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Jacques Pauw
DIE regering se vreemde eierdans oor
die skielike toelaatbaarheid daarvan
om ANC-kleure te vertoon, ANCslagspreuke te uiter en die oogmerke
van die verbode organisasie te bevorder, bet die Suid-Afrikaanse regspleging
vandeesweek in In krisis gedompel en
ernstige onmin binne die polisie gesaai.

Die regering het vandeesweek
doelbewus sy oe gesluit vir tienduisende
mense wat ernstige kriminele oortredings
begaan het toe hu/le die:Wet op Binnelandse Vei/igheid open/ik oortreehet.

'0

eierdans

Die skerp ontevredenheid in po lisie-geledere
oor die regeri ng se "sag ter" benadering teenoor
die ANC en d ie Kommunisteparty dreig om nou
in openlike opstand uit te bars .
In sen ior polisiekringe word gevrees dat die
onmin tot he elwat bedankings uit die mag kan
lei, en da t polisiemanne op meer junior vlak uit
hul pad sal gaan om die regering se pogings om
'n klimaat vir onderhandeling te skep, op die
grond te laat misluk. Baie van die jong manne
ondersteun partye en groepe regs van die NP.
Ondanks die regering se weiering om n6g die
ANC te wettig n6 g die oortreders te vervolg, se
die bevelvoerder van openbare betrekkinge van
die polisie, genl-rnaj Herman Stadler,vandeesweek
aan Vrye Wee kblad: -"Die SA Polisie het 'n by
wet opgelegde plig om teen oortreders van d ie
wet op te tree ."

Pik se
grootste
flater?
Max du Preez
DIT kan die grootste flater van Pik Botha se
lang loopbaan wees.
Letterlik op die vooraand van die langverwagte verkiesing in Namibia het die minister
van Buitelandse Sake met 'n dramatiese
onthulling gekom dat Suid-Afrika Untagboodskappe onderskep het dat 'n groot Swapoinval weer op hande is .
Untag het onmiddellik ten sterkste ontken
dat sulke boodskappe gestuur is, dat hulle
enige sulke inligting her en dat dit moontlik vir
die weermag was om Untag-boodskappe op
die manier te onderskep.
Swapo het die bewering ook dadelik ontken
en 'n senior leier, Hidipo Hamutenya,het selfs
'n kategoriese waarborg gegee dat daar geen
militere optrede deur Swapo sal wees nie.
Diplomate en politici het gister geseof
Botha wou Swapo vir oulaas bykom en die
ander partye 'n hupstoot met Maandag se
verkiesing gee, Of hy het vir gesofistikeerde
disinformasie geval. As die boodskappe vals
was, kon dit net van ontevrede Suid-Afrikaanse weermagoffisiere of van Unita in die
sui de van Angola gekorn het, word gese, Unita
gebruik dieselfde Brits-vervaardigde radio's
as Untag.
Maar gistermiddag nog het die Suid-Afrikaanse Weermag volgehou dat daar 'n opbou
van Swapo-troepe op die grens is, en dat hulle
selfs tenks by hulle het. En Botha het sy
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Genl Stadler het gese dit is die polisie se
taak om ingevolge artikel 5 van die Polisiewet enige misdryf of beweerde misdryf te
ondersoek.
"Verskeie politici het ook reeds bevestig
dat die 'nuwe benadering' (van die regering)
nie kondonering van wetsoortredings nie," se
Stadler.
Ondanks die feit darduisende mense Sondag
veilig heid swetgewing met die goedkeuring
van die regering oortree het, is Vrye Weekblad
vandeesweek in kennis gestel dat klagtes teen
hom ondersoek word weens 'n advertensie
w at hy geplaas he t waarin die saamtrek aangekondig word! (Sien berig bl 8)
In die verlede is honderde mense langtermyn-tronkstraf opgele vir presies dieselfde
oortredings waaraan die organiseerders en
toeskouers aan ver lede Sondag se ANC byeenkoms in Johannesburg hulself skuldig
gemaak het. Daar is tans mens e in die tronk
vir soortgelyke oortredings.
Die regering is vandeesweek nit regskringe
en opposisiegeledere skerp veroordeel vir die
dubbele standaarde wat hy toepas en die onsekerheid wat hy skep. In polisiegeledere is
daar openl ike on tevredenheid oor die houding .
'n Regsgeleerde van die Sentrum vir
Toegepaste Regstudies aan Wits , adv Ed win
c.ameron, se daar is geen twyfel nie dat
.
organiseerders, deelnemers en toeskouers by
Sondag se saamtrek 'n verskeidenheid van
wette oortree het,
Cameron se die ANC is steeds 'n verbode
organisasie, en tog is die hele saamtrek ten
behoewe van die ANC gehou. By die saamtrek is die doelwitte, strategie en beeld van
die ANC bevorder,
Daarby is dit onwettig 001 enige slagspreuke
van die ANC te uiter of baniere en vlae te
vertoon, Dit was ook onwettig om 'n toespraak
van Oliver Tambo voor telees omdat hy 'n
gelyste persoon is en dit ook die doelwitte
van die ANC bevorder,
"Die meeste van die mense wat die saarntrek bygewoon het, het die wei oortree. Die
enigste onsekerheid kom by die vertoon van
die kleure (swart, groen en goud) van die
ANC omdat dit ook die kleure van Inkatha is.
"Die probleem ontstaan nou waar die streep
getrek moet wor J. Is dit byvoorbeeld ook nou
we ttig om met 'n ANC-vlag in d ie straat af te
stap en slagspreuke te skreeu? Of is dit net
wettig by saamtrekke waarvoor daar toestemming verkry is?" vra Cameron.
Die minister van Iustisie, Kobie Coetzee,
het vandeesweek gewaarsku dat daar geen
verandering in die wetlike status van die
ANC is nic en dat alle rnaatreels wat op die
organisasie en die SAKP van toepassing is,
steeds geld.
Die uitspraak volg kort na 'n reeks kriminele aanklagte wat die onderleier van die
Konserwatiewe Party, dr Ferdie Hartzenberg,
teen d ie sprekers en organiseerders van die
Nation al Reception Committee aanhangig
gernaak het,
Die Demokratiese Party se woordvoerder
oor Wet en Orde, Tiaan van der Merwe, se
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Jannie 'Voelvry' Malan takel nou vir Operasie Honger -2
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Die'eierdans
Hartzenberg se klagtes maak sin, want die Wetop Binnelandse Veiligheid
is immerssteeds op die wetboek en is oortree,
.'. .
"Dieregeringis onsinnigas hy wil beweerwette is nie oortree nie, Ons
verweIkom natuurlik die regering se nuwe benadering oor protesoptrede,
maar die wetlike posisie sal in ooreenstemming daarmee gebring moet "
word," sa Vander Merwe.
Hy sa die jongste verwikkelingbring mee dat die verbod op die bevorderingvandie doelstellingsvandie ANC indieselfdelig beskou gaanword.
asdie Groepsgebiedewet: nog 'n wet wat steedsopdie wetboek is,maarnie
'
toegepas wordnie.
Vander Merwe sa al boe meer boodskappe oor ongelukkigheid in die
polisie is besigom na yore tekom, Soos in die geval van die Groepsgebiedewet, is die polisie magteloos om op te tree omdat die staat weier om te
vervolg.
Hy sadieonenigbeidspruit voort uit ondermeer'n ontmoetingwatVlok
met sy oppergesaggehad bel Vennoedelik is regeringstrategieom protes
te laat voortgaanen nie teen oortreders van saamtrekkewaarvoortoestemming verleen L~ op te tree nie, met die generaalsbespreek, .
Berigte vandeesweek' dat etlike senior polisie-offisiere wil bedank
omdat hulle onseker is oor regeringsbeleid,is deur die kommissaris,genl
Hennie de Witt, ontken.
.
"Die polisie weet hulle mors hulletyd om aanklagte ingevolge sulke
. wetgewing te ondersoek. Elke jaar word sowat 1 000 aanklagte ingevolge
die Groepsgebiedewetondersoek, maar vervolgings vind bynanooitplaas
nie,' sHy. "
.
Van der Merwe sa die verbod op die ANCmaak nie meer sin nie. Die
werklikeveiligheidsrisiko wat die wettiging van die organisasie inhou, is
minimaal, Indien die ANC gewettig sou word,kan die organisasieingevolge ~ewone landswette aanspreeklik gehou word.
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beweringeby 'n konferensie in die Vaaldrieboekherhael.'
Hamutenyasereaksiewasdatdie bevelstrukturevan Swapo se militere
vleuel,Plan, reeds ontbind is, dat byna alleoffisierereeds in Windhoekis
en dat Plan dus vir allepraktiese redes "niemeer bestaan nie",
Die voorsitter van Swapo se sterkste opposisie, Dirk Mudge van die
DTA, het gister gese as Botha se beweringe onwaar is, sal hy aan
Namibianemoet verduidelik "want dan kom dit neer op intimidasie".
Mudge se as dit onwaar is, "dan bet by suspisiegesaai wat Namibia en.
die DTA baie kwaad aangedoen het, Dit kan net vir Swapo bevoordeel".
Diesekretaris-generaalvanSwapo,AndimbaToivo ja Toivo, sereaksie
was dat Swapo seker weet dat hy 'n weghol-oorwinning gaan behaal in
volgendeweek se verkiesing. "Hoekomsal OIlS nou wou.militer optree?"
, .
het by gevra.
, Hamutenyabet gesedaar is net sowat 300Swapo-guerrillas in Angola
oor wat Swapo-toerusting bewaak.
.' Volgens berigte in Windhoek word Botha se beweringe egter wyd
geglo, veral deur blankes, omdat Swapo op 1 April die bepalinge van
Resolusie 435 blatant geskend het deur 'n militere inval in Namibia te
loods.

.' Anton Steenkamp
POUSIEMANNE het deelnemers aan
'n wettigeoptog verlede Saterdag in
Pretoriametknuppels geslaanterwyl
bulle uit die openbare oogwas, se 'n
deelnemeraan die optog.
LanceCooper,'n lidvanStudente
vir'nDemokratiese Samelewing (SDS)
.war aan die optog van die Northem
Transvaal People's Congress na die
Uniegeboue deelgeneemhet, se in 'n
beedigde verklaring die groep van
sowat 300protesteerders is in 'n nou
straatjie deur die polisiemanne
bygedam voordat hulle by die Unie- .
gebou uitgekombet.
Die organiseerdervandie optog,
Billy Sekwati,het toestemming van
die hooflanddros van Pretoriagekry
om die optogin protes teendie tuislandbeleidte hou,
VolgensCooperis dieoptogdeur
vier polisievoertuie gelei, en nog
polisievoertuie het agterdieprotesteerders aangery.
, "Toeonsby Edmondstraat('nnou
straatjie met bosse aan die een kant
en 'n sloot aandie ander)indraai,het
die voorstevoertuie stadigergery en
dieaandi!l agterkant vorentoe gedruk.
"Dithet 'n'toebroodjie-effel" gehad,
en die protesteerders is in 'n ruimte
vansowattienby drie meter ingedmk.
Die polisie het sonder waarskuwing
die mensemetknuppelsbeginslaan."
VolgensMark McCarthy, nog 'n
. deelnemeraan die optog,bet 'npolisieJ!UlIl agter homgeskree: "Vatbulle,
manne, vathullel"

BoetieRockman
gaan border toe
Jacques Pauw
DIE SA Polisie bet luit Gregory
Rockmanmet 'nslap riem gevang toe
~ bulleeenvan sy klagtes oordiskriminasie in die mag ter harte geneem en
born die eerste swart polisie-offisier
" gemaak bet wat vir grensdiens
opgeroep word.
Rockmanbet in 'n verslag aan die
minister van Wet en Orde, Adriaan
Vlok, 'n lys van diskriminerende
gebruike in die polisiemag genoem.
Onder hulle was die feit dat 'n swart
polisie-offisier nog nooit vir grens....

,

~

diens opgeroep is nie.
Fn ditis presies wat die streekskommissaris vir Wes-Kaapland,brig PC
Fourie,vandeesweek gedoenhet toe
hy die omstrede polisie-offisiervir
spesiale grensdiens genomineerbet.
"Ek sal graag wil weet hoekom
diereeling (datswartoffisiere nievir
grensdiens opgeroep word nie) nou
skielik verander het en boekom ons
. nie daaroor ingelig is nie. Hoekom
spesifiek ek?
."Hulle is beslis nie ernstig om na
my klagtes te luister nie, maar wil
my in 'n afgelee deel van die land
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om na my te luister nie,' het Rock-

mangese.
Die vete tussen Rockman en die
opperbevelvan die polisieis die week
op die spits gedryf toe Fourie born
ook beveel het om nie verdere inligting oor die mag sonder toestemming te versprei of met die media te

praatnie,
Rockman het reeds gesa dat by •
weierom aan die bevel te voldoenen
dat hy sal voortgaan met sy veldtog
teen polis ie- brutaliteit
Tugstappe gaan nou teen Rockman gedoen word omdat hy 'n bevel
verontagsaam bet, sa genl-maj Herman Stadler, bevelvoerder van die
polisie se direktoraat openbare betrekkinge in Pretoria.
"Ons kan nie duld dat wette en
regulasies oortree wordnie, Tugstappe
gaan teen bom gedoenword. Ditword
gedoen in belang van dissipline en
goeie orde en word as 'n huishoudelike aangeleentheid hanteer," se
Stadler.
.
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Jacques Pauw
DIE Suid-Transvaalse sinodevan die
NG Kerk, wat met die onlangse sinodesitting deur hul moderator op 'n
·.skyfievertoning van seks tussen mens
· en dier getrakteer is, het nou gevra
dat lidmate asseblief nie weer geld
aan Operasie Hongermoetskenk nie,
Wantdieorganisasie, watjaarliks
een miljoen kindermagies vu1 en
I duisende mense help om bulself te
· belp, is onheilig en voldoen nie aan
Bybelse voorskrifte nie, se die Sinodale Kommissievir Leer en Aktuele Sake.
In 'n amptelike kerkstuk vra die
sinode al sy lidmate om nie meer
bydraes aan Operasie Hongerte gee
nie. Die welsynsorganiasie se wyse
van geldinsameling kom neer op
.dobbelary en boonop is talle van sy
trustees nie Christelike organisasies
nie.DaarisdanMoslemsenJodewat
trustees is.
Die moderator. van die SuidTransvaalsesinode,dr JannieMalan,
was die afgelope weke knaendin die
nuus weens sy bewerings van onder
meer duiwelse boodskappe op die

•i

~

Voslvry-plaat en 'n skyfievertoning
waarby sinodegangersgewys het boe
dit lyk as mens en vark seks het,
Nou het die sinode bevind dat
Operasie Honger "nie uitdruklik 'n
aksievan 'n Christelikekerk is nie" en
dat lidmatehullebydraesvir barmhartigheid lieweraan welsynsorganisasies
van die NG Kerk moet gee.
Die uitvoerende direkteur van
Operasie Honger,Ina Perlman, se sy
is verskriklikontsteld oor die sinodeverslag en vind dit selfs veragtelik.
Daar isgrowwe teenstrydighede, se

sy.
"Hoe kan 'n kerk onsveroordeel
omdatonswanhqJig probeer omhonger
en dorsmense te voed envan noodsaaklike lewensmiddele te voorsien? Ons
red eIke jaar duisende menselewens
en bedryf tientalle opbeffmgsprogramme.
"As die kerke bulwerk ordentlik
gedoen bet, was ons dalk nie nodig
nie. Ons kry daagliks oproepe van
mense wat in nood is en gehelp moot
word. Waar is die NG Kerk as ook
hullelidmatena OIlS toekom vir bulp?"
vra Perlman.

