die letter dan
. aan die gees.

Rym is bedenklik. En - nog 'n
dringende wenk -

veronagsaam veral wat .andere
daarvan dink.

('n Mens sou veral die laaste reel
onder die dringende aandag van
sommige van ons plaaslike digters (
esse) wil bring... wat so gou is om
briewe te skryf in antwoord op re-

Onder redaksie van
KOOS PRINSLOO

sensies - asof 'n resensie nou die.
saligmakende en finale oordeel oor
'n werk sou vel.)

"Noodluik" is 'n bundel war 'n
loflied oor die lewe is ("loof hierdie
dag" heet .dit in 'Sotto voce'), ten
spyte van die troebels en tribrulasies
wat ouerword onvermydelik bring.
Eybers slaag voortreflik daarin om
weer te bewys hoe sy deur haar poesie
"die groot uitwissing(...) ontwyk."

Helize van Vuuren dOseer Afri
leaansenNederlandsaandie Univer
siteit van Natal in Durban.

'n Seksistieseverdingliking van die vrou

'n Israeliwat hou van kaartspeeI

VERSE VAN DIE
ONGELOOF
DeurDaniel Hugo
HAUM-literer. R16,99

Wilhelm Liebenberg

DIE omslag van hierdie bundellaat
dit lyk soos 'n kleuterboek: teen 'n
wye, glanshelderblou hemel staan 'n

. bloedrooi bedop 'n grasgroen heuwel.
Wat mens meemaak, liewe rnaatjies, ,
tussen die laken van netjiese metrum
en rym, is niks minder nie as die
avonture van een wat "deur vroue
gepla" is.

Hierdie digter is een wat "geen
malse maagd laat rus" nie en dan

. agtema "metrymrumoerberig ooral
syeskapades".

Reeds in die opdrag voorin aan 'n
anonieme "blonde engel" word
voorspel woordspel: .

met vlerke wat fel lean swiep en
liefkoos

het jy my voos vers vir goed ge
'windhoos

Van bed tot.blad en van blad tot
bed word digterlike inspirasie en
romantiese liefde die een 'n beeld vir
die ander. Die digter se engel is 'n
"korpus kodes", 'n "Latynse teks"
waartoe hy toegang kry "met die
handwoordeboek van seks",

En dan word die godsdiens ook
betrek. Vergelyk die stoute parodie
van "Ge-bed" met sy 0 so subtiele

'woordspel: "lief gee my vrywillig
jou daaglikse soen ... want jy laat my
koninklik kom - amen amen"! '

Laat ons ook nie van die "weder
opstanding van die vlees" endie stort
van vuur vergeet nie! In "Lyfmistiek"
word sy geliefde voorgestel as 'n
"verheerlikte vrou", gestigmatiseer
deur die "bloeiende wood" wat die
digter . "soos, 'n . twyfelagtige
Thomas...aftas" .

Die liefde wat die digter so besing,
is egter 'n "verbode liefde" vir 'n
ander man se vrou - wat hom direk in
botsingmet die godsdiens bring.

. Vandaar die bundeltitel. Die digter
van vele sekskapades word 'n "hei
den", en God die groot Eggenoot vir
wie hy vemeuk.

Met so 'n verafgoding van die
erotiese verbaas dit nie dat die digter,
wat "geen malse maagde laat rus"
nie en sy assistente welbehaaglik
laat promoveer tot "doktoranda van
(sy) dubbelbed", horn aan 'n seksistiese
verdingliking van die vrou skuldig
maak nie. Ook die poesie word gefe
tisjeer. In 'Dat pyn bestaan' beny hy
Cloete en Cussons hul verlies omdat
hyself "oor blote ipekonders" moet

. voortdig.Jn gesprek met Achterberg,
wie se getoor met woorde hy wil

ELSEWHERE PERHAPS en
BLACK BOX
DeurAmosOz
Flamingo. R22,99elk

Hans Pienaar

EEN van die plesiere wat 'n mens
jouself kan aandoen, is om die Is- .
raeliese skrywer Amos Oz te ontdek.
Ekhet twee van sy boeke in die hande
gekry en hulle kortna mekaar gelees:
"Elsewhere Perhaps" en "Black Box".
Beide is pas in Suid-Afrika deur Collins
bekend gestel en behoort nou op
'wirikelrakke uitgestal te wees.

Oikan beskryfword as 'n natura-'
listiese skrywer wat hou van kaart
speel; veral wanneer dit kom by die
skommel. Die deurmekaargooi van
stories uit die alledaagse stryd om 'n
behoorlike lewe uit te kerf, is sy
forte.

. "Elsewhere Perhaps", wat in die
jare sestig geskryf is, wassy tweede
boek, waaraan hy begin skryf het toe
hy nog 'n baie jong 24, 25 jaar oud
was. Soos jongelinge se boeke is dit
vol rou energie en die waagmoedige
gebruik van al'wat 'n literere middel
is.

Dit speel af op 'n kibboets, Metsu
.dat Ram, gelee in 'n vallei van onheil
spellende b&ge wat bokant hulle uit
toring, en Waar die vyand, die Ara
biere, net Ie en wag om een van hul
sporadiese en lafhartige aanvalle te
loods.

nadoen, vra die digter selfs: "moet ek
ook die geliefde vrou vermoor?"

Gelukkig is die nie nodig nie. Soos
uit die latere gedigte in die bundel
blyk, verlaat sy hom self.

Sy .sprokiesagtige geloof in die
geclichede "blonde engel" word wreed
teleurgestel en hy word agtergelaat
met al die pyn wat nodig is om
"blasfemies soos Faustus" sy kuns tot
groter hoogtes te voer.

Dit het natuurlik implikasies vir
die hele alternatiewe metafisika wat

Dis hier waar Reuven Harish, die
armsalige digter, deur sy vrou verlaat
is vir 'n slymerigenagklubeienaar
van Miinchen wat verkies om in
Duitsland pleks van Israelte bly orndat
hy dit so geniet dat die Duitsers hom
op allerlei maniere wi! vergoed vir'
die konsentrasiekampe. .

Harishsoekmedelye by Em.Berger
se vrou Bronka, en Ezra kruip weg in
sy lorrie deur daagliks twee ritte na
die see te maak pleks van een. Die
digter se beeldskone dogter probeer
haar pa terugkry deur Ezra te verlei,
al is hy heeltemaal te oud vir haar.

Of so skinder die kibboets altans,
mei Fruma Raminov aan die voor
punt, die lid van die kibboets wat die
beste weet hoe om die juiste oordeel
oor mense te vel. Dis hierdie geskin
der wat amper 'n afsonderlike ka
rakter in die verhaal word. Een van
die plesiere van die boek Ie veral in
die gemaak-emstige manier waarop
die verteller met die "grapevine" re
dekawel.

Die verteller self is die interes
santste. Hy is ook 'n lid van die kib
boets, en beskryf sorns waar hy oral
rondbeweeg. Van die begin af is hy
skepties oor die gemeenskap, en hulle
nai'ewe geloof in die lsraeliese sosia
listiese beweging.

Dis asofhy dieheletyd virjou wil
se 'n mens kan nie hierdie mense
emstig opneem nie, maar dan tog
deur syvertelaksiegedwing word om
so befrokke teraak dat 'nmensvoeljy
moet liewer jou knippie sout vir die

om hierdie sekskapade opgebou is.
Nie dat die digter onselfbewus is
oor sy gewoeker met beelde en
metafore nie. "Die digter maak 'n
metafoor," skryf hy in 'n gedig wat
die maan as 'n speld in 'nsmeulende
hooimied uitbeeld, "maar die maan
salnooitsymuisgeknaagdekaasge
sig verloor" '.

Op die ou end is hierdie knap
gekonsipieerde en berymde onge
loof dus self maar net 'n sprokie - 'n
selfbehepte bundel wat homself

verteiler se besware hou .
. Oz se styl is eenvoudig, so een

vouding datjy dithalf deur die slaap
kan lees. Toe wassy beskrywings
nog amper ekspressionisties, vol sterk
kontraste en helder metafore omgeef
van 'n ewige alledaagsheid.

Sy vemaamste boodskap skyn te
wees hoe mense mekaar die hele tyd
verkeerd verstaan omdat hulle nooit
uit dieselfde hoek na dinge kyk nie.
Endaarby die ou naturalistiese een:
dat 'n mens dinge nie.kanverdeel in
goed en kwaad nie, dit hang heel
terrialvan die omstandighede af,

Die onmoontlikhede van behoor
like kommunikasie is ook die sen
trale preokkupasie van "Black Box",
sy jongste boek. Die boek bestaan
uit briewe, telegramme en enkele
stukkies uit resensies. Die vernuf
tige manier waarop hy hulle laat in
speel op mekaar laat 'nmens dink dat
hy bekend is met al die temas van
post-modemistiese metafiksie 
hoeweldaar geen ooglopende vatplek
vir teoretiese hande is nie.

Deur middel van die briewe, dit
.wil se op 'n totaal fragmentariese
wyse, word die verhaal vertel van
twee geskeide mense wat weer
terugdwingnamekaar, tenkoste van
die lewensgelukvan al diemense by
wie hulle betrokke geraak het in hul
nuwe lewens.

Die swart kissie van die tite! is 'n
besonder provokatiewe sentrale
metafoor. Die swart kissie staan
natuurlik vir hul pogings om die

"dekonstrueer".
En tog, vindingryk soos dit mag

wees, wonder mens waarom die digter
.. homself nie die hele ontnugtering

kori gespaar het deur eenvoudig De
Meun en De Lorris, ofAndreas Cap
pel anus se middeleeuse handleidings 
by die romantiese liefde te gelees het
nie. '

Wilhelm Liebenberg is verbonde
aan die departement Afrikaans en
Nederlands by Wits

oorsake van hul mislukte huwelik te ~

bepaal, maar assosiasies van ver
doemenis kom ook na vore: as jy die
kissie .oopmaak, moet jy 'n oordeel
vel, jy moet tot 'n slotsom kom.

Die konteks vandie swart kissie is
gewoonlik 'n wetlike e'en, waaruit
konkrete gevolge met al die geweld
en onpersoonlikheid van die reg
voortvloei. Die groot vlieg in die salf
is dan ook die man se prokureur, wie
se skaamtelose manipulasies die eint
like groot bron van die verdriet is wat
op almal wag.

Eintlik wys Oz, onbedoeld of
andersins, hoe die skryfkuns, al is dit
net by wyse van briewe, vanself tot
soveel manipulasies lei dat beheer
daaroor onmoontlik raak - die
teenoorgestelde van die Westerse ge
loof dat alles wat op skrif is, orngeef
is van 'n amper heilige perrnanensie.

Oz slaag daarin om jou te oortuig
dat al die geheirne alliansies wat tusscn
al die protagoniste in die briefskrywery
ontwikkel, volkome realisties is. Maar
ten spyte van die diepsinnige filoso-'
fiese lading wat 'n mens op die boek
kan plaas, bly die vertelling van die
verhaal hipereenvoudig en die briewe , t>

maklike leeswerk,
Hierdie is twee besondere boeke.

Wees net gewaarsku: sit 'n naweek
opsy vir enigeen van hulle, want jy
gaan dit nie kan neersit nie.

Hans Pie'naar is die skrywer van
"Die lewe ondergronds".
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lyn weervirhuleiehandel gebruik sal
kan word.

Verlede week het hulle hul sakege
meenskap aangemoedig om die roete
ten volle te gebruik.

Dit is vir die Sentraal-Afrikaanse
land van besonderebelang omdat hulle
dan nie meer die geweldige lang roetes
na Suid-Afrikaanse hawens hoef te
gebruik nie. Dit het hulle 'n bykom
stige R250 miljoen perjaaruit die sak
gejaag. - AND en AFP

Strashnow, op 'n vraag oor die
onlangse orders wat soldate toelaat
om los te brand op gemaskerde Pales
tyne, se dat betogers wat gemasker is
die kern vorm van die opstande en dat
hulle reeds 125· Palestyne om die
lewe gebring het wat daarvan verdink
word dat hulle vir Israel gespioeneer
het.

Hy se dat troepe toestemming gekry
het om na die bene van Palestyne te
skiet wat nie militere bevele gehoor
saam nie en wat probeer vlug. As 'n
laaste uitweg kan hulle skietom dood
te skiet.

"Maar die orders beteken nie dat
die leer nou toegestem het tot die
uitwissing van gemaskerde Palestyne
nie," se hy. - AFP

Die aankoms van die "trein van .
hoop" het die hoop laat opvlam dat
die Renamo-rebelle by hul belofte
van vroeervanjaar.dathulle nie weer
die Nacala-korridorgaan aanval nie,
gaan hou.

Die mense van Niassa bid dat dit
die hervatting van 'n gereelde trein
diens kan beteken en hulle sodoende
hul broodnodige kos en brandstof op
die basis te wagte kan wees.

Malawi is vol moed dat die spoor- .

noem.
Ses en tagtig Israeli-soldate is deur

rnilitere howe skuldig bevind omdat
hulle burgerlikes deur die gebruik
van uiterrnatige geweld doodgemaak
het, se hy, Tussen 500 en 600 ander
soldate waf aan veiligheidsoptredes
in die besette gebiede deelgeneem
het, het voor rnilitere dissiplinere
komitees verskyn.

Die linkse koerant Al-Hamishar
het verlde week berig dat 'n nuwe
aanhoudingskamp binnekort by Beth
lehem aan die Wesbank geopen gaan
word. Die kamp sal aanvanklik 1 500
aangehoudenes kan "huisves",

Hulle haal militere bronne aan en
se dat die kamp in volgendejaar4500 .
mense sal kan huisves,

Die boere kon sonder die brand
stof nie hullanderye bewerk nie, Dit
was deels verantwoordelik vir die
voedseltekort wat tienduisende mense
in die Niassa-provinsie in die gesig
staar.

Omtrent die helfte van die 600 000
mense wat in die provinsie woon, is
Of uit hul huise verjaag, Ofdeur die
oorlog geraak. Dit beteken dat hulle
nie genoeg kos vir hul eie voort
bestaan kan produseer nie.

. JERUSALEM - Die Israelse ower
hede hou tans 13600 Palestyne in die
besette gebiede aan. Van hulle is
1 900 nog nie aangekla nie, het die
Israelse leer se hoofmilitere aanklaer
bekend gemaak.

Genl Amnon Strashnow het in 'n
verklaring gese dat 9 600 Palestyne
vonnisse uitdien wat waarskynlik
verband met die 22 maand lange
opstand in die Israeli-besette Wesbank
en Gaza-strook,

Maar nog 4 000 is om "vei
ligheidsredes" voor die uitbreek van
die onluste in DesembCr1987 aange
hou, het hy bygevoeg,

Strashnow se dat 1 889 Palestyne
sonder verhoor aangehou word vir
wat hy "adrninistratiewe aanhouding"

C'ONGRESS OF
SOUTH AF'RICAN

WRITERS
(COS'AW)

~:;~J§§§5-Die treinvan.hooP.stoom. ..
en gaan daagliks. " ' '0'., .'"

pa~;=::~:~c~~na:a:~:~;'· Mo'sam'.blek .weer blnne. -.. dorpie in die noordelike Mosambiekse" ' . ., '
Niassa-provinsie, was inderdaad 'n
groot gebeurtenis - dit was die eerste
trein in twee jaar. .

Onder die dringend benodigde Sommige goedere istoevan Malawi
voorrade wat die trein saamgebring af ingevoer, Die roete wat gebruik is,
het, was 80 000 liter brandstof - is egter ook deur die rebelle gesa-
noodsaaklik vir vervoer, landbou en boteer en vroeer vanjaar is een van
kragopwekking in die provinsie. Die die verbindingsbrfle deur vloedwa-
trein wat van die hawestadNacala ters weggespoel.
gekom het, het ook voedselvoorrade Met die spoorlyn van Nacala buite

. gedra. aksie, is noodsaaklike goedere vir
Die spoorlyn na Lichinga, die Lichinga oor land langs 'n baie lang

hoofstad van Niassa, is 'n taklyn van , en ingewikkelde roete vanaf die
-me Nacala-korridor wat die deur land Sentraal-Mosambiekse hawestad,
'ornringdeMalawimetMosarnbiek se Beira, vervoer.
Nacala-hawe verbind. Die afstand Trokkehetmet die Beira-korridor
tussenLichingaenNacalaisomtrent· langs in 'n westelike rigting tot in
700 kilometer. Zimbabwe gery, dan ooswaarts terug

Voordat die struikrowery van die in Mosambiek, middeldeur die Tete-
Renamo-rebellegroep na die noorde provinsie, dan regoor Malawi, vir 'n
van die land uitgebrei het, was daar 'n tweede keer terug in Mosambiek
gereelde diens tussen die twee dorpe vanwaar hulle uiteindelik Niassa
en industriele benodigdhede wat binnegekom het,
Lichinga nie self kon produseer nie, ' Die mete is as heeltemal onle-
is van Nacala laat kom. Vier treine 'n : wensvatbaar vir die vervoer van brand-
week, volgelaai met passasiers en' stof beskou. Brandstof is toe van

.• ,. goedere, het die stasietjie toe binne- Malawi gekoop. Om onsekere redes
, gestoom, ' het die toevoer die afgelopedriemaande

MaarIn die middel tagtigerjare so te ~e heeltemal opgedroog.
het Rename. gereeld die spoorlyn- Die tekort was nie net 'n kwaai
gesaboteer - die swak toestand van terugslag vir kommersiele boere nie,

.die spoor met sy verrotte houtstawec: maar dit het ook emstige kragonder-
, het dit vir hulle makliker gemaak...'. brekings veroorsaak.

As gevolg daarvan het treine'n: Lichinga is hoofsaaklik van 'n olie-'
rariteit in Lichinga geword. In 1986. . aangedrewe kragstasie vir elek-·
was daar twee treine van N acalaaf, In trisiteitsvoorsiening afhanklik. Met

. 1987 het net een trein van die kus af . • die brandstoftekort kon die kragsta-
. gCkom en die daaropvolgende twee sie slegs vier UTe per dag werk. Vroeer

jaar was daar geen teken vanrijrein vandeesmaand ·was diestasie naby
nie, .. '. aan toemaak. ", .

Verwelkom en salueer kamerade Walter Sisulu, Raymond
Mhlaba..Ahmed Kathrada, Elias Motsoaledi, Oscar.Mpetha,

. . Wilton Mkwayi en Andrew Mlangeni.

.In- ooreenstemming met onsgeskiedkundige posisieverklaar
ons weer eens dat die toekomstige welstand van alle Suid

Afrikaners onlosmaaklik verbind is tot die regstreekse
deelname van die ANC uiaaroan die bogenoemde kamerade

ons leiers is.
Ons eis ook die onvoorwaardelike vrylating.van Ne1son

.Mandela en aIle ander
politiekegevangenes en aangehoudehes,
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tia's, Dit was 'n para-rnilitere mag faa!' .
bestaande uit 60 000 mense wat na "God behoed ons as perestroika",
die 1956-opstande saamgestel is. stoom verloor of heeltemal misluk.

Hulle gaan nou, onder regeringsbe- Dit sal vir almal sleg wees," se hy in
. heer, as 'n noodhulp-organisasie ty- 'n onderhoud wat- Maandag in die

dens brande, vloede en ander rampe Duitse weekblad, Der Spiegel ver-
gebruik word. skyn het. . ~'b:

Die parlemenrslede het 'n reeks Hy het bygevoeg dat "die her-
.rnaatreels aanvaar wat die finansie- ... vormings in' Hongarye nie ongedaan
ring van politieke partye uit die staats- gemaak kan word nie al vind on-
kas verbied, behalwe deur 'n nuwe gelukkige en ongewensde'gebeure in
fonds waarvan die helfte eweredig Moskou plaas". .
onder aIle partye verdeel gaan word. ..Tussentydse president Szuros, wat

Die res sal verdeel word op grond gaan waarneem tot die komende pre-
van parlementere veneenwoordiging. sidensiele verkiesing, het die balkon

Eerste minister Miklos Nemeth Maandag gedeel met ander politici
het Vrydag 'nskerp aanval gedoen op wat boodskappe van versoening en
"anti-godsdienstige misdade wat deur vrede gebring het. .
die leiers in die vyftigerjare gepleeg Nemeth het gese dat sy land nie
is" en vir nuwe wette gevra wat gods- weer die inmenging van.nvreemde .

.. diensvryheid verseker totdat dieregte mag hoof te vrees as hulle hervormings .
in 'n grondwet vasgele is. , . in werking stel nie,

Hy se hervormings in Hongarye Verlede jaar is betogers wat byeen-:
sal voortgaan ongeag wat in die Sowjet- .. gekom het om die dag te herdenk,
Unie gebeur. Hy gee egter toe dat dit uiteen gejaag en sommige van hulle
'n terugslag sal kry as perestroika. is in hegtenis geneem. - AFP

Volksrepubliek van Hongarye na Die presidensiele verkiesing is
eenvoudig die' Republiek van Hon- . oorspronklik vir 25 November beplan,
garye verander het. maar die datum lyk al hoeonwaar-"

Die en ander veranderings baan. '. skynliker omdat opposisiegroepe 'n
die w.egvir demokratiese verkiesings .': petisie laat onderteken waarin gevra .
volgende jaar en die skep van Westers- ..,word dat die verkiesing uitgestel word
georienteerde wetgewendeenuitvoe~.:omhulle meer tyd vir hul veldtogte te .
rende regeringstrukture. gee.

. Die amptelike Kommunistiese . .Omtrent 140000 mense het reeds
Party het hul eie doodsvonnis op .'.'. tlitpetisie'onderteken- slegs 100 000
demokratiese wyse geteken toe hut handtekeninge is nodig - en die op
hulself op 7 Oktober uitgestem en die .. posisiegroepese hulle dieverkiesing .
SosialistieseParty geword het. . " eers na die land se eerste veelparty-'

Lede van die ou Kommunistiese '" verkiesings sedert 1~7 he. Die verkie-:
Partyhet totdieeindevandiejaarom ,sings vind volgende jaar in die lente
te besluitof hullI; by die Sosialiste wil . plaas.
aansluit: Die oorspronklike keerda- ' .Verlede Vrydag het parlementslede

. tum was 31 Oktober. '. hul oorweldigende steun aan nuwe
Hulle het ook besluit om 'n tussen- wetgewing gegee.wat veelparty-verki-

tydse staatspresident aan te stel nadat esings wettig en die idee van eenparty-
parlementere afgevaardigdes verlede oorheersing verwerp.
Dinsdag besluit het om die presiden- Volgens die wet sal daar 386
siele raad, onder leiding van Bruno afgevaardigdes in die parlement wees.
Staubb, af te skaf, . Ander revolusioneremaatreelswat

·Ditisvervangmetdiekantoorvan in die parlement aanvaar is, is die
die staatspresident. .ontbinding van die land~ werkersmili-

:;'~;:;;:~~;~~·Die golf van hervorming.
Presies 33 jaarnadat Sowjer-tenks-

die 1956-opstande onderdrukhet, het I ' .'..H
=~~~~~~;E&~h:':=:Sp·.oe oor.. on.gaorye
garye is 'n onafhanklike republiek
wat toegewy aan "demokratiese sosia
lisme" is.

Die 56-jarige Szuros het die.
uitspraak van dieselfde balkon ge
maak vanwaar Imre Nagy, die her
vormer eerste minister, rebelle 31
jaar tevore toegespreek het en die
Oos-Europese land se kort lente van
hervorming ingelei het.

Nagy, wat Hongarye wou demokra
tiseer en uit die Warskou-ooreenkoms
wou onttrek,' is kort daarna weens
hoogverraad aangekla en tereggestel.

Maandag was die eerste keer dat
Hongare die 1956-opstand openlik
mag gevier het.

Die amptelike afkondiging van
Hongarye se vierde republiek- gegrond
op die drie vorige republieke wat in
1848,1918 en 1944 ingestelis .:volg .
op stappe wat die land verlede week
gedoen het om aIle tekens van die. .
land se kommunistiese verlede uit te
wis.

'n Skare van 100000fakkeldraende
mense het Maandag - as 'n "Dag van
Versoening" uitgeroep - gehoor hoe
hul land se naam van die Sosialistiese

Skaj die Navoen
Warskou-verdragaf,

..·yra Sowjet-minister

C6690611003Z

UNIVERSITEIT VAN KAAPSTAD

. op 'n gesonde fondament gebouis..
Die Sowjet-ministerhet gesehy is bereid om

die Solidariteitsvakbond se hoofteoretikus, Adam
.Michnik, of enige ander Poolse partyleier of
openbare figuur te ontrnoet.

. Michnik, hoofre.dakteurvan Solidariteit se
koerant, Gazeta Wyborcza, was ook by die.
nuuskonferensie.

Shevardnadze woon 'n vergadering van die
onderskeie ministers van buitelandse sake van
die Warskou-verdrag in die Poolse.hoofstad by:
- AFP .

Gemeenskaps-.
opvoedings
program· vir
Volwassenes:

Dep.t Volwasse Opvoeding &
BUltemuurse Studies· '.
Die GOPV isvirpersone wot byopvoedkundige werk In
hulle organisasies ofgemeenskap betrokke Is.
Dit Isspesiaal ontwerp omgemeenskapswerkers by'

. wie diekwalifikasies virofdie geleentheid tot formele
universiteitstudies ontbreek, 'n kens te gee om:
• 'n Begrip virhulle werk indiegemeenskap te

kweek; .
• Hulle praktiese vaardighede en bronne tenvolle te

benut;
• Selfvertroue tewen enhulle begrlp Inmaatskaplike

verband teontwikkel. '
Die kursus handel oordieontwikkellng van .
voordlg hede virgemeenskopswerkers ensoldie
volgende geblede bellg:
• Organlserlng Indie gemeenskap; .
• Die hanterlng van groepe volwassenes;
• Evoluerlng endokumenterlng;
• 'n Begrlp van gemeenskapswerk Inmacitskopllke .

verbond: . :
Twee kursusse word aangebled .... 'een op
Dinsdagoande von 5:30- 8:00 nm, eneen op
Donderdoe von 2:00 - 4:30nm. Ole program neem
vroeg InFebruarie 1990 'naanvang eneindlg In .'
Augustus 1990.
Ole kursusfooi IsR600,00. Beurse Isbesklkbaar.
Kontak Solie Abrahams, die Programkoordineerder,
voor 15 Desember 1989 by(021) 650-2892 virmeer
Inligting. .

WARSKOU'~ Die Sowjet minister van Buite- .
., landse Sake, Eduard Shevardnadze, het Woensdag

'n oproep vir die Warskou-verdrag en Navo om
.te ontbind hierherhaal.

In 'nonderhoud Woensdagmetdie Poolse
PAP-nuusagentskap het hy gese dat die, twee :

'organisasie~ op "wedersydse grondslag kan begin .
· ontbind deur hul burgeriike bedrywighede uit te

brei en hul militere bedrywighede te vermin-
der'": •

Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie (Navo)-
· ampsdraers het die voorstel vroeer die dag ver-
· werp.

Shevardnadze se die Warskou- .
verdrag moet nog '''n stabiliserende

-rol speel en .gebieds- en politieke
werklikhedein Europa verseker".
. "Dit is duidelik dat die Europese .
huis taIle Europese strukture onnodig
maak," sehy, "In die stadium bestaan
die twee alliansies en ons moet hulle
verander deur hul burgerlike bedry-
wighede te ontwikkel." .

Navo-ministers van Verdediging,
wat in Vilamoura in Portugal ver
gader, het sy voorstel om aIle buite
landse militere basisse en buitelandse
militere teenwoordigheid voor die
einde van die eeu te beeindig, kate
gories verwerp.

Hy het die aanbod die eerste keer .
Maandag in 'n toespraak voor die .
Sowjet-parlement gemaak...

"As die Sowjet-Unie hul.magte
van Oos-Europa wil onttrek, is hulk
welkom," het die sekretaris-generaal
van Navo, Manfred Woerner, gese.
"Die ministers stem saam. dat ons
Navo as 'n stabiliseerder nodig het."

Shevardnadze het vroeer tydens
'n nuuskonferensie gese dat Moskou

.' die politieke stel~els y"an ander lande
sal respekteer en nie met hul beleide
sal inmeng nie. • .

Na samesprekings met die' nie
kommunistiese Poolse Eerste Minis
ter, Tadeusz MazoWlecki,hct Shevard
nadze gese dat die verhoudings tussen
hul twee lande "besonder goed" is en
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MENINGS

Die Russe-moetbely
- ditreinig diesiel

VaIeryAgranofski is 'njoernalis
by die nuusagentskap Novosti

Ons eie welslae in die formuler
ing van openbare mening kan rnak
lik ons nederlaag word indien ons
nie uiters versigtig is nie.

Die nuwe perswet gaan nie net
joemaliste beskerm nie, maar dit
gaan ookhulle verantwoordelikheid
vergroot. Die arend met die twee
koppe hou een oog op ons potensiele
opposisie en die ander op ons.

by die Baikal-meet- skryf,lyk ditof
daar enigsins hoop vir 'n positiewe
reaksie is.

Die hooggeplaasde burokrate raak
ongemaklik in die open bare oog, en
dit was in der waarheid al wat die
joemalistiek in die verlede kon reglay.
. Glasnost moet deur die wet bes
kerm word. Ons het 'n gevoel van
waardigheid by die mense laat
ontstaan en hulle op die moontlikheid
van regsadvies gewys. Vandaar die
stortvloed van regsgedingel

Klaus Baron von der Ropp is verbonde aan die Stiftung fiir Wissen
schaft und Politik in Keulen

blankes, in besonder die Afrikaners, oortuig d~t daar lewe na apartheid is."
Die Russe se reaksie op Dakar verskil geensins van die van Otto Graf

Lambsdorff, die nuwe voorsittervan die FederaIe Duitse Republiek, nie. In
'n gesprek met Van Zyl Slabber! by Dakar het hy twee waarhede kwytgeraak:
sonder swart bevryding sal daar nooit wit sekuriteit wees nie, en wit
sekuriteit is die sleutel tot swart bevryding. Sowjet-amptenare kon maklik

, identiese uitsprake gemaak het. ' , ' ,
Die nuwe houding open die weg vir die Russe om aan die moontlikheid

van 'n Britse/Sowjet-inisiatief vir Suid-Afrika, met 'n sterk Arnerikaanse
steun daaragter, te dink. Landen en Moskou kan dan hul invloed gebruik
om Pretoria in toom te hou, en die twee regerings kan voortgaan met die
geheime Britse/Sowjet/VSA-diplomasie win in 1988/89 so 'n deurslaggewende
rol in die beslegting van die Angola- en Namibia-dispute gespeel het,

Dit is moontlik dat die geskiedkundigeontrnoeting tussen Mandela en
Botha, die latere ontrnoeting tussen die kerkleiers van die bree dernokra
tiese beweging en staatspresident FW de Klerk asook die vrylating van die

Rivonia-gt;vangenes die eerste vrugte van 'n gesamentlikeSowjet/Britse
inisiatief vir Suid-Afrikais, '

Omstandighede vandag Iyk baie gunstig vir so 'n inisiatief.
, Die buiteland het vertroue in Suid-Afrikase kapitaalmark verloor en die

land het nie meer genoeg geldomapartheid in stand te hou nie. Aan die
arider kantJret 'die terugslae van' die opstande in 1984/85 aan die

, bevrydingsorganisasies getoon dat Suid-Afrika militer nie sommer gou
verslaan gaan word nie. .,
, Sowjet/Brijse diplomate sal veral voor twee groot probIeme te staan
kom: Hoe om ie verhoed dat die blankes ter elfder ure 'n verskroeide aarde-

, beleid begin volg inn poging om die onverdedigbare teverdedigt.en hoe
om die ANC/UDF, Inkhata, en' PAC/Azapo te oortuig om mekaar 'as
strydende politiekepartye te aanvaar.Van die ANC, verreweg die sterkste '
politieke groepering in die land; sal verwag word om mag te deel,

Hoe diep die skeuring tussen die drie beviydingsorganisasies ook al is,
wil dit voorkom of hulle verskille nie soseer ideologies is nie, maar eerder '
oor mag gaan. Veral die verskille tussen Inkhata en die brcedcmokratiese
beweging blyk oorbrugbaar te wees met 'n stelsel van gesamentlike beheer
- dit wil se 'n stelsel van permanente magsdeling.

Maar aan die ander kant is daar onoorbrugbare skeure tussen wit Suid-:
Afrika aandie een kanten swart Suid-Afrika aandie ander. Daar is baiemin

, gemeenskappe in die wereld met sulke diepgaande verskille soos Suid-
, Afrika. '

Dit herinner.my aan die verhouding tussen die Pole en die Duitsers iri
, 1945. Na twaalf jaar van msionaal-Sosialisme het hulle nog steeds niks

gemeen gehad nie. Selfs die gedeelde Rooms-Katolieke geloof konhulle '
nie saamsnoernie. Is dit nie dalk ook die geval tussenwit en swart in Suid-
Afrika nie? '

,Charles Villa-Vicencio van Kaapstad is reg as hy se dat die klaarblyklik
gei'ntegreerde Engelssprekende'kerke sterk protes kan aanteken, niaarnie
so sterk weerstand kan bied nie. Die vrees vir die onbekende, naamlik'n
post-apartheid Suid-Afrika, is net so sterk aanwesig by die Engelsspreken- "
des as by die Afrikaners.

Deur die eeue heen was daar geen werklike gesprek tussen wit en swart
Suid-Afrikaners nie. Daar is orals segregasie en die kinse dat dit oorkom
kan word, is maar skraal. Daar is twee politieke kulture in Suid-Afrika wat
nie versoenbaar is nie.

Sedert Augustus 1988 het die ANC hulle verbind tot 'n stelsel van
beperkte politieke pluralisme. Maar dit is moeilik om te dink hoe die ANC '
die gedagle aan die "demokratiese massas" in die townships gaan oordra
volgens hulle gaan die nuwe Suid-Afrika 'n volksdemokrasie wees.

Wit Suid-Afrikaners sal moet leer hoe om in 'q po~t-apartheid,Suid-,

Afrika te'leef. ' , 1"i, "'''' '
Maar hulle sal die onafwendbare makliker kan aanv'aar i~dienh~lle~rae

,beantwoord kan word. , , '
War sal hulle doen as hulle weet dat daar nie plek vir hulle of hulle;;,

kindersin 'n rlUwe; ANC-beheerde Suid-Afrika is nii:? '
Die RuSse is qok bekend met die toevlugsoord-gedagte. Bulle besef dat

'n Afrikaner-IsraCI, waarvan die grense deur deur al die Suider-Afrikaanse
eOn intemasionale state eTlie:n word, die onafwendbare oorhandiging v~ ,
magaan die meerderheid moontlik kan maak. :

Die skepping vanso 'n toevlugsoord kan wit Afrikaners in die toekoms
voorsien van dit wat hulle iJievandaghet nie - sekuriteit vir die komende
geslagte wit Suid~Afrikant!h.

Glad nie. Joemaliste is net so
magteloos en sonder regie as enige
ander burger -buiten die aan die spits
- in die land.

Die feit is dat net openbare mening
die voortstuwende mag in die land is
- ook tydens diestagnasie-tydperk.
En glasnost was en is die instrument
om openbare mening te formuleer.
Slegs wanneer joemaliste daarin slaag
om die hindemisse te oorkom en 'n
emstige artikeloor 'n ernstigeprobleem
- soos byvoorbeeld die besoedeling

tweede
Israelkan 'n

Ditbeteken nie dat ek wi! he Sowjet
joemaliste moet die vertroue van hul
lesers verloor nie. Sowjet-joernaliste
is meestal krities jeens die amptelike
standpunt.

Ek dink dit is goeie ding. Maar die
oomblik as ons onsself vervreem van
die lesers, sal dit die einde van selfs
die populerste publikasie beteken.

Mense grypna koerante en tydskrifte
in 'n laaste hoop om die waarheid uit
te vind. Kan die joemalistiek hulle
help?

Afrikaner-

"

Lebanon
verhoed

Klaus Baron von der Ropp ,

GP'n dag, inMei 1977, h~tkimselierHelmut'Schmidtv~Wes-Duii~land
'n besoeker onkant betrap met die vraag: "En waarmee vervang jy dit?"

Die besoeker, die onderpresident van die, VSA, Walter Mondale, het
'npaar dae vantevore 'ri bittercwoordcwisseling met John Vorster gehad
en het sy Wes-Duitse gasheer probeer oortuig <fatdie Weste alles insy
ver:noe m~etdoen om (lieSuid-Afrikaanse regering van apartheid te laat
afsien.: -- . ' ",,__ '" ' '

Baie buitelandse politici, 'diplomate, studente en joemaliste be'skou
Schmidt se vraag as uitgedien en onnodig. Hulle is tevrede om saam met
die duisende aanhangers van die ANC/UDF of PACtAzapo te se: apart

, heid kan nie hervormword nie en moet daarom' afgeskaf weird. "
Die politieke en ekonomiesestrukture in 'n post-apartheid Suid-Afrika:

lay selde aandag in buitelandse politieke kringe.Maar indien die Weste
, en die Sowjet-Unie toelaat dat die konflik in Suid-Afrika onverhinderd

voortduur, sal dit die land ongetwyfeld in 'n Lebanon-situasie dompel.
Dit kan daartoe lei datdie land in twee onafhanklike state verdeel, met,

in Van Zyl Siabbertse woorde, die grense daar waar die laaste veldslag
plaasgevind hci en nie waar dit op die kaarte aangedui word nie:

N ou Iyk dit egter of 'n onderhandelde skikking wei bereik kan word.
Die bree demokratiese beweging,- bestaande uit onder meer die ANC,
UDF en Cosatu - is bereid om te praat; deur Nelson Mandela in Tuynhuis '
te onthaal het PW Botha erkendat die ANC - saam met die NP-regering
- 'n sleutelrol te speeI het in die toekomstige Suid-Afrika. Ook aie
vredesgesprekke tussen die UDF/Cosatu en Inkhata is uiters belangrik en

,hou groot belofte in. .
Kortom: wat tot onlangs nog ondenkbaar was, kan binnekort moont-

lik wees. '
i 'Die veranderende klimaat kan toegeskryf word aan die nuwe Sowjet
beleid rakende Suider-Afrik~.Die Sowjet-Unie het besef daar is nie 'n
"wet" wat bepaal dat die gewapende stryd die ANC na heerskappy van
Suid-Afrika moet lei nie.

Die Russe leef in 'n heterogcne samelewing en is bewus van die etniese ,
konflik in die Baltiese Republiek, Trans-Kaukasie, Sentraal-Asie en
onlangs in die Oekrai'ene. Daarom verstaan hulle ook die verwikkeldheid
van die Suid-Afrikaanse situasie beter as baie Westerse - en in die
besonder Noord-Amerikaanse - "kenners" van Suid-Afrika.

Sir Geoffrey Howe het in 1988 in Landen vir Boris Asoyan, 'n Suid
Afrika-kenn'er, aangehaal.en na die Suid-Afrikaanse werklikheid verwys'
as "multifaceted, dynamic, extremely complex and confused". ,.,

Dit beteken geensins dat die Sowjet·Unie die ANC of Umkhonto we
Sizwe (MK) verraai nie, eerder dat hulle druk op die organisasie sal plaas
om mag Ie deel en van hul dogmatiese standpunte oor sosialisme af te
sien. Sowjet-diplomate huldig vandag die standpunt (S005 deur Van Zyl
Siabbert in Dakar uiteengesit): "As jy apartheid wil oorkom, moet jy die

Valery Agranofski

DIE vraag word dikwels indie Sowjet- ,
Uniegevra: Vir wie gaan dit die
maklikste wees om te verander - die
[ongmense~f die volwassenes? Ook:
Isalma! verantwoordelik vir die tydperlc
van apatie en ekonomiese stagnasie?

Na my mening, en dit maak nie
saak watonsin daardie tyd gedoen het
nie, isensalma! skuldig vir watgebeur
her, Sommige mense kan se dat hulle
tydens die stagnasie-tydperk baie gely
het en nie skuldig hod te voel oor wat
gebeur hetnie, , "

Maar is die slagoffers van Stali
nisme nie self te blameer omdat hulle
toegelaat het dat hulle slagoffers word
nie?

" Seneca het op 'n keer geskryf dat
daar minder slawe is as.die wat hulself
in slawe verander.

Ekwil nie voorgee dat ek namens
my hele generasie praat nie, maar ek
persoonlik wil verandering he. Daarom
kan ek net met een voors tel vorendag
kom - bely. Belydenis reinig die siel
en is terselfdertyd 'n skeppende raam
werk vir die denke.

Die negatiewe gevolge van daar
die tydperk -openbare apatie, korrup
sie, bloeiende burokrasie en intellektu
'ele armoede - herons almal op een of
ander manier beinvloed,

Ons sal onsselfnooit kan reinig en
sodoende verhoed dat die verlede
herhaal word indien ons nie bely nie.

Ek wi!graag uitbrei oordie rol van
joemalistiek binne perestroika.

Dit Iyk my dat die nuutgevonde
vryheid die Sowjet-joemaliste aan
gespoor het om soos naellopers weg

, ,)espringendathullebydiewenstreep
stomgeslaanwas deur hulle eie welslae.
Hulle het egter ook besef dat joema
listiek meer is as bloot 'n kortstondige
sensasie. Dit verg deeglik nagevorsde
skryfwerk.
. Die tyd van asembenemende en

sensasionele oopvlekvan stories is
besig om plek te maak vir die langter
mynaanval op die oorsake wat gelei
het tot dieverwerplikegevolge wat

.ons vandag beleef. _- . . .
Ek 'sal dit so siel: Ek is nie ~et

negatiefjeens die onlangsebeleid van'
versnelling nie,maar glo ook datdit 'n
baie emstige hindemis in die pad na
werklike oplossings plaas,
, Oris het so haastig met perestroika
begin ,en reeds soveel foute gemaak .
wat .ons hoop om met dieselfde pe
restroika op te los. -,

Ek noem 'n paar: Die gelyktydige
aanvaarding van twee onversoenbare
dekrete -' een oor :individuele ar-

, ,.-.1 beidsbedrywighede eneen ooronver
diende.inkomste; die wet op same
werking en die een oor belastingwat
eersgenoemde in werklikheid nietig

. verklaar. Ek dink nie ek moet voort-
gaan nie,

.En wat het ons joemaliste gedoen?
He! ons die besluitnerning teenge
staan?Nee, onshetselfs sover gegaan '
as om dit aante moedig.

Versnelling mag miskien baie
belangrik wees vir die Sowjet-mense .
wat siek en sat is vir'hullae lewen-'
standaard, maar dit is oak 'n baie "
gevaarlike proses. in

Want ondanks die" perestroika
trompette wat 'n paar jaar at gehoor
word, het ons nog 'net· werklike '
deurbrake met die ontwikkeling van .
glasnost, die uitbreiding van die
demokrasie en 'n verbeterde buite
landse beleid gehad.

Dielewenstandaard van die mense
het nouliks verbeter. Ons het glasnost"

. wakker ,gemaak, die oorsake' van
populere ontevredenheid onaangeraak
gelaat en sodoende die geleentheid
,vir burokrate geskep om te probeer
om glasnost te kniehalter .

, Ons moes eerder die oorsake van
"'tlie ontevredenheid aangespreek het.

Vandag, meer as ooit tevore, moet
versigtigheid aan die dag gele word.
'n Emstige, ongejaagde en goed
gegronde houding, aSOok 'n foutlose
deeglikheid iilbeide Ions kritiek en
aansporing is nodig.

Net onverantwoordeIike rriense kan
, kunsmatige o~dadigheidmet woorde

bekostig.

., ).
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Miskien is dit dan ook die
wortel van die kwaad. Mans
wat hulle verbeel hulle is Mag
num ofeen van die tienduisend
ander kragdadlge manne wat
aand na aand hul vervelige
toertjies op televisie ulthaal om
die nog verveliger, lee-kop
poppie se hart (het iemand in
'Hollywood nog so iets?) te wen.

Holruggeryde kameerolle en
formules vir geldmaak uit ge
weld word 'n daaglikse dis en
Jan Alleman slyp sy persoon
likheid volgens sy uitverkore
TV-karakter,

Met die geweer kry jy mag,
geld, vroue en hoe groter die
geweer hoe groter, hoe sterker,
hoe mooier die buit.

Gaan kyk by die video
winkel, en sien die ikone van
ons tyd: geweer in die een hand,
sexy Sannie In die ander.

Slelkundiges sal jou vertel
dat gewere 'n verlenging van 'n
man se penis simboliseer.

Dit is dus 'n bevestiging van
'hul "manlikheld",

Wat "manlikheid" presies
Is, kan boekdele 001' geskryf
word, want die man met die
geweer sal in dleselfde chau
vlnistiese asem vir jou se die
beste kokke In die we reid is
mans, die beste klere-ontwer
pel's Is almal mans.

Maar man, kos en klere maak
nie dood nie.

Ek se dis 'n verwronge man
likheid, impotensle selfs, '

Gool die geweer weg en lees
eerder poesle,

talIevoorstede waafdie "meer gegoede
gedeelte" van ons bevolking woon,
gedupliseer word. . .: ','

Maar 'n mens kan sekermaak\vat
jy wil met jou geld; 'n boorgat is 'n
duur storie en dan moet die "sparkie"
nog die duur pomp kom installeer.
Die water word tog weer in die grond
gesit.•

Erens klink die storie nie heel
temal reg nie, ne? .'

Hoekom sou 'n mens dan iets mors,
net omdatjy die finansies en tegniese
vermoe het om dit te verbruik? Of
omdat die kenners se dat ons maar
kan laat waai, daar is nog baie waar
die vandaan kom?

_"--'-. Of is dit 'n manifestasie van die
verdraaide gedagte waaraan baie
mense nog vasklou: ons omgewing
is stedelik, hier kan ons doen wat ons
wil, bewaring geskied in die Kruger
wildtuin en ons betaal vakkundiges
om daM na ons heil te kyk.

Die omgewing in ons voorstede ,
hou verband met die omgewing daar-
buite. '

Verrnorsing van grondwater omdat
daar kIaarblykIik 'n oorvloed bestaan,
kan in die toekorns slegs lei tot die
totale uitputting van opgegaarde
voorrade. '

Verkeerd is verkeerd. 'n Holistiese
beskouing tot die omgewing sou die
vermorsing van enige hulpbron, selfs
die wat (op die oog at) nie in ernstige
gevaar van uitputting verkeer nie, ,
uitskakel. ' '

*Bestuur van die Waterhulpbronne
van die Republiek van Suid-Afrika,
Departementvan Waterwese, Preto
ria: 1986.

Tienie du Plessis is 'n grafiese
kunstenaar en mede-direkteur van
Taurus-uitgewers

•
JOU geweer
gedig

Annemarie van Wyk, '

Ek kan nie verstaan waarom
, hulle dit dra nie. Om hulself te
beskerm, sou hulle seker se. Teen '
wle? Teen wat?

In die onderdrukte samelewing
waarin ons leef, waar diefwering

, soos tronktralies omjou vensters
, vassit en motor-alarms die swane
. sang van die stad geword het,
span dit die kroon.

Ek sien visioene van 'n Mad
Max-agtlge toekoms waar almal
swart leerklere dra en reusagtlge
kanonne op hulle opgewarmde
motors monteer. Waar klnders
soos dlere In gate woon en ou
mans met staal boemerangs,
onthoof.

het die aarde gedreunsoos hier geboor
is.

Syferwater is deurgaans op on
geveer 60 m gevind - net genoeg vir
die tuin-sonder-produkte.

Indien ons voorstad 'n pIaas was,
sou'hier net een of hoogstens twee
boorgate gesink gewees het. Dit is
nou 'n voorbeeld van nuttelose ver
bruik; 'n voorbeeld wat sekerlik in

•moeme met
Kinders

die water
mors nie, die
grasperk wi)
dit drink

Mans wat hulle verbeel hulle is Magnum of ,
een van die tienduisend ender kr~gdadige·
,manne wat aand na aand nut 'viirvelige
toertjies op televisie uithaal om die nog
verveliger, lee-kop poppie se hart (het

iemand in Hollywood nog so iets?) te wen.

mosfeer. van rustige genoegdoe
ning was, het daar nou 'n ge
spanne en onaangename gevoel
geheers.

Ek het my hele lewe nog nooit
rede gehad om myself teen iemand
te bewapen nie.

, Miskien is ek maar net,
gelukkig, want ek Is 'n vrou en ek
was al alleen In snaakse plekke.
Donker plekke waar.jy maar op
jou hoede moet wees. '

Ek wi! nou nie seksisties wees
-nie,maar ek het nog nooit 'n vrou
In die openbaarmet 'n geweer ge
sien nie.

Ek verafsku dus mans wat
gewere drat

Waar ons woon (n groen voorstad
in Pretoria), sou ek 'n voorstaander
van 'n Ondergrondse Waterbeheer-
gebied wees. ,

In ons straat weet ek van net drie '
huise wat nie 'nboorgat besit nie. Die
"onlangse droogte" en beperkings op
watergebruik, het hiervoor gesorg.
Almal was bekommerd oor daardie
nuttelose groen lappie en vir maande

Gooiweg
enlees 'n

dwonge sy drankie met coke meng.
WeI, dit is miskien een van die

redes waarom 'n groen grasperk my
somspla.

Groen grasperke lyk hier verkeerd
•asofditniein 'nsemi-woestynhoort
nie.

Groot hoeveelhede water word
gebruik om die nuttelose lappie
blaartjies groen te hou, en dis asofdie '
gereelde sny en netjies hou van so 'n
pronk-stuk ons wanhopige tekort aan
water onderstreep.

Die jaar sukkel dit dalk weer om
lekker te reen, Almal is bekommerd
oor die tuin. Nou, kom ons haal die
water onder die grond uit!

Die amptelike standpunt is dat
daar nog geen sprake van 'n geleide
like uitputting van grondwaterbronne
is nie.

Na raming was slegs 13 persent
van die totale Suid-Afrikaanse wa
tergebruik in 1980 afkomstig uit
ondergrondse hulpbronne.

, Daar is egter bevind dat 'n aantal
gebiede wei oorpomp word en mi
skien tot "Ondergrondse Waterbe
heergebiede" verklaar kan word*.

TOE ek nou die aand by die
verkeerslig stop, stop daar
'n "armed response"-motor
iangs my -nuut, vinnig, blink
geverf met 'it tweede paar
hoofligte.

Die twee jong mans in die
motor is In uniforms geklee.
Hulle lag en skree, die m usiek is
oorverdowend hard.

Toe die lig oorslaan, trek
hulle soos wafferse MacGyvers
met skreeuende bande weg.

Rook bol apokaJipties op uit
die teer,

Hulle is jonk, blank, dra
gewere en die wereJd behoort
aan hulle - ofso dink hulle. Die
epitoom van mag, manlikheid
en dapperheld,
~ Die helde- van die verlede

met hul strydwaens sou jaloers
wees op die gladiators van die
betonstad.

, 'n Soortgelyke voorval nie
lank gelede nle het my weer
eens die kwessie van man en
geweer laat bevraagteken.

Ek en 'n vriend het by 'n fa
.mlllerestaurant in Brixton gaan
eet, 'n Aangename plek met 'n
lekker atmosfeer en ultmun
tende pizza's.

So halfpad deur die ete loop'
daar 'n man en sy metgesel in.
Gewone mense - netjies
aangetrek, ult vir 'n rustige
aandjle saam.

Maar aan sy heup bult 'n
vuurwapen. '

Ek ken nle gewere nie, en
kan dusnle se ofdit 'n rewolwer
of 'n plstool was nie, maar dit
was In ieder geval groot.

Hler Is 'n man met wlejy nle
moet sukkel nie, 'n man watjou
binne enkele sekondes van jou
lewe kan ontneem,jou toekoms
kan bepaal,;rJou en jou gesin
soos 'n Charjes Manson-bende
kan afmaai.

Die atmosfeer het oombliklik
verander, Waar dit eens 'n at-

WATER.
Hoelykdieprentjieinjoukop(en

tuin) wanneer jy aan water dink?
(Hier volg twee scenarios - dit

hang natuurlik af waar jy woon: in
die een prentjie draai jy 'n kraan oop
en die water vloeideur die tuinslang
en 'n sagte sproeireen daal op jou
grasperk neer.

In die ander prentjie stapjy na 'n
waterpunt met 'n 10 liter
plastiekemmer in jou hand en jy
betaal 10 sent (omtrent tien keer
duurder as wat die ou met die tuin
slang betaal) om die emmer vol te
maak. Enek belowe jou, jy gaan nie
daardie emmer water op'n stuk: kikuyu
gooi nie.)

Ons praat van 'n groot stuk aarde
met baieveranderlikes: Suider-Afri
ka word deur 'n arbitrerelyn suid van

_ l7e breedtegraad van die res van
Afrika geskei.

Hier Ie Suid-Afrika omring deur
die politieke grense van Botswana,
Mosambiek, Namibia, Swaziland,
Zimbabwe en tussenin is Lesotho en
dan nog 'n paar ander plekke wat
sommige mense ook as "onafhank
like" state beskou.

Die kartering kom rofweg ooreen
met die Kunene-rivier in die weste
en die Zambesi in die ooste. Die
suidelike politieke grense van An
gola en Zambie speeI natuurlik ook
'n rol.

Die reeling word ondermeerdeur
navorsers gevolg omdat 'n mens darem
erens moet begin wanneer die insa
meling van data begin.

Dit is ook lankal bepaal dat water
inons streek van groot belang is, Die
mense wat weet, praat van die droogte
wat in 1978 begin het as die "onlangse
droogte", maar my oupa het sy plaas
noord van die Soutpansberge in 1930
verloor met "die groot droogte".

In elke streek in Snider-Afrika
gesels plaaslike mense gereeld van
"daardie droogte wat groter was as
die een van byvoorbeeldverlede jaar".
Verder vertel argeoloe ook van peri
odes met groot droogtes in tye voor
die geheue ons kan help.