Die besware van die sinode draai
onderjneer rondom die loterykaartjies
watOperasie Hongerverk:oop om geld
~ mee in te samel. Die feit dat iemand
sonder enige inspanning Rl miljoen
kan wen, kom neer op dobbelary wat
onbybels is, se die sinode,
Perlman se sy is lank reeds bewus
van 'n vete wat in die NG Kerk teen
Operasie Honger gevoer word.'n Ruk
gelede was daar selfs 'n groep leraars
wat 'n kriminele klag teen haar wou
Ie. Die sinode het ook die volgende
beswaar: "Operasie Hongerslaagnou
weI daarin om die hulpbehoewendes
aan die werk te kry, maar sy basiese
filosofie bly heeltemal bumanisties.
"N8rens in die bemarkingsmateriaal
van die aksie word barmhartigbeid
gesien as 'n saak wat tot eer van God
moet strek nie. Die samestellende
trustees is ook nie alma! Christelike
instansies nie," lui die verslag.
Perlman se dit is onwaar dat, soos
die verslag lui, OperasieHonger die
, grootste gedeelte van sy inkomsteuit
die sogenaarnde"goldrush" kry. Slegs
'n kwart van die inkomste is uit die
lotery afkomstig.

'Pollsle het wettigeprotesteerders aangeval'
"'n Klomp polisiemanne met.
knuppeis bet uit die bosse gestonn
en van die linkerkant af ingeklim.
Traanrook is sonder waarskuwing
afgevuur.rn Klomp mense het in 'n
boop in die sloot geval,' se Cooper."
Volgens Cooper is mense wat
deur die bosse wou vlug, teruggedwing na die optog. 'n Stem oor 'n
luidspreker bet gese: "As julIe wil
bleddiewil marsjeer, moet julle
.marsjeer."
" 'nMede-deelnemer aandieoptog
en SDS-lid, Louis Bredenkamp,se:
"Baiemense, ek inkluis,is geslaan."
Cooper sa by is. teen dierug geslaan
en vorentoe gestamp toe die optog
voortgaan,en 'n polisieman het aan
hom gese: "Loop, man,loop!"
. Volgens Alette Schoon het polisiemanneop haar en andermarsjeerders se hakke getrap en na mense se
voete geskop.
McCarthy is vorentoe gestamp
en het sy skoen verloor. Toe hy buk
om dit op te tel, is by met'n knuppel
oor die rug geslaan, se hy. Toe hy
verduidelikdat hy net sy skoen wou.
optel, het 'n polisieman gese: "Los
jou skoonen Joop, man."
Cooper se'die polisie bet opgehou om mense te slaan toe bulle
weerin die oopte gekom hel
By die Uniegebou het die protesteerders 'n versoekskrif, wat be-

swaar maak teen die tuislandbeleid,
aan kol Ben Gioenewald van pres FW
de Klerk se kantoor oorhandig. ;
Cooper het agterna die polisie se
optrede skerp veroordeel.
"Diepolisiehetnie dieoptog gestop
nie, maar het buite die openbare oog
bul bes gedoen om deelnemers te intimideer en aan te val," sa Cooper..
"Die deelnemers, meestal mense
.vandie tuislande,was baiebangvir die
polisie. Hulle was glad nie uitdagend
nie en het gereageer op al die bevele
wat die polisie gegee het."
'n Woordvoerder van die SAP bet
soos volgop die beweringegereageer:
"Orndat'n groter groep as wat weI
opgedaaghetverwag was,hetdie SAP
'n redelike groot getallede teenwoordig gehad. Omdat die optog gewettig
was,hetdiepolisie dit slegs gemonitor
om te verseker dat daar by die bepalings van die magtiging gehou was.
"Die groop is aangese om gou te
maak aangesien die optogheelwatlater
begin het as b<;plan en dit binne 'n
vasgestelde tyd afgehandel mooswees.
"Volgensalle beskikbare inligting
en yerskeie mediaberigte in hierdie
verbandwilspolisie-optredenienodig
nie enworddie beweringedatdie SAP
mense met knuppels geslaan bet, andersins aangeranden met traanrook op
bulle gevuur bet, as vals verwerp.
, "Indien enigiemand egter gegrief

voel oor die polisie se optrede of
bewys bet van verkeerde optrede,
ontvang ons dit graag by wyse van.
beedigde verklaring, sodat die
aangeleentheid beboorlik ondersoek
kan word."
Cooper, Schoon, Bredenkamp,

McCarthy en Steve Motingoe bet
klagte weens die' beweerde
aanrandings by die PretoriaSentraalpolisiekantooraanhangiggemaaken
beedigde verldarings aan kol De Klerk:
en kapt McLachlan by die polisiekantoor oorhandig.

Phillip James Ivey, die 28-jarige botanls wat wat na bewerlng
op 2 September die polislese"verfkanon gegryp, dit van die
marsjeerders In Kaapstad weggedraal en In die proses die Kaap
. pers geverf het, het Woensdag In die Landdrosl)of In Kaapstad
verskyn op aanklagte van saakbeskadlglng, dwarsbomlng van
~ die gereg en aanrandlng. Ole verhoor Is ultgestel tot 23
November, en Ivey Is vrygelaat op borgtog van R200.
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Charles Leonard
ENKELE minute nadat die landdros
die Broederstroom 3 versoek het om
die ANC-simbole wat hulle gedra
het te verwyder, stap die ANC toe
self daar in.
Die verhoor van driewit Urnkhmto
we Sizwe-Iede in die Pretoriase
Landdroshof, wat volgens alle aanduidings vinnig einde se kant toe
staan, het Woensdag groot opgewondenheid veroorsaak - nie oor
enige van die getuienis wat ter versagting gelewer, of die staat se kundiges wat onder kroisverhoor was
nie,maardie,besoekwatviervandie
onlangse vrygelate ANC-Ieiers aan
die hof gebring het.
\
Van vroeg af het ondersteuners
_J van die drie se koppe elke keer
I
afwagtend gedraai as een van die
/
twee deure van hofsaal5 oopgegaan
I, en toegeklap het.
Die meeste van die tyd was dit
egter polisiemanne wat hul teenwoordigheid binne en buite die hofsaal
sterk laat voel het.
Die afwagting het amper lxeekpunt
bereik toe die leiers nog nie daarwas
na die tee-reses nie. Die Broederstroom-ondersteuningsgroep wou
.graag die leiers in die hofsaal he
voordat die landdros inkom en dinge
dan "ordelik" moet verloop. •
Kort na teetyd het adv Johan
Pretorius, vir die staat, gese dat
beskuldigde een en twee, Damian de
Lange en lain Robertson, van hul
dasse, en beskuldigde nommer drie,
Susan Westcott, van haar serp ontslae
moet raak omdat dit op minagting ,
van die hof neerkom.
Eersgenoemde twee het albei
netjiese swart dasse met die groen en
goud enkelbane daarop gedra, en
Westcott 'n soortgelyke serp. Sy was
oudergewoonte in 'n swart bloes en
donkergroen romp geklee.
Pretorius het gese dit is steeds 'n
oortreding in Suid-Afrika om iets
ten toon te stel of te besit wat aandui
dat iemand 'n lid van 'n verbode

Sisulu gryp in -by die
Broederstroom-verhoor

o

/
\,
Walter Sisulu en twee Iyfwagte daag by die Broederslroom-verhoor op.
organisasie is en daarom moet hulle
die klere gaan verwyder.
Die hof het vir 'n kort rukkieverdaag. Een van die ondersteuners het
hardop gewonderofWestcottnounet
in haar onderklere gaan verskyn.
Toehulle glimlaggend terugkeer,
het die landdros gefrons omdat hulle
steeds hul "aanstootllke" klere aangehad het.
,
"Is dit die kleure van die ANC,"
wou landdros Van den Bergh weet.
"Die kleure wat hulle dra, is die
van die ANC en ook van Inkatha,'

Winnie terug
•
In versetfront
se kraal
Elsabe Wessels
NEGE maande nadat die brei! demokratiese beweging hulself in 'n sterk
bewoorde verklaring van Winnie Mandela gedlstansieer bet, is sy terug in
die versetfront se kraal.
Nelson Mandela se charlsmatiese vrou bet verlede Sondag by Soccer
City die tweede keer sedert die vrylating van die ANC-Ieiers saam met
hulle in die openbaar verskyn. Dlt het klaarblykllk met die goedkeuring
van die brei! demokratiese beweging geskied•.
Dlt was opvallend dat daar geen prominente posisie aan haar verleen is
nie en dat sy dieselfde status as enige van die ander vroue van die reeds
vrygelate leiers ontvang het.
Dlt is heelwat anders as die hoi! proflel-posisie wat sy in-die verlede
ingeneem het. Op die kruin van haar gewildheid hetMandela met trots die
naam "Mooder van die Nasie" gedra. Sy was die Iiefling van die internasionale pers.
"
Dlt was egter die ekslusiewe rol wat sy gespeel het wat onmtn tussen
haar en politieke groepe btnne die brei! demokratiese beweging gesaai het.
Die dramatiese "val" van Winnie Mandela het in Februarie opspraak
reg oor die w~reld verwek toe die leierskap van die brei! demokratiese
beweging hulself van haar en haar sokkerpsan se bedrywighede gedistansieer het,
'
.
Die verklaring het gevolg op gebeure rondom die dood van die 14-jarige
Stompie Moekhetsl. 'n Pollsle-ondersoek het gevolg en lede van haar sokkerspan is aangekla.
' .
. Volgens waarnemers was die gebeure egter net die laaste strooi. Kritici
het Mandela daarvan beskuldig dat sy 'n persoonlikheidstatus om haarself
opgebou het, Sy is ook van "self-isolering" beskuldig.
'
,
Pogings van senior lede van die UDF en sy affiliate om haar te oortuig
om aan te sluit by erkende politieke organlsasies het misluk en daarwas
selfs sprake dat sy haar met haar kragtlge individualisme die-ANC se
gramskap op die hals gehaal het.
Oor die herstel van haar poslsie wil die brei! demokratiese beweging nie
praat nle, Dit is egter duidelik dat hulle hul verhouding met haar voor die
vrylating van Nelson Mandela probeer normallseer.

die vier spontaan toegejuig. Terwyl
was die verdediging /se adv David
.
Soggot, SC, se antwoord.
die voorste gestoeltes afgestaan is
aan die leiers, het drie fris jong poliDie landdros het dit nie so snaaks
siemanne 'n buffertussenhulleendie
soos die galery gevind nie en die hof'n
beskuldigdebank gevorm.
tweede maal verdaag sodat die "items
"
verwyder kan word".
Westcott se moeder, Margaret, het
En we kom die leiers in. Walter duidelik aangedaan al vier die leiers
Sisulu, Ahmed Kathrada, Elias Mot- ~egroeten ombels. Sy is gevolg deur
soaledi en Andrew Mhlangeni se bin- . De Lange se moeder, Grace, sy jonger broer, Kieran, en haar man, John. '
nekoms met lyfwagte aan die voorHulle het die weg gebaan vir oorpunt, hetdie hofsaal 'n enkele sekonde
stelpte ondersteuners wat almal kom
doodstil gehad. Maar nie vir lank nie
groet en met die leiers gesels het.
- die toeskouers in die openbare gaIntussen het 'n ander klein drama
lery het soos~een mens opgestaan en

hom in die hof afgespeel. Die Broederstroom 3 het geweier om aan die
landdros se versoek te voldoen en
raadpleging het letterlik agter die
skerms plaasgevind.
Dis toe dat Walter Sisulu ingryp.
Hy het 'n boodskap aan die drie
gestuur dat hulle hul dasse en serp
moet verwyder.
Die vreugde was duidelik op hul
gesigte te lees toe hulle weer hul
verskyning maak - sonder dasse en
serp - en die leiers in die galery sien.
Saam met die driese gebruiklike
"amandla!"-krete, het Robertson
"Viva, comrade ieaders, viva!"
geskree.
Asof die polisie-buffernie bestaan
het nie, het die aangeklaagdes die
leiers ombels en bedank vir hul
teenwoordigheid.
Die hofordonnans se "staanin
die hof" het die landdros se terugkeer
aangekondig en dinge tot bedaring
gebring.
Die leiers het aandagtig tot die '
rniddagete-reses geluister terwyl die
verdediging die sosioloog en dekaan
van Unisa se fakulteit Lettere en
Wysbegeerte, Frans Mantz, onder
kruisverhoor geneem h e t . :
Hiema het hulle met 'n wagtende
mini-bus teruggekeerJohannesburg
toe.
• '
Die verhoor het gistermiddag
voortgegaan toe die verdediging ter
versagting gepleit het.
Die drie is saam op 32 aanklagte
weens terreur skuldig bevind.

Elsabe Wessels
'N KRAGTIGE binnelandse antiapartheidsfront kan in Desember 'n
oortuigende politieke ultimatum aan
die regering stel.
Die Konferensie vir 'n Demokratiese Toekoms wat op 9 Desember in
Joharmesburg gehou word, is die eerste
- daadwerklike poging om alle interne
anti-apartheidsrnagte in 'n verenigde
front teen die regering saam te voeg.
Soortgelyke pogings in die verlede
hetmisluk.
'n Woordvoerder van die bree demokratiese beweging het gister die
nuwe datum vir die konferensie
bevestig. Daarword tans sowat 3 000
afgevaardigdes van organisasies
landwyd verwag.
'n Duidelike mandaat oor onderhandeling,verenigde aksie en sanksies
sal op die konferensie beding word,
het 'n woordvoerder van die bree
dernokratiesebeweging die week gese.
In die lig van die drie maande oue
versetveldtog, die groter samehorigheid onderCosatuenNactu, die
onlangse vrylating van ANC-Ieiers ,
en die politieke gebeure rondom .
verlede Sondag se saamtrek waar
ANC-Ieiers openlik die doelstellings
van die ANC verkondig het, bied die
konferensie 'n nuwe fokus in die
klaarblyklik verskerpte stryd teen
apartheid.
Die groeiende intemasionale steun
wat die ANC se ondezhandelingsvoorstelle, soos vervat in die Harareverklaring, geniet, behoort 'n bree
raamwerk vir samesprekings te bied,
voorspel waarnemers.
Daar was die week sprake daarvan dat die konferensie die Harareverklaring 'n stap verder kan neem
deurvoorstelle vir 'n ~wetgewende
vergadering by die ANC se riglyne
vir 'n voorgestelde onderhandelings'proses te voeg.
Die opstel van 'n grondwet deur
leiers inn wetgewende vergadering,

Ultimatum aan
regering oppad
- wat op demokratiese wyse verkies
Cosatu-alliansie die konferensie-inisiatief van die bree demokratiese
, is, geniet tans wye steun onder groepe
wat 'n verenigde, nie-rassige en
beweging sal steun.
Die uitnodiging van die groepe,
demokratiese politieke model voorwat veel kleiner in getalle is, word as
staan.
'n taktiese beweging aan die kant van
Die ANC-Ieier Walter Sisulu het
die treedernokratiesebeweging beskou
die Harare-verklaring verlede Sondag
om die eenheidsfrortt suksesvol van
, vooruitgeloop toe hy 'n vrye verkiestapel te stuur.
sing vir 'n Grondwetgewende verDie konferensie wat aanvanklik in
gadering in die vooruitsig gestel het. '
Oktober gehou sou word, is uitgestel
Talle swartbewussynsgroepe het
weens die aanhouding van talle aktireeds aangedui dat hul ondanks hul
viste voor die verkiesing.
verskille met die ANC en UDF/

Onderst~:uningsgroepvir

aangehoudenes 'wettig'vhulself
Anton Steenkamp
DIE Detainees' Support Committee (Descom), wat in Februarie verlede jaar
saam met 16 ander organisasies gemuilband is, het hulself verlede naweek
eensydig "gewettig".,
Meer as 100 afgevaardigdes van ondersteuningsgroepe regoor die land het
hulle by 'n kongres in Johannesburg onder die vaandel van Descom hergroepeer
Referate voor die kongres het die veranderende rol van formele en informele
verdrukking in Suid-Afrika, in reaksie op politieke teenstand, aangespreek.
Volgens Descom het die getal aanhoudings onder die noodmaatreels skerp
afgeneem sedert die vlaag hongerstakings van Januarie vanjaar, maar tussen
650 en 700 van die aangehoudenes wat vrygelaat is, is oruniddellik ingeperk.
Dit blyk verder dat die regering hulle toenemend tot die howe wend om
politi eke aktiviste onder gewone sirafwette aan te kla, eerder as onder die
noodmaatreels, Tussen Januarie en Augustus vanjaar is minstens 260 mense
weens polities-gemotiveerde misdade skuldig bevind, "het 'n afgevaardigde
gese, Verskeie van die skuldiges is terdood veroordeel, onder wie die Upington
14 en drie guerrillas van Umkhonto we Sizwe. Van die 289 mense in die dodesel
op 5 Oktober, was 80 daar weens politieke misdrywe.
Afgevaardigdes na die konferensie het hul kommer oor die toenemende
informele onderdrukking van anti-apartheidsaktiviste uitgespreek,
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Sensuur steek die waarheid weg, maak opposisiestemme
stil en inhibeer kritiek. In 'n demokratiese gemeenskap het
elkeen 'n reg'om ingelig te word, om 'n eie oordeel oor gebeure
te vel en vryelik kommentaar te lewer..'n Gemeenskap wat.nie
die volle feite ken nie, n,ie eens weet wat gesensor is nie, word
onkundig en impotent. Deur eensydige beriggewing oor TV en
radio het die regering'nvalse realiteit geskep.
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beskikbaar by ons kantoor. ViT meer inligting skakel
(011) 331-3517.
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A , ek wi!saam veg teen sensuur want ek het die reg am die
waarlIeid te weet. Ek sluit hierby my tjek/posorder vir RlO in,

gekruis en uitgemaak aan die Anti·Censorship Action Group. (Drukskrif
asseblief. )

Naam:

_

Posadres:

_

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Kode:

Tel: (H) ,-'

_~)L-

(W):

_

_

Pos aan: Anti-Censorship Action Group, Posbus 260425, Excom 2023.
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Skryf buitelandse skuld af, Sf Groen-vrou
Charles Leonard
EEN van die Groenparty in Duits-

~

III!) geregtigbeid
landse vier grondbeginsels
is sosiale
en daarom ondersteun
hulle die bevrydingsbewegings in
Suider-Afrika, se Ursula Eid.
Sybet asdie partyse woordvoerder oor Suider-Afrikaanse
aangeleenthede in die Duitse BUndestag by 'n vergadering van Idasa in
Pretoriaoor "Die ekologiese verandering van die gemeenskap" ~e
praat.

Hoeweleen van hul ander grondbeginsels nie-gewelddadigheid is, bet
die Groenes begrip daarvoor as die
wapen opgeneem word nadat alle ander
maniere om die gemeenskap te verander, misluk het.
"Ons beskou nie die Suid-Afrikaanse regering as legitiem nie,' se
sy. "Maardit betekenook nie dat ons
geld vir wapens aan groepe soos die
ANC en Swapo sal gee nie.'
Oor sake soos die gebruik van
kernkrag voel hulle sterk.
"As Swapo in Namibia aan be-

wind kom en hulle wil uraan aan ons
verkoop om geld vir die land in te
win, sal ons dit nie koop nie.
"Met uraan word kernkrag
opgewek. Al steun ons Swapo sedert
ons ontstaan nege jaar gelede, sal ons
nee dankie se," verduidelik Eid.
Oor die moontlikheid van die
. stigting van 'n Groenparty in SuidAfrika, bet sy gese dat dit onregverdig van baar as buitelander is om te
oordeel.
"Dit hang afofdie tyd ryp is. JulIe
. sal self moet besluit.'

Besoedeling is 'n wereldprobleem, se sy.
Die kern van die probleemis die
eerste wereld wat hul afval op die
derde wereld afgooi.
Die derde wereldlandeis so di.ep
in die skuld by die ryk landevan die
wereld dat hulle bereid is om dit
teen goeie betaling te aanvaar, se
sy.
"Dieoplossing hiervoor,glo ons
party, is om alle buitelandse skuld
van Afrika-Iande suidvandie Sahara
af te skryf," se Eid.

Drinkers bly droogkeel solank bierwerkers staak
Anton Steenkamp

Fata: Keith Wiseman - Afnlpix '

Stakende SAB·werkers betoog vir hoar lone.

Webst~er-trust vra

ondersoek na
politieke moorde
Anton Steenkamp
WOENSDAG,sesmaandegelede,is
DavidWebstervoor sy huisinTroyeville deur onbekende mans
doodgeskiet. Die polisiehet nog geen
vordering gemaak met hul ondersoek na sy dood nie.
Woensdag het die David Webster-trustfonds en verskeie organisasies'n beroep op die regering gedoen
om 'n onafhanklike regterlike .kommissievan ondersoek in te stelna die
dood van Webster en ander antiapartheidsaktiviste, en die polisiese
onvermoe om die moordenaarsop te
spoor.
Sedert dr Rick Turner in 1977
vermoor is, is 61 teenstanders van
die regering op geheimsinnigewyse
om die lewe gebring. Net in een
geva1, die van Idasa-werker Eric
Mntonga, is die skuldigesvasgetrek,
en dit was nadat dr Alex Boraine,
uitvoerende direkteur van Idasa,self
inligting bekom en dit aan pres Lennox Sebe van die Ciskei oorhandig
het, Ses Ciskeise polisiemanne is
skuldigbevind aan Mntongase dood
en gevonnis tot gevangenisstrafwat
wissel van twee tot twaalf jaar.
SedertWebster se doodisnog ses
aktiviste vermoor. Eric Gumede is
pas na sy vrylating uit aanhouding in
Durban doodgeskiet en Anton Lubow- ski van Swapo is in Windhoek
VryeWeekblad, 3 November 1989

doodgeskiet. Die polisiehet nog geen
vorderinggemaak inhul ondersoeke
na die moorde nie.
Intussen het Butane Almond
Nofomela, 'n voorma1ige veiligheidspolisieman, opspraakverwek
met sy bewerings dat hy 'n lid van
polisie-moordbende was wat vir die
dood van Griffiths Mxenge en agt
anderaktiviste verantwoordelikwas.
"Totdat die polisie die teendeel
bewys, sal die vermoede in die gedagtes van Suid-Afrikaners voortduur
dat moordbendes met beweerde polisieverbintenisse verantwoordelikis
vir die moorde,' bet Judith Harden
van die Black Sash Woensdag gese.
Glen Moss, een van die trustees,
het ook verwys na die Yengeni-terrorismeverhoor in Kaapstad, waar
Bongani Jonas getuig het dat die
veiligheidspolisie probeer het om bom
te werf vir Askari, 'n moordbende
wat glo die taak het om ANC-aktiviste op te spoor en uit te wis.
In die verboor van Jack Ie Grange
enRobert van der Merwe, twee polisiemanne van die Brixtonse moorden roofafde1ing,bet Vander Merwe
ook aangedui dat die doodmaak van
ANC-aktiviste as aanvaarbare praktyk
beskou is, het Moss gese. Vander
Merwe het in die verhoor getuig dat
hy op die grens van Swaziland polisiemanne raakgeloop het wat aan
homgesebethulle isop 'n sending na

Swaziland Dieselfdenag is tweeANClede in Swaziland vermoor.
Maggie Friedman, Webster se
vriendin wat gesien het hoe by
doodgeskiet word,betWoensdag gese
dis ironies dat sulke moorde steeds
plaasvind, nou dat dit lyk asof die
politieke toneel begin verander. Sy
voorsien dat regse frustrasies al hoe
meeruiting in geweldsal vind, en die
beroep op 'nonafhanklikeondersoek
herhaal, aangesien die polisie volgens haar nie neutraal kan optree in
so 'n ondersoek nie.
Ahmed Motala, 'n verteenwoordiger van Regslui vir Menseregte
wat vir Nofome1a optree, het gese:
hulle het op 20 Oktober reeds die
minister gevra om 'n regterlike
kommissie van ondersoekna Nofomela se beweringe inte stel.ln plaas
daarvan is die Prokureur-Generaal
--van die Y'rystaat, adv McNally, en
die boof van die speurafdeling, Itgenl Conradie, aangestel om die
ondersoekte lei. "Hoekan die pdlisie
hulselfondersoek?" hetMotalagevra.
NicoCloete, 'n verteenwoordiger
van die Unie van Demokratiese
Universiteispersoneelverenigings
(UDUPV), het aangekondig dat
Rl30 000 nou<leur UDUPV aangebied
word vir inligting wat kan lei tot die
opsporing van Webster se moordenaars.
Die beroep op 'n onafhanklike,
regterlike kommissievan ondersoek
na die moord op Webster en ander ' .
politieke aktiviste, en die bewerings
oor polisie-rnoordbendes, is ondersteundeurUDUPV,die Menseregtekommissie,Regsluivir Menseregte,
die Black Sash, die Suid-Afrikaanse
Raad van Kerke, die Suider-Afrikaanse Katolieke Biskoppe-konfer.ensie, Idasa, die United Democratic
Front, Cosatu en die Five Freedoms
Forum.

SUID-AFRlKAANSEBROUERYE
(SAB) bet gister in 'n brief aan die
Food and Allied Workers' Union
(Fawu) volgehou met bul weiering
om hulloonaanbod te verhoog, en 'n
beroep is op die duisende bierdrinkers 1andwyd gedoen om SAB-bier
te boikot terwyldie staking voortduur.
Sowat 6 000 werkers van SAB
wat aan Fawu behoort, staak al vier
weke lank nadat loonsamesprekings .'n dooiepunt bereik het.
'. Die vakbond eis 'n verhoging van 38 persent, of R1,80 per uur, op
minimumlone.SABis egternie bereid
om meer as 16 persent, of 75c per
uur, toe te staan nie.
. . Rajid Naicker, 'n woordvoerder
van Fawu, bet Woensdag aan Vrye
Weekblad gese sommige maatskappye in die nywerheid betaa1 beter as
SAB.Hy het ook. gesefawu se looneis
is onderhandelbaar.
Fawu bet Woensdag in 'n brief
aan SAB voorgestel dat onderhandelinge hervat word, maar SAB het
gister in reaksie gese hulle is nie
bereid om bulloonaanbod te heroorweeg nie. SAB het 'n spesifieke
bemiddelaar en 'n spesifieke berniddelingsdatum voorgestel om die staking te probeer beeindig.

rn•.

Die stakirig is tot dusver gekenmerk deur ongekende geweld, het
AdrianBotha, media-woordvoerder
van SAB,gister aan VryeWeekblad
gese,

SAB het Woensdag 'n Hooggeregshof-interdik teen Fawu-lede in
Kaapstad gekry om tydelikewerkers ("scabs") nie te intimideer of
lastig te val nie.
'n Tydelike werker is Woensdag
inNuweland aangerand, en 'n bestuurder van een van SAB se afleweringswaens is op 24 Oktober
doodgeskiet.
Naickerse Fawuhet 'n beroep op .
sy lede gedoen om nie geweld te
gebruik nie, aangesien hulle graag
die geskil op 'n vreedsamewyse wil
oplos.
Intussen het drie ~an die grootste
swart drankorganisasies in SuidAfrika; watmeer as twee miljoen
lede verteenwoordig, begin met 'n
boikotvan SAB-bierom die stakers
te ondersteun.
Die SA' Taverners' Association
(SATA)en die National Taverners.
Association(NTA) moedigbullede
aanomnieSAB-bierteverkoopnie,
maar onafhanklikesjebeen-eienaars
het aangedui dat hulle nie 'n boikot
.
kan bekostig nie.
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Anton Steenkamp
'N POUSIEMAN van Ellisras wat 'n swartman op die dorp aangerandhet, is
verlede Dinsdag deur die landdros onskuldigbevinden ontslaansonderdatdie
klaer in die bof was.
'
Adjudant-offisier Fred Kitching van die speurafdeling op Ellisras is
aangekla van aanranding met die opset om emstig te beseer. Die laaste
ondersoekbeampte in die saak was die hoof van die plaaslike speurafdeling,
kapt Dean Dreyer. Die klaer, John Faro, was op die dag van Kitching se
verskyning nie in die hof nie, omdat 'n dagvaardingnooit op hom beteken is
nie.Die-staatsaanklaer, CJ de la Rey, het vir ontslag gevra, wat deur landdros
.
'
Smit toegestaan is.
Volgens getuienisvoordie hofwas dieklaer, Faro,besigommet 'n tientonvragmotor oor die pad van Vaalwater na Ellisrasby 'n garage in te draai, toe
'n motor van die teenoorgesteldekant afgekomhet. Die motormoes uitswaai,
en die twee insittendes, Kitching se broeren sy pa,het vir Kitchinggaan haal.
Kitching, wat in burgerlike klere was,beweerdat hy Faro in hegtenis wou
neem en dat Faro hom teen arres verset het. Kitching het toe vir Faro uit die
kajuit van die vragmotor geruk en hom met 'n skoen teen die kop ges1aan.
Hulle het Faro in 'n half-bewustelose toestandby die vragmotor gelos en
polisiemanne in uniform gestuur om hom in hegtenis te neem.
Die Prokureur-Generaal hetbeslis dat Kitching vervolg moesword,hoewel
die staatsaanklaer hom aanvanklik nie wouvervo1g nie.

BEMARKING

Vrye Weekblad
Geluk met julie eerste verjaardag
5

j,~ .,., j

"

"

.\

,

.

VEELSGELUK
.··VRYE·WEEKB'LAD.
STERKTE
·!VORENTOE.
'
,

,

•
,

,
';

- , - i, "
,

'

''-

,.

'

-.

-

'"

~

'\

!

~

' .(1_.

.;

.

---

/

\

.>

-=-~

..:;.....----"'------.- -

---_.-. - ----.!..--_.. _~~-----

m

/

/

(

.I

I

FOKUS OP DIE DOODSTRAF

Dielaksmankan ook foute maak
braak met verswarende omstandighede, verkragting en kinderroof.
In die tienjaar van 1978 tot die einde van
1988 is 1 335 mense in Suid·Afrika tereggestel, sonder dat Transkei, Clskei,
Bophuthatswana of Venda ingereken is.
. In die vroee sestigerjare het prof Barend
van Niekerk, 'n regsprofessor, navorsing
gedoen oor die toepassing van die doodstraf
en bevind dat swartmense meer geredelik as
blankes die doodstraf opgel@ is. Hy is aangekla weens minagting van die hof, maar
vrygespreek.
.
ProfJohn Dugard S@ ras beinvloed vandag
nog die oplegging van die doodstraf, Die
Menseregte-kommissie wys daarop dat van
. die 81 swartmense wat tussen Junie 1982 en
Junie 1983 weens moord op blankes skuldig
bevind is,63 tereggestel is. Van die 62 blankes
wat weens moord op blankes skuldig bevind
is, is net een gehang, Nie een van die 21
blankes wat weens moord op swartmense
skuldig bevind is, is gaig toe nie.
Die toename in teregstellings in die tag. tigerjare, en veral die feit dat ba!e mense

Volgende week is deur
verskeieorganisasies tot
Bewusmakingsweek teen
die Doodstrafverklaar.
, ANTON STEENKAMP kyk na
die cmsfrede onderwerp
SUID-AFRIKA steljaarJiks die tweede m~
mense ter w@reld tereg, volgens amptelike
syfers. Net Iran stuur jaarliks meer mense
galg toe.
Terwyl die res van die w@reld wegbeweeg
van die doodstraf, het die wetgewer in SuldAfrika agt nuwe misdade, benewens die
oorspronklike drie, sedert 1968 met die
dood stratbaar gemaak, Oor die afgeiope
tienjaar het 161ande die doodstraf afgeskaf,
wat tans nog in 101 lande geld.
Die misdade waarvoor 'n mens in SuldAfrika galg toe gestuur kan word, is moord,
roof met verswarende omstandighede,
hoogverraad, terrorisme, sabotasie, huls-

Jacques Pauw
Gevangenis in Pretoria is 'n bejaarde
vrou sonder ouderdom, skoling of
hoop besig om weg te kwyn. Onderwyl sy al hoe vinniger uitteer,
verswak en haar verstand disintegreer,
het 'n regter verlede week tydens 'n
dringende borgaansoek opgemerk:
"Dit is te wagte dat enigiemand
wat wag om tereggestel te word, sal

IY·"
En onderwyl 'n k1iniese sielkundige getuig het hoe die rna van nege
haar dae ornhuil weens die verlange
na haar kinders wat 'n duisend kilometer verder wag, het die staatsaank1aer gese:
"Sy is nie op vakansie in Pretoria
Die."
Evelina de Bruin is Suid- Afrika se
enigste vrou in die dodeselle. Sy is
sowat 55 jaar oud en 'n slagoffer van
die vreemde omstandighede wat VI'Oci!r
vanjaar tot die terdoodveroordeling
van veertien mense in die omstrede
Upington-verhoor gelei het.