Eintlik woon ons mense van ,
Suider-Afrika in 'n dor land met groot
kontraste, ook wat klimaat en to
pografie betref. In die ooste is die
reenval die hoogste: Durban het
byvoorbeeld 'n gemiddeld van 1 070
mm perjaar, terwyl Port Nolloth aan
die Weskus (op dieselfde breedte
graad) met 'n gemiddeld van 58 mm
tevrede moet wees - en daar kanjy
dit sien (soos in baie ander droe dele
van die land) aan die groot hoeveel
heid watertenks wat aan geute van
die huise gekoppel is.

Die gemiddelde jaarlikse reenval
van sowat 500 mm in Snider-Afrika
steek slegs af by die wereldgemid
deld van 860mm. Meer as 25 persent
van die gebied kry rninder as 200
mm per jaar en hier oorskry poten
siele verdamping die reenval geheeI
en al.

Net in Suid-Afrika sal die aanvraag
'na water van 19050miljOenkubieke
m/per jaar in 1990 toeneem tot amper
26000 miljoen kubiekem/per jaarin
2010.

Die bevolkingsverspreiding in
Botswana is ook 'n aanduiding van
die veranderende reenval-patroon in
ons sub-streek.

Die mense is oorheersend in
gebiede op die oosgrens gekonsen
treer, soos Gabarone, Lobatse, Se
rowe en Selebi-Phikwe, waar die
meeste water is.

Ter ilIustrasievan die waterskaarste
in die westelike streke die volgende:
'n tydjie gelede is ek saam met 'n
groep vriende op reis in Botswana.
Die helder beskilderde mure van die
Sowa-PanRestaurant & Barby Nata ,
het ons gedwing om ten minste 'n
do!?in die vrolike kroeg te drink (dit
was ieder geval warm genoeg),

My vriend het brandewyn en water
bestel. Waarop die vrou agter die
toonbank geantwoord het: "Sorry,
no water in the bar." In die woe
stynland het niemand dit snaaksgevind
nie.

Hy het verstaan en moes noodge-
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MENINGS

Die pers

Dis net logies

Egbertus bang?

JJ Uys van Pietermaritzburg skryf:
Geleerde Vriend Egbertus haal 'n gedeelte
uit 'n gedig van 'n VOLKSDIGTER aan:
"Ekhouvan 'n man wat sy man kan staan...."
Vir wie was hy bang om die gedig in sy
geheel weer te gee? Vir MOEDER of vir
BITTERGAL?

Naiewe visie

Vervolgop bladsy2.2

Siegfried Huigen van Stellenbosch
skryf:
Bij aIle sympathie die ik het streven van de
Brede Democratische Beweging toedraag,
vind ik het verontrustend dat deze bewe
ging zich niet distantieert van mense die
naief-communistische toekomstplannen in
Zuid-Afrika willen verwezenlijken,

Wie maar een beetje op de hoogte is van
de ontzaglike mislukking van dergelijke
plannen in aIle landen waar ze zijn toegepast,
moet de schrik om het lijf slaan, wanneer je
hier, in Zuid-Afrika, mensen vol overtuig
ing hoort beweren dat het "socialisme" de
oplossing moet brengen voor de maatschap
pelijke problemen.

" De bisschoppen Denis Nuttall en Denis
Hurley die zich openlijk distantieerden van
rode-vendel-zwaaiers in Natal zijn in mijn
ogen dan ook niet de verkalkte figuren _
waarvoor veel mensen hen rnisschien aanzien.
Veeleer geven ze blijk op de hoogte te zijn
van de geschiedenis van de Grote Wereld
buiien Zuid-Afrika.

Ik vind overigens dat het Vrye Weekblad
hetook tot zijn taakzoumoetenrekenen om
ook de hierboven genoemde misstanden
binnen de MDM te bekritiseren. Door het
ontbreken van kritiek kunnen de beste be
doelingen uiteindelijk verkeren in het grofste
onrecht. Dat werd onlangs weerduidelijk in
het geval van de Swapo en zijn geheime
strafkampen,

Saai liefde

koerant moet ek u gelukwens met die VWB
bylae in die uitgawe van 13 Oktober 1989.
Wat 'n puik prestasie. Baie geluk met die
harde werk watdaarvoor ingesit is, die wye
verskeidenheid en die hoe standaard. Ek glo
dat die standaard gehandhaaf sal word.

--------IilIDI-----
Vrye Weekblad plaas aile briewe wat nie die wet

oortree of lasterlik is nie, mits die korrespondent
se naam en volledige adres bygevoeg word as 'n
skuilnaam gebruik word. Die redakteur behou die

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

Fordsburg 2033.

Dennis Boshoff van Hillbrow skryf:
Daar word baie gepraat oor 'nHandves van
Menseregte. Ek wil die storie e~ter uit 'n ,_
heeltemal ander hoek benader: ' '

Wat van 'n Handves vanVerantwoorde
likhede?

Dieklem is nounieop watmy land vir my
kan doen nie, maar wat ek vir my land kan
doen. Daar is 'n paar verantwoordelikhede '
wat ek glo aandag moet geniet.

- Elke mens moet toesien dat hy/sy nie
meer kinders verwek as wat hulle kan bekos
tig nie. As gevolg van die bevolkingsontploffing
salons nooit op datum kan kom met werk
skepping, behuising, onderwys, hospitale ens
ens nie. .

- Elkeen moet die natuur help bewaar.
Plant in boom. Help om die rommel op te

_ruim.
- Harde, eerlike werk moet 'n leefwyse

word. Dit sal meewerk om werkloosheid te
bekamp, (Talle fabrieke meganiseer omdat
werkers te veel staak, lui en onbetroubaar is.
Dit skrik voomemende beleggers af.) In die
verband kan ons leer by lande soos Japan en
Tawain.

- Persone wat .on misdaad gepleeg het,
moet hul skuld aan die samelewing betaal
byvoorbceld deur vergoeding ic'l)etaal aan
die slagoffers van hul rnisdaad, asook deur
gemeenskapsdiens te verrig.

Om 'n probleem op te los moet'bns soms
ODS emosies tydelik eenkantlaat en it!rs moeilik
doen soos om te vergewe, lief te he en te
verdra. Wanneer 'n mens duistemis wil beveg, '
sit 'n lig aan, Wanneer jy vuur probeer blus,
gooi waterop (nie petrol nie!). Waar daar
haat is;saai liefde, ' ; ~,' .-. , -

Sensors skep bevoorregte klas

Waar is TV3?

Terblanche Jordaan van Aucklandpark
skryf:
As.'n gereelde en waardeerde leser van u

Jack Mojapelovan Pietersburg skryf:
Ekneem die geleentheidom hierdie briefaan
u koerant te skryf. Ek vra dat my brief moet
geplaas word.

Ek is 'n 25-jarige seunvan Laastehoop in
die Noord-Transvaal. Elke week ek koop die
koerant omdat ek saamstem dat:

"Vrye Weekblad is die nuwe stem vir 'n
nuwe Suid-Afrika."

Ek stem saam met die manier in hoe ons
koerant gestel is. Maardaar is net een ding in
die koerant wat my bekommerd maak. Daar
die is in die bladsye wat julie vir ons se oor
"Die week seTV". Watrnaakmybekommerd
daarin is dat julie se vir ons niks van TV3.

Ek wonder of julIe bedoel dat dit is net,
blankes wat moet die koerant lees? Of julle
wil apartheid in die koerant deurbring? Asse
blief julie moet julie huis in orde bring.

Ons swartrnense tesame met ODS wit broers
veg saam om apartheid weg te gooi. Ons veg
ook vir vryheid van spraak.

Ekvradatjulle virons moet se wat op TV
gebeur, nie net op TVI, en TV4 nie.

Baie geluk

Sean Bozalek van Kaapstad skryf:
After reading Max du Preez's review ofa Dry
White Season basedon Andre PBrink's novel
I believe its relevant to examine the context
in which the Publications Appeal Board had
allowed fewer than 2 000 South Africans to
watch the screening of this film.

By releasing the film into- a so-called
"controlled environment" the censors have
succeeded in creating asmall privileged class
of viewers. The publications control board
justifies this elitism under the guise of "dis
cerning and sophisticated adult viewers",
"unlikely to attract the kind of people who
might take to the streets in demonstrations".

The implications are racist and elitist,
obviously designed to exclude the vast ma
jority of people under such pervasive condi
tions and this is an anachronism to a popular
and classless culture being established.in our
society.

The legislation of the publications control
'board flows from the dominant ideology and
it can therefore hardly ever be expected that
this creature be an objective and fair body
under these circumstances.

One wonders how the publications control
board reacts to this exceptional film in which
an Afrikaner is the hero and the author has
used Afrikaans to oppose the Afrikaans used
by the racist establishment.

As an ordinary South African I am deeply
concerned about the processes and the deci
sions at which the publications control board
arrives at on censorship in our society.

• • •.So se hulle

Die African National Congress hou Sondag 'n
reuse-byeenkoms buite Johannesburg.

Sewe senior leiers van die ANC beweeg vryelik in
die land rond, gee links en regs onderhoude ~ as
ANC·leiers - en hou vergaderings as top-leiers van
dieANC.

Met elke optog wat daar deesdae gehou word;
word die ANC-vlag openlik vertoon.

Al hierdie aktiwiteite is streng gesprbke onwet
tig, want die ANC is 'n verbode organisasie.

Daarisopdieoombliknog 'nman watindie tronk
sit omdat hy die woorde Viva ANC vertoon het.

Dit begin nou absurd word.

En intussen is die minister van WetenOrde besig
om 'n gek van homself te maak deur te kere te gaan
oorhoedieANCnog'nverbodeorganisasieisenhoe
die regering sal optree teen enigiemand wat die or
ganisasie se doelstellings bevorder,

Daar is mos 'n logiese oplossing: hef die beperk-
inge op die ANC op. Sommer onmiddellik. '

Dit sal boonop ook nog 'n verdere Slapop die pad
na 'n onderhandelingsklimaat wees.

Die redakteur van Vrye Weekblad het verlede
week weer in die hof verskyn, die keer op ses:
aanklagte ingevolge die noodtoestand;

Hyhetreeds 'n vonnis van ses maande tronkstraf,
opgeskort vir vyf jaar, gekry oor 'n berig wat in die
koerant verskyn het.

Daar is minstens vier ander koerantredakteurs

wat ingevolge die noodregulasies aangekla word.

Die jongste aanklagte teen Vrye Weekblad spruit
hoofsaaklik uit doodgewone berigte oor hofsake van '
jong mans wat w.eens gewetensbeswaardheid weier
om diensplig te doen. Daarvoor moet iemand nou 'n
krimineel gemaak word.

Die voortgesette vendetta teen die pers, veral die'
onafhanklike pers, druis heeltemal in teen die gees
wat die regering van staatspresident FW de Klerk
self laat posvat het. Of hoe? '

Ben moontlike verklaring is dat die aanklagte nie
deurdie regering nie, maar deur die polisiegeinisieer
word. As dit waar is, moet De Klerk daarvankennis
neem en dit stopsit. Of is die sekurokrate besig om
die stert te word wat die hond swaai?

DeKlerkhetverlede week weergesehoe graag hy
die noodtoestand wil ophef, of minstens wil begin
uitfaseer.

, Is dit nie 'n goeie idee om as-n eerste stap die
mediaregulasies te skrap nie? "

"Graag wll ek langs hierdie weg my dank teenoor u
uitspreek viru en u koerant se bydrae tot die afgelope
verkiesingsveldtog. U het'n belangrike bydraegemaak
tot die sukses van die Nasionale Party." - Staatspre
sident FWde Klerk in 'n brief aan Beeld.

"Every time we try to look at a new programme file
it vanishes before our eyes." - 'n Woordvoerdervan
die London Institute for the Blind se kommentaar op
die rekenaarvirus wat op Vrydag 13 Oktober toe-
geslaan het, - ,

"These were the bloody colonists ofmy country and.
the damned Afrikaner has gone and copied them." 
Andre Zaaiman, streekskoordineerder van Idasa,
voor Buckingham-paleis in Londen (S005aangehaal
deur Graham Leach in "The Afrikaners").

"Wat my betref, sal bitterheid geen rol speel in ons
onderhandelinge nie." . Walter Sisulu.

"Ifyou promote peace, they (the police) will refrain
from violence." •NelsonMandela aan WalterSisulu.

."A prisoner makes it his duty to keep himself
- informed just as a tobacco addict will go out of his

way to get his tobacco." - Walter Sisulu. '

"Ek Isnie baie goed opdie loopplank nie." - Karen
Smith,Beeld en Arwa seprofessionelemodel van die

'. .jaar,
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ambassadeur hier ter lande, Robin
Renwick, is besig om die laaste hare
op sy kop uit te trek uit frustrasie. Die
dom, hardkoppige houding van die
premier gaan sy pogings om 'n rol
hier te specl, erg kortwiek. Selfs Beeld,
Maggie se grootste fan in Suid-Af
rika, moes haar die week kritiseer.

* Miskien is dit tyd dat die Britte
virMaggie vra wat sy vir Madam
Marike de Klerkgevrahet tydens FW
se laaste ontmoeting aan Downing
straat 10: Mevrou Thatcher, hetjy nie
shopping om te doen nie?

dag op dat Die Burger al manne
met drie, vier jaar joernalistieke
ervaring Parlementtoe gestuur het
om verslag te doen. Vir die ANC is
net die redakteurgoed genoeg. Nogal'
'n komplirnent.

Pik en Barend
Bittergal hoor Pik Botha se hy

wou nie vir Transvaalse NP-Ieier
staan nie, want as Minister van
Buitelandse Sake moet hy baie reis.

* Dit het hom nie gekeer die
twee keer dat hy probeer het om
Staatspresident te word nie...

Die spotprent het Vrye Weekblad
geplaas toe PW nog baas was. Dit
was die laaste keer toeMaggie Thatcher
geweier hetommetdie ANC te praat.
Intussen het dieselfde Groot Kroko
dil met Nelson Mandela gepraat, voer
die kabinet weekliks met hom
gesprekke, is sewe senior ANC-Ieiers
sonder voorwaardes vrygelaat en het
FW de Klerk sy voorwaarde dat ANC
leiers geweld moet afsweer, laat vaar.

Maar Maggie wit nog nie die ANC
te woord staan nie, Hulle moet eers
geweld afsweer. Nie 'n voorwaarde
wat sy aan die Jonas Savimbis van
die wereld gestel het nie.

Maggie se sy haat ook apartheid.
Hoe is dit dan dar sy nie eers vir FW
gevra het om apartheid af te sweer
voor sy met hom praat nie?

En Maggie se regering wit juis he
FW se regering moet met die ANC
praat! '(

B ittergal is seker Maggie se knap

Iyk en hoe hulle met ander mense
beraadslaag en of hulle inderdaad
sulke aaklige en" duiwelse' weserts is
soos Die Burger sy lesers oor baie
jare probeer wysmaak het.' •

* 'n Oud-kollega merle nou die

Skenk 'n huis
Steeds by die regses: die lotjie is

darem ambisieus. In 'n traktaatjie wat
rondgestuur word, word ook vir gelde
like steun gevra ter ondersteuning

, van 'n Afrikanertrust. Ondersteuners
word sewe opsies gegee: "vaste bates,
grond, geboue; kontant; aandele;
debietorder; erflating; sedering van
polis; roerende eiendom."

*Miskien moet die lot 'n eie drukker
kry as eerste stap. Die traktaatjie is
gedruk deur Ye Olde Print Shoppe.

- Rooi gesigte
, Die Buiger sal die dag dat sy nuwe

redakteur, Ebbe Dotnmisse, skelm
, (of so het hy gedink) by die ANC in

Landen gaan kuier het, seker nog
lank berou.

Bittergal vemeem op gesag dat
Die Buiger geen briewe van lesers
oor die saak plaas nie.

In een so 'n brief wat geweier is,
skryf Jan du Toit van Vishoek onder
meer oor Dommisse se verskoning
dat hy bloot as koerantman by die
ANC was: "Aangesien mnr Dommisse
as koerantman daarwas, soudit seker
in betaam van die lesers van Die
Burger wees as hy - soos dit 'n koe
rantman betaarn .:'nvolledige beskry
wing gee van hoe die ANC-manne

FW-brakke

MENINGS

I'F~ KO()P
OprtgH' Bullterr iers

R1S0

biy. broeders by
Die konstabel het gese hy het 'n paar
minute voor hy daar aangekom het,
eers van die probleem gehoor.

*Net 'n moedswillige sal glo dat
die vertraging van 'n UUT enige ver
band hou met die feit dat die re
daksie aan die polisie gese het dat
die bedreiging wit mans in kakieklere
was en dat Vrye Weekblad vroeer 'n
dreigement in die, verband ontvang
het.

Bisarre bokkoppe,
bestialiteit en bloed

So van die ver-regses gepraat:
die stukkie vermaaklike walglikheid
het onder die kleinadvertensies van
die HNP-mondstuk, Die Afrikaner,
verskyn.

DIE enigste manier, Iyk dit vir
Bittergal, om wettiglik 'n por
nografiese vertoning by te woon,

, is om lid van die NG sinode te
wees.

Daar wys die Beskennheer van
odie Yolk se Moraliteit, ds Jannie
Malan (is daar dalk 'n "j" erens in sy
van?) van Aasvoelkop Oy moet jou
gemeente se naam verander, dominee,
dit klink pomografies) toe aan die
broeders van die sinode 'n klomp
skyfies van goed soos 'n man wat
geslagsomgang het met 'n vark. (Party
broeders het vir 'n oomblik gedink
die man same! geld in vir die Diere
beskermingsvereniging).

,En hy spee! plate agterstevoor 
word glo geborg deur 'n maatskappy
wat beskadigde naalde vervaardig.

Ag nee wat, Die verspotte do
minee moet nou aangese word om op
te hou met sy twak. Mense begin al.
wonder waar Ie die perversie nou
eintlik. n

* En wat kry 'n mens as jy die
dominee se naam agterstevoor om
spel? EINNAJ!

Die helde in blou
Namens die redaksie van Vrye

Weekblad wil Bittergal vandag 'n
mosie van vertroue en dank aan die
agbare minister van Wet en Ordeen
die gewaardeerde helde in die blou
uniforms inste!'

Vrye Weekblad het die week een
aand laat 'n veiligheidsprobleem by
sy kantore in Johannesburg gehad.
Die blitspatrollie is onmiddellik
geskakel met volle besonderhede en
aanduidings, en hulle is deeglik van
die ems van die saak verte!.

Vinnige reaksie is verwag, want
Vrye Weekblad se kantore is soos
die kraai vlieg om trent 'n kilometer
van John Vorster-plein af.

'n Volle 65 minute later het twee
verdwaalde konstabels aangestap
gekom. Teen daardie tyd was die
probleem gelukkig reeds opgelos,

DAAR is onmin in die para
dys. Oswald se lip hang so
lank dat hy kort-kort die tuin
vurk daardeur steek wanneer

. hy spit.
Vrinde, Miesies Klaagvoort het

'n swart renoster aangeneem, ek
meen te se elke siel wat gereken
wil word, het een aangeneem as ,
tasbare bewys van hul ekologie
bewustheid. Die probleern is dat

, Oswald en die renoster kwartiere
moet deel, mens kan tog nie 'n
aangenome wese in die koue laat
slaap nie.

Nou dring Oswald aan op beter
geriewe want hy hou vol dat hy
ook 'n bedreigde spesie is. In
tussen voer Miesies Klaagvoort
die swart, gehoringde gevaarte (ek
bedoel nou die renoster) koeksis
ters. Gee krag en versterking.

Dan is daar nog die kwessie
van besproeiing van die knoffelbed
ding. Daar's mos nou gebottelde
water uit die Karoo aan die kom,
en Oswald wit dit kwansuis ge
bruik om die oes nat te gooi, dit
bevat glo middels teen slakke,
sprinkane en griep. Hy drink al
lankal net perrier-water in sy
whisky, maar wat te erg is, is te
erg. Vra Moeder of die Karoo dan
skielik genoeg water het om nog
uit te voer ook? ,

rag-die gehoringde
oeksisters

Kat en muis
Sue Dobson, deur haar geliefdes

beskryf as stil en muisagtig en lid
van geen organisasie nie behalwe
die Rand Cat Club, is toe al die tyd
'n spioen vir die antichris. Stel
julle voor die sappigheid van die
oordeelsfout om 'n ANC-spioen te
werf om vir die veiligheidspolisie
te werk!

Nog 'ri biografiese besonder
heidjie is dat haar swaer en skoon
susterhoe-profiel Al'[Cvlede indie
buiteland is. Enige veiligheidspo
lisieman wat 'n security clearance
oar haar moes doen, moes tog seker
lik die alarmklokkies hoor lui het:
'n muis wat lid is van 'n Cat Club!

rantredakteur.

Raap crisis
Die afgelope week het 'n poli

sie-wasgoedbalie vol bisarre nuus
opgelewer. Laat Egbertus julIe tog
maar vertel, 'n Suid-Afrikaner wat
die San Francisco-aardbewing be-'
leef het, het gemeen hy kry 'n hart
aanval toe die aarde so skud. Kyk

• vrinde, ons mense is bekend vir
hulle hartaanval1e, good life, julle
weet, maar 6.9 op die Richter
skaal? Dan was daar die Wes-Duitse
parlementslid wat geopcreer is, en
wat sou hul1e vind? In die man se
maag is daar 'n baba. Nou wonder
Moeder alweer te vreeslik. Maar
die verduideliking is eenvoudig:
dit was die kerel se tweelingboetie
wat hy vyftig jaar lank reeds met
hom saamdra, He ain't heavy, he's
my brother.

Bisarriteit van die ceu is die
tragiesedood van 'n voetganger in

,Landen: iemand het hom uit 'n ver
bygaande motor met 'n raap
raakgegooi. Dit blyk dat 'n hele
aantal mense onlangs met vrugte
en groente aangeval is. Lyk virmy
na 'n saak vir raap crisis.

Wie's die man
Wie is die Max du Preez kerel?

Moeder wi! hom aanneem, seg sy
dit sal goedkoper wees om te on
derhou as 'n swart renoster, net
jammer die' man het sulke mis
dadige neigings dat hy alweer ver
volg word. Sonder ophou, Iyk dit.
Gaan die establishment-koerante wat
nie langer hul ogies kon toehou vir
die polisie-uitspattighedeen die ANC
se positiewe eienskappe nie, ook
hof toe gesleep word? En die mi
nisters?

Is dit dan net vir sommige siele
onwettig om oor die dinge te praat?
In onse eienaardige gemeenskap,
waar ministers byvoorbeeld
dokumente toehou wanneer hulle
dit teken, en mense jarelank tronk
toe gaan omdat hulle voorletter op
hullywe laat tattoeeer, yang hoge
bome blykbaar die minste wind.

Ieder geval, Moeder is dit eens
met Max oor die AWB en die po
lieste. Onthou jul1e nog vir ene
Terre'Blanchc wat dreigdat die AWB
die protesoptogte sal stuit as die
polisie dit nie doen nie?

Moeder se die onsekerheid tussen
AWE en SAP is te subtiel vir haar
ou oge; sy vermoed die uniforms is
verskillend, maar isdie styl? Oswald
chip in dat hy 'n vrind het genaamd
Max - short for Maximum Secu
rity, waar hy blykbaar residensie '

,opgeneem het. Seker ook 'n koe-

en foeter met 'n nuwe ekskusie:
ons is die NUWEpolisie!

Kaal koning /
Dis daarom moeilik om die offi

cial explanation te ontrafel tusseri
al die ministeriele uitspoegsels oor
sanksies. Die een se dit het ons
seergemaak, en die Groot Grond
boon se dit het niks bereik nie. Kom
ons wees net so 'n tikkie eerliker, u
majesteit: sou u sulke dramatiese '
veranderings soos om sonder hoed
rond te loop, aangebring het as dit
nie was vir die intemasionale druk
nie? Seg Moeder as die hoed moes •
waai oor die flou sanksies wat ons
tot dusver gesien het, ys sy om te
dink wat sal gebeur as volle sanksies
toegepas word. Dalk het ons dan 'n
nuwe, moderne sprokie: "Die ko
ning hetgeen klere aan nie!" Egber-
tus wed julle Pik sal die luidste
protesteer dat die koning pragtig
geklee is.

Van Pik gepraat: hy verkondig
in al1eems aan die bose buitewereld
dat Suid-Afrikaners oor hul eie
tockoms moet besluit. Haai, Minis
ter, maar dis darem vreeslik dom,
met pennissie gese, Die helesanksie
veldtog en binnelandse verset is '
juis aan die gang omdat Suid-Afri
kaners NIE oor hul eie toekoms
mag besluit nie, behalwe party.
Witskrifte is gereserveer vir wittes,
Hou op om te whitewash.

Egbertu~1aaagvoort
Nuwe missie

Mister Vlok, vroomste onder
die vromes, selfs wanneer hy vuil
wasgoed wit cover-up, het die

. pragtigste niksseggendhede oor sy
knuppeIswaaiers kwytgeraak. "
Daar's glo 'n nuwe missie, wat dit
ookal mag wees, vir die polieste in
die nuwe Suid-Afrika, wat dit ookal
mag wees.

Maar as 'n mens tussen die
reels lees, Iyk die newelagtige
uitlating van die jaar s6:

Ons het 'n nuwe missie
en 'n spliniemuwe visie;
ons neutvarse ambisie
is am te huil oar elke rusie
en elke lewensverliesle;
ons sma{li] oar verraad en

sedisie
, en sien uit na elke petisie;

ons vloek nou met elokusie

Gee
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Simpatiemet RAU
.. /

" /

WesselPretorius van die Transformation
Action Group en Douglas Henney van die
SwartStudente Skakelkomitee, Bloemfon
tein skryf:

, Na aanleiding van die berig in Vrye Weekblad
(29September 1989)oordie "lastigeprobleem
pie"opRAU,wil ons asTransformationAction
Group (TAG) en die swart studente op uavs
onsvereenselwig met RCBSen anderbesorgde
RAU-studente.

As Bloemfonteiners wat. streef na 'n nie
rassige Suid-Afrika, wil ons graag ons onder
steuningen simpatie aan die studentemeedeel.

Onshet metmisnoeeverneem van'dieRAU- '
owerhede en -studente se standpunt jeens die

(-N oopstelling vankoshuise. Dieregering hetbesluit
datdaar"wegbeweeg gaanword"vandiehuidige

apartheidsisteem om 'n beter toekoms daar te
stel. Ons vind dit dus vreemd dat 'n instelling
soos 'n universiteit, wat daarop ingestel is om
toekomstige leiers te kweek, nog steeds apart
heid in stand hou,

Op die Kovsie-karnpus sit ons met dieselfde .
probleem. Hoeweldie Raad van die UOVS in
beginsel besluit het om die beperkings op die
inwoningvanswart studentein die koshuise op
tehef, is dit inpraktykniedie gevalnie en: heers
daar 'n vyandigegevoel jeens die besluit onder
baie wit Kovsie-studente,

Ironies genoegis dit ook opons karnpus die
geval dat koshuise leegloop. Kovsie-studente
wat die oopstelling van koshuise voorstaan,
meen dat die universiteitsowerhede nie
daadwerklikaandag aandieprobleemgee nieen
metdiebeginselbesluitnetdie oplossingvandie
probleem uitstel.