Haar
ongeletterdheid is
jUis een van haar
grootste probleme
in die dodesel: sy
kan nie haar eie
Bybel lees nie en is
aangewese op 'n
bewaarder om vir
haar voor te lees.

,

~

In Suid-Afrika bet beskuldigdes wat ter
dood 'veroordeel word geen outomatiese
reg op appal nie. S6 het c;l1t al gebeur dat onskuldige mense gebang ~ bet 'n gevangenis·
kapelaan, eerwJunod, in 1970in die Tydskrlf
vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg,
beweer.
'n BeskuIdigde,Nzimande, h byvoorbeeld
in 1966 saam met 22 ander weensdie moord
op vyfpolislemanne naby Bergville in Natal
skuldig bevind. Verloftot appelts geweier,
en die 22 ander is tereggestel. Een dag voor
Nzimande gebang sou word, het hy verlof
tot uitstel van die Hoofregter gekry.
Vyf appelregters bet bevind dat Nzimande
. onskuldig bevind moes word, aangesien
geen getuienis gelei is dat by hoegenaamd
op die mlsdaadtoneel teenwoordig was nie.

"'"-.................

.

.

Regter Basson op die bank tydens die Upington-v.erhoor. Een van die beskuldlgdes het die skets gemaak tydens die verhoor
•
.
waarin Evelina de Bruin weens moord skuldig bevlnd Is.

'n Dringende hofaansoek waarin
twee sielkundiges gepleit het dat sy
weens haar baie spesiale en tragiese
omstandighede op borgtog vrygelaat
moet word, is verlede week in die
Kimberleyse Hooggeregshof deur
regter Basson geweier.
Dit was die einste Basson wat De
Bruin in Mei vanjaar galg toe gestuur
het vir haar aandeel in die moord op
'n polisieman in November 1985 toe
politieke onrus soos 'n golf deur die
township Paballelo net buite Upington gespoel het.
.
Basson het na een van die langste
kriminele verhore in Suid-Afrika
bevind dat De Bruin nie deelgeneem
het aan die fisieke aanval op Lucas
Sethwala nie, maar dat sy die groep
mense wat by die aanval betrokke
was, aangevuur het.
Basson en twee assessore bet bevind
oat De Bruin haar vereenselwig het
•

. .

~L

'Sy is nie op vakansie
inPretorianie·'

IN die dodeselle in die Sentrale

,

on Capital Punishment het in die Iaat vyftfgerjare in Brittanje bevind die doodstraf dien
geen waardevone doel as afskrikmiddel
nie, en in 1965 is dit in Brittanje afgeskaf.
In Nieu·Seeland het die getal moorde
nie gestyg nadat die doodstraf afgeskaf is

weens politieke misdade ter dood veroordeel
is, bet gelei tot toenemende kritiek teen die
doodstraf.
Veral die feit dat.lede van Umkhonto we
Sizwe (MK), wat hulle as soldate beskou wat
onder die Geneefse Protokolle van 1977 op
krygsgevangene-status geregtig is, bet vir
steun aan die "Save the Patriots Campaign"
- 'n binnelandse drukgroep teen die doodstrafvan politieke gevangenes - gesorg.
Regter J Didcott het bom in Februarie
vanjaar in die Suld-Afrikaanse Regsjoernaal soos volg oor die toe passing van die
doodstraf uitgelaat: "Aangesien ek oortuig
is dat die doodstraf die gemeenskap degradeer wat hom daartoe wend, en die helligbeid van die menslike lewe verarm eerder
as om dit te bandhaaf, soosdie reg behoort te
doen, ondersteun ek pogings om dlt afte skaf
en sien ek uit na die dag wanneer dit bereik
word."
Afskaffers argumenteer dat die doodstraf
net geregverdig is as bewys kan word dat dit
afskrikwaarde bet. Ondersoeke tot dusver
kon dit nie bewys nle, Die Royal Commission

met die gemeenskaplike doel van die
groep om Sethwala dood te maak.
Sy is weens moord skuldig bevind
en galg toe gestuur omdat daar geen
versagtende ornstandighede was nie.
.Sedertdien word daar wanhopig
om die lewe van die vrou geveg wat
volgens twee sielkundiges fisiek en
psigies emstig siek is en elke dag
besig is om verder\veg te kwyn.
Sy hou geen gevaarvir die gemeenskap in nie, sal nie ontsnap nie
en is 'n vrou met hoe morele en etiese
waardes, is getuig.
.
'n Aansoek om borg tog vir 'n terdoodveroordeelde is uitsonderlik, maar
. tog toelaatbaar. Nogtans het Basson
beslis dathaar saak nie s6 uitsonderlik is om borgtog te regverdig nie en
dat hy nie oortuig is dat sy Die sal
probeer. ontsnap nie.
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prokureur wat die afgelope maande
De Bruin Iy, volgens mediese
onverpoos veg om De Bruin van die
getuienis, aan artritus watveroorsaak
galg te red en uit die dodeselle te kry.
dat sy baie moeilik loop, 'n hartDe Bruin is onseker hoe oud sy is.
toestand, hoe bloeddruk en selfs seniSy is op Kersdag in 1933 of 1935 in
liteit.
Noord- Kaapland gebore, Sy het saam
Twee sielkundiges het 'n donker
met nege ander familielede. in 'n
prentjie van De Bruin se psigiese
eenvertekhuisie sonder water, elekweisyn geskets en getuig dat haar
trisiteit of 'n toilet grootgeword. Sy
isolasie van haar man en kinders en
het nooit skoolgegaan of geleer lees
die moontlikheid van teregstelling
of skryf nie.
lei tot emstige toestandevan depressie,
Haar man, Gideon Madlongolowvrees en spanning.
ane, wat vir 36 jaar op die Spoorwee
Sy huil haar dae om, het geen
eetlus nie en ly aan slaaploosheid en . gewerk het, is weens dieselfde moord
skuldig bevind en is ook in die dodediarree. Sy ontvang medikasie en
behandeling vir onder meer al die . selle. Die egpaar het vir die hele
verloop van die hofsaak saam in die
gewig wat sy reeds verloor het.
voorste beskuldigdebank gesit en
"Sy is besig om weg te kwyn. Ons
dikwels hande vasgehou.
moet haar red voor dit te laat is. Die
De Bruin, 'n huishulp watagttien
vrou is beslis geen gewone krimineel
jaar vir die gesin Steenkamp op
nie," se Andy Durbach, 'n Kaapstadse
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Upington gewerk het, het nog nooit
enige kriminele oortreding begaan
nie en is diep godsdienstig.
Haar ongeletterdheid is juis een '
van haar grootste probleme in die
dodesel: sy kan nie haar eie Bybel
lees me en is aangewese op 'n bewaarder om vir haar voor te lees.
Sy is baiehartseeroortweeafhanklike kinders by die huis wat nou
sonder rna of pa is. Omdat Upington
byna 1 000 kilometer van Pretoria is,
het sy die afgelope vyf maande net
twee besoeke van haar familie gehad.
Durbach se die uislag van die
appel in die Upington-verhoor kan
nog tussen ses en twaalf maande
duur. Intussen word nog 'n borgaan- .
soekvoorberei, Die aansoeksal weer
voor Basson aangehoor moet word .:
•
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NUUS
Maxdu Preez
DIE Veiligheidspolisie ondersoek al weer 'n
saak teen Vrye Weekblad. Die keer gaan dit oar
'n advertensie wat die National Reception
Committee geplaas het om verlede Sondag se
saamtrek by Soccer City bekend te maak.
Die vergadering het met toestemming van
die plaaslike landdros plaasgevind, en was selfs
volgens ministeriele dekreet wettig.
Geen verwysing na die ANC het in die advertensie voorgekom nie.
Sover bekend, is Vrye Weekblad die enigste
koerant teen wie die aanklag ondersoek word.
Verskeie ander koerante het die advertensie
gedra - party het selfs die ANC se kenteken

daarby gebruik,

'

Dit het die vermoede laat ontstaan dat die
polisie 'n vendetta teen Vrye Weekblad aan die
gang het, en boonop ontevrede is met die regering se oenskynlike ignorering van die wetsbeperkinge op die ANC.
'
In reaksie se genl Herman Stadler van die
polisie se Afdeling Openbare Betrekkinge dat
daar "geen sprake" van 'n veldtog teen Vrye
Weekblad is nie. Hy Ie egter baie klem op die
feit dat die polisie 'n "by wet opgelegde plig het
om teeaoortredersvan die wetopte tree". Hyse
ook dat"verskeiepolitici" reeds bevestig hetdat
die nuwe benadering van die regering "nie
kondonering van wetsoortredinge insluit nie",
Vrye Weekblad se volledige boodskap aan
genl Stadler lui soos volg:
"Ekis vanoggenddeur sersantJansenvan die
Veiligheidstak in kennis gestel dat die polisie
ondersoek instel of die plaas van 'n advertensie
in Vrye Weekblad van 27 Oktober 198900rdie
saamtrek by Soccer City verlede week 'n kriminele oortreding was. Daar was nie 'n enkele
verwysing na die ANC of enige ander verbode
organisasie nie, en die vergadering self was
volgens die verantwoordelikeminister heeltemal wettig,
"Ekneem aan u is ook bewus daarvan dat 'n
saak teenmy ondersoek word weens die plasing .
van 'n foto van 'n man met 'n kind in sy arms wat
inKaapstadgeneemis. Die aanklag isingevolge
die noodmaatreels en die beswaar is glo dat die

Vrye Weekbladen die polisie
ondersoeke vertraag. Sake word na ondersoek
koerante ondersoek moet word?
foto polisie-optrede uitbeeld. Daar is egter
na die PG verwys, en deur hom na 'n aanklaer
"2.
Wie
en
wat
is
die
sogenaarnde
media
geen polisieman enige plek in sig nie.
wie 'n hofdatum moot kry. AI hierdie prosesse '
moniteringsgroep in die SAP?
"U weet ook seker dat ek reeds in die hof
gekombineerd
is tydrowend.
"3.
Hoe
gebeur
dit
dat
die
polisie
sake
teen
verskyn het op ses aanklagte ingevolge die
"6. Daar is geen politieke leiding nie. Die- \.
Vrye Weekblad ondersoek en aan die Prokureurnoodmaatreels omdat Vrye Weekblad na bepolisie se taak in hierdie verband is duidelik.
Generaal verwys en nie ander koerante vir
wering "ondennynendeverklarings"oordiens.soortgelyke of identiese berigte vervolg nie? ' Dit het sy oorsprong by artikel 5 van die
plig geplaas het. Die meeste van die berigte is
"4. Is daar 'n besluit in die SAP geneem om .: Polisiewet (Wet 7 van 1958) met spesifieke !
doodgewone verslae van hofsake, en van die
verwysing na die funksie "die ondersoek van
, 'n veldtog teen Vrye Weekblad te loods, oris dit
paragrawe wat deur die veiligheidspolisie aan
enige misdryf of beweerde misdryf."
bloot
'n
houding
van
lede
van
die
mag
wat
met
my uitgewys is, bevat doodgewoon stellings
"7. Ek verskil van U. Verskeie politici bet:
die sake belas is?
wat beskuldigdes tydens hierdie hofsake geook
reeds bevestig dat die "nuwe benadering"
"5.
Hoe
gebeur
dit
dat die polisie tien maande
maak het. Elke ander koerant het soortgelyke
niekondonering van wetsoortredings insluit
wag voor Vrye Weekblad vir 'n berig vervolg
berigte gedra.
nie.
word (dit is die geval met die ses aanklagte
"Kan ek ook daarop wys dat ek reeds inge"Die sAp wil graag met die media saamwaarvoor ek reeds in die hof verskyn het)?
volge die Wet op Binnelandse Veiligheid tot
werk. U kan daarvan verseker wees dat die
"6. Wie gee politieke leiding aan die polisie
ses maande tronkstraf gevonnis is omdat Vrye
polisie slegs ondersoeke sal loods waar daar .'
wat oor media-sake beslis?
Weekblad 'n gelyste persoon sou aangehaal
goeie rede bestaan om te glo dat berigte 'n
"7. Watis ukornmentaarop ons gevolgtrekhet. In sy uitspraak het die landdros gese dit is
moontlike oortreding van die wet uitmaak en king dat die polisie in hierdie sake in stryd met
duidelik uit die getuienis dat talle ander pudar besluite in hierdie verband weldeurdagvj,
die gees van die huidige regering optree?"
blikasies soortgelyke metodes gebruik om na
geneem word. Wees dus versekervan ons
Hierop het genl, Stadler ook per faks
die menings van gelyste persone te verwys,
suiwer bedoelinge en beweegredes."
gearitwoord:
maar dat net Vrye Weekblad aangekla is.
"1. Regkundige persone verwys sekere 00"Ek wil dit verder onder u aandag bring dat
rigte vir ondersoek.
'
uiters betroubare bronne in die polisie sowel as
"2. Sien antwoord nol .
die Transvaalse Prokureur-Generaal se kan- ,
"3. Daar is nie sprake van 'n veldtog of 'n
toor my meegedeel het dat daar besluit is om
Anton Steenkamp
'*
houding nie. Dit gaan oor moontlike oortre"geen genade" te betoon aan Vrye Weekblad
DERICK JACKSON, die redakteur van Salllll~- :
dings. Die SAP het 'n by wet opgelegde plig om
nie en om die koerant op elke moontlike aanstaan, die gemeenskapskoerant op Oudtsboom,
teen oortreders van die wet op te tree. Ek wil u
klag te vervolg.
verskyn vandag in die Landdroshof op die dorp
ook die versekering gee dat dit nie netVrye
"Op grond van die bogaande getuienis glo
weens 'n aanklag ingevolge die Gevangeniswet, ',:
Weekblad is teen wie moontlike oortredinge
ons dat daar inderdaad 'n veldtog is om Vrye
omdat die koerant sonder toestemming 'n foto \ .~
tans oodersoek word nie. Daarisversk:eie oolangse
Weekblad te vervolg. Ons glo dat dit lynreg
van Nelson Mandela gepubliseer het
mediaberigte waar 'n verskeidenheid media
hots met die huidige politieke klimaat in die
Jackson moet op 8 Januarie volgendejaar:
genoem word teen wie tans moontlike oortrelandenmet die huidige houdingenbeleidsrigtings
weerin die hof verskynop 'nklag vanrninagting :"
dingeondersoekword. Sommige sakedientans
van die regering van staatspresident FW de
van die hof, na aanleiding van Invoorbladberig -: .
reeds voor verskillende howe.
Klerk.
.
, "5. Daar is 'n proses wat deurgegaan word - wat in Junie vanjaar in Saamstaan verskyn het. ~- ,t
"Ons verdere gevolgtrekking is dat hierdie .
Volgens die klagstaat was die berig daarop' .
veldtog deur die polisie gevoer word in botsing
eerdat besluit word om selfs net 'n ondersoek te
bereken "om die waardigheid, aansien of gesag
met die benadering van die regering van die
gelas. Ondersoeke van hierdie aard neem tyd.
dag.
van Regtersen/of Landdrosteen/ofdieregspleging :
Dit gebeur ook byna sonder uitsondering dat
, "Kanu dus asseblief so goumoontlik op die
'beskuldigdes binne hul goeie reg eers met
deur die howe in die algemeen te minagen/of-;' :~
,om die regspleging onbehoorlik onder verden~: - volgende vrae antwoord:
prokureurs oorleg wil pleeg voordathulle verkla,king te plaas".
'
"1. Wie in die SAP besluit watter sake teen
ringe afle en/of ander stappe wil doen, wat
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Kameraad Rebecca Kotane, 76, die vrou van oorlede kameraad
Moses Koian», woon in Diepkloof. Moses Kotane was die
Sekretaris-generaal van die Suid-Afrikaanse Kommunistiese
Party en het in lS63 saam met dr YusufDadoo en adv Duma"
Nokwe in ballingskap gegaan.
Hy is in 1978 in die Sowjet-Unie dood.
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T-hemde is beskikbaar teen RIO elk of vul die onderstaande koepon in en stuur dit •
tesame met 'n posorder van RI5 aan: Release Mandela Campaign, [orissenstraat 37, :
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Julie eerste
bestaansjaar wasn
bittere teleurstelling
'vir die owerhede,
maar vir die res van
-ons rebelie was dit
'n opwindende en
wonderbaarlike
oorlewing.
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,Namibianegaan stembustoe tussen
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Pierre du Plessis,

.

is bewapen,buurwagte word aangetree,
vrouens moot tog asseblief by die
huis bly en die deure gesluit hou, en
almal moot hul wapens, paspoorte,
ekstra kos en water en flitse byderhand hou, want Uhuru kom.
Woensd3.g hou Pile Botha toe 'n
perskonferensie in Pretoria en se hy
het inligting - by Untag afgeluister bekomwatop nog 'n inval deurSwapomagte dui. Agter hom sit Magnus

:lNSDAG lay N~ibiane di~ kans
, aarop hulle al meer as 'n eeu lank
• ~g - om self te gaan stem hoe hulle
: geer wil word. Of so hoop almal,
. ant daar is meer gerugte oor dinge
at die Resolusie 435-verkiesing kan
; :duiwel as wat daarplakkate op
: rindhoek se lamppale is.
, As jy alles sou glo wat deesdae in

Sam Nujoma, president van Swapo, woon 'n onthaalln 'n kraal op sy
geboortedorp, Ongandjera, In die noorde van Namibia by

(Foto: John UebenberglAfrtJpix)

,

Andreas Shlpanga, minister van mynwese In die
oorgangsregerlng en leler van die Swapo-Demokrate

; lie kroee en op die strate verkondig
~ word, sou daar seker lankal nie meer
: n mens in Namibia wees nie. Dis 'n
; ?1an-inval hier, 'n Unita-inval daar
; en bewapening oral.
Die blankes word al meer as twee
, weke lank die skrik op die lyf gejaag
, oor moontlike geweld gedurende of
;' na die verkiesing. Polisie-reserviste

.

Malan en Jannie Geldenhuys en mens
kan sien hulle sukkel om hul lekkerkry in te hou.
Of Pile se inligting waar is, weet
.niemand nie. AI wat seker is, is dat
hy se hy weet dinge waarvan
·niemand in Namibia kennis dra nie.
Die SWA-polisie, Untag, die Administrateur-Generaal, Swapo self-
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Christian Chaise
FEDERAL CONVENTION OF
NAMIBIA

NAMIBIA NATIONAL
DEM,OCRATIC PARTY

.NAMIBIA NATIONAL FRONT

NATIONAL PATRIOTIC
FRONT OF NAMIBIA

WINDHOEK - Ongeletterdheid in
Namibia en die uitwerking wat dit op
volgende week se verkiesing kan he,
maak die tien partye wat om die 72
setels in die grondwetgewende vergadering kompeteer, erg bekommerd.
Behalwe vir die 75 000 blankes, is
die ongeletterdheidsvlak onder die
bevolkingvan sowat 1,5 miljoen tussen
40 en 60 persent.
Kiesers sal in die stemhokkie
gekonfronteer word met 'n stembriefie
waaarop al die partye in alfabetiese
volgorde gelys is, saam met die
afkorting en simbool vir elke party, en
'n blokkie waarin die kruisie getrek
moet word.
Sam Nujoma, die Swapo-leier, het
aan die hand gedoen dat die stembusse geskei moot word - een vir elke
party.
Maar die spesialeverteenwoordiger
van die VV, Martti Ahtisaari, hou vol
dat die beproefde metode die eenvoudigste is. "Baie mense aanvaar dat
ongeletterde mense dom ook is," se
Ahtisaari.
"Dis nie juis 'n groot intellektuele
oefening nie," se hy van die verkiesing. Omtrent die helfte van die
700 000 ger:c::~istreerde kiesers het in

FCN

NNDP
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~

NNF

NPF

het deel aan die Untag-poging, en
baie ander het waarnemers gestuur.
Voomemende sakemanne (heelwat
van hulle uit die Ooste) soek naarstigtelik vir 'n kans om geld te maak.
Want Namibia het glo olie ... Daar
word alreeds langs die kus gesoek, en
vandeesweek is daar berig dat boorwerkin Etosha, watdeurdie oorlog in
die wiele gery is, weer op dreef sal
kom sodra dinge bietjie kalmeer.
En daar is baie mense bier watnie
kan wag dat die lewe weer so min of
,meer normaal word nie: .
'
Daar is .selfs 'n grappie wat 'n diep
noot in die verband slaan: Oom Jan
was op sterwe en vra toe, as laaste
wens, vir 'n sny van Mammie se
melktert.
"Nee Pa," kom die antwoord, "die
melktertis virna die begrafnis." Enal
die lekker dinge in Namibia is vir na

o

die verkiesing.
Gelukkig word die verkiesing nou
gehou - Oktober en vroeg November
is mos berug as selfmoordmaande in
Namibia. Dis so droog en warm dat
min mense die energie het om te
werk, wat nog te se om ander te
intimideer ook. .
Daarom verloop die proses meestal vreedsaam (Pik se storie uitgesluit ,
nou) - "the situation in the territory
remains cahn" is.al'n refreinq> Untagperskonferensies,
Soby so, met diplomatiese onthale,
met die hulp vanSuidwes-bier(gebrou en gevul in Namibia, se die
blikkie) en met vele klagtes oor hoe
wann ditnou eintlik is, gaan Namibia
die verkiesing tegemoet.
o ja, wie gaan wen? WeI, soos
hulle nou al maande lank se: Ons sal
maar net moet wag en sien.

Gebalde vuiste kan
kiesers verwar

ACN

CHRISTIAN DEMOCRATIC
ACTION FOR SOCIAL
JUSTICE

almal was verbaas oor die aankondiging.
Op 'n Swapo-perskonferensie
Donderdag het Hadipo Hamutenya
gese Swapo gaan ongetwyfeld die
verkiesing wen en dat Pik met sy
uitlatings hulle meerderheid probeer
beperk deur onsekerheid te versprei.
Niemand weet eintlik wat om te
glo nie. Daar is nou allankal stories
oor 'n Swapo-magsopbou, en ookoor
Weermaglede in Walvisbaai wat op
'n 4-uur gereedheidsgrondslaggeplaas
is. Die bostelegraaf seUpington en
Kimberley lyk asof daar vir oorlog
gereed gemaak word.
. Die nuutste drama sal ten minste
verseker dat die hordes intemasio- .
nale waarnemersen persmense waarde
vir hul geld lay.
Aan internasionaliteit ontbreek dit
nie in Namibia nie. Meer as 110 lande

(FoIO: John UebenberglAftapix)
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elk geval al voorheen gestern, se hy.
Kiesers hoef ook nie spesifiek 'n
kruisie te maak op die stembriefie nie
- enige merk, selfs 'n sirkel, sal aanvaar word, mits dit op die regte plek
aangebring is.
.
Em van Swapo se grootste pobleme
is dat hy sy bekende embleem van 'n
fakkel binne 'n kaart van Namibia
moosverruil vir 'n figuur wat 'n geba1de
vuis in die lug hou, nadat die opposieparty, Swapo-D onder Andreas
Shipanga, die fakkel as embleem
geregistreer het.
Dit kan vir Swapo baie stemme __
beteken in 'n land waar baie ongeletterde mense bloot op grond van

'n embleem stem.
"Sommige mense.veral ou mense,
se: 'Ek ken vir Swapo met die fakkel,
ekstem vir Swapomet diefakkel',"se
Hage Geingob, Swapo se. verkiesingsdirekteur.
Oak die gebalde vuis is problematies, aangesien twee ander partye die United Democratic Front en die
Namibia National Front - ook die
gebalde vuis, maar sonder 'n kop-enskouers-figuur, as hul embleem op
die stembriefie gebruik.
Nege van die tien partye wat am
die verkiesing deelneem, het 'n hand
in die een of ander vorm as simbool.
- AFP
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AGTERGROND
Die [aarllkse Skool van die
Transvaalse tak van die SuidAfrikaanse Argeologlese
-Verenlglng se tema die jaar
was "Ole gang van die
seisoene". ELSABe BRINK
het dit bygewoon

.

.

•

Goeieou tyd laat die
wetenskaplikes kopkrap

DIT is bykansonmoontlikom te leefsonder om
· geen geskrewe rekords nagelaat het nie, hulle
tyd te meet en dit op een of ander manier te
tog bekwame ingenieurs was.Dit word afgelei.
orden.Die ordeningmaak dit danook moontlik
uit
studies van megalitiese terreine, soos
om die samelewing te beheer en gesag daaroor
byvoorbeeld Stonehenge,waardie" observato-:
uit te oefen, 'n standpunt wat verlede naweek
riums" gebruik is om wetenskaplike studies·
deur prof David Lewis-Williams, hoof van die
-"
van die son en maan te doen,
Rotskunseenheid aan die Universiteit van die
Dr Oswald Jackson van die Departement
_Witwatersrand, gehuldig is.
·van Ontwikkeling en Beplanning het diegesofisHy het verlede naweek die jaarlikse Skool
tikeerde kalender van die Langa Ndebele van
vandieTransvaalsetakvan die Suid-Afrikaanse
- die Noord- Transvaal beskryf. 'n Maand, of
Argeologiese Vereniging in Johannesburg oor
· "kgwedi", het van die nuwe maan tot die vol- .
"Vroee PaleolitieseKalenders" toegespreek.
gende gestrek en is by die sonkalender met
Die tema van die Skool was "Diegang van
behulpvan die jaarlikseverskyningvandiester
. seisoene"enhet gehandeloor dieontwikkeling
Canopus, .genoem "naka", aangepas. Met die
van stelseIs waarmee tyd deur die eeue heen
koms van wit setlaarsis die kalendermetgroot
gemeet is.
- gemak by die Christen-kalender aangepas,
'n Negejaarouekind wat ek uitgevrahet, het
Prof Tom Huffman,hoofvandie argeologie _.'
diep nagedinken besluitdat tyd iets waardevol
·departement van Wits, het daarop gewys dat
is, war mens versigtig moet gebruik, maar 'n
die heilige kalenders van die Majas van Sensesjarigehetgese: "Tydsejouniksnie.maardie
_'n Rekonstl\lksle van Stonehenge· 'n vroei "ebservatorlum" waardie son en die
traal Amerika waarskynlikas gevolg vanpolison se vir jou baie."
maan bestudeer Is?(Ult: G Hawkins, Stonehenge Decoded) .
tieke verbrokkeling in diegebied tot 'n einde
Bykansdriejaarse blootstellingaan skool en
gekom het. Prof Dennis Saddington, ook van
vooruitgang op die pad na geletterdheid het
Wits, het ook politiekaan dietydstelselvandie
'nmensbeweeg, hoe eienaardiger worddie konsep _ saamgestel is - kon tyd baieineer akkuraat
versekerdat die 9-jarige, as lid van 'n Westerse
gemeet word. Die kalenderis waarskynlikdie . Romeine gekoppel. Die nalatenskap hiervan
van tyd vir ons. kapitalistiese en industriele samelewing reeds
eerste keer in AntiekeEgiptelandgebruik,want
vind ons in Julie en Augustus, vemoem na
die waarde van die kommoditeit "tyd" begin .
DieouEgiptieseenBabiloniesesamelewings
hier was dit van groot ekonomiesebelang dat · Julius en Augustus Caeser.
besef.het. Vir die "ongeletterde" 6-jarige is het op voor-wetenskaplike wyse probeer om die
Geletterdheid of ongeletterdheid bied geen
wereld en ook tydmet behulp van mites te: die jaarlikse oorstromingvan die Nyl akkuraat.
"tyd"nog 'nfisieseverskynsel gekoppel aan die
voorspel moes word.
'
beperking op 'n mensse vermoeom intelligent
gangvan dieson. As die son opkom,staanjy op,
verduidelik. Tyd was kwalitatief, konkreet en
Die sonkalenderhetbaiemag aandie farao's
en as hy sak, gaanjy gewoonlik slaap.
te dink en te rasionaliseer oor die konsep van
nie van eenvormigeduurnie; dit was "dinge wat
tyd nie.
.
verleen, want die boeregemeenskap het aangebeur", S6 is sonsopkoms deur hulle as die
Albei se antwoord is geldig, met die verskil
datdie een alonder die hiel van diedrukvan die
oorwinning vandie son oordie duisternis en die . vaar datdie vermoe om'ngebeurtenis te voorspel
Dit is hoog tyd dat ons noudie geskiedenis
samelewing beland het en die ander seker bin- . magte van chaos beskou.
_ • gelykstaande is aan die mag om dinge te laat
en voortspruitende uitwerkingvan "tyd"in ons
'.
'._
nekortdie belangrikheid van die sonsalvergeet
Inprimitiewe landbougemeenskappe was 'n - gebeur.
· samelewing sorgvuldig moet beskou.
en sal se: "Ekhet nie nou tyd nie.' .
DrGraham Baker, redakteur van die Suidkalender watop die gang van die maan gegrond .
Afrikaanse Tydskrif vii- Wetenskap, het in sy
. Richard Consterdine van Wits het daarop
is, gebruik.Diekalender wasegteronbetroubaar
Elsabi Brink is 'ngeskiedkundige vanJohangewysdat houdingsjeens tyd van sainelewing en eerstoe 'n sonkalender-gegrondopdie sonen . voorlesing aangevoerdat hoewelmense uit die
nesburg
tot samelewing verskil. Hoe verder terug in tyd die gereelde. herverskyning van die' sterre : megalitiese tydperkvan 3 000 tot I 600 vC,
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By geleentheid van
•
••
julle eerste
verjaardag, salueer
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die Release Mandela
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Campaign jUlie!
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Vrye Weekblad gee nie net In noukeurige en
•
wareweergawe van wat lndie land gebeur nle,
••
maar streef daarna om mense wat verandering
•
•
teestaan sehoudings te verander.
••
••
Julie publikasie simboliseer die nuwe geslag
•
van die ware, maar nie tradlslonele nie,
•••
Afrikaner wat trots is op sy taal en kultuur;
••
die Afrikaner wat na die skepping van 'n ware
•• nie-rassige en demokratiese Suid-Afrika street.
•••
Die RMC waardeer julie moeden wens julie
•••
steme toe!!!
••
••
Mag julie leserstal
••
met rasse skrede toeneem.
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FOKUS OP DIE ANC-SAAMTREK
Ahmed "Kathy" Kathrada het
Sondag by die verwelkoming
van die ANC-Ieiers by Soccer
City in Soweto 'n pleidooi
gelewer waarin wit SuidAfrikaners, en veral ,
Afrikaners, gevra word om
van apartheid af te sien. Hier
volg 'n uittreksel uit sy
belangwekkende toespraak.