Aangesien dieregering dieinisiatief tenopsigte
van hervorminggeneem het, laat dit die vraag

ontstaan of universiteite agtergaan bly in die
proses?

Waarheid praat
Dr PJD Lourens stuur die gedig van
Wabango Gumuthi

Die Waarheld kry Bek

daar is 'n mens met die naarn Rockman
- ons onthou ons mense

(die wreedaards sit sweet,sit koppebymekaar
koppe uit die kerkraadsbanke
- 'n boer maak 'n plan
- al stink dit 'n bietjie

("ons sal die waarheidbeknuppel
bevuis

bebiko

"ons sal die waarheid doodhel

("oons is listig"
lis uit die kerkraadsbanke)

hoor hier:
die waarheid lay bek

("maar ons sal getuies lay; .

die wat weet, salons
kook:
("ons sal die waarheid toe-kook:
("selfs ons woorde is magtig:
ons dreig net -

almal swyg

("a ja a, 'n boer maak 'n plan.:"

- al stink dit ten hemel)

daar is 'n mens met die naarn Rockman
- ons onthou ons mense

1986Nissan-bakkie 1400
t~ koop.
Masjien ingoeie toestand.
R10 000 of naaste kon
tantaanbod. BelGwynne
(011)836 2151 (w)

MARK

Tropiese Vistenk te Koop.
Met aile bybehore.
Winskoop teen slegs
.R1 00.Skakel Donsie(011 )
8362151

gader hopelik hierdie
week.' Aile belangstellen

. des moetasseblief'n eie
partytjie-gees saambring.
Die klub s'n is fup-duck.

I&.cJvmr.1,"'''''' .
Handgeweefde

dhurries (gestreepte
.katoensakke) en

silwer juweliersware
van Nepal, lndleen
Thailand te koop.

Winkel 68, The Firs,
) • osebank. Tel: (011)

8803566

'.') t,,} .

Die Adam Small-k/ub ver
gader volgende Maan
dagaand indie NG Kerk
saal op Reigerpark vir
Bybelstudie. Eksodus
word behandeL Bring julie
eie psalmbeeke.

Die Fup-Duck-k/ub ver-

op 31 Oktober om 7.30
nm. Ailebelangstellende
ouers kan Joan Ruben
steinskakel by648-1120

Saterdag 28Oktober bied
. Cosaw 'n bespreking oor
tronkliteratuur, getiteld
'Writing Behind Bars", aan.
Die boekewat bespreek
word,sluitin Detained, a
Writer's Prison Diarydeur
Ngugiwa Thiong'o, Ban
dietdeurHugh Lewin, Ten
Men Dead door David Ber
esford, Death Row deur
MariO Hector, Detention
andTorture inSouthAfri
ca deurDon Foster, Denis
Davis en Diane Sandler
en A Simple Lust deur
Dennis Brutus. Die be
spreking isgratisen vind
om 2 nm by die Can
ThembaInstituut vir Let
terkunde, 4e Vloer, Twiga
sentrum, Sentraalstraat
68, Fordsburg plaas. Vir
verdere inligting skakel
(011) 833-2530/1

Naam:.- '/'

;'---------,
Adres: _

Tjeklpeswissel ingesluit vir R60130

-------_&-
----~----

DieJohannesburgse Kin
derhuisbied'ngratis on
dernteuningsgroep aanvir
ouers wat probleme het
omhul kinders tehanteer
ofte dissiplineer. Ditbegin

GEBEURE<

BelPOWAvirverdere in
Iigting (011) 642 4345

Moenie jougewilde
strokieskarakters misloop nie!

Vir A60 (AVB ingesluit) m
kry jyVrye Weekblad 12

maande lank, envir A30 (AVB
ingeluit) 6maande lank Stuur
aan Posbus 42637 Fordsburg

2033.

Woensdag 1November
U word uitgenooi om u
wegneemete om1 nmna
die USIS-Ouditorium, 3e
vloerAfrican Life-gebou,
Oorrmisslonerstraat 111,
Jhb te bring vir 'n reeks
.middaguurvideo's

Die Duitse Ambassade
hou Saterdag 4 Novem
ber vanaf9 vm tot 1 nm
hul jaarlikse basaar ten
batevan liefdadigheid by
Pretoriusstraat 924, Ar
cadia, Pretoria. Die So
weto-koor gaan optreeen
daar sal winskopies by

. diev100imark wees. Sowel
Afrika-kuhs enhandwerk
as Duitsekoeken koffie
salin die bekende Duitse
Cafe te koop aangebied
word. Virverdere inligting
skakel B Stabreit (012)
46-5566

Port Elizabeth (041) 56
1483,
Pretoria (012) 3202230
Alice (w),
Johannesburg (011)614
8106Neil (h)
of gaan na die Metodis
tekerk, Pritchardstraat 79
op Dinsdae
van 4.30nmtot 7.00 nm

POWA (People Oppos
ing Women Abuse) is 'n
ondersteuning- en inlig- .
tingsdiens virmishandelde
en verkragte vroue. Ons
bied oakwerkswinkels en
opleidingsprogrammeaan
oor geweld teen vroue.
Ons begin met 'n oplei
dingskursus virnuwe lede
vanaf 20 September 1989.
Ons benodig veralvroue
watAfrikaans en/ofenige
ander Afrika-taal kan praat.

Spesiale Aanbod:
Stoomskeonmaak van
T~een&offeernel.Uxrt

joudrieslaapkamers, sit
kamer, eetkalner engang
of ses snik sitkamerstel
professioneel diepstoom
.skoongemaak word vir net
R55~ Plusgratisvlekver
wyder.aarenreukvenNee~

der. Skakel: (011) 724
0784

HELP OM VERLORE
ENEAGIE TERUG TE PLAAS
DEUA DIE VOEDINGS
VITAMINES WAT VIR
NORMALE L1GGAAMLIKE
FUNKSIES VEREIS WORD, TE
VERVANG

Benodig: Goedkoop
vakansieverblyf in of naby
Kaapstad gedurende
Kersvakansie (een week
tot tiendas).Bel Gwynne
(011) 8362151

WOONPLEK

Diensplig.Adviesdiens.
Virgratisenonafhanklike
advies op enige navrae
oor diensplig. Skakel
Durban (031) 301 5663
Richard (w),
Pietermaritzburg (0331)
944079Mark (h),
Kaapmad(021)6891194
(5.30nmtot 7.30 nrn),
Grahamstad (0461) 26067
Rudi (h),
Oos-Londen (0431)
277:13,

O,ENSTE

KersfeeskantooroartYtjie
met 'n verskil

Onssal alles reel- busver
voer na 'n lieflike'lande
likekroeg metfantastiesa
kos, drank, musieken
pryse. Bel Markham (011)
794-1792

Stuur R20(AVa ingesluit) vir 30kapsules, saam
met diekoepon hieronder, aan: EMCOR,
Posbus 582, Milncrton 7435. Tel(021) 5$1-4360

r---~----------------~,

I Naam: :..\ : : :................................. I
: Adres: : ; : , : :............................................ I
r ; , :.......................... I
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OOK VERKRYGBAAR BY JOU NAASTE APTEEK

Dienuus volgbinnekort.
Luisterl

RedaksiQne/e
Assistent

Aansoeke word
ingewag vir 'n

dinamiese persoon
om die redaksie van
Vrye Weekblad byte

staan met:
Adminlstrasie,

Produksiebeplanning,
Sirkulasiebestuur en

promosles.
Salaris

onderhandelbaar.
Skakel Manie Eagar

by 836·2151 vir
verdere Inllgtlng

PERSOONLIK

Die Vroue teen Ver
drukking sa manne gooi
weg jUlie gewere

Die Takhare ,vir Vrede ver- ,
welkom die nuus

WERK

Die Bleskoppe teen Apart
heid wil weet of ons dan
nou ook 'n groep meet
vorm? ."

••
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Suid-Afrlka

Wereld
Egon Krenz word deur die Oos-Duitse parlement tot nuwe staatshoof
verkies, met 26 teenstemme en 26 lede buite stemming. Meer as 300000
mense neem deel aan protesoptogte vir groter demokrasie en vryheid in
'stede dwarsoor Oos-Duitsland. Werkers in 'n Oos-Berlynse fabriek stig die
eerste onafhanklike vakbond inen eis die reg om te staak en die vryheid om
in die buiteland tereis. Die Polltburose Oos-Duitserssal teen die eindevan
die jaar vryelik kan reis, Krenz se opposisiegroepe kan hervorming
aanhelp, maar die sosialistiese orde sal nie verander nie.
Duisende Hongare marsjeer in die strate van Boedapest om die nuwe
demokratiese staatsbestel in Hongarye te vier.
Roemenle vra dat 'n konferensie van sosialistiese state byeengeroep word
om die toekoms van kommunisme te bespreek.
Margaret. Thatcher spreek haar uit teen die 48 ander lede van die
Statebond wat op hul konferensie in Kuala Lampur vir voortgesette
sanksies teen Suid- Afrika gevra het. Sy verwerp kritiek oor haar standpunt
en noem die kongres 'n "teepartytjie", _
Aanklagte teen twee van die vyf mense wat in hegtenis geneem is weens .
die aanvalop Unrag-kantore op Outjo, Namibia vroeer vanjaar, word
teruggetrek. 'nSwart wag is in dieaanval dood. Die Prokureur-Generaal van
Namibia, E Pretorius, se die klagte teen Arthur Archer van Kaapstad en
Johan Coetzee is teruggetrek. Die saakgaan voort teen Horst Klenz, 'n Wes
Duitseburger, Darryl Stopforth van Rosettenville, Johannesburg, en Leonard
Veenendal, 'n AWB·lid van Southdale, Johannesburg. .
Amnestie Internasionaal veroordeel Suid-Afrika, China, Nigerie, Irak en _
Iran vir menseregte-skendings in hul jaarverslag. Suid-Afrika het verlede
jaar die derde meeste mense in die wereld tereggestel,sonder dat die
TBVC-Iande in ag geneem word.
President George Bush van die VSA oorweeg dit om Mosambiek te skrap
van 'n lys van Marxisties-Leninistiese state, se sy beamptes. Marxistiese
state mag nie deur die Amerikaanse uitvoerbank gesteun.wordnie, wat
investering deur Amerikaanse maatskappye erg bemoeilik.
Die Poolse televisiediens berig dat tussen 500 en 3 000 slagoffers van
Stalinistiese onderdrukking tussen 1945 en 1956 in 'n massagraf buite
Warschau begrawe is.
'n' Ontploffing ruk 'n plastiekfabriek in Pasadena, Texas. Volgens red
dingswerkers word 22 mense vermis.
Lebanese Chrlsten-parlementslede distansieer hulle van die Lebanese
Christenleier Michel Aoun se verwerping van 'n Arabiese vredesplan vir
Lebanon.
Frankryk toets die vyfde kernbom vanjaar by sy ondergtondse toetsterrein
in die Stille Oseaan, volgens Nieu-Seelandse seismograwe.
Eduard Shevardnadze, minister van buitelandse sake van die Sowjet
Unie, se sy regering is bereid om aIle soldate wat in die buiteland
gestasioneer is, teen die eeuwending teonttrek. Hy erken ook dat die
Sowjet-Unie se inval in Afganistan onwettig was.

Adriaan Vlok, minister van Wet en Orde, se die verbod op die African
National Congress geld nog steeds, en die polisie kan steedsoptree teen
mense wat die beeld van die organisasie bevorder, Vlok se uitspraak kom
kort voor die beplandemassa-byeenkornsSondag in Johannesburg wat deur
die sewe vrygelate ANC-leiers en een PAC-leier toegespreek sal word.
Damian de Lange, een van die drie beskuldigdes in die Broederstroorn
verhoor, beskou homself as 'n krygsgevangene en 'n soldaat vir sy land,
getuig 'n sosioloog in die verhoor. • '
'n Groot klomp wapens, plofstof en ammunisie word in die panele van 'n
minibus wat ai drie jaar lank deur 'n niksvermoede bestuurder gebruik
word, gevind.
Eerw Frank Chikane se druk op pres FW de Klerk om te verander, moet
volgehou word, onder meer deur volgehoue ekonomiese sanksies.'
Eerw Zuroitwaho Nevuhatalu van Venda eis skadevergoeding van
RIO 000 van die Suid-Afrikaanse Vervoerdienste (SA VD) nadat 'n SAVD
kondukteur hom na bewering gedwing het om van 'n "slegs blanke"-trok af
te klim. Hy beweer die kondukteur het hom gevloek, 'n "kaffer" genoem en
geslaan. , ' " . .
Die aanklagte teen agt aktiviste wat daarvan aangekla is dat hulle hul
inperkbevele verbreek het, word teruggetrek in Athlone se landdroshof.
Hulle is UDF-bestuurslede Willie Hofmeyr, Willie Thomas, Hilda Ndude, ,
Mountain Qumbela en Ebrahim Rasool, United Women's Congress- .
bestuurslede Whitey Pokwana en Dorothy Zihlangu, en die voorsitter van
die Cape Youth Congress, Mzonke Iacobs. '.. ' . .

, Meer as 700 inwoners van Nkqonkqweni buite Peel ton word in kerke iri
King William's Town gehuisves nadat hul huise deur Ciskeise owerhede
platgeslaan en hulle gedwing is om terug te gaan Ciskei toe. ..
Twee mans word in Pretoria gehang. Dit bring die totaal vanjaar op 47 te
staan, terwyl60 begenadig is.
Neg 37 mense word in Mmabatho weens hoogverraad skuldig bevind deur
regter W Friedman, voortspruitende uit die gepoogde staatsgreep in Bophutha
tswana verlede jaar. Van die 143 lede van die Bop-veiligheidsmagte wat .
aangekla is, is 83 tot dusver skuldig bevind.'
Zeph Mothcpeng.Ieier.van die Pan Africanist Congress (PAC), word na
'n longoperasie uit die hospitaal ontslaan.
'n Aanklag onder die Wet op Binnelandse Veiligheid teen die Weekly
Mail, wat daarvan aangekla word dat hulle ANC-leier Harry Gwala
aangehaal het terwyl hy gelys was, word uitgestel tot 21 Febroarie.
Joao Soares, seun van die Portugese president, word uit die HF Verwoerd
hospitaal ontslaan, waar hy behandel is nadat hy in September in 'n
vliegongeluk by Jamba, die Unita-hoofkwartier in Suid-Angola, betrokke
was.
'n Moordklag word teen 'n munisipale polisieman ondersoek nadatn 21
jarige man buite die polisiekantoor op Vryburg doodgeskiet is. Regslui vir
Menseregte se daar was geen duidelike rede vir die skietery nie.
'nBoer van Heilbron, Frans Smith.en twee vansy werknemers watdaarvan
aangekla word dat hulle 'n seun doodgeslaan het, was dronk toe die polisie
by hulle korn, word in die Vrystaatse Hooggeregshof getuig. Die drie word
aangekla van moord op Fanie Gatebe, wat na bewering met 'n sambok
geslaan, geskop en aan 'n werksbank vasgemaak is. ' ,
Die leiers van die AWE en die Boerestaat-party, Eugene Terre'Blanche en
Robert van Tonder, vra vir 'n ontrnoeting met pres FW de Klerk aan.

dat hy niks teen die idee het dat
homoseksuelein die kerk trounie,

Onderdiemense watop I Oktober
getrou het, was 'n priester; Hy vertel
dat hy reeds etlike homoseksuele
paartjies by sy huis in die "huwelik"
bevestig het. Hy se hy het selfs mense
s6 oortuig om weer kerk toe te gaan,

Terwyl die homoseksuele paartjies
deur mense buitedie stadsaaltoegejuig
is, het godsdienstige groepe eenkant
teen die wet gedemonstreer. "Dit maak
dat ek wil huil," het 'n sendeling,
Arne Thomsen, gese. "Vandag is die
dag wat Sodom ons harte gebreek het.
Maar Godis verdraagsaam en barmhar
tig. Halleluja."

nVro~~ries~,&aMelh~was

een van-die ondersteuners buite die
huwelikskantoor, "Ek weet nie wat
om tese nie, wat om tevoel nie," se
sy. "Dit is 'n gemengde gevoel van
blydskap en hartseer. Ek is hartseer
omdat die kerk weier om die mense
wat mekaar lief het te seen, en ek is
bly dat die politici. moedig genoeg
was om 'n onreg watal te lank vOOrtduur

. te herstel." - AFP

Azhazha se diekommissie wil egter
nie UFO-geesdriftiges organiseer nie,
maar eerder die ontwikkeling van
bestaande navorsingsprojekte
aanmoedig.

"Een ,groep spesialiseer
byvoorbeeld in die plasma-aard van
UFO's, terwyl ander die oplossing
van die vraagstukin die multi-dirnen
sionele aard van die ruimte soek.
Daar is selfs mense wat glo datdaar 'n
onsigbare wereld bestaan. Hoe meer
hipoteses daar is, hoe ryker is die
wetenskap."

Die ufologiese Kommissie beplan
'n stelsel waarvolgens inligting oor
UFO's ingesamelenverwerk kan word.
Die kommissie wil ook graag inligting
met buitelandse kollegas uitruil. "Ons
moet kontak maak met almal wat die
vraagstuk ondersoek.'

Die Komrnissie beplan onder meer
'n nasionale konferensie om ufologie
te bevorder en na verwagting sal die
land se eerste skole-seminaar oor
alternatiewe wetenskap en tegnolo
gie indie KultureleSentrum in Moskou
gehou word. 'n Kursus in ufologiesal
ook aangebied word. Studente sal in
aanraking kom met die probleme van
ufologie, Konstantin Tsiolkovsky se
ruimte·filosofle en die grondslag van
paleo-ruimtevaartkunde. ,

Azhazha hoop dit sal die eerste
.stap tot die opleiding van profes
sionele ufoloe wees. - Novosti

"maar ons het met 'n hele nuwe lewe
begin. Na jare van sukkel, word ons
uiteindelik, net soos ander mense,
amptelik erken. Onsis nie meer uitge
worpenes wat in skaamte hoef te leef
nie, maar 'n paar van vlees en bloed
wat ons lewens op ons eie manier wil
I . "er,

Axel en Ejgil is trots daarop "om
in 'n land soos Denemarke te woon,
watso vervooruit is op die gebied van
verdraagsaamheid en gelykheid". Hulle
hoop dat ander lande ook Denemarke
se voorbeeld sal volg.

Hulle droom is om weer trou, die
keer in die kerk met al die forma
liteite wat daarmee gepaard gaan.

Nie almal is tevrede met die nuwe
wet nie. Veral die Lutherse kerk is erg
verdeel oor die saak, Sommige
biskoppe vind dit afskuwelik terwyl
ander dit ondersteun,

. Die biskop van Kopenhagen, Ole
Bertelsen, het voorgestel dat die kerk
die huweliksbevestiging van twee
mense van dieselfde geslag seen. Selfs
die konserwatiewe minister van gods
diens, Torben Rechendorff, het gese

die waarnemingvan 'n UFO in Kare
lia in Februarie 1985, asook die
ooggetuie-verslae vanuitdie Vologda
distrik wa~dievlieeniers van UFO's
uitgeklim het. '

Volgens.Azhazha is die kwessie
van UFO's oor die jare verwaarloos
en was dit met tye 'n taboe. Pogings
om die studie van UFO's te ignoreer
het egter misluk. Navorsers ontvang
te veel data wat die bestaan van UFO's
bevestig•.

Vanjaar is daar reeds UFO's in
Nalchik in Noord-Kaukasie en in die
Vologda-distrik in die noordweste
waargeneem. UFO's is'ook bo Prunze,
die hoofstad van Kirghizia, op 22
Junie en in die Perm-distrik in die
Oeralop 16 Julie waargeneem.

Daar bestaan steeds geen oor
tuigende hipotese om die aard van
UFO's te verklaarnie. Volgens Azhazha
"is daar geen haas nie. Anders sal
eksotiese weergawes ons van koers
bring. Op die oomblik verbind baie
navorsers enwetenskapsfiksieskrywers
UFO'smetbesoekevan verteenwoor
digers uit die ruimte. Volgens my, is
dit nog te vroeg om sulke gevolgtrek-

, kings te maak. Ons moet nie probeer
om die wereld met twyfelagtige ontdek
kings te verras nie. Ufoloe benodig
objektiewe en die openlike bespre
kings van verskillende menings. Ek
hoop dat ons kommissie hiertoe sal
bydra." '

KOPENHAGEN - "Ons wag nou al
byna veertig jaar vir die oomblik,"
het Aksel Madsen, 74, gese toe hy en
sy 67-jarige rnetgesel, Ejgil, van hul
perdekar voor die stadsaal afklim.'
Ongeveer 'n duisend vriende, simpa
tiekgesindes ennuuskieriges van alle
ouderdomme het by die deure
saamgedrom om die paar toe te juig
toe hulle die gebou binnegaan om in
die huwelik bevestig te word.

Aksel en Ejgil is die eerste homo
seksuele paar wat volgens 'n nuwe

· wetwatdeurdie Deenseparlement in
Mei vanjaar ingestel is en op 1 Okto
ber van krag geword het, getrou het.

Hulle en tien ander homoseksuele '
pare het op die dag getrou. Die troues
was soos enige anderburgerlike sere
monie in Denemarke. Hulle het ringe
geruil, en die pare en hul gaste het
blomme gedra.

Slegs die groot persteenwoor
digheid was 'n aanduiding dat daar
iets anders aan die troue was.

Aksel Madsen is eenvan die stigte:rs·
lede van die Deense Vereniging van
Homoseksuele en Lesbiers wat in1948
tot stand gekom het. 'n Jaar nadat hy
die vereniging gestig het, het hy sy
werk as rekenmeester by 'n motorhan
delaar in Aalborg, 'n konserwatiewe
dorp in die noorde van Denemarke,
verloor.

"Die skandaal wat dit veroorsaak
het, was ongelooflik. Maar ek wou
nie my geaardheid verander of my
gevoelens onderdruk nie."

Hy het in 1950 na Kopenhagen
verhuis waar hy enEjgil vandag nog

· woon. Hulle gebruik een van, Aksgil,
watuit "Aksel" en "Ejgil" ontleenis.
'n Hotel wat hulle saam besit,
"Akselhus", tussen Ringsted en Koege
in suidoos-Kopenhagen, het weldra
'n bekende oornagplek vir homo
seksuele van oor die hele wereld
geword.

"Ons is nou afgetree," se Aksel,

Slim Allagui

Yevgeny Krushelnitsky

'N UFOLOGIESE kommissie is in
·die Sowjet-Uniegestig. Die doel van
die kommissie is om mense wat
ongeidentifiseerde vlieende voorwerpe
(UFO's) bestudeer te verenig.

Vladimir Azliazha, 'n kenner van
UFO's, is tot voorsitter van die kom
missie verkies en 'n ruimtevaarder,
Pavel Popvich, is tot onder-voorsitter
verkies.

. Azhazha se: "Die kommissie is
deel van die Sowjet-Uniese Unie vir
Wetenskaplike en Ingenieursvereni
gings, Ons hoop om die publiek se
aandag op UFO's tevestig. Onsis van
plan om die verskillende groepe
navorsers, geesdriftige individue en
almal wat in UFO's belangstel te
verenig ... ·

Volgens Azhazha moet ufologie
nie tot 'n suiwer akademiese na
vorsingsvak gereduseer word nie. Die
Akademie van Wetenskappe van die
Sowjet-Unie bestudeer nie ufologie
nie, maar gebruik die term "onreelma
tige atrnosferiese verskynsels".
: ' Volgens 'nverklaring watdeurdie
hoof van die groep navorsers wat
onreelmatige atmosferiese verskynsels
bestudeer, Yuri Platov, uitgereik is,
het navorsers nog nie rede om ernstig
van UFO's te praat nie. Volgens'
Azhazha ignoreerdie wetenskaplikes

Deense homoseksuele
pare mag nou troll
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Van ware krieket tot spreiligte, 'n
wit hal en 'n kakafonie van musiek

-r-

en Hedges-kampioen. Of hulle dit
gaan behou, is 'n ander vraag, Omdat
eendagkrieket so kort is,kan een kolwer
of een bouler die wedstryd eiehandig
wen . Daarom dat spanne wat swak
vaar in die Curriebeker vir yslike
verrassings in die eendag-wedstryde
sorgo

waar vera! die Japanners in die iigter
gewigsafdeling uitblink, Of die res
van Afrika waar boks 'n groot sport is,
maar 'n gholfstok nogal taamlik on
bekend is.

In die lig bekyx, is Brian se pres 
tasies mos net so groot, indien nie
groter nie as .:lie van Gary Player.
Albei het boonop reuse ambas
sadeurswerk vir Suid-Afrika gedoen.

Hoe bitterlik n.oeilik dit is om 'n
wereldkampioen in boks te word, het
Siza Makhat ini ook veri cdc naweek
agtergekom. Brian, wat langs die kryt
was om kommentaar te lewer, was
baie verontwaardig, Hy het gese mens
kry net een so 'n kans in 'n leeftyd soos
Siza gehad het.

Brian het gesien hoe Siza vir tien
rondes lank die Brit Glenn McCrory,
eintlik 'n boksles gee. En toe het hy ,
volgens Brian, in die voorlaaste ronde
sommer gaan sit.

Van die ander kant ges ien, het
McCrory besef sy titcl is bcsig om uit
sy hande te gly en hy moet nou een 
voudig net met 'n uitklophou kom .
Dit is die verskil tussen 'n ware
kampioen en 'n gewone uitdager.

Dit is wat Brian meer as enige
ander Suid-Afrikaanse bokser ook het.
Hy veg om sy titel letterlik asof sy
lewe daarvan afhang, Daarom ver 
dien hy baie meer erkenning as wat
hy kry. .

Soos met feitlik alle sportsoorte
het geld die hardste gepraat, en vir die
toeskouers is gegee wat hulle wil he .
Die Benson en Hedges-reeks bring
meer geld as selfs die Nissanskild
reeks in .

Die WP is die huidige Nissan
kampioen en die Vrystaat die Benson

nie 'n ware rnaatstaf nie, want daar is
nie vier verskillende stophorlosies in
atletiek nie,

Reg, maarnie een vanons meisies
hou 'n wereldrekord nie - hoe trots
ons cok al op hulle is en hoe graag ons
'n meis ie willaat wen.

Die ghclf-ouens warvir David Frost
gaan stem, is die boosste oor my
Player-stelling, Dit is so dat gholf 'n
sport is wat meer tegniek, vaardigheid
en vem uf vereis, terwyl boks meer
fisiek is en dus groter liggaamlike
fiksheid verg.

Ekglo steeds dat boksers die fiksste
van alle sportlui is . Dit kan nie anders
nie, want hoe kan 'n bokser al daardie
houe teen sy kop en Iyf verduur as hy
nie topfiks is nie?

Maar die grootte van die sportsoorte
in wereldkonteks moet vergelyk word.
Hoe meer deelnemers daar is , hoe
moeiliker is dit om bo uit te kom en
bo te bly. Wereldwyd is boks sek er 'n
tien keer groter sportsoort as gholf.
Ons praat nie nou van die ouens wat
Sondae 'n paar putjies vir ontspan
ning speel nie .