WIT Suid-Afrikaners moet besef dat die grootste gevaar wat hulle in -die gesig staar nie
swartmense, die ANC of die Suid-Afrikaanse
Kommunistiese Party, of Aartsbiskop Tutu of
dr Boesak is nie: liul grootste vyand is apartheid,
die N asionale Party, die Konserwatiewe Party
en die gene wat steeds onder watter naam ook al
'n beleid van afsonderlikheid en wit baasskap
verkondig,
.Wit Suid-Afrikaners se grootste vyand is nie
, Nelson Mandela, Joe Slovo, Beyers Naude of
Breyten Breytenbach nie, maar.hul eie leiers
wat in die parlement sit en 'n verouderde beleid
en uitgediende idees verkondig.
Ons daag die wit rassistiese regime uit om
die mense van Suid-Afrika toe te Iaatomdie
geskiedenis van die ANC te lees. Dan sal hhUe
uitvind dat die ANC, sedert sy stigting in 1912,
vir 'n vrye en demokratiese Suid-Afrika vir alle
mense - ongeag van ras, kleur of geloof - gestry
het, Oris daag die regime uit om een enkele
resolusie of beleidsdokument uit die ANC se
77-jarige geskiedenis te haal wat enigsins rassisties is of die lewens ofkulturele belange van
enige deel van die Suid-Afrikaanse bevolking
bedreig.
Ons daag hulle uit om te bewys dat die ANC
'n eksklusiewe swart meerderheidsregering
voorstaan.
Hulle sal nie daarin slaag nie, want die ANC
het nog nooit swart meerderheidsregeringverkondig nie; die beleid van die ANC was en is steeds
'n meerderheidsregering deur diegene wathulle
beleid aanvaar. Hulle kan almal swart, of gemeng of selfs wit wees. Dit gaan 'n staat en
regeringstelsel wees waar die dienste van die
beste mense aangewend gaan word en waar
kleur geen rol gaan speel nie; waar 'n beleid
geformuleer en geimplementeer sal word wat
tot voordeel van alle Suid-Afrikaners ongeag
van ras, kleur of geloof sal strek.
Ofskoon hul die slagoffers was van ongekende vervolging en onderdrukking, verban, nings, marteling, gevangenisskap, verrninking
en dood het die ANC 'n trotse en ongeewenaarde
rekord van die handhawing van nie-rassigheid,
Tog probeer die rassistiese regime steeds om'n
valse beeld van die ANC te skep.
Maar hier het die regime 'n fout gemaak. Net
soos in Nazi-Duitsland waar Hitler nie die indringing van die waarheid kon keer nie, kon die
regime in ons land nie die inligting oor die
bevrydingstryd en veral die ANC onderdruk
nie.
Ben van die bemoedigendste ontwikkelings
die laaste paar jaar is die fragmentering van die
wit politieke stelsel en veral die kraak in die tot
onlangs nog soliede Afrikaner-monoliet. Die
dae is finaal verby dat die Broederbond en die
Nasionale Party so te se algehele beheer oor die
gedagtegang van Afrikaners kon uitoefen.
Ek moet dit duidelik stel dat eknie die indruk
wil skep dat die opkorns van wit politieke groepe
regs oflinks van die N asionale Party beteken dat
ons bondgenote gewerfhetnie. Met die uitsondering van die bedrywighede van klein groepies
soos Jodac, die Kaapse Demokrate, Nusas die
End Conscription Campaign en die Bla~k Sash
ondersteun geen wit politieke party die soort
gemeenskap wat ons in die vooruitsig stel in 'n
vrye, nie-rassige demokratiese Suid-Afrika nie.
Die fragmentering van die wit politiek het
die geledere van die onderdrukker verswak en
dit is logies dat dit tot die voordeel van 'n
bevryding;sbeweging is om teen 'n swakker vyand
te veg.
Hand aan hand met die geboorte van die wit
groepering wat hul sonder voorbehoud met die
nasionale bevrydingstryd vereenselwig, sien ons
ook al hoe meer Afrikaners wat onverskrokke
ert openlik kontak met die ANC maak. Die
eerste versigtige tree na Lusaka en Dakar is nou
'n stroom: honderde wines het reeds die tog na
Harare en Lusaka ondemeem om met die ANC
te gaan praat. Ons se nie die mense kom as lede
of' selfs ondersteuners van die ANC of sy
bondgenote terug nie, maar wat ons se, is dat
hulle 'n belangrike bydrae lewer om die ANC te
verstaan,le ontdemonetiseer en die ware beeld
van die organisasie uit te dra.
N atuurlik is die wit heerser ongelukkig en
selfs kwaad oor die gesprekke omdat dit hul
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nou nie en nooit in die toekoms die beleid van
die ANC sal wees om wittes in die see te jaag
nie. Dit was nooit die beleid van die organisasie
om enigiets te doen wat enigsins die kultuuragtergrond van al die rnense van Suid-Afrika
skade sal aandoen nie, Aan enigeen wat my
probeer wysmaak dat die ANC daarop uit is om
die Afrikaanse taal, of enige ander taal, te
verbied ofte vemietig, se ek dis 'n infame leuen.
Wat die ANC en die' bree demokratiese
beweging weI sal verbied en probeer uitroei, is
"
elke greintjie van rassisme.
'n Paar aande gelede het ek op BopTV na 'n
program met die naam "Africans" gekyk. Daarin
het prof Ali Mazruiu die Franse setlaars in
Algerie met die Afrikaners in Suid-Afrika vergelyk. Volgens hom was die grootste probleem
met die Franse in Algerie dat hulle hardkoppig
aang ehou het om hulself as Franse te beskou en
geweier het om hulself met Afrika en sy mense
te vereenselwig. Met onafhanklikheid is die
Franse in hul rniljoene terug Frankryk toe.
Daarenteen, se Mazrui, het die Afrikaner reeds
deur homself so te noem die kontinentvan
Afrika as hul tuiste aanvaar. Ons wag op hulle
om die volgende stap te neem en hulself met die
mense van Afrika te vereenselwig.
Onswil die boodskap aan al ons wit landgenote
uitstuur, Ons is net so gretig en vasbeslote soos
julIe om die beste van dierykkultuurerfenis van
alonsmenseuit te bouen te bewaar. Ons wildit
by hulle tuisbring dat dit nie gedoen kan word
deur konsepte soos groepsregte en groepswaarborge wat die regering 'en sy ondersteuners
probeer verkwansel nie, want dit sal nooit die
vrede enharmonie watons nastreefbewerkstellig nie.
Ons glo dat fundamentele menseregte wat
die taal, geloof en kultuur van al ons mense
beskerm slegs deur verskansde individuele
menseregte gewaarborg kan word.
Ek wil beklemtoon dat nie die ANC, die
SAKP, die UDF ofdie bree demokratiese beweging ooit swart meerderheidsregering bepleit
nie. Nerens in ons eise vir een persoon een stem '
is daar enige aanduiding van die kleur van die
regeringnie. Inons visie vanmeerderheidsregering is dit moontlik dat 'n persoon van die
kaliber van dr Beyers Naude tot die eerste
president van 'n vrye en nie-rassige Suid-Afrika
verkies kan word, en ek is daarvan oortuig dat
die meeste swartmense dit heelhartig sal onder", steun, ' ,
'
Dr Naude en talle ander soos hy werk nou
saam met die organisasies binne die brei: demokratiese beweging en hulle het dit nog nooit
nodig geag om vir minderheidsregte voorsiening te maak nie.
, .Die afgelope 26 jaar het ek en ander wat
. onder die bevolkingsregister as Indier of Kleurling
geklassifiseer is op Robbeneiland en Pollsmoor
tussen 'ntronkbevolking vanhoofsaaklik swartmense geleef. Nie een dag het ons dit ooit nodig
geag om onsself as Indiers of Kleurlinge te
beskerrn nie en nooit vir 'n oomblik het ons
bedreig, afgesonder of uitgeslote gevoel net
omdat ons'nie swart isnie.
'- ,
Daar was geen rede hoekom ons onsself
swart, Indier of Kleurling moes beskou nie. Ons
,was ,mekaar se medemens, rnede-onderdruktes
wat in die tronk was in die stryd om 'n vrye SuidAfrika en ons het 'n gemeenskaplike vyand in
die gesig gestaar,
Indien enige individuop Robbeneiland aangekom het met enige vrese oor die veiligheid
van minderhede, is dit gou afgeskud.. Ons was
(Foto: Afrapix)
verenig teen 'n gemeenskaplike vyand, Op RobAhmed "Kathy" Kathrada
beneiland was daar ook swart gevangenes wat
rassistiese filosofiee en selfvertroue ernstig
meisie was nie. Maar dit was nie die laaste keer
die hele spektrum van swart politieke organionderrnyn.
wat ek van haar gehoor het nie. Die volgende . sasies verteenwoordig het, Ons het van mekaar
Ons salueer die skrywers, vroue, akademici,
keer was-toe sy as 'n verslaggewer by die Naverskil oor beleidsake. Maar ook met hulle het
die professionele groepe, studente, musikante
sionaal-gesinde koerant Die Burger gewerkhet.
ons 'n verenigde front gevorm om die probleme
en sakemanne wat die moed gehad het om die
Nadat sy haarself as 'n leidende Afrikaanse
van ons tronklewe te konfronteer. Ons het nie
pleidooi en waarskuwings van die rassiste te
toegelaat datideologiese ofbeleidsverskille ons
digter gevestig het, het ek al hoe meer 00£ haar
.
gelees.
verdeel nie.
'
ignoneer en ondanks moontlike verwerping en
vervolging nie net met die ANC gaan praat het
Ek was in my skik toe ek in Pollsmoor lees
Die lewe op Robbeneiland is 'n mikrokosnie, maar teruggekom en onverskrokke oor hul
dat die einste Antjie Krog 'n groepvan hoofsaakmos van die hele Suid-Afrikaanse gemeenskap.
sendings verslag gedoen het
lik Afrikaanse skrywers en digters na die LivEkis daarvan oortuig dat indien ons die eenheid
In die verband wil ek julIe kortliks vertel van
en ervaring van die Eiland na die bree Suidingstone-indaba vergesel het om lede van die
'n Afrikaanse vrou met die naam van Antjie
kultuur-afdeling van die ANC te ontrnoet. Sy
Afrikaanse gemeenskap uitbrei, ons daarin sal
Krog. Dit was in die sestigerjare terwyl ek op
het na Suid-Afrika teruggekeer en saam met
slaag om 'n vryheidsmag te vestig wat nie geRobbeneiland was datekdieeerste keervan haar , haar kollegas hul ontmoeting verdedig. Ons is
s~it kan word nie. Daar is geen towerformule
gehoorhet. Sy was 17jaarouden'nmatriekleernie in enige posisie om daarop aanspraak te
,vir so 'n harmoni~ nie. Die eenvoudigste eis is
ling aan die Hoerskool Kroonstad. Sy het 'n
maak dat Antjie Krog by die bevrydingstryd
d~t ons onsself me langer as Indier, Kleurling,
Afrikaanse gedig geskryf wat in die Huisgenoot . aangesluit het nie. Wat ons wel kan se, is dat
witofswartrnoet siennie, maar om trots te wees
gepubliseer is. Dit het my geweldig geimponeer
haar dapper optrede, saam met haar kollegas
om Suid-Afrikaners te wees, Ons moet mekaar
I
en ek het dit in my notaboek neergeskryf.
s'n, ons hernieude hoop en vertroue gee dat ons
as medemens aanvaar en mekaar se taal, poli.Kyk; ek bou vir my 'n land
daarin gaan slaag om die vrese en wantroue
tieke oortui-gings, gebmike en gelowe respekteer
waar jou vel niks tel nie, net jouverstand,
waarin veral Afrikaners leef, te bestry. Sy en
bm sodoende die hoekstene vir 'n vrye en nieWoor geen bokgesig in 'n parlemeni
haar kollegas sal ons help om 'n beter begrip vir
!~assige demokratiese Suid-Afrika te Ie.
lean spookom dinge permaneniverkramp te how
ons organisasie, ons doelstellings en ons stryd I
Slegs dan sal ons land en sy mense met
nie.
te vestig.
waardigheid envertrouekan opstaan en met
Waar swart en wit hand aan hand
, Wit Suid-Afrikaners moet weet dat ons baie
, trots mekaar se hande kan vat en aan die wereld
Vredeen lie/de lean bring
bewus is van die vrees onder hulle, vrees wat
verkondig dat ons 'n ware Suid-Afrikaanse nasie
in my mooi land.
doelbeWus deur die owerhede gesaai is en nou
is wat ons hande in vrede en vriendskap na die
Ek sou nie na die gedig verwys het as dit slegs
paranoiese afmetings aanneem. Ons wil hulle
wereld wi! uitsteek om saam te werk vir 'n
die eenmalige neerskryf van 'n idealistiese skoolwereld van vrede en harmonie.
vers'eker dat dit nog nooit in dieverlede, ook nie

Robbeneilaod
is '0 lesvir
bevreesde
Afrikaners
I
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FOKUS OP DIE ANC-SAAMTREK

<,

Distn golfwat moeilik weer gestuit gaan word
-

'

Die Verwelkomingsfees vir sewe vrygelate ANC-Ieiers het verlede Sondag by Soccer City in Johannesburg die grootste politieke
saamtrek in die land se geskiedenis opgelewer. Vir die verbode African National Congress was dit 'n oorwinningsfees na 'n verbod
,
van langer as 'n kwarteeu. Dieselfwettiging het 'n nuwepolitieke era ingelui. ELSABeWESSELS doen verslag ,
DIE T-hemde het dit alles gese: Long live
theANC, Forward to People's Power,Welcome Home OurLeaders.