Nee , dit gaan OOT mcdedinging op
kampioenskap-vlak . In die opsig is
daar hele kontinente waar gholf 'n
relatief onbekende sportsoort is .

VatnoumaarSuid-Amerika waar
miljoene der miljoene mense sokker
en boksmal is. Of die VeTTe Ooste

Charles Ochse

Hedges-wedstryde wat onder sprei
ligte met 'n wit bal gespeel word,
waarin die spelers helderkleurige klere
dra en die luidsprekers 'n kakafonie
van mus iek uitbler dat die ou
krieketgeeste gal braak. "It's just not
cricket, old chap," het jy rneermale
gehoor.

Wie's die grootste:
Mitchell ofPlayer?

bekom. Dit sorg vir goeie, aanval
lende krieket en minder onbesliste
uitslae.

Die oorkruiswedstryde is nou feit1ik
almal afgehandel en dan volg die
wedstryde teen die spanne in jou eie
afdeling oor 'n dubbele ronde tuis en .
weg. Dan isdit in 'n span se eie hande
om bo in sy afdeling te eindig.

Dit is die twee spanne wat bo
eindig in die twee afdelings wat in die
eindstryd teen mekaar spee!. As dit
weer die OP en Transvaal is, soos dit
nou lyk, is die eindstryd op die
Wanderers, omdat dit verlede sei 
soen in die Baai was. Andersins sal
daar geloot word oor waar die eind
stryd pl aasvind.

Andersas die Curriebekezwedstryde
is di e Nissan-wedstryde wat die
afgelope week beg in he t, 'n uitklop
kompetisie. 'n Span wa t in die vroe j
rondes verloor, is nit.

Die kwarteinds tryde, wat die
naweek begin, is oor twee bene. tu is
en we g , met selfs 'n derde wedstryd ,
sou elke span een w en. So ook die
halfeindstryde van 11 tot 19 Novem
ber en die eindstryd van 25 Novem 
ber tot 3 Desember. .

Nissanwedstryde is oor 55 boul
beurte , Elk e bouler m ag net I I bou l
beurte bou!. Dit is w aaroor krieket se
puriste kia, dat, anders as in Cur
riebeker-wedstryde, kan 'n kaptein
nie sy boulers aanwend so lank as wat
hy wil nie . Daarby is daar ook beper
kinge op sy veldplasings.

Ongeag wa t die kenners se , dit is
die soort krieket wat die toeskouers
wil he .

Die Bensonen Hedges-aandreeks,
wat volgende week begin, is selfs
meer opgekikker. Hier het 'n span net
45 boulbeurte. Benewens dat elke
bouler net nege mag boul, is daar ook
'n bepcrking van 15 meter op sy
aanloop.

Anders as die Nissan-kompetisie
word die Benson en Hedges op liga
grondslag beslis met die vier span n,;;
wat be-san die punteleer eindig wat
in Mean ,\..nstaande jaar in halfeind
stryde teer, I.' ekaar sal speel. Die
eindstryd op 30 Maart is slegs een
aandwedstryd,

Di, is veral oor die Benson en

Aksiegroep teen Sensuur
Posbus 260425,
Excom
2023
Tel (Oll) 331-3517

Charles Ochse

Luister mooi na wat die ANC-leiers
op hulle welkomtuis-saamtrek op
Sondag 29 Oktober se,
en besluit self of jy verhoed moes
word om te hoar wat hulle en ander
ingeperkte organisas ies en rnense
die afgelope 30 jaar al se.

Ons eis die onmiddellike. afskaffing
van aIle beperkings wat vryheid van
spraak inkort

r---------------~------~

BRI AN MITCHELL, Suid-Afrika se
wereldkampioen, behoort Sondag vir
'n rekord vierde keer as Suid-Afrika
se Sportrnan van die Jaar gekroon te

-------------------------------, word. Hy kan egter kwaai
teenstandverwag van atletiek
se meisies van Satyn enStaal.

Die atletiek-ouens maak
heftig voorbrand vir hul Frith
van der Merwe, Evette de
Klerk enMyrtle Bothma. As
die Randse sportskrywers by
hul maatstaf van intemasio
nale prestasie hou, kan daar
maar net een wenner wees ,
onse Brian .

Veral die Kapenaars is
jare al ontevrede omdat die
RandseSportskrywershulle
dit aanmatig om Suid -Af
rika se Sportman van die
Jaar te kies. Wattcr kenners
hom ook al kies, maak seker
nie soveel saak nie, solank
hulle net die regte man kies .

Ek het straf verduur omdat
ek dit durf waag het om Brian
met Gary Player te vergelyk
as ons grootste sportster van
alle tye . Die atletiekrnanne
se daar is tot vier
wereldkampioene in elke ge
wigsafdeling; daarom is dit

DIE aandag verskuif nou eers tydelik
van ware krieket - die driedaagse
Curriebeker-wedstrye - na eendag
kitskrieket. Howel die Nissan-dag
wedstryde en die Benson en Hedges
aaridwedstryde vir die fynproewer
darem te opgekikker is, is dit die
soort krieket wat die stadions volpak
en die geld laat inro!.

Die ware toets van krag bly steeds
die driedag-wedstryde, maar vir toe

. skouerpret en louter opwinding is daar
niks wat by die eendag-wedstryde
kom nie. Dis vinnig en daar is 'n
uitslag, dikwels met die laaste bal.
Dit is meer in die aard van ons Suid
Afrikaners.

Krieket is die onvoorspelbaarste
van sportsoorte. In eendag-krieket is
dit nog meer so. Daarom moet mens

.'"".'raar liefs nie probeer om kampioene
te voorspel nie.

Na die eerste twee rondes .van
Curriebeker-krieket is die kampioen,
die OP, met 32 punte en die WP met
30 in hul onderskeie afdelings voor,
In die OP se afdeling jaag Noord
Transvaal met 30 hom, terwyl die
Vrystaat met 13 uitgesak het,

In die WPse afdeling is Transvaal
met 28 op sy hakke terwyl Natal met
12 punte aan die agterste speen suig,

Van Kersnawee k tot en me t die
vyfdag-eindstryd v an 26 tot 3 1 Janu
arie aanstaande jaar isdaar vyf naweke
agtereenvolgens weer Curri ebeker
krieke t. Dan sal ons weet wie die
ware kampioen is en wie die manne
gaan wees wat teen die Engels e toer
span speel.

Ek kan nie met die kapte in van
Noord-Transvaal, LeeBarnard . saam
stem met sy bedenkinge oor die Cur
riebeker-stelsel nie, Lee se met die
oorkruiswedstryde teen die spanne in
die ander afdeling kry 'n kaptein nie
sy manne behoorlik gemotiveer om
enduit te veg nie, want 'n nederlaag
maak tog nie saak nie.

Juis, daarom vat 'n span die punte
wat hy kan kry in die oorkruis-wed
stryde en hy kan selfs dobbel met
beurtsluitings om 'n uitslag te be
werkstellig en die 15 punte vir 'n
regstreekse oorwinning te probeer

._--------------------~~
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Harry se vroue
oorleef in Mayfair

Susan Danford Ie op die vloer en
dit Iyk of sy asemhalingsoefeninge
doen. Henri et ta Gryffenberg pas
'n T-hemp aan. JacquiSinger kom
sit langs my en praat oor die stuk.

"On s wou van Koos se musiek
gebruik, maar hulle wil dit self
vir 'n ander projek he. Toe gebruik
.ons maar Mozart. Daar is baie
musiek in die stuk. En 'n
antwoordmasjien."

Sy verte! van die petrolbom
wat deur die venster gegooi word

. en die gordyne brand. Dit is
Mayfair, onthou. En van
Ossewania, 'die crimpelene
Jukebox wat .'n orgasme tussen
die duine by Koeberg gehad het.

Die huldeblyk aan vroue wil
ek nie misloop nie.

* "Antjie Somers and I", 'n
tweetalige stuk antwerp deur James
Macnamara, word van 28 Oktober
tot 25 November in die Dalro,
Windybrow opgevoer word en van
30 November tot 9 Desember in
die Momentun, Staatsteater
Pretoria.

'n Oorsigtentoonstelling
van die Suid-Afrikaanse
skilder Gerard Sekoto

word Dinsdag 31 Oktober
deur prof. Es'kia
Mphahlele by die
Johannesburgse

Kunsmuseum geopen.
Sekoto se werk sal tot 10

Februarie aanstaande
jaar daar te sien wees.

WA T ballet van twee van die twlntigste eeu se belangrikste
choreograwe (Balanchine en Ashton) moes gewees het, is nou
ballet van een van die eeu se belangr iks te choreograwe (Ashton).
Nie dat oorlede Choo San Goh se werk nie d alk nog van die 
belangrikste gaan word nle.

Weens probleme met muslekregte moes Truk-Ballet hul beloofde
"Who Cares?" van Balanchine (wat gedans word na lied ere van
George Gershwin met Iirleke van broer Ira) vervang deur 'die
Chinese choreograaf Choo San Goh se "Unknown Territory".

Verteenwoordigers in Amerika het die regte on ttrek, volgens 'n
verklaring van Truk. Dit willyk of dit eerder Ira se woorde is wat
probleme gee as broer George se wysies, want Kruik het byvoorbeeld
geen probleme met uitvoerregte vir Gershwiri-musiek nie .

Kruik-Ballet voer juis vanaand Norman Furber se "Rha psody
In Blue" (na George se gelyknamige musiekstu k) ult,

Transvaalse balletomane kan egter steeds m6r eaand, volge nde
Dinsdag en Donderdag twee van sir Frede r ick Ash ton se
meesterst ukke In d ie Opera van die Staatstea ter Pretoria sien.

Die middelst e stuk Is" Monoton es' ; watsesjaar laas hler gedans
is. Die balle t bestaan uit twee voortr eflike pas de trois wat in 19651
66 deur Erik Satie getoonset is.

Die ander stuk van sir Frederick op die program is "Les
Patineurs" wat na 'n lang afweslgheid twee jaar gelede weer In
Truk-Baliet se repertorium opgeneem is.Hierdie gevatte voorstelling
van 'n skaatspar ty word na die ryk melodle van Meyerbeer
gedans. · __ ~. _ '.

Truk-Ballet
dans na 'n
ander deuntj ie

huis virdie ellendiges, versteurdes en
die gees telike gekrenktes."

Hoekom M ayfair en nie Yeoville
nie? wou ek by die dram aturg weet.
"Mayfair is meer marginaal as Yeoville.
Die lewe is nie so gem aklik daar soos
in Yeoville nie . Dis minder trendy."

"Antjie Somers and I" is in Yeoville
(op Victor Munnik se woordverwerker)
geskryf. Dit handel oor die vrou se
vermoe om te oorleef,en as 'n vrou dit
in Mayfair kan doen, kan -sy dit op

.enige plek doen.
Ilse van Hem ert en Jacqui Singer

gaan sit op 'n rusbank op die stel. Die
twee gesoute akteurs/regisseurs moet
poseer vir 'n laaste foto . Van Hemert
het Kalmer se eerste toneelstuk, "Bloed
in die strate", geregisseer. Nou vertolk
sy die rol van Kat, dieskrywer van 'n
reeks Antjie Somers-boeke waarvan
die Engelse vertalings beter as die in
die oorspronklike Afrikaans verkoop.

Jacqui Singer is die regisseur van
"Antjie Somers and I" - haar derde
Kalmer-produksie,

Die foto-sessie is verby. Bob Martin
pak sy kameratoerusting op en loop.

lise van Hemert speel Kat in "Antjie Somers and I"

..

"Elke keer as ons die scene doen,
voel dit asof ons by 'n klein roadhouse
is. Erens in Suid-Amerika," se Natania. .

"Antjie Somers and I" spee! af in
Edelweiss(Mitzi Booysens), 'n lesbiese
vrou wat graag 'n baba wil he, se huis
in Mayfair. "Kom na Edelw eiss se

en die pers neem.
Die fotosess ie verloop plesierig.
Antjie Somers (Natania van

Heerden), die hoofkarakter in Kat
(Ilse van Heemert) se boeke, staan op
die vensterbank. Sy Iyk soos Rider
Haggard se She en skree by die venster
uit "Dis hoejulie baklei julie fascistiese
varke. Twee aanvalsvoertuie teen een
weer lose vrou! "

!'Nice, nice. Do it again!" DIe
fotograafweet eers waama hy soek as
hy dit sien. Antj ie Somers her haal die
tonee!. .

Later Ie Lisa (Susan Danford) in
Antj ie Somers se arms. Kat is ook
daar. Bob Martin neem foto's van die
aborsie- toneel.

slmon prowther tydens 'n repetlsle van "Unknown Territory".

Ryk Hattingh

TERWYL Deon Opperman die
verflen terde psige van die
Afrikan er in die Adcock In gram
Teater bydie Windy browverken ,

. bring Harry Kalmer in sy jongste
toneelstuk, "Antjie Somers and
I", wat moreaand in die Dalro
Teater open, hulde aan die vroue
wat 'n invloed op sy lewe gehad
het.

Dinsdaghet ek 'n kleedrepetisie,
wat drie-uur die middag moes
begin, gaan bywoon. Die repetisie
het nie drie-uur begin nie, want
Bob Martin, Truk se fotogr aaf,
moes foto's vir die ingangsportaal
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Aspersies · die murg van die aarde

KOOS COETZEE

1 eetlepel wit wynasyn
3 eetlepels water
'n knippie fyn witpeper
3 eiergele
225g goeie ongesoute botter

kookwater met min sout.
Maak die tou los endreineer die

aspersies. As jy koue aspersies wil he
kan jy hulle laat afkoel en later in die
yskas plaas. ,

Bedien andersins onmiddellik. U'
, die falliese simbooltjies netjies langs

mekaar en gooi gesmelte botter daaroor.
Eet hulle met die hand.

Dis 'n belediging om aspersies met
'n mes en vurk te eet. Fanie, ek is
seker jou meisie sal 'n bordjie aspersies
waardeer.

Koue aspersies kari met 'n goeie
slaaisous of 'n ligte mayonnaise bedien
word en warm aspersies met nveloute
SOllS, 'nhollandaise- of''nmouselline
SOllS bedien word.

Hier is 'n resep vir hollandaise:

Noumoet ek vinnig verduidelik
want die ruimte raak op: Plaas die

, asyn, 'n eetlepel water en die peper in
'n klein kastrolletjie. Verhit en laat
die afkook tot net 'n teelepel oor is.
Laat die mengsel afkoel.

.Voeg nou die eiergele en twee
eetlepels koue water by. Klop met 'n
draadklopper en verhit stadig. Klop
aanhoudend oor die hele oppervlak

. van die kastrol sodat al die eiergeel
ingesluit word.

Dit is makliker om die SOllS te
maak in 'n dubbelkastrol met sterk
warm water wat nie kook nie. (Selfs
'naluminium-dubbelkastrol is vandag
al duur.)

Die eiergeel sal langer neem om
gaar te word, maar die kanse dat die
eier sal skif is skraler.

Wanneer die eiermengsel so dik
soos dik room is kan jy die gesmelte
botter stadig by die mengsel begin
voeg.

Klop aanhoudend. en sweet maar
'n bietjie. Jy kan die botter ook blokkie
vir blokkie byvoeg, maar smelt dit
eerder. Voeg 'n knippie sout by. '

As die sous te dik raak kan jy 'n
paar druppels warm water byvoeg.

. Nou het jy 'n goed-gegeurde, ligte
hollandaise-sous.
, Die geheim van hollandaise is die
ghries in jou elmboog.

Pas die smaak aan en hou oor lae
hitte warm. Te veel hitte laat die
botter en eiergeel skei.

Wanneerdit gebeurkan jy 'n eetlepel
lou water in 'n kastrol gooi en die sous
bietjies-bietjies inklop. Dan vorm dit
weer 'n emulsie, (Mayonnaise wat
skif word op dieselfde . manier
reggedokter.) _ .

Jy kan die asyn met suurlemoensap
vervang,

Gooi die sousoordie warm aspersies
en eet die murg van die aarde, Fanie.
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P LA'fC E
Chinese Restaurant

Plelnstraat 100
Johannesburg
Tel:·337·7175

Uitgebrelde Chinese
en Koreaanse a la

arte-spyskaart sowe
as die enlgste

,Chinese buffet in
Suid·Afrika.

.rkerlng besklkbaar I,;dle
lt S88m met die besprekln

gereel word .

Weisser Riesling, 1986 Robertson
Edel Laat Oes, 1986 Robertson
Roodewyn, 1985 Vinkrivier Hanepoot
Superieur, 1986 Robertson Hanepoot
Superieur, 1987 Blanc Fume, 1989
Rhine Riesling en natuurlik die 1986
Oupa se Wingerd Rooi Muskadel,
een van die beste muskadels wathier
geproduseer word. Lourens Jonker
kry uiteindelik die erkenning wat hy
lankal verdien!

Robertson is 'n gebied om baie
noukeurig dop te hou, veral omdat '
hulle pryse jou nie afslag nie.

\

- Vergeetmaar van geblikte aspersies.
Dit het moontlik 20 persent van die
smaak van die ware jakop.

Die enigste lekker geblikte aspersies
wat ek geeer het, was in Ficksburg in
die Vrystaat.

Daar is heelwat aspersieboere en
die beste aspersies word geblik en
uitgevoer,

Dis 'n paar van hierdie blikke wat
my oorle vriend Gerrie persent gekry
het.

Dit was baie dik aspersies - ek
wonder of daar sewe in 'n blik gekom
het - maar tog murgsag, en aan die'
smaak kon mens nog agterkom dit
was aspersies. .

Dis egter uitvoer-aspersies, Die
variasie wat nie uitgevoer word nie,
kan jy gems in die asblik gooi.

Ewenwel, hier het jy jou pakkie
pragtige groen aspersies, Wat maak
jy nou daarmee? .

Plaas 'n aspersie op die afgesnyde
kant op 'nkapblok en skil dit versigtig
met 'n aartappelskillertjie af.

, Oppas dat jy nie die koppies
beskadig nie. Indien daar blaartjies
om die koppies is, moet jy dit versigtig

'verwyder. '
Alle aspersies moet geskil word,

al is hulle ook hoe jonk. Selfs die
jongetjieshet 'n draderigheid aan hulle
watjy moet afhaal.

Plaas die aspersies soos jy hulle
afskil in 'n bak met koue water, maar
moet hulle nie lank daarin laat Ie nie.
Dreineerdie aspersies en bind hulle
in bondels van omtrent agt met 'n
stukkie tou. '

Kook water waarin jy 'n goeie
handvolsoutgooi (die boekse een en
'nkwart teelepels soutper liter). Plaas
die aspersies daarin.Ons eie dunnerige
aspersies kan jy 10-12 minute lank
kook. Dik aspersies moet langer kook.
Onthou egtereen reel: eerder te rou as
te gaar. t

Haal uit die pot en plaas 'n paar
sekondes lank in 'n tweede pot met

van, my persoonlike gunstelinge,
Rietvallei Landgoed het 'n dubbele
goud ontvang vir die 1985 Rooi
Muskadel en ek sien daama uit om
Johnnie se Chardonnay een van die
dae te drink.

Robertson Koop het 'n dubbele
goud gewen vir hulle 1989 Sauvignon
Blanc en Rooiberg Koop het niks
minder as nege dubbele goue medaljes
uit 'n groot klomp inskrywings gewen
nie.

Die wenners hier was die 1986
Vinkrivier Riesling,1985 Robertson

diekoekoorhoe die Hollanders dinge
oordryf,

Uit die De Hamert sien jy bote
heen en weerry, enjy hetook 'n uitsig
oor wingerde en beeste wat wei.

En die goue son en die diepblou
lug. BJ laat dit na 'n Van Gogh
skilderyklink(diesonwat ek in Holland
gesien het was nie baie goud nie en
die lug nie baie blou nie). '

Ewenwel, BJen sy vriende eet toe
die volgende: helder aspersiesop, koue
aspersies, toe aspersies rnet eiers, toe
aspersies met ham en toe aspersies-
sorbet. '

En intussen het hulle wyn en bier
gedrink watnie van aspersies gemaak
isnie maar darem aan aspersies opgedra
is.

Dis nou wat ek erg noem, maar ek
sou my regteroor (of is dit linkeroor?)
gee - soos Van Gogh- om aspersies
daar te eet. BJ se dir was net spierwit
'Frame aspersies - nie die groenes wat
ons hier kry nie.

Die restaurant-eienaarhet 'n stuk
karton met verskillende grotes gate
daarin.

Aspersies moet presies in hierdie
gate pas voordat hy dit koop, sodat
almal ewe dik en ewe lank is wanneer
hulle opjou bord verskyn,

EnnouVan Holland af Suid-Afrika
toe. Fanie de Villiers skryf 'n brief

, aan my en se hy is "nie juis bedrywig
in die kombuis nie". '

"Elke oggend kook ek water vir .
koffie saam met die Bokomo-beskuit,
ensaans voor ete moan my girl-friend
dat ek die krummels 'moet kom
verwyder waar ek brood gesny het,
maar nogtans is jou rubrieke een van
die eerstes wat ek elke week lees ... "

Dankie yir die kompliment Fanie,
maar kan ek vanjou 'n guns vra? Gaan
koop 'n pakkie groen aspersies, en
maak dit vir jou rneisie gaar. Hulle is
nou op die mark en hulle is heerlik.
Dis nie moeilik om dit te berei nie,

- maar jy moet weet hoe.

"

goud verwerf met hulle 1987 Blanc
Fume en 1988 Bouquet Blanc - albei
aan die droekant. Aan die soeterkant
het hulle nog twee dubbele goue
medaljes verwerf vir die 1984 Wit
Muskadel en die 1988RooiMuskadel.
Wei gedaan!

Danie de Wet het tweegoues gewen
vir sy De Wetshof 1988 Sauvignon
Blanc en die 1988 Rhine Riesling.

Van LoverenKeldershet 'n dubbele
goud ontvang vir hulle 1989
Chardonnay en die 1989 Spesiale
Laat Oes. Laasgenoemde wyn is een

by dieMark-Teater

Mark-Teater
Breestraat, Newtown

. Ons is oop
Dinsdag tot Vrydag .

vir
middaq- en aandete

Saterdae
slegs aandete

Telefoon 838-69660

BJ LANKWARDEN
skryf oor Robertson se

Markklaarwynskou

DIE resultate van die Robertson
Markklaarwynskou (vir die wat nie
hierdie Afrikaans verstaan nie: dit is
die Robertson Bottled Wine Show) is
onlangs vrygesiel. .

As jy 'npaar keer 'nbeoordelaarop
so 'n skou was, krydiemedaljes spesiale
betekenis.

Soms maak die paneel van
beoordelaars foute, soos die keer toe
'n 100 persent Cabernet Sauvignon
van Klein Constantia deur die
Stellenbosse Bottelwynskou afgekeur
is omdat dit. dan karnstig Pinotage
bevathet.

Dit kiln gebeur wanneer die
keurpaneel nie 'n groot genoeg
verskeidenheid beoordelaars bevatnie. BJ LANKWARDEN, die wynskIywer
Dit was nie die geval in Robertson op hierdie blad wat van Holland af
nie; waar die paneel bestaan het uit kom, verteldie storie van die aspersie-
wynmakers van ander distrikte, restaurant in Holland waar hy een .
prominente wynkenners, erkende keer geeet het.
wynskrywers en wynhandelaars. Dit Hy se dis 'n tweester-restaurant in
is'n baie goeie kombinasie en net 'n die Michelin-gids, wat beteken dis
topklaswyn kan dan 'n goue medalje baie beter as enige restaurant wat ons
wen. in hierdie land het.

Waar Robertson indie verlede as Die restaurantsenaam is DeHamert
soetwynland beskou is, kan vandag en is in Venlo aan die Maasrivier.
se inskrywings net sowel van enige Waar die Maasrivier in Holland is
ander streek gekom het. , , kan ek nie onthou nie - ek weet nie of

Daar was die gewone presteerders ek dit ooit gesien het nie in die paar
soos Rooiberg Koop en Roodezandt ~ weke wat ek daar deurgebring het.
Koop, maar tog het die Weltevrede 'n Restaurantwar ek weikan mthou '
Landgoedniksminder as ses dubbele '~ en waar ek nie geeet het nie weens
goue medaljes gewen nie. . gebrek aangulden-was 'nhele kkmpie

Elke kategorie is deur vyf kilometer buite Amsterdam. Hoe ek
beoordelaars beoordeel - wanneer al daargekomhetkaneknieonthounie,
vyfbeoordelaars'ngouemedaljetoeken maar ewe skielik staan ek -voor 'n
word dit 'n dubbele goue medalje. .windmeu!. "

Dit is baie duidelik dat nuwe Ek stap nader en sien 'n spyskaart
tegnologiese verbeteringe en die groot by die ingang. My mond begin water.
werk wat deur die Robertson Wyntrust Daar is omtrent vyf foie gras-resepte
gedoen word binnekort hierdie goeie 'op die spyskaart • voorgeregte en
wynstreek sy regmatige plek sal gee. hoofgeregte - maar toe ek die pryse .

Aangesien 'n gebotte1de wynskou sien draai ek om en loop.
te doen het met wyne wat wat (Vir die van ons wat nie weet nie,
beskikbaar is, is dit 'n belangrike skou. foie gras is die lewer van ganse en

. 'n Jongwynskou kan .groot wyne eende wat geforseer word om te eet.
vertoon, maar die publiek sal nooit 'n Hele paarkeer 'n dagword rnieliemeel
wect waar hierdie wyne eindig nie. met 'n spuit in hul kele ingespuit.
Een 'plaas kan 'n klein hoeveelheid . Dit laat hul lewersuitswel dat dit
wyn lewer wai pryse wen asook 'n - . so groot soos 'n opgeblaasde ballon
groot hoeveelheid middelmatige," word.)
dronkwordwyn. Die aand in Amsterdam kykek in

Die boerkan die klein hoeveelheid my Michelin-gids en hieris die naam
gebruik om 'n groot hoeveelheid te van die windmeul-restaurant - eenster,
verbeter, of dit aan 'n groothandelaar wat baie beter is as enige van ons eie '
verkoop. Baie min sal dit bottel, restaurante, insluitendeLinger Longer,

Bon CourageLandgoed het dubbele waaroorek onlangs geskryf het.
Vyf van

die geregte
is foie gras?
Disdarem 'n
bietjie baie,
dink ek.

Maar BJ
.se storie vat

Gouemedalies net waar jy kyk!

B2~ VryDag!',};70ktober 1989.'.



Me and Mr Ray - Miracle
Legion (8)

.rap-liedjies. David vertel dat die
grootste deel van die liedjie op 'n

. vliegtuig op pad Los Angeles toe
geskryf is.' .

Dit is 'n skreeusnaakse liedjie
wat gebaseer is op die storie van 'n
ou wat 'n bank op Beaufort-Wes
beroof het. Hy het op die trein
gespring vir sy "getaway". Teen die
tyd dat hy rip De Aar aankom, het
die polisie reeds daar vir hom
gewag.

David se weergawe gaan oor
Duiwel de Wet met sy spierwit vel
en sy helder oranje hare. "Hy lyk

'nes 'n filtersigaret."
Die idees vir die meeste

Namakwaland-stories het hy gekry
toe hy en sy broer, John, 'n skilder,
Desember na die streek toe is om so
'n bietjie weg te kom.

"Dit was ongelukkig nie
moontlik nie, want elke keer as ons

.. op een van die klein dorpies
stilgehou het, het iemand sy hand
deur die motorvenster gesteek en
gese: 'Hallo ou David',"

DaM het David die stories van
wonderlike karakters soos Dawid
Ryk, die Meisie sonner sokkies,
Piesang en Piet Mockingbird
opgediep.

Die hoogtepunt van Sondagaand
se konsert was ongetwyfeld Meisie
sonner sokkies, wat David met sy
self-spottende gatswaai gesing het,
Daarmee saam het hy 'n .
"suggestiewe" pelvispluk so op die
"Uh! uhf uh!" van die koortjie
gegee. Heerlik!

Ander goeie nuus is dat die ..
stukkie musikale plesiernie net op
plaat en kasset beskikbaar is nie,
maar ook op CD vir die
bevoorregtes onder ons.

N6g goeie nuus is dat die
Weskusklong na 'n lang skaarste
terug is op die verhoog. Hy en sy
nuwe groep tree van 5 Desember tot
6 Januarie in die Baxter in .
Kaapstad op. Planne vir ander
konserte is in die pyplyn, maar
finale datums is nog nie bekend nie.

lets van Miracle Legion se
rnusiek, veral in die vorm, laatjou
aanSimonandGarfunkeldink.Ek .
dink dis oordiesoortrrl.usiek - folk
- en die hartroerende deuntjies,

pie twee, kitaarspeler Ray Neal
en sanger Mark J Mulcahy, se
wortels en inspirasie groei uit die
grond van die sestigerjare.

Hul melankoliese melodiee is
baie subtiel, Soms is dit so terloops
dat jy dit nie eens hoor nie. As dit
egter eers in jou onderbewussyn
kom nesmaak, besef jy watter klein
wonderwerkies Miracle Legion op
"Me andMr Ray" bymekaargemaak
het,

Plale word beoordeel op 'n
skaal van 1 lot 10

•

David

elna

besef het ou David het ons almal
vir'n ride gevat met sy lekker
storie. .

Sy vertoning, soos sy nuwe
plaat, weerspieel die twee nuwe
rigtings wat hom by sy nuwe plaat
uitgebring het,

Die een is hoe om rap-tegnieke
te gebruik en die ander is om
liedjies te sing wat tekenend is van
die noordwes-Kaapland, "c'

Duiwel de Wet is een van die-

vokale vorendag gaan kom, was toe
nie so vergesog nie. .

Gelukkig het Ons eie David Kramer
dit op viniel. verewig ..

Aan die een kant, is dit rap .' wat
myns insiens van die opwindendste
musieksoorte van die afgelope dekade
is - en aan die ander kant is
onopgesmukte folk, waarmee Kramer
hornself so 'n huishoudelike naam as
die Volksie-bus gemaak het,

Die rap-nommer, Duiwel de Wet,
werk uitstekend.Diegroot rede
hiervoor is dat ons eie lopende

.'nuwe eina
Kramer se

'is In lekker

Bob Dylan nie. Hy't blykbaar by
Paul gaan kuier en op my musiek
afgekom en ook daarna geluister.
. "Hy wou weet ofhy Biscuits en

Biltong kan opneem. 'Ou Bob, stuur
eers 'n demo daarvan en ek sal
besluit' se ek toe.

"Hy doen ook s6 en dis hoe dit
klink ..."

Hier doen David toe 'n perfekte
namaaksel van Dylan se nasale
geneul.))it was ook,hier wat ek

Dit is die wonderlike klein maergat
se eerste langspeler in vier jaar, Dit
was hoog tyd ook. •

Na die uitstekende, morbiede
"Baboondogs", wat gegaan het oor
die pyn en die bleed waarvoor die
apartheidsamelewing sorg, het Kramer ,
teruggegaan "basics" toe.

Maar oak nie heeltemal nie. My
voorspelling van so 'n week of twee
terug, dat die vader' van
voortvarendheid, Malcolm "No
scrupples whatsoever" McLaren,
volgende met boeremusiek met rap-

Roadhouse - Verskeie
Kunstenaars (5) .

Eina - David Kramer (8)

____I Ry by die padkafeeverby
B ry lcream - ad v ertens i e
oudergewoonte homselfnie ernstig
opneem nie.

Die hoogtepunt op die plaat is
Meisie Sonner Sokkies met sy
sooljeuk-wysie en pittige lirieke.

Ander juwele is Ou Stuk Blik,
Matchbox Full Of Diamonds en
Mense. Christmas.In Kakamas en
Dawid Ryk is van daai liedjies wat
jou nie net emosioneel nie, maar
ook fisies aan die hart pluk.

Die enigste liedjie wat nie werk
nie is Piesang watmens te veel aan
ons eie ou nar, Leon Schuster: se
drek laat dink.

Ek dink "Eina" is die
belangrikste . (semi-)Afrikaanse
langspeler wat sedert die
Gereformeerde Blues Band se "Eet
Kreef' verskyn het, Kramer bewys
weer dathy een van die belangrikste
musikante in ons land is.

Vat ditweg, David!

"

"Paul vra my wat ons die musiek
noem. Die 'West Coast Sound'
vertaal ek dit toe vir hom."

Met sy straight gesig vertel
David verder.

"Ou Paul hou toe so van my ,
musiek dat hy 'n kasset van my
eerste LP, 'Bakgat', saamvat terug
Amerika toe.

"Groot was my skok toe ek' so 'n
paar weke later 'n oproep van New
.Y~k af lay van niemand minder as

Wat die' klankbaan red, is die
verstommende Kanadese wonderkind,
Jeff Healey en sy groep.

Healey (22) is met oogkanker
gebore en sedert hy een is, blind. Hy
het die blues-wereld gaande gehad
met sy debuut, "See the Light".

Sy unieke manier van speel, met.
die kitaar soos 'n klawerbord plat op
sy skoot, sorg dat sy duim vry is om
saam met sy vier ander vingers op die
kitaarnek te speel.

Hy maak seIfs 'n musikale vertoning
in die rolprent endit sal hom hopelik
aan 'n wyer gehoor bekend stel,

Viervan die tiensnitteopdieplaat
behoort aan Healey en kie. Een van
hulle, Roadhouse Blues, is
heiligskennis. Jy los eenvoudig The
Doors se musiek uit.

Selfs al is jy so 'n begaafde
kitaarspeler soos Healey, maar jy het

.nie dieuniekste stem nie, vermy jy
ten alle koste om te sing wat deur die
Lizard King, Jim Morrison, gesing is.

Die ander drie snitte is manjifiek,
met die Willie Dixon-classic, Hoochie
CoochieMan, die elektriese klimaks.

Die enigste ander twee snitte op
die plaat wat gangbaar is, is die van
Otis Redding en Little Feat.

Patrick Swayze, watdie hoofrol in
die fliek speel, singselfs op twee
snitte.

As jy gedink het hy kan nie toneel
speel nie, moet jy hom hoor sing! Of
dalk liewer nie...

Gaan koop eerder die Jeff Healey
Band se "See the Light". Dit is baie
beter waarde vir geld.

1
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Charles Leonard

DIS 'n anderster "Eina!" die. Dis 'n
"Eina" wat jou laat kreun van '
lekkerkry, "Eina" is almal se pel,
die fietsryer wat nie aan die
Rapporttoer gaan deelneem nie, die
persoon wat rooi vellies respektabel
gemaak het, ou David Kramer, se
nuwe langspeler wat Maandag op
die rakke verskyn het.

Sondagaand het die man met die
biltongarmsdie rusdag-blues
verjaag met die medla-Taunch" - in
sy geval kan 'n mens dit seker as
"opstuur" vertaal- van sy nuwe
plaat.

Dit was in die vorm van 'n
eenpersoon-vertoning in die
Leonard Rayne-Teater in
Johannesburg. Dit was net David en
sy akoestiese kitaar. "One man, one
throat," het hy dit genoem.

Met groot ronde stout oe wat
onder 'n swart hoed uitloer, het hy
agter die swaar gordyne uitgekom
en ons vermaak met 'n klomp nuwe
karakters wat vasgele is op die
viniel van "Eina", .

Geklee in sy kenmerkende rooi
vellies, 'n bruin BROEK wat nou
nie juis sy kurwes afgewys het nie,
'n gemaklike wit hemp met rooi
treinspoortjies op, 'n fancy swart
drieknooponderbaadjie, 'n rooi das
met sulke wit waaiertjies • die soort
wat jou ouma haar altyd mee koud
gewaai het - en ses lagplooitjies per
oogbank. Om sy nek was 'n nuwe
bruin kitaar met prentjies van 'n
bobbejaan, 'n likkewaan, 'n oliekan
kitaar, 'n bok, 'n konsertina, 'n
luiperd, 'n fiets en 'n lappop.

Hy het die mense letterlik laat
eina kry van die lag met die stories
wat al die liedjies vergesel. Die
liedjies self vertel van die mense
van Namakwaland, vir wie David
so lief is.

Daar is Piet Mockingbird wat at
die talentkompetisies in sy kontrei
gewen het. Sy meisie se naam was
Babbelbek. Jy gee haar een dop en
sy praat Engels wat nog steeds na
Afrikaans klink, se David.

Die feit dat hy 'n
enkelpersoonvertoning gehou het,
het hom aan Michelangelo laat dink
wat alleen die "ceiling" van die
Sistynse kapel geverfhet terwyl
baie ander Italiaanse verwers
sonder werk gesit het. Dit het hom
dertig jaar geneem. Hoekom het hy
dit s6 gedoen? "Cos he's a poepol!"
reken David, want sy swaer kan
aIleen 'n toilet in 'n kwessie van 'n
naweek.verf,

Sy beste storie was oor sy
beweerde ontrnoeting met Paul
Simon toe die hier was om plate
saam met ons plaaslike kunstenaars
op te neem. Ek se "beweerde",
omdat die storie later na.'n polisie
reservisstorie begin ruik het.

In elk geval, die storie wat hy so
saam met sy .liedjie Biscuits en
Biltongvertel: Hy was in
Johannesburg toe hy vir Paul Simon
in een van die ateljees ontmoet.

"Ek was een van die min Suid
Afrikaanse kunstenaars wat
bevoorreg was om nie 'n plaat saam
met Paul Simon op te neem nie!"

David nooi toe in elk geval vir
Simon uit om by hom in die Kaap
te kom kuier wat hy en sy
bestuurdertoe ook doen.

"Ek wys hulle toe die
Skiereiland met iny volksie-bus, ek
kon nie my fiets gebruik nie, want
dit sou snaaks gelyk het met Paul
op die 'frame' en sy bestuurder op
die 'carrier'.

"By die botaniese tuine het ek
toe my wonderlikste ervaring in my
loopbaan as kunstenaar. Toe ons
daar aankom, was daar 'n toerbus
van die Transvaal af. Ek het
handtekeninge uitgedeel terwyl
Paul Simon moes toekyk!

"Na die tyd hou ons toe visbraai
by my huis en Paul sing $0 'n paar
van sy nuwe Graceland-liedjies, Hy

. vra my toe om ook iets te sing enal
waaraan ek toe kon dink was die
liedjie: 'Biscuits en Biltongl Ek is 'n
weskusklong'..

'_,1 ' •• .I.,i'·,_ ... '\"'&......... "1..' ...,h'-~"'"'-,' '."- ~ - .... ~ j, f';" ~:It "'- ... .a.-.. iJ3:....'~
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Geenuitkoms of blaaskans

David Mamet se"Edmond" word van Sondagaand bydie Black
Sunop die planke gebring, RobertColman, Zane Maes, Dan
Robbertse, Megan Willson (links) en Melinda Ferguson (regs)

speelln die stuk wat In dieChicago(Mamet woon daar) Tribune
aangeprys Is en beskryf Isas brutaalmaarmenslik. fiegle Is

deurCralg Frelmond. Dlevertonlngbegin 8nm.

'.:

, I

Victor Munnik

die skilderye van Jan Visser. Van die
werlce bet tydenssybesoek aan Namibia
ontstaan en sy Weskus-skilderye
beslaan die grootste deel van die
uitstalling.

Albei plekke wek herinnering van
eindelose horisonne en oopbeid. Die
skilderye op die tentoonstelling is
egter getem vir die binnemure van 'n
buis.

Somsis sy landskappe amper nie
meer landskappe nie. Sy "Mossels"
bevat 'n bam voels aan die bo-kant
wat 'n blatante nabootsing is van Balla
se Futuristiese swaels (die ideale van
die Futuriste vereenselwig glad nie
met 'n Weskus-landskap nie!). Die
mossels op die onderste vlak vorm in '
kontras 'daarmee 'n dekoratiewe
patroon. "Vasmeertou" is 'n lynstudie
wat dekoratief bly, en so ook
"Welwitschia".

Vir onstonnelbewoners in die stede
bied die werk nie visioene van 'n
uitkoms of 'n blaaskans nie. '

reenboog van liggies wat my sal
toelaat om op 144 v1akke van goed
en kwaad in te 1uister op die
werklikheid.

Hoera!

daar nie, die dofgebleikte bruine en
bloue is nie daar nie en al wat oorbly
is name soos: 'Wolke by Goanikontes"
(bestaan die vervalle ou Portugese
boerebuis nog?)en "Oggend by
Sesriem", 'n pastelwerk waarin, die
warmson se vroegoggendstrale al
verblindend skyn,

Jan Visser spits hom wel op
landskappe toe,m~ in sy beel nuutste
werk sluit by voels en mense in, soos
in Strandpaljas.

Miskien is sy lang lee tydperk,
soos deur'sy landskappe gesuggereer,
nou verby en is daarweerplek vir die

, mens/dier.
, Oppad terug van die galeryflangs

afgebakende teerstrate met tuinmuur
versperrings watmens dwing omreguit
voor jou te kyk), wonder mens oor

Zap! Wys
ons die,
reenboog
van goed
en kwaad

vir hom net te veel geword en is hy
vort vir 'n besoek van drie maande
aan Namibia. Daama vestig by bom

'in Yzerfontein aan die Weskus. '
Die skildery getitel "Die Boland

brand", is sy afslui ting en ook afskeid
van Dal Josafat.

, Die plaas en plaasbuise is aan die '
brand en die vlarnrne word op die
voorgrond dramaties in 'n plaasdam
gereflekteer.

, Plat, vertikale rooi bande breek
die skildery op in bane en 'n groot,
onherkenbare vorm oorheers die
boonste linkerhandse hoek- die kleure
en tema is emosioneel belaai.

, Hierdie uitstalling bet beelwat ander
landskappe, almal variasies van plat,
plastiek-gekleurde lug en land. Die
wydheid van die aarde is nie altyd

: werk vol Kaapse mooiheid - afgewilte
mure, herfsblareen skulpe. Hyhetop
Tulbagh gewoon. .'

Hy het sedertdien een van die
stigterslede van die kunstenaarskolonie ' ,
by Dal Josefatgeword en sy werk bet

'volgens horn 'n meer politiese
stemming gekry (twee oorblyfsels
van bierdie tydperk is by sy huidige ,
tentoonstelling te sien: "Kruispad
Messias" en "Breakdance").

Sowat drie jaar gelede het die
administrasie en verantwoordelikhede

HETTIE ABRIE

TRANSVALERS het laas in 1983
(by die Suid-Afrikaanse' Kunsver
eniging) 'n geleentheid gebad om Jan
Visser se werk te sien. Destyds was sy

JAN VISSER
Gllde-Galery,
Bronkhorststraat 239, New
Muckleneuk, Pretoria. ~

,20 Oktober tot 2 November,

VryDagl 27 Oktober 1989 ;

Ken jou blikke
M-Net het saam met die ouens in

Johannesburg seasblikke gaan snuffel.
Ja, orals is daar orde, elke ou het sy
eie terrein en sy eie asblikke.

Die een ou se bulle krap die kos uit
asblikke omdatbullenie wil steel nie,
Want steel jy, sit bulle jou in die
tronk. Soos dieou in die koelleerbaadjie
se: "Ek is orraait, ek ken my blikke."
'n Ander stel dit sterker: "Nee, ek
word nie siek van bierdie kos nie,
want ek weet waar ek dit gekry bet."

" Maar die poesieprys gaan aan die
bestuurder van die groot rommelhoop
wat se dit sal nie 'n teken van goeie
sosiale gewete wees nie as boemelaars
toegelaat word omop die rommelhope
rond te krap nie,

Towerwoorde
Die interessante snuffeltjie is direk

, gevolg deur 'n "botter gee geur aan
kos"-advertensie, en dit terwyl die
kettingwinkels nie botter in voorraad
bet nie. En toe 'n BMW-advertensie.
BMW-ouens met klem in die kaak
van pureambisie wat oneindige
emosionele afstande oorbrug metdie
towerwoorde: "Ek volg wat jy se."
Eina broer man.

Andersom'
Nogal 'n gerusstellende

advertensie wat se dat boerewors
70, nee 80 (of is dit meeri) persent
vleis moet bevat, Ek bedoel, dit
kon andersomgewees bet. '

Andersom was ook laasweek
Kupid waar 'n meisie 'n slag tussen

, drie kerels kon kies, Hoe bet sy
gekies? " "

Bekkie, 'n mooi Afrikanerdogter,
bet eers gese sy is bang vir slange
(say no more) en waarvoor is bulle
bang? Kerel no 1. bet net gese
moenie skiet nie. No. 2 was
klaarblyklik ook bang vir slange,
want by bet gess hy is bang om in
die stort te bilk (die voorman bet
boeka so aan sy baadjie getorring)

-Vlerke en so

Di: Colin
Shamley

787-7987/4,

Don: 'Annie

Wo: Ian
McCormick,

ONDER
Vryen Sat:

'Delia Layton

So: Pierre van
Staden

BISTRO, KROEG EN
BILJARTKAMER

Crossroads
sentrum, Hendrik
Verwoerd-rylaan,

Randburg
787-7987/4

"':Oom'jan'en oom Peegee hou
ook mos geree1d hof, die bof vari '
humor. (Ek se maar niks oor die
goedpratery van humoreit die Bybel
nie.) Maar ek bet vreeslik gebou
van Nico Nel (die man van Aflos)

, sestorie van die Bolandse baas wat
so vir sy werkers se oppas, wanneer
by eers (met sinkplaatvlerke) vlieg,
bouhy bulle sommer uit die lug uit
dop ofhulle werk ofnie. Toe werk
sy vlerke nie. Asook die storievan

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 'so en so en tot. Enwas ditnie 'nbaie
.gevoelige stukkie klavierspel uit
sulke harige bande nie?

"

DIE LAAGER

UPSTAIRS-TEATER

1 1.' ( jl,".~ ,," .~ ~ '; /.

• t ~ • ; ,

,MARK-TEATER'

KIPPIES BY DIE MARK

MARKGALERYE

/:' B4



(volkleur)

brullende diere om die kafee, almal
I wil saamspeel. Die pianis kom sy
Beethoven tee en Brenda ontpop as
kabaretsangeres.Frau Miinchgstettner
word vertederenddeur almal as "Miss

l Jasmin" aangespreek, Almal ontdek
en bevestig mekaar in 'n gemeenskap
van bevryde spelers. Bagdad Cafe
word 'n kamival van die volheid - die
hemel is los. -.,

Endit sondereenvergadering, een
beleidsdokument, een verklaring van
voomeme of .'n enkele korrek
geformuleerde betuiging van
solidariteit.

Kamerade, daar is vir ons 'n ies uit
te leer, naamIik dit, en hiermee sluit

.ek af. Albeheers ons die meganismes
: van die struggle en die strategie (en

ditis noodsaaklik), en onshet die spel
vergeet,dan bet bevryding 'n lee wooed
geword. Want bevryding is nie net
iets watgemaak word volgens Apollo
se streng voorskrifte nie, dit is ook
iets wat gegee word deur Hermes, en
wel as 'n gelukkige vends en 'n

.veelbelowende sameloop van
omstandighede .

As .mens nie hiervoor 'n sintuig
ontwikkel en ten alle tye oop staan vir
die aansteeklike en verlossende
moontlikhede van die spel nie, dan
het ons . klinkyster-kamerade en;
verknarsde ideoloe gewordl Amen!
(Ag, daarIe die handskoennou alweer,

. ek leer maar swaar, liewe meneer
Hermes!)

(pers op Wit)

,·'l_.

Cafe. Die mense word een vir een
verlos uit hul vereensaamdeen aparte
gewroeg om orde en reg. .Die
Oostenrykse mevrou maak haar bolla
los en sny die rug uit haar man se
benoude pajamapak. Sy tree in die
geirnproviseerde mondering as 'n
improvisator van mirakels na vore - .
toor munte agter ore uit en lelies uit
'n handvol stoppels. Sy verskyn as
die Aphrodite op die doeke van die
ademloosverwonderde skilder en sy
speel ligvoets saam met die
boemeranggooier in 'n verheerlikte, .
purper-deurwoerde aandskerner. Die

.vragmotors konvergeer soos vrolike

Stuur tjek ofposorder vir
R24(alles ingesluit) ~an:
Bruce Gordon mnf, cc,
Ou Castle-brouery
Beachweg6A
Woodstock
Kaapstad
7925
Telefoon: (021) 417-2199

VULDETAILSASB DUIDELIK IN
~AM _
ADRES ~__
__________ KODE----
TELEFOON _

1 NAARTJIE OLIGARCHY: x R24= _
2 THE PURPLE SHALLGOyERN: x R24= ~

3 FREEDOM CHARTER: x R24= _

TOTAAL= R _

(swart op wit)

R24 alles ingesluit

Beskikbaar in klein! medium! groat! ekstra groat

~T-hemde.deurkunsteneere
- -' --" -

towenaarstelletjie vol allerlei gool-'
aanwysingsenkontrepsies. Omte begin,
htiil sy oor die nutteloosheid van haar

. vends, en dan tr66s "y haar daarmee
deur 'n truuk met 'n bont sakdoekie te

. probeer en uiteindelik verl66r sy haar
daarin. En'~y begin glimlagvir haarself

.'en vir die wereld, (Sonder selfverlies,
geen hergeboorte. Hoewel Apollo sy
lewe gee vir die stryd, lag hy nie graag
vir homself nie '.'and he never ever
loses face"!)

Die gelukkige vonds van die
. Oostenrykse mevrou open 'n geheel
.ander lewenswyse en ervaringsveld
~ir diehele bevolking van Bagdad

Jack Palance asdie kunstenaar Rudy Cox by een van die skilderye van Jasmin (Marianne
. Siigebrecht)op wle h)' verlief raak ln "Bagdad Cafe".

Verlossing deur die spel
'n Preek vir die week

En al ken ek die tale van bevryding
en strotegie en ek hit van speelvergeet,
danhetek 'nluidkakelendeldeoloog
en 'n klinkyster-kameraad geword.

KAMERADE, vergewemy, maarjulIe
moet "Bagdad Cafe" gaan sien, en
weer gaan sien. Want waar ons in,
hierdie dae stry vir die transformasie
van ons sameIewing deur berekende
politieke strategie,en gedissiplineerde
manipulasie van ons "teikengroepe",
is dit soet en gepas om herinner te
word aan die waarde van 'n ander.
soort transformasie - en wei die een rol gedraai, arriveer in hierdie situasie
wat kan plaasvind deur van harte te as 'n soort illustrasievan die probleem.:
speel. Sy kan nie loslaat nie, en sy kan nie

Een van die kontekstewaarinmens , speel nie. C;r, c·~lt-;:; te vererger, blyk
"spel" kan verstaan, is die hermetiese. dit dat syin plaas van haar eie tas..
Die Griekse god Hermes, wat in die haar man s'n by haar het ~ net pakke,
mitologie van byna alle kulture dasse, lederhosen en skeergoed waar".
voorkom as die figuur van die. sy kyk - 'n inhoud wat sy as n6g meer
"trickster", is 'nspeler, Sy teenpool is . verstrakkend en beperkend ervaar..
Apollo, die god van die "operasie". Haar koms intensiveer die
Apolloisdie godvandie instrumentele apoJliniese lewenshouding: sy trek
rede, hy bereik sy doelwitte deur te met 'n afkeurende Duitse huisvrou-
objektiveer, te analiseer en dan. vinger .oor die ontvangstoonbank -
planmatig op te tree. Hy wil 'n .'dissmerig-soossyverwaghet.Ensy
panoramiese oorsig heen dan wil hy veroordeel die mense van Bagdad
<lielandskap ondersy beheer kry. Hy Cafe as 'n ldomp leegleers sonder
is die god van die toegewyde stryd. enige sin vir ordentlikheid. En hulle,
En hy het dit moeilik - hy byt op sy .op hul -beurr, objektiveer haar as
tande en dra sy banier.hoog, (Op.die vreemdeling, klassifiseer .haar as
banier is sosiaal-realistiese figure 'onbetroubaar en werp haar uit in die
geverf wat almal op hultande byt en buitenste duisternis van die motel. ....
hul banier hoog dral) Viva Apollo! Buitendien praat die mevrou op 'n
, . Maar Apollohet 'n broertjie wat 'n ' paar woorde na net Duits. Die
b'1iksemse terggees isen volstrekweier ingesetenes verag haar onvermoe om
om sy ouboet alte emstig op te neem. te kommunikeer.Wantrouigproe hulle .
(Apollo het 'n etiket op sy kleinboet aan rnekaar se vreemde taleen aksente.
se voorkop geplak sodat aile stryders (Apollo is nie 'n vertaler nie. Hy kan
gewaarsku kan wees - dit lees dinge net in sy eie taal verstaan en
"anargis"). Hermes steel nl. Apollo benoem. Daarom wantrou hy
se pyl en boog van sy lyfaf en gee dit tussengangers en fasiliteerders, Hy
effe later ewe sedig weer terug. Hy wantrou mense sonderduidelik
trek Apollo se beeste een vir een aan .identifiseerbare belange.)
hulle se sterte agteruit oor die Kortorn, dit lyk na 'n vasgeloopte
kraalmuur. Enas hy dan later deur sy situasie.Maar soos elke situasie,bevat
streng broer beskuldig word dat hy 'n ook hierdie een die kieme of aansette
veedief is wat andermans beeste uit tot sy eie totale transformasie, sy eie
die kraal jaag, dan kan hy rondborstig dialektiese motore van verandering.
verklaardat dit 'n infame leuen is. Hy (Hierin is ook Marx 'n erfgenaam van
steel mag deur vemuftige vingerwerk, Hermes.)
net om dit skromeloos weer weg te Die aangrypingspunte van veran-
smyt. Sonder Hermes sou Apollo dering Ie in hierdie verhaal beide in
defmitief 'n groot kop gekry het, en die natuur en in' die geskiedenis
hy weet dit. (kultuur), Die dorrewoestynruimtes ..