Daar was ook hartseer, pynvolle herinnering
aan die menselewens wat die stryd teen apartheid
, geeis het. Vir ander was ballingskap die enigste
uitweg.
In die reuse-stadion het 80 000 mense, swart
Die verwoesting wat jare van politieke verbruin en wit, die betonstrukture laat bewe met
volging in gesinne en gemeenskappe gesaaihet, .
uitbundige gesingery, energieke toyi-toyi's, en
het 'n somber toon gelaat. Walter en Albertina
luidrugtige politieke slagspreuke - alles in die
Sisulu en Govan Mbeki het voor die vaandel van
naam van die ANC.
die ANC gestaan. Hul seuns, Max en Thabo.is
Die verwelkoming van die sewe ANC-leiers
steeds politieke bannelinge in Lusaka. <-- ,
, was 'n oorwinningsfees. Nog nooit het daar op
Mede-veterane van die stryd, Helen Josephen
Suid-Afrikaanse grondgebied so baie mense :
Francis- Baard, het met moeite die verhoog
bymekaar gekorn om politiek te maak nie.
opgesukkel.
Vir die buitewereld was dit 'n demonstrasie
WiltonMkwayihetniesyvrouIreneaansysy
van nie-rassigheid en eensgesindheid.
gehad nie. Minder as 'n jaar nadat die egpaar na
Skouer aan skouer het vaandels van die ANC,
25 jaarvanonsuksesvolle aansoeke toestemming
die Soweto Youth Congress, die UDF, Cosatu,
•gekry hetom te trou, is Irene dood. Syversoekom
the Call oflslam, die Red Boksburg-veldtog, die
die begrafnis by te woon, is geweier,
Afrikaanse Demokrate, die Black Sash, en vele
Nelson Mandela en talle ander is steeds in
ander gepryk..
gevangenisskap. Onder die skare het honderde
Nie sedert die Congress of the People in 1955
ouers in 1976 kinders verloor. Die opstande van
het so 'n groot skare die afskaffmg van apartheid
die laaste paar jaar het ook sy tol geeis, Vir hulle
en wit baasskap in die openbaar geeis nie.
, het die skare van 80 000 vir 'n oomblik lank stil
,
Die ironie van die dag was net so opvallend. '
geword.
Nog nooit het so baie Suid-Afrikaners byeen
Maar die opwinding van die dag kon nie
, geleentheid met die goedkeuring van die regegedemper word nie. Politieke - solidariteit het
, ring veiligheidswetgewing oortree nie. Lofliegetriomfeer. Die ruisendeklanke van Nkosi Sikelel'
dere oor die verbode ANC en selfs Umkhonto we
iAfrika het die amptelike program op dramatiese
Sizwe is sonder vrees gesing.
wyse geopen.
Sal FW de Klerk en Adriaan Vlok ooit weer
Sprekerna sprekerhethul verbind tot die visie
die golf kan stuit, het 'n mens gewonder. Weet
van 'n verenigde en nie-rassige Suid-Afrika. "
hulle regtig wat hulle besig is om te doen?
Daar is nie doekies omgedraai oor die ANC/
Buiten die strategiese posisionering van poliSAKP-alliansie nie. Daar is spiere gebult oor die
sievoertuie op die roetes na die stadion, was die'
voortsetting van die gewapendestryd Maar meestal
afwesigheid van die polisie opvallend. ,
is daar gepraat oor versoening en onderhande~
Dat die dag oor die politiek en in besonderoor
ling. Die hand is nawitmenseuitgesteek om saam
: 1 die doelstellingsvan die ANC gegaan het, was
" apartheid te beveg. ,
' .
daar geen twyfel nie. 'n Skouspelagtige vertoon
"
Die teenwoordigheid van Beyers Naude in
van die ANC-wapen - met die driekleur van
kaftan en Mexikaanse hoed, in 'n ere-posisie
swart, groen en goud en die SAKP-vlag aan
1angs die swart leiers op die verhoog, het boekdele
weerskante - was die sentrale fokus van die
gespreek.
verwelkomingsfees.
,
'n Heldere politieke boodskap is deur die
Ditwas 'ndagvan samehorigheid. Van oor die ' '
vrygelate leiers en die seremoniemeestersuitgedra:
hele land het Suid-Afrikaners, ongeag van ras,
politieke strategie om apartheid te hervorm, het
taal of geloof, hul solidariteitlkom bewys. Jong
misluk. Nie rasse-diskriminasie of die vo6rtgesette
leeus en grys veterane het skouer aan skouer van
noodtoestand kan die gees van verset stuit nie:
bevryding gepraat, gesing en~ejuig.
. Van tienuur die oggend toi sesuur die middag
IS daar feesgevier: feesgevier, OOf die vrylating
van gerespekteerde leiersfigure na meer as 'n
kwarteeu; maar ook feesgevier oor die eerste
tekens van 'n nuwe politieke ~aeraad.
"

I
,

"

Paul Velaaco - Afrspix

Verenig na 25 jaar. Die hoofspreker van die dag, Walter Sisulu, en sy vrou Albertina
word deur die skare verwelkom.

0

'Ons streefvandag vrede
na en sal more steeds
vrede nastreef' Sisulu/

'~ANC
jLlVESI

Een van die talle
plakkate (bo) wat die
lof van die ANC besing.

/

Foto: Ann. Ziemln.ki. AfrtJpix

/

'n ANC-ondersteuner wys duidelik waar sy ondersteunlng IA.

In sy hoofrede by Sondag se verwelkoming van die vrygelate ANC-Ielershet Walter'
Sisulu, die voormalige sekretaris-generaal van die ANC, standpunt ingeneem oor
onderhandeling. Hier volg 'n uittreksel uit sy toespraak.
'
IN 1958 het Hoofman Luthuli, die destydse
president van die ANC. Eerste Minister JG
Strijdom dringend versoek om te onderhandeL
In 1960 is die ANC verbied en talle van sy
.Ieiers in hegtenis geneem of in ballingskap
gedwing.
In 1961 het kameraad Nelson Mandela, wat
toe ondergronds gegaanhet, aan Eerste Minister
Verwoerd geskryf en hom versoek om 'n Nasionale Konvensie byeen te roep. '
Hulle was doof vir ons pleidooie.
Dit is hoekom ons Umkhonto we Sizwe, die
Spies van die N asie, gestig het. Om ons mense te
beskerm en vir ons vryheid te veg.
In 1912, toe die ANC gestig is,hetons vrede
nagestreef, tydens oris lang bevrydingstryd het
ons vrede nagestreef, ons streefvandag vrede na
en sal more steeds vrede nastreef.
Ondanks die talle bitter ervarings sal ons nie
toelaat dat die verlede ons verhinder om die
kortste pad na vryheid te soek nie.
Ons steun die Harare-verklaring wat
dat
indien daar 'n duidelike- gewilligheid aan die
kant van Pretoria is, glo ons dat 'n sameloop van
omstandighede aanleiding kan gee dat apartheid
deur onderharidelinge beeindig kan word. So 'n gebeurtenis sal 'n uitdrukking wees van
die langverwagte ideaal van, die meerderheid

se

Anna Ziemlnski • AfrtJpix

Ole ANC se long leeus doen 'n toyl-toyl.

12
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van Suid-Afrikaners om 'n politieke skikking te
bereik.
Saam met die res van die wereld glo ons dat
dit noodsaaklik is voordat enige onderhandeling
kan plaasvind.
Om so 'n klimaat te skep, doen ons 'n beroep
' op die regime om alle politieke gevangenes en
aangehoudenes vry te laat, die politieke organi- '
sasies en persone wat verbied of ingeperk is te
bevry, die weermag uit die10wnshipste verwyder,
die noodtoestand en ander onderdrokk:ende wetge- ,
wing op te hef en alle politieke verhore en
teregstellings te staak.
Onder so 'n klimaat sal die ANC, soos uiteengesitindieHarare-verklaring, bereid wees om 'n
bilaterale beeindiging van vyandighede te bespreek. 'n Eensydige opsegging van geweld is
buite die kwessie.
Tot op datum het die regering geen aanduiding gegeedathulleernstig ooronderhandelinge
is nie. Hul uitsprake is vaag.
Nou praat die regering van etniese verkiesings om swart leiers te kies. Dit is onaanvaarbaar vir ons. Ons voorsien die verkiesing van 'n
Grondwetgewende Vergadering op die basis van
universele volwasse stemreg. Dis is waar die
ware verteenwoordigers van die mense oor die
land se toekoms sal besluit.
VryeWeekblad, 3 November 1989

Lade van die Red Boksburg-veldtog daag met hul vaandel by dIe verwelkomI ngsfees op. '
13
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SAKEBLAD

Rente-wurggreep wag
op die verbruiker

VOLGENS 'n studie van die Kamer
van Koophandel (Assocom) is die
sake-vertrouevan dielandop sy laagste vlak in twee jaar. .
Dit is hoofsaaklik as gevolg van
die feit dat die regering nie optimisties
·voel dat 'n ekonomiese groeikoers
van meer as twee persent vir die
komendejaar verwag kan word nie.
Inflasie-neigings oor die
Verder is daar duidelike tekens
lang
termyn
· dat die ekonomie nou heeltemal ver20
:
::
.
stadig.
.
.,
Ben van die booffaktore was die
skerp insinlcing op die Effektebeurs
15
~
:
:
:
.
in Oktober toe die mark met 10,6
persent gedaal, en die totale waarde ~u
:
.
met R42 biljoen afgeneem het. Sake
\2
:
..
is vererger toe bank-leningskoerse
s, met eenpersent tot 21 persent gestyg
~ 1'0
:
: :
.
•
· het. Verbruikers is swaargetref deur r:::
~ I ..·:
·
;
..
die sameloopvan omstandigbede en
vooruitsigte vir sterker ekonomiese '" l
groei is nou beeltemal verdoof.
Assocom merle voorts op dat die
verkope van nuwe motorsmerkbaar
afgeneemhet en dat vervaardigingso
.... -t.............................-I4-.........4-H
volumes verminder het. 'n Welkome
!D Il II 55 ~I 10 12 )( 11 11 10 12 I( II IS
afname in invoere is ongelukkig
Jare
uitgekanselleer deur 'n a,fuame in
uitvoere.
Soliede Iyn = tendens. 1989= 15%
Positiewe faktore sluit in 'n op'n Gemiddelde Inflasiekoers van
waartseneigingin diedollarprys van
15 persent vir 1989 word
goud in Londonen beterdollar/randbepaal, wat elntlik beter Is as
wisselkoerse, 'n 0,6 persent afname
wat tot nou toe voorspel Is.
ininflasiena l4,9persenten 'n verbeSelts al was dit so hoog as 16
terde seisoen-aangepaste . werkpersent In die hUidlge Inflasie· loosheidsyfer. Die pessimisme is ietsiklus, sou dit beteken dat die
watdeurdiepositiewe faktore in toom
langtermyn opwaartse
gehou,maardit was veral gebeure' op
tendenslyn uitelndelik gebreek
die politieke front wat almal ietwat ".
Is. Indien die sltuasie
· laat moed skep het ..
voortduur, sal die sekulare
.. Die regering sestap-vir-stapbeopwaartse fase In
langtermynkoerse gestop word.
nadering om 'npositiewe politieke
klimaat te skep, wek vertroue, maar
kunsmatige laer rentekoerse oorgedit l\an ongelukkig nie die kille
haalword om finansieleverpligtinge
werklikheid van 'n verslegtende ekonomieseposisie uitkanselleer nie. !i aan te gaan wat hulle later nie kan
nakom nie," se dr Chris Stals, goeSwak ekonomiese, groei-:
werneurvan die Reserwebank,
vooruitsigte kniebalterdie sake-sek"Ons was bederf. In een stadium
tarse beplanningoordie
lang termyn
I
was reele rentekoerse ver onder die
en lei tot winsbejagting Oar die kart
inflasiekoersmet die gevolg dat baie
termynen'n gebrek aandie skepping
mense geld geleen het omdat bulle
van werksgeleenthede.
van mening was geld is goedkoop.
.Ditisvera! dieregering se sbndpunt
Toe styg die koerse en nou bet hulle
'dat rentekoerse relatief boog moet
blyenwatgroei tottwee persentrnoet" probleme. (Rentekoerse is in
werklikheid nie baie hoog nie, maar
beperk. pit gaan lei tot 'no ~~rlaging
was eintlik tot nou toe baie laag."
· van invoere en hopelik 'n I,(ontantreStals wys daarop dat die inflasie; serwewaarmeedieregerlnghoopom
koers in Suid-Afrika tans 15 persent
Suid-Afrika se rente op R60 biljoen
is, terwyl die bankkoers op 18 persent
se buitelandse skuld te betaal.
staan- 'n verskil-differensiasie van 3
persent In teenstelling staan die
, Rente-wurggreep
bankkoers op 15 persent en inflasie
teen 7,5 persent in Brittanje.
'.<Hoe rentevlakke blydus noodsaak"DieReserwebankhetnou besluit
lik, meen Stals, en afwaartsedruk op
· dat ons rentekoerseten alIe tye bo die
rentekoerse sal teegestaan word eerinflasiekoers gaanhou, selfs al is'daar
der as om toe te laat dat die rente in
'ndepressie, sodat mense nie deur
dienabye toekoms weerdaal, selfs al

!

g;

d

r
\

1~-.-f-..~~I

·

doendie geleentheid hom voor.
In die lig van die feit dat die ekonomievanjaarslegs teentweepersent .
gaangroei, regverdig dit nie die oorweging om monetere maatreels, wat
van die middel van 1989van krag is,
te verslap nie.
Verbruikers moet hulle maar reg
maak vir boe rentekoerse binne die
afsienbare toekorns.
Stals gaanselfs so verem te voorspel
dat rentekoerse oar die lang termyn
konstant op 'n bois vlak gehou gaan
word.Hy dui daarop dat studies toon
dat Suid-Afrika meer kapitaal-intensief as arbeid-intensief is - daar is 'n
ooraanbodvan arbeid en 'n tekort aan
kapitaal. Relatief tot arbeid is kapi-

taal dus nog heel goedkoop.:
In Vroegtydige verslapping van
die moneteremaatreelsbly dus buite
die kwessie.

siaal van die land gaan plaas,
Om die stand vansake tehandhaaf
beteken dat 'n kapitaal-uitvloei van
R4 biljoen uit Suid-Afrika oar die
volgendejaarverwagkan wordmet 'n
regstreekse invloed op die land huisDie beleid is veral daarop gemik
houding, meen Cees Bruggemans,
om die land se buitelandse valutareserwes hoog te hou in die lig van ~ hoofekonoom van Eerste Nasionale
Bank.
groot skuld-aflossings oor die volDaar sal volgende jaar 'n resessie .
gende drie tot vier jaar.
moet wees om die uitvloei te kan
Stals voorsien geen verdere krediet aan Suid-Afrika oar die tydperk . finansier, om buitelandse reserwes
nie, watbeteken dat die beperkings . op te bou en om die groei van geld en
loonverhogings onder 15 persent in
op die betalingsbalansregstreekse en
die komende jaar te hou, meen hy.
negatiewe druk op die groeipoten-

Resessie?