Die film "Bagdad Cafe" word rondom Bagdad Cafe word geteken .
beheers deur veral twee hermetiese deur mirakelagtige prismatiese lig-
beginsels: die van "toevallige effekte - verskynsels wat die
gelyktydigheid" en die' van die mensekinders dwing om weg van hul
"gelukkige vonds", (Engels: eie onmiddeJlike belang te kyk en
"synchronicity" en "serendipity") - oop te. staan vir hierofaniee
altweevoorwaardes vir die gelukkende (Openbarings van die Lug).
spel. Enaangereik deur die geskiedenis

. Deer 'n toevallige en heel spesifieke in gelukkige gelyktydigheid, tref die
gelyktydigheid (sameloop) van Oostenrykse mevrou in Bagdad Cafe
omstandighede, beland 'n stroewe 'n sukkelendepianis, 'n na'ieweskilder
Oostenrykse toeriste-mevrou, en swerwende boemeranggooier aan
kompleet met langveer-Alpejagters- . - al drie dialektiese aanknopingspunte
hoedjie, op 'n godverlate vulstasie vir vir verandering. Want hulle is mense
groot vragmotors. Dis net stof en wat, hoe strompelend dan ook, 'n
ellende en lee olieblikke. Langs die vermoede het dat verlossing en
vulstasie is 'n motel en 'n kafeetjie vervulling altyd bemiddeld is,en wei
wat beman word deur 'n siellose, deur die spel.Die spel bemiddeltussen
gemergelde, swaarmoedige gemeen- die mensen haarself deurdatdit ruimte
skappie van 'n paar gefrustreerde ooplaat vir mirakels - die mirakel bv.
individue. Een vireen is hulleverdoold van rneeras net 'n korrek uitgevoerde .
in 'n labirintvan apollinieseoplossings Bachfuga,van meer as net 'n geslaagde
vir hul probleme. Veral Brenda, die afbeelding,van meer as net 'n perfekte
"head cook en bottlewasher" van die boemerangworp. (Apollo doen dinge
opset. Sy dink sy kan die ellende korrek. Apollo is 'n pligsgetroue
verbeter met strengehand en verhefde amptenaar, Wat "meer" is, isoorbodig,
stem; deur te beveel, te beskuldig, te is dekadent, is luuks.)
oordeel, stil temaak, te organiseer en Diedialektiekvan verandering word
te orden. uiteindelik op gang gebring deur die

Die korpulente Oostenrykse hermetiese beginsel van die gelukkige
mevrou. gegiet in haar borsrok en vonds. Heel onder in haar man se tas
myerspak, met hare in 'n stywe I;l~i~ , ••v.i~d .d~~ .Oo.s~e~~e ~evrou 'n

"Bagdad Cafe" van
Percy Adlon het

plaaslike
rolprentgangers

gaande. Die sjarmante
fliek draai al 18 weke

lank en was tot verlede
week onder die top 10
by die loket. MARLENE

VAN NIEKERK het 'n
. tweede keer gaan kyk

en gee haar mening.

, , I • 'VryDagl '1:l Oktobef1989 , ( .. ,.. I t I ; 'f ~ I I
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KAAPSTAD
Base: Vanaand en Saterdag
aanden volgendeWoensdag
is dit PONGOLA.
Cafe Royal,' Kerkstraat,
Kaapstad: Elke Woensdag
en Donderdagaand en Sater
dagmiddag is dit AFfER
THE RINDERPEST en
ANYDRIVER.

. Rumours, Rockeystraat: 'n
Tipiese Rockeystraatse
laataand-"joint".
Late Nlte DUke's,Melville:
Laatnag-alternatief vir
middel-stedelinge, Cop van
vyfuursmiddags tot baielaat

'saans en Saterdae vir
middagete.
Club Manzattan,
Moletsane, Soweto: Hoer
inkomstegroep disko. Oop
van 11 nm. Maandae en

.Dinsdaeis toegang gratis.

Dinsdag: LITTLE SISTER.
Woensdag: .VINNIE AND
THE . VISCOUNTS.
Donderdag: MIKE FAURE
en DEBBIELAN.

_Klpples, Mark-Teater,
Newtown:Township-jazzse
voorstedeliketuiste, (foe op
Maandae, die res van die
week oop van sewe-uur - en
naweke van vyf-uur - tot
laat.) McCoy Mrubata se
BROTHERHOOD.
Harbour Cafe: Rockey
straat. Nice ou en nuwe
musiek, Beste laatnag
rondleplekin die dorp,
The Junction, h/v Bree- en

_Claimstraat: "OUer" rock en
new wave met 'n apane
vertrek vir "live" groepe, 'n
daktuin en video- en pool
kamer,

Ole sogenaamde vader van wetenskapfiksle,
Edgar Allen Poe se "The Tell-Tale Heart"

word van Sondagaand op die planke gebrlng.
LI Newman speel In die stuk, wat beskryf

word as "veertlg minute van komlese,
gotlese verskrikking" en Vanessa Cooke is
die reglsseur. Oit begin Sondag om 9.20nm
en word daarna elke Woensdag, Vrydag en

Sondag om 10.30nm opgevoer. Ole speelvak
duur tot 29 November.

JOHANNESBURG
Serendipity-Galery, Killarney Mall: Kunstenaars van
Katlehong stal hier tot 11 Novemberuit.
Things-Galery, Mark: Ndebele,Zule en Xhosakralewerketot
11 November.
Gallery on the Market, Newtown:JudithMason-Attwoodse
onlangse sketseen skilderye tot I Desember. .
Fig-Gallery, Jeppe: Uitstalling deur 15 kunstenaars getiteld
The Paper Chase.
Johannesburgse Kunsgalery: DuitseEkspressioniste tot 10
Desember.GerardSekoto stal van31Oktobertot 10Februarie
uit,
Everard' Read-Galery, Rosebank: Onlangse werke deur
Kevin Adkinson.Van 24 Oktober tot 11 November.
-.Qpminlcus by La Chine Des Ts'lng, Rosebank: Uitstalling
van Ndebelekralewerke. Tot 28 Oktober,
Passe Par Tout, Houghton Estate: Uitstalling van
kontemporere meubels, antieke afdrukke en etswerke deur
Francoisdu Plessis,Sue Bain, SharonTricketteen ander.
Natalie Knlght-Galery, Hyde Park Comer: Uitstallingvan
werke deur Trudi Dicks en Margaret Roestrof. Tot 16
November.
Karen McKerron·Galery. Bryanston: MikeCloranen Peter
Jander stal saam hier die eerste keer in Transvaal uit, Tot 15
November. .
.Goodman-Galery, Sandton: Uitstalling deurCecilSkotnesen .
EduardoVilla. Duurtot 28 Oktober. .
Mark-Galery, Newtown: Staffrider se jaarlikse
prysuitstallingvan skilderye, beeldhouwerke en fotografie.
African . Magic: Inheemse handwerk en kunsartikels.
Ongewoon en outentiek, Rockeystraat 20, Bellevue.
Johannesburg,en Milkwoodsentrum9a. Plettenbergbaai.
Zona. NaYewe Afrika-kuns en -appliek; inheemse handwerk
en kuns, Grantlaan64, Norwood, Johannesburg.

KAAPSTAD
Baxter-Galery: Een~anuitstalling deur Lo~is Jansen van
Vuurenvan die Michaelis-Kunsskool. Tot 18 November.
Art Scene, Seepunt: Gemengde uitstalling van skilderye,
keramieken glaswerk.Tot 11 November.
Gallery 709, Adderleystraat: Verskeie beeldhouwerke en

. skilderye deur plaaslike en intemasionale kunstenaars van
.e onderandere:RobinMann. Pietervan derWesthuizen,Naama

Nothmann,AnnLinsell-Stewart,LukasvanVuurenen andere.
Cape Gallery, Kerkstraat 60: Uitstalling van objekte,
'raterverfwerke en grafiese kunadeur MollieTownsendopen
30 Oktober.Tot 18 November.
Kunskamer, Bergstraat14:Suid-Afrikaansekunstenaars soos
Piemeef, MaudSumner, MaggieLaubser,lnna Stem, Preller,
Welz, Kibei, Caldecotten Boonzaaier.
Gallery International, St Georges-sentrum: Algemene
uitstalling,

Pink
Cadillac

Pink
Cadillac

DEAD POETS
SOCIETY

DEAD POETS
SOCIETY

.KAAPSTAD

8nm.

MUSIEK..
, .'

- Nico Malan, Strandgebied:
In die Operahuis kan die
komieseopera deur Richard
Strauss ARIADNA AUF
NAXOS op 30 Oktoberom
8nm gesien word. In die
teater is Barry Rouge se
WHEN MOV;ES WERE
MOVIES.'n musikale revue'
te sien. Tot III November.
Elke aand om' 8.15nm-en
Saterdaeook om 2.3Onm.

Baxter-Teater, Mainstraat:
Hoofteater: Vanaand en
Saterdagaand kan Athol
Fugardse MY CHILDREN!
MY AFRICAI nog gesien
word. Die Osprey-Filmfees
begin Maandag 30 Oktober
en duur tot 11November.A
WALKIN THE WOODS is
daama aan die beurt (van 15
tot 30 November). THE
GLASS MENAGERIE kan
nog vanaand en
Saterdagaand in die Studio
gesien word.

JOHANNESBURG
jameson's Bar, Commis-.
sionerstraat: Een van 'die
laastebuitepostevan "live'n

. local"musiek.Jazz elke dag 
van 12 tot 2mn en Saterdae
van 2 tot 6nm.
Koala Blu, Melville: Jazz,
word' elke Sondag in die
binnehofaangebieddeurdie
Transvaalse Jazzklub.
Roxy Rhythm Bar,
Mainstraat, Melville:
Vanaand: AFRICAN JAZZ
GIANTS - (nuwenaam van
die African Jazz Pioneers).
Saterdag: JACK'S BAND.
Maandag: GREEN-'n Nuwe.
groep uit Kaapstad wat glo
'energetic pop-rock' speel.

Action Comedy (A)
Clint Eastwood, Bernadette Peters

DAILY. 930,1200,230,515.745,10.15

Action Drama' (2-19)
Patrick Swayze. Kelly lynch

DAILY: 9.45, 1215.230.515,745.1000

A Stirring Drama (A)
Robin Williams

DAILY: 930,1200.230,515. 7.45.10.15

A Stirring Orama (A)
Robin Williams

DAilY: 930.1200.2.30,515,745.10,15

UJJwn 1 :Iatt In £<we
Romantic Drama (2-16)

Timothy Hutton, DenrnsOuaid
PLUS

Pink Cadillac
Action Comedy (A)

Clint Eastwood, Bernadette Peters
MON-FAI' 930. 200, 730. SAT 1100, 3.30. 8.00

The Gods MUSf Be emgII
Comedy (A)

Lena Feruqta
pws

SHAKEDOWN
Action

Sam Elliott
MON-FAI' 9.30. 200. 730 SAT' 1100, 330. 800

Action Drama- (2·19)
Patrick Swayze, Kelly lynch

~ DAILY'9 45,1215,2.30,515,745, 1000

Pink
Cadillac

: , .
Action Comedy (A)

Clint Eastwood, Bernadette Peters
DAilY: 930, 1200,230,5.15, 745,1015

By die Mark-Teater se .
Warehouse kan .
LAKUTSHON' ILANGA
(Music is a Healer) deur
Mothobi. Mutloatsi .gesien
word. Tye: Daagliks om
8nm. Saterdae:5.30 en
9.15nmen Sondae: 6nm.

Pieter Toerien bied aan: M.
BUTTERFL Y by die
Alhambra-Tester, met Sean
Taylor en Jeremy Crutchley.
MaandaetotVrydae om 8nm
enSaterdaeom5.45en 9nm.
Tobie Cronje kan by die
Leonard Rayne-Teater in
PIANO MAN gesien word.
Dinsdag tot Vrydag om
8.l5nm en Saterdaeom 6 en
9nm.

THE BOYS OF JERICHO.
gebasseer op 'n ware
gebeurtenis,kantans by die
Funda- Sentrum gesien
word. Regisseur: Joyce
Ndamase.

Huldeblyk aan JACQUES
BREL, met Ferdi Uphof,
Elsabe Zietsman en Tsidii
Leloka is by Kushlicks in
Rosebank te sien. Tye:
Dinsdag tot Vrydag:
8.3Onm. VrydagenSaterdag
7 en 100m en SondagZnm,

SOWETO

Susan Pam se CURL UP
AND DYE open by die
gerestoureerde Ipelegeng
Kultuursentrum in 'White
City'.Jabubaop 30Oktober.
Met Lillian Dube, Debra
Watsonen ValDonald-Bell.
Tot 4 November.

o • .' 0 Disor!1anized
.The January Man . Crime

Comedy/Drama (2-18)
Kevin Kline, Susan Sarandon .

DAILY: 945. 1215. 2.30. 5.15. 745,1000
I I· I II' •

Staatsteater: TRUK se
TaSCA met Josella Ligi,
Wicus -Slabbert en Peter
Bouwer' word 'hier
aangebied. Tye: 27, 30
Oktober en 1 Novemberom

PRETORIA

.. ,I',

Action Drama· (2-19)
Patrick Swayze, Kelly Lynch

DAilY. 9.45, 12.15,2.30, 5.15,745,10.00

Action Comedy (AI
Clint Eastwood, Bernadette Peters

DAILY: 930.1200. 230,5.15. 7.45, 10.15

DEAD POETS
SOCIETY

Richard Loring en Tusk
Music bied die nostalgiese
'trip' WE'LLMEET AGAIN
by die splinternuwe
Soundstagein Midrandaan,
Met Diane Chandler, John
Lesley and Dad's Anny
Chorus.

..

A Stirring Drama (A)

DAILY:9.3-0,~~.~13. ~~~~f5, 7.45,10,15

THE DREAM
TEAM

Comedy (2-10)
Michael Keaton, Peter Boyle

DAILY: 9.45. 12.15. 2.30, 515,745,10.00

Disor!lanized
Crime ..

The Land
Before Time
An Animated Adventure (A)

~~lrv~~~~~/~~l~,I~~33

TWOM<DN
_JUNCTTION .

A Sexy Drama ':for adults only (2~19)

Shenlyn Fenn, Richard Tyson
DAILY' 515, 7.45, tO,OO

OCTOBER 30.945a.mSOLD OUT

Lawrence Olwyn is elke
aand om 10.3Oom te sien,
EDMOND deur David
Mamet, met Robert
Coleman, Zane Maes, Dan
Robertse, Megan Wilsonen
Melinda Ferguson. Tye:
Dinsdag .tot . Sondag:
8.15nm.Hou ol! oop vir die
splintemuwe CINESUNwat
vier filmvenonings daagliks
(2,6.8 en IOnm) salaanbied.

FARrWm~J~I'~
TOTl-lEnbll~

Action Comedy (2-12)
lou Diamond Phillips, Oorbm Bernsen
DAILY: 9.45, 1215, 230.515. 745.1000
1'1 j I

Pink
Cadillac

TheJanuary Man

'W'. ,_,/.

Action Adventure (A)
Nick Nolte, Manus Weyers

MON-FRI: 600,8.30. SAT: 230.6.00,830
I

'11

Disorganized
. crime

. Comedy/Drama (2-18)

~ON.~~r:i~ ~~~:'3~~S'1~~z;~~~~ono, 8,30

:11

" ; ~

BlackSun:(Louis Bothalaan,
OrangeGrove). TELL TALE
HEART, bangmaakstories
van die eksentriese skrywer
en digter Edgar Allen Poe;
wordelkeWoensdag.Vrydag
en Sondag laataand deur Li
Newman . . opgevoer.
UNDERGROUND met Zane
Maes en Tina Goosen
omskryf as 'n verrassende
kort ondergrondse reis kan
Vrydae, Saterdae en Sondae
om 1O.15nm gesien word.
SONGS OF OLVfYN, ~

musiek-kabaret met

Sibikwa-spelers is tans in die
Laager by die Markteater te
sien, Weeksdae om 8.15m en
Saterdaeom 6.15en 9.15nm.

Robin Williams (A)
DAILY' 930,1200, 230.515. 745 10.15

ROADHOUSE
Patrick Swayze, Kelly lynch (2-19)

DAILY: 9.45. 12.15, 2.30, 515, 7.45, 1000

PINK CADILLAC
Clint Eastwood, Bernadette Peters (Al

DAILY: 9 30.12.00, 230,515, 745.1015

PINK CADILLAC
Clint Eastwood, Bernadette Peters (A)

DAilY. 9.30,12.00,230,515,7.45.1015

K-9
James Belustu.Mel Harns (PG2·8)

DAILY: 9.45, 12.15.2.30.515.7.45. 1000

TWO MOON JUNCTION
Shenlyn Fenn, RIchard Tyson (2~19)

DAILY: 9.45. 1215, 230,515.7.45, 1000

FLETCH LIVES
Chevy Chase, Hal Holbrook (A)

• DAILY' 9.45. 12.15.2.30.515.7.45,10.00

/''1 0 0I '.'

: '

flETCH LIVES'
Chevy Chase, Hal Holbrook (A)

DAILY.9.45, 12.15,2.30,5.15, 145, 10.00

PINK CADILLAC
Clint Eastwood, Bernadette Peters (A)

DAILY: 9.30. 12.00. 230,5.15, 7.45, 10.15

Sh.erilynFenn.RIchard Tyson (2-19)
DAILY. 9.45. 12.15,230.515.7.45, 1000

PINK CADILLAC
Clmt Eastwood, Bernadette Peters (A)

DAILY. 930,12.00, 2.30, 5.15. 745,1015

T~,~aPJ!~~B!~M) •••
DAILY: 9.45, 12.15.2.30.5.15.7.45, 1000 THE DREAM TEAM

MIchael Keaton, PeterBoyle (2-10)
DAILY: 9.45, 1215, 2,30, 515, 7.45,10.00

TWO MOON JUNCTION

HAPGOOD, Tom Stoppard .
se slim, komiese riller is
saans om 8-uur by die
Alexander-Teater in
Braamfontein te sien. Met
Fiona Ramsay, James
Borthwick en Michael
McCabe.

FLETCH LIVES
Chevy Chase, Hal Holbrook (AI

DAILY:945,1215.2.30.5.15.7.45.10.00 THE DREAM TEA
~~ollI:.I'loILIo:ol::I:Iol1 .~". • M__ MIchael Keaton, Peter Boyle (2-10)

. II DAILY: 9.45, 12.15.2.30,5.15.7.45, 1000

Mo!~~~~~~I~JN.~o~~~ T!2Y:'~~ef~IM~~2~2)
" .,. DAILY: 945.12.15. 2.30. 5.15, 745.1000

SO WHERE TO deur die

By die Mark-Tearer word A
WALK IN THE WOODS
deur Lesley Blessing
opgevoer. Glasnost- teater
met Michael Atkinson en
Michael McGovern. Saans
om 8-uur.

JOHANNESBURG,

I

THE JANUARY MAN
Kevin Klme, Susan Sarandcn (2·18)

MON-FRJ. 6.00. 8.30: SAT. 230,6.00,8.30

Robin Wll!lams (A)
DAILY. 9.30. 1200,230.5.15,7.45,10,15

PINK CADILLAC L~I~aq~dq8,~,I~~R9nm~l~
Clint Eastwood, Bernadette Peters (A) DAilY: 9 45, 12.15,2,30, 515. 7.45, 10.00

DAILY: 9.30. 12.00, 2.30. 5.15, 7.45, 10.15

ROADHOUSE'
Patrick Swayze, Kelly lynch (2-19)

DAILY'9.45, 1215, 2.30, 5.15,7.45, 10.00

DISORGANIZED CRIME TWO MOON JUNCTION
Lou Diamond Phillips, Corbin Bernsen (2-12) Sherilyn Fenn, Richard Tyson (2-19)

DAILY: 9.45. 12.15, 230,5.15.7.45. 1000 DAILY: 9.45, 12.15,2.30,515,7.45, 10.00

DISORGANIZED CRIME • FLETCH LIVES-.
lou Diamond Phillips, Corbrn Bernsen (2-12) Chevy Chase, Hal Holbrook (A)

-DAILY9.45,12.15,2.30,5.15,745,1000 DAILY' 9.45,12.15,2.30,515,7.45,10,00

NOWSHOWING: CharioeSheen MAJOR LEAGUE

PINK CADILLAC - &nHc~9.~Prfl~!P.~Q!*-,~
Clint Eastwood, BernadettePeters (A) DAILY; 9.45. 12.15,2.30, 5.15.745, 1000

DAilY: 9.30, 12.00, 230,515,745,10.15

.' I ",' 'I::, 0, THE JANUARY MAN
KeVIn Kline Susan Sarandon (2·18)

DEAD POETS SOCIETY DAILY 945,1215,230,515,745, 1000

DAILY 930,~g~~ ~g~~~f5, 745,10,,~A) DISORGANIZED CRIME
1----'---'--'--'--'----.:..:.....jlO~B~~~~~~,P1~~~IKs2;~b~nl~,e;.~~~62062l

ROADHOUSE ' 1 1 • 1
Patrick Swayze, Kelly lynch (2-19)

DAILY:945,12,15,2.30,5.15,745,10.00

.,

PINK CADILLAC

DISORGANIZED CRIME
Clint Eastwood. Bernadette Peters (A)

DAILY: 9.30. 12.00. 2.30. 5.15. 7.45, 10.15

Lou Diamond Phillip, Corbin aemsen(2-12) AND GOD CRE:A'JEDWOMANDAILY. 945. 12.15, 2.30. SIS, 7.45, 10.00 ~

Rebecca de Mornay,Frank langella (2-18)

AND GOD CREATED WOMAN DAILY 9.45. 12.15,230.5.15.745. 10.00

Rg~~~~a9~4e5~1~~;,y;t;g~~.1l5~~~J~a1b~o~8) DISORGANIZED CRIME
, lou Diamond PhilliPS, Corbin Bernsen (2-12)

TWO MOON JUNCTION DAILY 945.1215.230,515.745,1000

Sherilyn Fenn, BrchardTyson (2-19) THE L1GHTHORSEMEN
DAILY:9,45, 12.15, 230,5.15,745,10.00 Tony Bonner,Jon Blake (A)

DAILY: 9.45, 1215,2.30,5.15.7.45, 1000

~ T~~n~I!~u~A~!o~!~ THE JANUARY MAN
DAilY: 945,12.15.2.30,515,145.10.00 Kevm Klme, Susan Sarandon (2-18)

DAILY: 9.45, 1215, 2.30, 5.15. 7.45. 1000
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Die Afrikaanse weergawe van Klnekor se filrngids kom ongelukkig te laat om te plaas

Lukas Haas, die seuntjie in "Witness", speel die hoofrolln "The Wizard
of Loneliness" wat vandag in Ster-Kinekor-teaters begin draai. Die prent
handel oor 'n slniese, bitter kind wat mettertyd sy menswees herwin. Oit

speel in Amerika tydens die Tweede Wereldoorlog af.

STER-KINEKOR
27 OCT-2 NOV

ADVANCE BOOKINGS ATCOMPUTICKET
ENQUIRIES (011)331·9991- ALL WELCOME

situasies waarin hulle'
hulself bevind, en alewig
deur omstandighede (en
boelies) gehinderword om
te wees waar hulle WIL
wees.Nlxay.Hans Strydom
en Lena Farugia,speel die
hoofrolle.

·PET SEMATARY • Na
Stephen King se
blitsverkopero?r 'n seuntjie

Yervolg op biS

, ·CLARA'S HEART - Met
Whoopi Goldberg as die
wyseClarawat 'njong seun•
David (Michael Ontkean)
selewebernvloed.Smanlap
se moses.'

mense watnie hulhandevan
mekaar kan afhou nie (wat
kanjy andersverwagvandie
skrywer van "9 1/2Weeks".
Zalman King).MetSherilyn
Fenn en RichardTyson.

·NUUOR LEAGUE • n
Komedie oor drie
kansvatters wat hulle ewe
skielik in die Amerikaanse
eerste bofbal-Iiga bevind.
Met Corbin, Berensen,
Charlie Sheen en Tom
Berenger.

·THE GOD'S MUST BE
CRAZY II - Jamie Uys is
terug met 'n fliekwaaraanhy
vier jaar lankgewerkhet oor
mense watongelukkigismet

MOON
Oor twee

Kaapstad
***************

27 & 28 OCTOBER 1989

**'*************

"TWO
JUNCTION

•• SLAVES OF NEW,
YORK- Die lief en leedvan
'n jong meisie in die
ongenaakbare kunswereld
van die hedendaagse New,
York. Ongelukkig kom die
rolprentweergawevanTama
Janowitz se boek nie
heeltemal uit die verf nie.
Met Bernadette Peters en
Mary Beth Hurt.

••GLEAMINGTHE CUBE
- 'n Tienerfliek oor 'n outjie
met nie net skaatsplanke op
die brein nie, maar ook
WRAAKI Met Christian
Slater.

DISORGANIZED CRIME
Met Hoyt Kouf en Corbin
Bernstein (LA Law-man) in
'n f1iek oor vyf boewewat 'n
bank wit beroof,en soosdie
titeI lui. is dit 'n
ongeorganiseerdegedoente.

·····Voortrefllk
.···Sterk aanbeveel
···Slen gerus
··So-so
·Vermy asjy nugter Is
Prente sonder steiretjies Is
nog nie beoordeel nie

ROADHOUSE - Partick
Swayze in 'n baie
gewelddadige f1iek (met
sekstonele boonop) oor 'n
deeltydse uitsmyter by 'n
nagklub wat in die
moeilikheidbeland.

·····BAGDAD CAFE- 'n
Verfrissende, fabelagtige
modeme mite met genoeg
straatmeriete en komiese
oomblikke om die mees
rebelse punk 'n traan te laat
wegpink. Met Jack Palance
en MarianneSagebrecht.

,1,'

12·18)
12·18)

PUBLIC SKATING
MONDAYS - SATURDAYS

lsi Session:10.00-12.30·pm
2ndSession:2.00-5.00pm

Sun.2.00-5.00pm_7.30·10.30pm .

MOII·Fn:230. a.oopm
Sat10.00, 2.30. 530.a.oo pm

OEARAMERICA (2·161
COMING ATTRACTWH

3Nov- T1I KILL APRIEST

'"

ITBANK DI351·Bl064

TWO MEN LOCKED IN COMBI!' !HIIR MISSIDN 
VICTORVOR OIATH'ACTION All THI WAV'
THE LAST WARRIOR (2·12)
CHANCES ARE (A)

CDR BIN BIRNSEN IlA LAWI ! lOU OIAMONO
PHIlUPSllABAMBAi'N1HECDMEDV
DISORGANISED CRIME (2.1i)
GOOOMORNINGVIETNAM (2·16)

ROADHOUSE .(2-19)
PATRICK SWAYZE ISBACK INACTJONI
SaI28Oct1000&1215pm,
SMOKEY &THE SANOIT 3 -- (AI

PINK CADILLAC (A)
THE GODS MUST BE CRAZY 2 (AI

COMING AnRAellONS
3Nov _LETHAL WEAPON 2

3Nov-PINK C§A~O~IL~L;AC~_~~~~~~::~~t~~~~~:='!!:'d

PATRICK SWAYZE ISBACK INACTION'

r~~~~S~N ~~~cl~m~~2NE:~:1
COMEDY'

THE GODS MUST BE CRAZY 2 (AI
THE BUSHMAN ISIfACK lNjAMIE UYS NEWHlT
COMmy'

COMINGATTRACTION
lDNov~BRUTAL GLORY

THE KARATE KID 3 .tA) , . I :

3NlN-!Nov: • MOR·Thurt:l00Q.1215.Z.30.5.30,145pm
l-.....,=~::::.:::,:,=.~,;-::---\ BOXIMGFtLMfESnVAl'" fn·Sat:10OG.12.15.Z30.530,H5.18.00,..

~IP:.::H::;ON:;,E;::CI:::NE::;M::,AF~O;R ;:DE:::U:;:'l~Sl~_-I1~\~~B~N ~'lk1~NEJ~~fu~2NEwL:l
COMINGATTRACTIONS COMEOY'

3Nov _LETHAL WEAPON 2 f---=='----~--,------1

10 Nov - BRUTAL GLORY r~.t::915~ :;'11~!s,,2i~~ i~~i~J'om,m
OEAD POET'S SOCIETY· (AI
ROBIN WILLIAMS STARS INTHIS TOUCHING
COMEDY DRAMA'

COMING ATTRACTION
3Nov-SEE NO EVIL, HEAR

NO EVil

MOll·lllUI$IODO.1215.230.S30.7.4spm
(~) Fn·Sall000.12.15.230.S30.1:45-.1000,m

ROAOHOUSE t2·'91
COMING ATTRACTIONS

. 3Nov- LETHAL WEAPON 2
17Nov _LOVER BOY
17Nov_BETRAYEO

PATRICK SWAYZE ISBACK INACTION'

DBlly; 1000.2.3&. 800pm

LAWRENCE OFARABIA
(RUNNING TIME 226MINUTES)

MOA·TIIurs:10 00.1215.230.5.30.745 pm
fn·Sat 1000. 12.15. 2.30. 530.1.45. 1000pm

rH%~S~S~N ~~~cl ~NEJf~~~ 2NEWL:I
COMmy,

Dally. 1000.12.15. 2 :ro. 5.30. 7.45, 1000pm
SEE NO EVIL, HEAR NO EVIL (2·18)
GENE WILDER &RICHARD PRYQR INTHE
HllARIQUSCQMEOY'

ROAOHOUSE (2·19)

3Nov~ LETHAL WEAPON 2
10 Nov-BRUTAL GLORY

UNDERCOVER PARKING AVlltLABLE AT
FROHTENTRANCETOKINECEMTRE

COMINGATTRACTION
3Nov-LETHAL WEAPON 2

MISS HIUBROW PAGEANT
Coming Sunday, 6.3D pm

Dally 11.00. 2.3II.B DO pm
LAWRENCE OFARABIA (A)
(NB: RUNNING TIME 226MINUTESI

COMINGATTRACTlON$

TORCHSONGTRILOGY (2-191 THEBEAR (PG2·8) THEKARATEKI03 (AI 3~:~L~~~AI~~~o"~2
D"'r'100, 1215, 2,30. 530,8 00,'O,15p" 0"",9,15,12,'5.230,5.30,8.00,'0 lOp" 17Nov- LOVERBOY

THE KARATE KID 3 (AI THEGOOSMUSTBECRAZY2 (AI DEAOPOET'SSOCIETY (A)

GLEAMING THE CUBE (PG2·SI THEOREAMTEAM (2·10) BATMAN tPG2·'2)
3Nov_9Nov:
BOXING FILM FESTIVAL 0",,'9,45. '2,15, 2,30, 5,30, B00,10,30 p" COMING ATTRACTIONS
(PHONE CINEMA FOR OETAllS) OEAO POET'S SOCIETY (A) 3:;~~vL!J~t~:Et[~:y2

D"'rU5. 1215,2,30. 530.8 00, '030p" BATMAN IPG2·121 17Nov-LOVERBOY
OEAO POET'S SOCIETY (A) f~W01C~ ~~~~gu'Jo'5 pm (AI

THE GODS MUST BE CRAZY 2 (A)

Dally. 1000.1215,230.5.30,7.45. 10.00 pm

~M~'~D~~lic~fto~~~R~~I~E HIl\~':~!
COMEDY'

ROADHOUSE 12·1')

1-"======'-----"'4 Mon·Thurs.945.1215.2.30.530.800pm

~~~~ ~~~~.~3~~~I~~D 30:" (AI
ROBIN WILLIAMS IN THE TOUCHING DRAMAI

COMING ATTRACTIONS
3Nov _LETHAL WEAPON 2
10Nov _BRUTAL GLORY

11II~~"{,HHp IUNNYTEAMI

GENE WILDER
RICHARDPRYOR

In the Crazy Comedy that
will tickle your funny bone!

SEE NO EVIL,
HEAR NO EVIL

'I

DRIVE-INS* NIGHTLY AT 8.00 pm *
1110.00 ptf tlr, eoinbltr L.D.Y. tor2Films

I CORBIN BERNSEN'
DISORGANISED CRIME
ACTION COMEDY 1HRILLER (2·12)

NICK NOLTE °MARTIN SHORT
THREE FUGITIVES
COMEDY(All)

1IIMIIl~1"J'r.'.

'. TygerValley-/,
Tyger Valley Clln1rl, Bellville Tel. 948·6710

~lg~~~D'~~jo2~~5J~J:!;"1t~l~
SEE NO EVIL,
HEAR NO EVIL
HilARIOUS ADULT COMEDY 2·18
DAILY' 945.12 15.2.30.530,. DO, 10 3D pm

. . '.

<- Monte Carlo

° ROBIN WIlliAMS °
DEADPOET'SSOCJETY I 10 ° Wil °
lIEMADE IHEIR LIVES ElIAADROINARY All SEE NO EVIL HEAR NO EVIL
DAilY: 945.~ ~~~~~M~ ~DO. ID.15pm AN ADULTSONlYC~MEOV (2,IB)

THE GODS MUST °JOHN R"'EA °
BE C SKINDEEP

RAZV II YHECOMEDY1HA1GLOWSINIHE~RK(2,lB)
STARRING N'RAM - UNAIARUGIA AllI '
DAILY,9 45. 12.00. 230,530.• DO. 10 15 pm ' . , I I '
JEAH·JACOUES ANNAUD'S MASIERPIECE
THE BEAR
A1RUlT RARE CINEMAIIC EYENI(P G2·B)

DAilY,S.. "R"dhoulO' Ibm· GREAT BALLS OF FIRE
THE GOJOAMD'EUYS ° GDODNESS'GRACIOUS'-FASTHDISDUNO(A111

S MUST MAD MISSION 3
BE CRAZY II (All) ACIIONADVEN1URE1HRILlEA

~.lN?j~:"mb ~~S941
JEAN-JACOUES ANNAUD'S MASTERPIECE TEl.(024)2·5.S1
THE BEAR ~n;1~o~z4~;\D:5~il~8~15pm
ATRUlYRARECINEMATICEVENI '.G.2·BI MON.THURS: 300. 600,.30pm
DAllY:S.30pm °PATRICKSWAVZE °
RALPH MACCHIO ° PAT MORITA ROADHOUSE

THE KARATE KID -PART II SEX - ACTION PACKEO' 2·19
1HEEXCIlEMEN1ANDACTIONCDNlINUESIORAll IRI2,DD, 4.30. 6.4S.' DO pm
• SATURDAY 111D.00 amONLY. SAl. 1030,2 DO. 430.6 4S, 9DO pm

3 AMIGOS MDN.THURS: ~~~~:Mg p:

THE GODS MUST
BECRAZVII
SIARRING N'XAM - UNA IARUGIA (ALLI

...·CAMILLE CLAUDEL
- IsabelleAdjanispeeldierol
van 'n beeldhouer, wat nie

'net die beeldhoukuns nie,
maar ook die kuns van die
liefde leer by die meester
Rodin (Gerard Depardieu).
Regie deurBrunoNuyeten.

"DEADPOETSSOCIETY
_ Die storie van )n Engelse
professor (Robin Williams)
wat met sy individuele idees
sy studente inspireer om
hulle persoonlike idealena te
streef. Ookmet RobertSean
Leonard. Ethan Hawke en
Josh Charles.

".HAIRSPRAY - 'n F1iek
wat in die vroee jare sestig
afspeel, toe mense jou DOg
skeef aangekyk hetomdatjy
met 'n bruin vel oorgetrekis
(selfs in hiper-Iiberale
Amerika). MetDivine(in sy ,
laaste rol voor sy dood),
Debbie Harry en ander
interessantemense.

"·THE JANUARY MAN
Kevin Kline(WiesalWanda
ooit vergeet) en die sexy
Susan Sarandon speel die
'hoofrolle in die komedie oor
'n speurderen 'n kunstenaar.

"·BATMAN - 'n Tegnies
briljante maar geweldadige
weergawe van die
strokiesprent-held se
eskapades. Met Michael
Keaton, Jack Nicholson en
Kim Basinger:

••• ·THE BEAR- Deur die
regisseur van "Quest for
Fire". Jean JacquesAnnaud,'
oor 'n oulikebeenjie sonder
'n ma ofpa.

·"GREAT BALLS OF
FIRE - 'n Fliek oor die
legendariese Jerry Lee
Lewis. syleweensyhuwe1ik
met 'n baie jong meisietjie.
Met Dennis Quaid en
WinonaRyder.

.. ···LAWRENCE OF
ARABIA - David Lean se
klassieke sage oor TE
Lawrence.

···THE DREAMTEAM 
Michael Keaton.is een van
vier malletjies wat
kattekwaad aanjaag in die
dorp. 'n Skreeusnaakse-
komedie. -

···TORCH SONG
TRILOGY Die

, rolprentweergawe van
Harvey Fierstein se
verhoogstuk oor die liefdes
en teleurstellings van 'n
Amerikaanse fopdosser.
Sentimentelevertoningdeur
Harvey Fierstein. Ook met
MatthewBroderick en Anne
Bancroft.Vatjou rna.
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HOOGTEPUNTE

Spookhuis vol duiwelsen bloed
wys. Barbara Carrera speel
die hoofrol van 'n vro u wat
alles in haar vermoe sal docn
om die sosi ale en politiese
wrywinge in die "prirnitiewe
wildemis" van New Guinea
te oorkom. Ook met Hal
Holbrook.
Nog goeie nuus vir die wat
hou van ongewone goed, M·
Net wys 'n program
EXPLORING PSYCHIC
POWERS Maandag om 9
uur waarin James Randi 100
000 dollar aanbied vir
iemand wat kan bewys dat hy
of sy oor bonatuurlike kragte

T V4
6.03 TV4 Top 20
6.30 Muzik A la Ca rte
9.04 21 Jump Street
9.58 Movie Focus
10.32 Night Court
I 1.00 Misdaad in Miam i
11.52 Ripley's Beli eve It or
NOl

M·NET
10.30 Death Wish II
I 1.45 Pa norama
2.30 Telygames
3.00 The Adventures of
Sherlock Homes' Smarter
Brother
5.00 Worzel Gummidge
Down Under
5.30 The Real Ghostbustcrs
Oop Tyd
6.00 Loving
6.30 The Wonder Years
Intek enare
7.00 Revue Plus
8.00 Rugby
9.00 Emma: Queen of the
South Seas: Deel 2
10.40 People Magazine
11.00 The Bedroom
Window

TV2
• 4.50 Featherfoot Farm

5.00 Fat Alben and ~he

Cosby Kids
5.15 Music and Me
5.30 Ezabasha
6.00 Uit sendingeindig (Sien
TV4)
7.00 Public Affairs
7.29 News
7.57lsigqi
8.30 Sizungeza Izwe

TV3
4.50 Featherfoot Farm
5:00 Fat Albe rt and the
Cosb y Kids
5.15 Mu sic and Me
5.30 Sabre Rid ers (Engels op
Radio 2000)
6.00 Uitsending eindig (Sien
TV4) ,

7.00 News
7.29 Public Affairs
7.57 Tsa Se tso
8.26 Mo phe me

doen . Toe rna en pa Bower
vemeem dat sussie van
dwelms hou en dit geree ld
gebru ik, is hulle lewens
aan skerwe. Met George
Segal en S toc ka rd
Channing.
Donderdagaand kan die
eerste deel van Barry
Ronge se WHEN MOVIES
WERE MOV IES op TVI
ges ien word. Die program

. in twee dele , bied musiek
van fi'lms wat uit die ja re
1927 tot 1959 dateer. Met
Jenny de Lerna,Joe Clark,
Rina Hugo en ande r.

Sou th Seas: Part I . kyk
onde r hoogtepunte
10040 60 Minutes
11.00 The Bay Boy

-TV l
6.00 Goeierndre SA
3.00 Teleskool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Nagdiens SOS
5.00 Niklaas .
5.25 Tek kies
5.57 Kompas
6.00 N uus
6.15 Ui t en Tuis
7.00 Honeyball se Toere
8.00 Netwo rk
9.00 When Movies were
Mo vi e s kyk o nder
hoogtepunte
10.00 Top sport
11.00 Mitchell - Aksiedrama
oor 'n goeie pol isiem an. Met
Joe Don Bak er.
12.30 Fa ce to Face

beskik.
THE ADV ENTURES OF
SHERLOCK HOLMES'
SMARTER BROTHER
met Gene Wilder in die
hoofrol , wys Saterdagaand
op M·Net. In die komedie
los die regte Sherlock
Holmes 'n minder belang
rike saak in diehande van sy
jo nger broer, en dis hier
waar Gene Wild er sy din ge
begi n doen . .
OpTV I isdieSaterdagaand
f1iek NOT MY KID, 'n
drama oor die Bower
familie wat ahyd alles "reg

Intekenare
7 .00 Of Unknown, Origin·
kyk onder hoogtepunte
9.00 Sokkc r
10.00 Cane Blanche
I 1.00 The Amityville Horro r
. kyk onder hoogtepunte

M·NET
10.30 The Hot Touch
12.00 West 57th
2 .30 Telyg ames
3.00 Out Fr ont
5.00 The Dipl odos
5 .30 Roboc op
Oop Tyd
6.00 Loving
6.30 Dear John
Intekenare
7 .00 Florid a Strai ts .
Ak siefliek waarin 'n gewese
tronkvoel (Raul Jul ia) alles
in sy vermoe doen om by sy
me isic (I1kaTanya Payan) uit
te kom .
8.3 5 Tennis
9.00 Emma: Queen of the

WOENSDAG1
TVI
6 .00 Goeiemore SA
3.00 Te leschool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Silhouette
5.00 Sylvanian Families
5. IOZAPMAG
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-W es
9 .35 Diagonal Street
10.00 TopSpon
I 1.00 Die ma-plouers
I 1.30 Die storie agter die
sto rie
I 1.55 Oordenk ing

TV4
6 .03 The New Leave it to
Beaver
6 .30 Topsport
9.04 ,The Colbys
9 .58 Fontanes
11.359 to 5

T V3
4.50 Featherfoot Farm
5.00 Bimbo
5.10 Caree r Awareness
5 .20 Famo us Fables
5.30ReA Aga
6.00 Uitsending eindig (Sien

fin TV4)
7 .00 News
7 .29 Public Affairs'
7.57 Ntome Tsebe

TV2
4 .50 Featherfoot Farm
5.00 Bimbo
5.10 Caree Awareness
5.20 Famous Fables
5 .3Q. Volt ron (Engels op
Radio 2000)
6.00 Uitsending eindig (Sien
TV4)
7 .00 Public Affairs
7. 29 News
7.57 Deliwe
8.27 Imali Noma Ibhok isi

fir

TV3
4.50 Featherfoot Farm
5.00 Animal Family
5.10 Dealing with Dogs
5.20 Getting it Together
5.30 Lesoka Mph e Batho
6.00 Uitsending eindig (Sien
TV4)
7.00 News
7.29 Public Affairs
7.57 Diwetse

TV4
6.03 Me and Mom
9.04 Night of Courage
10.46 She's the Sheriff
11.13 Gun smoke
12.07 S.wAT.

9.30 Dynasty
10.23 Wiseguy
I I. 15 The Beam

TV2
4.50 Featherfoot Farm
5.00 Animal Family
5.10 Deal ing with Dogs
5.20 Getting it Toget her
5.30 Foofur
6.00 Uitsend ing eindig
7.00 Public Affairs
7.29 News
7.57 Ezasempuma Kolon i
8.27 Ikapa Lod umo

DINSDAG31

M·NET
10.30 Back Roads
2.30 Telygames
3.00 DTV monster hils
4.00 Charlie Brown
5.00 Hills End
5.30 The Smurfs
OopTyd
6.00 Loving
6.30 Perfect Strangers
Intekenare
7.00 Conrack
8.50 Model of the Year
9.00 Exploring Psychic
Powers kyk onder
hoogtepunte
11.00 The Best of Times

TVl
6.00 Goeie mo re SA
3.00 Te leskoo l
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Nagdiens SOS
5.00 Di e wo nde rwere ld van
kleiman
5.10 W ielie Walie
5.30 Roep van die visarend
5.57 Kompas
6.00 Die Nuus
6.15 Po tpo urri
7.00 Oorle wing
7.30 Vl euel s
8.00 Netwo rk
9.00 Dallas
10.00 Top sport
11.00 Open University
11.55 Evening Praye r

M·NET
10.30 Head Office
2.30 Tclygames
3.00 Frankenstein
4.35 Garfiled 's Hallow een
Adventure
5.00 My Little Pony :3

5.30 Starcom
OopTyd
6.00 Loving
6.30 Va lerie

TV 2 .

4.5 0 Featherfoot Farm
5.00 Home and Sc hool
Safety
5.10 Moving On Again
5.30 Ngenxa Yothando
Jeugdrama
6.00 Uitsending eindig (Sien
TV4)
7.00 Public Affairs
7.29 News
7.57 Pol ice File
8.141gagasi
8.42 Ezodumo

Tweed) en kinders gaan op
vakansie terwyl hy bakl ei
teen 'n gewel dad ige reu se
knaagdier. Die man moet
veg vir sy lewe ...Die wat nog
nie die grillerige THE
AMITYVILLE HORROR
gesien het n ie, hier's juli e
kans . M·Net wys die f1iek
oor 'n spookhuis vol duiwels,
kruise , vlieeen blocd om II·
uur,
EMMA: QUEEN OF THE
SOUTH SEAS is 'n
mini reeks in twee dele wat
Woensdag en
Donderdagaand op M·Net

" -~ - "'-':'"
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T V4
6.03 Kupid
9.04 North and South
9.58227
10.25 Sing Country
10.56 Topspon

TV}
6.00 Goeiernore SA
3.00 Te leschoo l
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Santa Barbar~
4.30 Throb
5.00 Sylvanian Families
5.10 Pumpkin Patch
5.25 Bible Story
5.30 Bravestar
6.00 News
6.1 5 Graffiti
7.00 Murder She Wrote - Die
nice ou tannie is terug l
8.00 Netwerk
9.00 Dirk Hoffman
10.00 Topspon
11.00 Die vlieers
12.00 Oordenking

M·NET
7.30 Indiese dien s begin
10.30 Portugese diens beg in
Intekenare
1.30 The Adventures of
Teddy Ruxpin
2.00 Storybreak
2.30 Dusty
3.00 The Deep
5.30 So kker
Oop Tyd
6.00 Sokker
Intek enare
7.15 Cane Blanche
8.00 Wildlife on One
8.30 The Best of Euro pe
9.00 The Adventures of
Sherlock Homes' Sm arter
Brother - kyk onder
hoogtepunte
10.35 Boks
11.00 Tennis

TV3
4.50 Featherfoot Farm
5.00 Home and Schoo l
Safely .
5.10 Moving OnAgain
5.30 Voltron (Enge ls op
Radio 2000)
6.00 Uitsend ing eindig (Sien
TV4)
7.00 News
7.29 Public Affairs
7 .57 Po lice File
8.14 Di A Ro ra · Musick

TV4
6.03 Small Wonder
6.30 Topsport
9.03 Head of Class

TV3
I 1.00 Ed ucat io nal
Rendezvous
3.00 TopS port
5.00 Meriteng
6.00 Uitsending eindig (Sien
TV4)
7.00 News
7.19 Public Affa irs
8.26 Thabure

GAAN diep die uitgeholde
pampoen, Liewe Heksie
hoed, besem en die swart kat
ie we rs uit die so lder
op .. . want D insdag is
-HALLOWEEN...
M·Net skop die dag goed af
met FRANKENSTEIN om
3-uur. Daama is die voor
op-d ie-wa kat , Garfie ld
(ook bekend as Stoffel), aan
die beurt in GARAELD'S
HALLOWEEN ADVEN·
TURE. En dan begin die
regte pret... 7- uur kan julie
die ligt e afsit en reggeskuif
word vi r die riller, OF
UNKNOWN ORIGIN, ge
basseer op die hoek "The
Visitor" deurC.a. Parker. 'n
Jong sakeman (Peter
Weller) se vrou (Shannon

TV}
1.30 Pin occhio
1.55 ZET!
1.,35 Once Upon a Tjme...
Life
2.00 Bybelvasvra
2.30 Breakthru SA
2.50 C ou steau 's
Rediscovery of the World
3.45 Co llag e
4.45 Li ttle Spies
5.4050/50
6.50 Bui lt for Life
7.05 Life Style
7.30 Thy Kingdom Come
8.00 Netwerk
9.00 Marriage of Figaro
10.50 Bartok Contrasts
11.10 Insight

TV2
12.00 Kickers
kinderprogram
12.30 Unqambothi
1.00 TopSport
6.00 Uitsending eindig (Sien
TV4)
7.00 Public Affairs
7.16 News
7.33 Imibono
7 .57 'Masa khanc
Godsdi en sprogram
8.14 Ukho lo Lune

TV4
6.03 A Different Worl d
6.30 Learning the Ropes
9.03 Murphy Brown
9.32 Baby Boom
9.59 Hotel
10.51 Frank 's Pla ce
11.17 Sok o 511 3
12.04 TopSport

M· NET
1.30 Motors port
2.00 Tennis
4.00 Motorspo rt
OopTyd
6.00 Houston Knights
Intekenare
7.00 Silverado
9.15 Out Front (Ge el Trui vir
'n Wenn e r) - Twee broer s
raak verlief op dieselfde
meisie. Met Deon van Zyl en
Andre Storm.
11.00 Th e Bay Boy
12.35 Hot Hits

TV 3
12.00 Dok um cnter
12.30 Ke Tso na
1.00 TopSport
6.00 Uitsend ing eind ig (Sien
TV4)
7.00 News
7.16 Publ ic Affa irs
7.33 Le reng/ La Reng?
7.55 Ho L1aNoto - Koorsan g
8.13 Mahlasedi A Tumelo

TV2
11.00 Ed uc at iona l
Rend ezvous
3.00 TopSp ort
5.00 526 - Joernaalprog ram
6.00 Uitsending eindig (Sien
TV4)
7.00 Public Affairs
7.19 News
7.39 Ngomgqibelo - Musiek

TV4
6.03 Topsport
9.04 Will there really be a
Morning? - 'n Meisie wat 'n
aktrise word en wie se rna
alles wil oomeem. Met Susan
Blakel y en Lee Grant .
11.28 Casino 82

TV3
5.00 Centur ions - (Enge ls op
Radio 2000)
5.32 T & T - (Enge ls op
Radio 2000)
6.00 Uitsend ing eindig (Sien
TV4)
7.00 Nuus
7.19 Public Affairs
7.39 Lapologa

SATERDAG 28

M·NET
10 .30 Masters of the
Universe
2.30 Telygames
3.00 Head Office
4.35 Ring Raiders
5.00 Hot Hits
OopTyd
6.00 Loving
6.30 The Robert Guillaume
Show
lntekenare
7.00 The Best of Times
8.45 60 Minutes
9.00 Bedroom Eyes
I 1.00 Conrack

'VRYDAG 27

TV2
5.00 Lingi sa
5.32 T & T - (Enge ls op
Rad io 2000)
6.00 Uitsend ing eindig (Sien
TV4)
7.00 Public Affairs
7.19 News
7. 39 Naboke Ubo mi 
Volwasse dram a
8.09 Sid lale Intsha . musiek

TV}
7.00 Goeiemdre SA
3.30 Take a Break
4.00 Santa Barbara
4.25 Fast Forward
4.55 Arty Facts
5.05 Rockbouom and
Company
5.25 Bible Story'
5.30 To pspo rt
6.00 Ne ws
6.15 Su ndowne r
7.00 Airwolf IV
8.00 Ne twerk
8.45 Pol ice File
9.00 Simon en Simon
9.50 Spies en Plessie
10.45 Die Lancaster-Miller
Verhaal
12.1500rdenkin g

TV}
5.570ggendbo odskap
6.00 Opvoedkundige TV
6.30 Agriforwn '88
7.00 Go eiemdre SA

, 9.00 Op voedkundige TV
11.00 TopSpo rt
1.00 Bill en Boel
1.05 Eie r-Manie
1.10 Die Robinsons
1.35 Noem my ne t
Lamprecht
2.00 Topsport
6.00 Nuus
6. I5 Teletreffers
7.05 J J Starbuck
8.00 News

, 8.35 Mag num
9.30 Not My Kid- kyk onder
hoogtepunte
11.05 The Golden Girls
I 1.35 Flying High
12.20 Epilogue

"'"
:

Gidse
saam-
gestel
deur

DEBBIE
AMOS

KAAPSTAD

ONAFHANKLIKE
ROLPRENITEATERS

*K-9 . 'n Storie oor 'n
speurder en sy vennoot, 'n
Alsatian , genaamdJerry Lee.
'n Pragtige meisi e val vir
Jerry Lee (dis die hond
onthou) en betree so saam
die aksiebelaaide lewe van
die twee . Met James Be1ushi
en Mel Harris .

Ole Black Sun se
nuwe

rolprentteater
skop af met 'n
dokkle deur

Gualtiero
Jacopetti.

"Africa Addle" Is
In 1961 verfllm in

is omstrede
weens die

reglsseur se
negatiewe

houding teenoor
die .

dekolonlallsasle
van Afrika. Oit is
van Maandag tot

Saterdag em
8.30nm te slen.
Werner Herzog
se "Woyzeck" is
om 2.30nm en
6.30nm te slen.

MINI CINE· Pretoriastraat
49, H illbrow. Vanaand
(m id d e rn a gvertoning)
LEGEND. Jazz-man Charlie
Parker in BIRD is vanaand
en Saterdagaand te sien. Die
Japanese meesterstuk RAN
wys van volgende week af.

LABIA - Oranjestraat 68:

wa t deur sy pa in 'n
t roe te ld i erbeg raafplaas
bcgrawe word, en terugkeer
om alma l bang te maak.

*THE KARATE KID PART
III - Asof die eerste twee nie
genoeg was n ie. Die
mannetj ie is terug, hierdie
keer om regtig sy
GROOTSTE uitdaging aan
te pak. Met Ralph Macchio
en Pat Morita.

J OHA NNESBURG

*YOU'RE FAMOUS - Seker
een van die grillerigste en
afstootlikste weergawes van
'n plaaslike soort 'candid
camera '-produksie bedoel
vir die inry-aanhangers van
die land. '

Vanaand : 6.00 Her Alibi
8.00 Nig ht of the Pencils.
WOO Red Kiss.
Sa te rdag : 1O.15vm en

'<c.. . 2.15nm Benj i the Hunted .
4'.15 Night of the Pencils

, 6.15 Her Alibi 8.15 Red Kiss
10.15 Penci ls.
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