SA verloor biljoene op
.vooruitdekking van uitvoere
kapitaalmarkte plaas.
uitvoerdekldng alleen."
SUID-AFRIKA se verliese vir
Hy meen dat die afskaffing van
Verder toon dit dat die regering
vooruitdekking beloop meer as
die stelsel verdere ekonomiese groei
bereid is om die verliese te finansier
Rl5 biljoenrnet 'n verdereRl biljoen
,deurdoodeenvoudig meergeld te druk, " sal beperk en lei tot die aanwending
watdie jaar in die slag kan bly. .
van plaaslike spaargeld. Die rand"Om vooruitdekkingsverliese deur
Die hoofekonoom van die United
'inflasiebelasting' te finansier, kan slegs . waarde sal verder verswak, wat weer
Bouverening, Hans Falkena, stel voor
groter druk op die inflasiekoers sal
uit 'n politiekeoogpuntaantreklik bly
datrentekoerse nog verder moet styg
plaas. Die wisselkoers en die betalomrede die metode parlementere
omdie verliese te dek.Diestaatskis is
ingsbalans sal beinvloed worden "aan
toestemming en 'n openbare debat
gewoonlik verantwoordelik vir die
vermy."
.
.
die einde van die dag sal Suid-Afrika
kostes, maar uiteindelik kom dit uit
betaal". Stals meen dit lei eintlik tot
Dr Chris Stals, die goewemeur
die sak van plaaslike inwoners.
net twee uitwee: die subsidie of boer
Falkena se die verliese kan slegs
van die Reserwebank, meen die verrentekoerse, verhoogde inflasie en 'n
gedek word deur die primakoers met
liese van die skema is welbekend en
laer .randwaarde, Albei gevalle het
het die'voordeeldat ditin- en uitvoerdriepersent na 24persent telaat styg.
bulle probleme, is nie sonder pyn nie
"Elke persentasiepuntlaeras die syfer
ders toelaatom beskikbarebuitelandse
en vereis opofferings van die land se
beteken 'n verlies van ongeveer
finansiering te gebruik, hoewel dit
mense.
R400miljoenperjaartenopsigtevan . groat druk op die plaaslike geld en

Verdediging
se kraantjie
worddalk
toegedraai
..
DIE regering gaan streng stappe doen om die
ekonomie weer op die been te kry.
AIle staatsdepartemente is deur bul onderskeieministers beveel om kostes tot op diebeen
te besnoei. Daar word verwag dat Verdediging
die hardste getref gaan word. Die departement
absorbeer gewoonlik 27 persent van die Nasionale Begroting.
Dit wil voorkom of staatspresident FW de
.Klerk'n teenvoeter gevind hetvir die volgehoue
pogings deur die verdedigingsdepartementom
, 'n groter toewysing te verkry op gronde dat
vrede net soveel gaan kos om te bewaar as die
oorlog in Namibia/Angola.
Blykbaar is genl Magnus Malan regstreeks
aangese om sy begroting terug te sny omdatdie
oorlog verby is. De Klerk wil blykbaar by sy
verkiesingsbeloftes bly dat regeringsbesteding
gesny gaan word.
In Indinkskrum die week by 'n vergaderplek
naby Pretoria het die kabinet lank beraadslag
oar hooom die ekonomieweer terugop syvoete
te plaas.
Daarword verwag dat van die besluite in die
komende begroting opgeneem sal word.
Volgens bronne het die nuwe minister van

-,
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Adrninistrasie en Privatisering, dr Wim de Villiers, se voorleggingsverslag 'n uiters donker
prentjie van die ekonomie geskets en die basis
gevorm vir die gesprekvoering. ,
Daar ishoofsaaklik gekonsentreerop maniere om staatsbesteding in te perk, en dit is seker
dat die staatsdiens oak onder die loepgeneemis.
Dit volg op De Klerk se aankondiging verlede week dat die regering die omvang en besteding van die staatsdiensskerpgaan terugsnoei
om staatsbesteding regstreeks en doeltreffend
in te kort,
Daar is reeds na Krygkorgekyk waar personeel skerp teruggesny is.
Die wapenvervaardiger het verlede week
aangekondig dat soveel as 1 000 personeellede
by Pretoria Metaalperswerke se diens beeindig
.gaan word as gevolg van die afnemende vraag .
na ammunisie, nadat Suid-Afrika gevegte in
Angola en Namibia beeindig het
'n Ander Krygkor-filiaal, Naschern, bet sy
fabrieknaby Lenz 'n paar maandegeledegesluit
Buiten die voorgenome beperkings op die
besteding van die staatsdiens, sal ander stappe
met wyerekonomiese inslagookoorweegword,
, word berig.
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Japanner wen Britse boekprys

Onder redaksie van
KOOS PRINSLOO

DIE wenner van die Britte se 2lste
Bookerprys vir fiksie is 'n jong
Japanner. Die 35-jarige KazuoIshigum se derde roman, "The Remains
of the Day", is verlede week met die
prys van 15 000 pond (meer as R60
(00) bekroon.
Ishiguro kom uit 'n samoeraifamilie en was maar 5 toehulle
Brittanje toe is.Hyhet eers 'n loopbaan
as sanger/liriekskrywer probeervolg,
maar toe dit nie op dreef kom nie
hom tot skryf gewend. Ishiguro
besoek later vanjaar vir die eerste
keer weer sy geboorteland.

Sy eerste twee romans, "A Pale . nie bevry nie.
View of Hills" en "An Artist in the
Die ander skrywers op vanjaar se
Floating World" (wat in 1986 op die
kortIys was: Margaret Attwood vir
kortlyswas virdie Bookerprys), speel
"Car's Eye", John Banville vir 'The
in Japan af.
Book of Evidence", SybilleBedford
"The Remainsof the Day" handel
vir "Jigsaw", James Kelman vir "A
egteroor'nBritsehuiskneg watnli35 . Disaffection" en Rose Tremain vir
jaar in diens van 'n adeIlike in 1956
"Restoration".
vir 'n Amerikaanse sakeman begin
Twee Suid-Afrikaners het al die
werk.
Bookerprys gekry: NadineGordirner
Wanneer dieAmerikaner hom die
in 1974 vir "The Conversationist"en
eerste keer in sy lewe met vakansie
JM Coetzee vir "Life and Times of
.stuur, verhaal diebediende die reis
Michael K" in 1983. Die omstrede
maar ook die storie van sy lewe. Van'
Salman Rushdie is in 1981 met die
sy rol as kneg kan hy hornself egter
prys bekroon.

Kazuo Ishiguro

Stories vasgevang in hoi stories
VAN STILTES EN STEMME

met 'n hele tradisie soortgelyk klinkendetitelsin die Afrikaanse letterlamde:
"Van son en sang", "Van liefde en
verlatenheid", "Vanwapensen il man",
EnaJansen
"Van Willem en San", tot by "Van
vergetelheid en van glans". Die soet
WAAROM vind uitgewersdit tog so
en die suur, die traan en die lag dikwels nodig om skrywers aan te . kontraste soos die word dikwels met
kondig as 'n "jong stem", "volwasse"
dergelike titels geirnpliseer om die
of "ryp talent"? In die eerste geval
omvattendheid vandie skrywerse visie
en greep te benoem. Die elf stories in ..
vermoed jy 'n wonderkindof anders
Gilfillan se bundel is almal preten'n skaars-skryfvaardige van wie alIerlei vergeeflike blapse verwag mag
sieloos, skadeloos, invoelend en met
'n ligte aansiaggeskryf. 'n Mineurtoon
word. Dikwels is die "jong stem" al
meer as 'n dekade toerekeningsvatoorheers en die ontnugteringe en verbaar. Deur 'n skrywer "volwasse" te
driet van Gilfillan se karakters word
. noem is miskien 'n slenterslagom
fynen meestal sondersmuk aan lesers
gemiddelde ouderdomlose lesers te
oorgedra.
Oor die algemeen kan die verhale
vlei oor die 0 so verantwoordelike
verdeel word indie wat modernerig is
stap wathulle saldoendeur sO 'n boek
tekoop.
.
wat betref milieu en die wat uit-vergange-se-dae gevoeloor hulle het ('Die
Dft na aanleidingvan dieflapteks:
"Met hierdie verrassende, volwasse
troudag', 'My liefste poppie' en die
debuut lewer 1M Gilfillan onthulaandoenlike 'Agtermiddag van 'n kind').
lende kortverhale wat 'n mens bybly.
Al die verhale gee die gevoel dat hulle
Hulle handel oor die uitbeweeg uit
deurleCf,wllaris.Maardit is ook hulle
een toestand na 'n ander - 'n pynlike' beperking:die storiesbly te vasgevang
proses wat soms tot ontgogeling lei,
in hulle onderskeie stories, die
maar sorns ook totinsigen verlossing."
ontwikkeling is te reglynig, daar is te
Volwasse dus. Soms dit, soms dat.
min wat verras, wat ontnugter.
~oms stil, soms nie.·
..
Tog is daar 'n interessante verskei"Van stiltes en stemme'' kIinknogal denheid. Die pynlik-presieuse Barna-.:
bekenderig en hoe kan dit ook anders
bas wat soggens "soos 'n bruid uit sy

DeurJM Giffillan
Human & Rousseau. R16,95

bed" kom, "heeltemaalomwaas deur
eintlik die toppunt - dit is byna 'n
wolkewit muskietnet", word net geafparodie op 'n vrouetydskrif-verhaal, .
fekteerdgenoeggeteken om nie karl- . Ek hoop dit was die bedoeling,
katuraal te worden sy besluit om die
"Van stiltes en stemme"is 'n vropolisiete bel ongeloofwaardig temaak
like boek om te sien. Op die omslag
nie ("nDag indie lewevan...').In 'Die
sing 'n voluptueuse mevrou toeoog
Murasie' is Santie se onvermoe om
en hooggeboesem in haar perspienk
rok teen die agtergrondvan 'n welige
weg te breek uitdie verwagtings van
haar Vrystaatse ouerspsigologies goed
oerwoud - krokodil, apeen bosvoels
inkluis. 'nMens moet weIwagvirdie
uitgewerk. In vier stories is daar
laaste storie "Reen" om te sien waar
deurlopende elementewat hulle bind
en Gilfillan kan miskien "Taalles",
Nina Ewert se inspirasie vir die teke"Huisbesoek", "Sprokie" en "Partytjie"
ning vandaangekomhet 'n Vloedreen
die vertrekpunt maak vir iets langer
keer Ben dae lank in sy huis vas en
en stewiger. Die geskeide dosent in
die verskrikking van die natuurgeAfrikaanse grammatika aan 'n univerweld word ten slotte teegewerk en
ontrnoet wanneer hy 'n plaat opsit:
siteitmet baie swartstudente (virwie
Afrikaans niksandersas'n "spooktaal" . "Cecilia Wessels se stem (kom) diep
moet wees nie) word in vera! "Taalen gedrae uit die instrument.Sy sing
'naria uitWagner. (...)'Fitzcarraldo',
les"'ninteressante karakter.Aan Alfred
Ngwenyasekantvandiesaaklaatdie
dink hy en dit voelinderdaad of die
verteller op 'n boeiende manier reg huis 'n bootis watstatig voortbeweeg
geskied.
.
oar 'n wye groen rivier terwyl 'n
Terwyl daarweIopdie agtergrond
meesleurende mensestemhartstogtein party verhalegepantserde voertuie
lik sing vir die omringende oerwoud."
. Gilfillan se stories sou meer kon
en loeiende sirenes hoorbaar is, bly
seas die registers oopgetrek word,
die werklikheidewe gefilteren veilig
die "oerwoud" betrekword. Wie weet
as wat Netwerk dit probeer hou in
"Sprokie". Wat dit betref is daar 'n
watter stemme nog aan die woord
groot stilte in die stories wat sekerlik
gaan kom.
die voorstedelike ervaringswereld van
Gilfillanse karakters getroureflekteer,
Ena Jansen doseer Afrikaans en
"Die droomhuis" is in die verband
Nederlandsby Wits.

COSAW (Congress of SA Writers)se
Transvaaltakhoudienaweekhuljaarberaad by die YMCAin Soweto, Die
tema van vanjaar se konferensie is
"Ons literere erfenis".
.
Die byeenkoms word vanaandom
7 -uurgeopen deurCosaw senasionale
president, prof. Njabulo Ndebele.
Daarna word gedigte gelees, gedans
en musiek gemaak.
Die program is voorts:
.
Saterdag, 4 November,van 2 tot5:
Oorsprongeen baanbrekers van SA
letterkunde: "Contemporary uses of{
the oral tradition" deurIsabelHofmyer,
"Origins and hidden history of SA
literature" deur Stephen Gray en
"Writings from the 1920's" deur Michelle Adler. Rolprentvertoning om 8uur.
Sondag, 5 November, van 9 tot 1:
Die skryfwerk van SA uitgewekenes: "The writingsof Arthur Nortje"
deur Peter Thuynsma, "SA theatre in
exile" deur Junaid Ahmed, "Contemporary writings of Dennis Brutus and
Wally Serote" deur Essop Patelen
"Women poets in exile" deur Cecily
Lockett.
Sondagmiddag van 2 tot 5: .
.
. .
SA tronkletterkunde: 'The SA prison
book: its forms and functions" deur
Johan Jacobs, "Writing in prison" deur
Jay Dee en ThandiModise, "Women's
prison narratives" deurCherry Claygeloof offamilieliefde of geld waarophykan .bestaan, en sy reis is die geestelike reis na God. Busi begin sy reis . ton en "Children in detention" deur
SEMINAR OM YOUTH
Sphiwe Nhlapo.
staatrnaak nie. Dit opsigself is niks nuuts nie, _ oortuig deur die kIug, bewus van die menslike ramp wat die lewe
DeurA/doBus;
Toegang is gratis en almalwelkom.
Barbino ismeer lewendig, lewenslustigenle- -aandieeindevan die twintigsteeeu vir onsis en alleswat dit behels
.Faber & Faber,
~__
'. wensbly. as wat die lewe, deur armoede be- in terme van ons waardes en ons soektog na sin in;..:d::i,:.e,:.le:...;w:...;e::...=B:.;us=.i_._ _~
R24,99
stem, toelaat; 'n lewe wat geen spore of her- neem die leser saam met hom op sy soektog, net
denkingnalaatnie, soos GiuseppeStellardiin soosDante,met die vollewete datdie vertrekpunt
Wilhelm Snyman
UNIVERSITEIT VAN KAAPSTAD
sy resensie van die hoek wys. Die kritikus en die bestemming maar dieselfde is - daar is
wysdaaropdatBarbinoegtersyindrukopdie
geen
direkte
antwoordop
die
vraag
waarom
ons
"WAT bly oor van al die pyn en smart .
waaronder ons dink ons gely het toe ons lewemaak;hykniakdiefasadewatdiesoge- ly nie en ook nie aangaande die doel van ons
jonk was? Niles nie - nie eens die herinner- naamde normale lewe vir hom voorberei het. bestaan nie.
Dit begin met sy opstand teen sy vader en sy
Die einde van die roman is bloot 'n bevesing daarvan nie. Die ergste is, wanneer dit
eers ervaar is, verminder dit tot 'n effense eie verklaarde homoseksualiteit, sy plesier- tiging van wat aan die begin van die roman gese
glimlaggie, 'n glimlaggie van verbasing; . jagtogte en sy reise en sy skryfwerk, la- is, of eerder 'n herhaling van dieselfde vraag. Die
asgenoemde synde die meesonverstaanbare inhoud van die roman is egter 'n bewys van
verbasingjuisomdatonsdeurietssonietigs
gekwel is. Ek het ook gedink dat dinge volgens-sy ouers se wereldbeskouing. Dit hoekom die vraag in die eerste plek gestel word.
Dep.t Volwasse Ollvoeding Be
noodlottig en gevaarlik is bloot weens die vorm alles deel van sy "anderswees"•Disjuis Ditmag doelloos voorkom,maar dit is belaaimet
BUltemuurse Studies
.
verveling wat ek ervaar wanneer ek oar' die skrywe van die hoek wat op sigself 'n reis . meegevoel, passie en teleurstelling asook die'
Ole GOPV isvir persone walby opvoedkundlge werk in .
hulle nadink. Allewe ons in een stuk of in is: "rikom-en-gaan van dieskryfkuns" (aldus strydomoorlewing. Ditis belaai met 'n sinvir die .
hulle organlsasies ofgemeenskap belrokke Is.
.
stukkies, gam ons nie in elk geval gesplete Guiseppe Stellardi), 'n reis tussen verbeeld- waarheid en avontuur en die onverteerbare
011 is speslaal ontwerp om gemeenskapswerkers by .
ing en herinnering, die foutiewe en lasterlike mengelmoes waardeur die moderne mens moet
deur die lewenie? En dieangstevan die ver~
wie die kwalifikasles vir of diegeleenlheld 101 tormele
.
lede kom voor soos wereldeso ver van ons geheue. Dieroman is fragmentariesvan aard, worstel.
unlversilelfsludies onlbreek, 'n kans te geeom:
In 'n onlangse onderhoud met 'n Italiaanse
af, vandag, dat dit vir ons onwaar Iyk dat soos die mens se bestaan; ons heg waardeaan
• 'n Begrlp vir hulle werk indiegemeenskap Ie
die verlede omdat ons waarde heg aan die tydskrif het Aldo Busi die volgende gese in verkweek;
..
ons daardie werelde ooit kon beleef het."
• Hulle prokllese vaardlghede en bronne len volle Ie ~
lewe. Ons is verdiep in 'n aangekweekte en band met sy werk as skrywen
'n Sieningvan die lewe, volgens Aldo
benul;
.
doel-Iwatse doel?)bewuste idee dat die lewe
"Die enigste manier waarop ons ons wereld
Busi, een van diemees kontroversiele mod• Selfvertroue re wen en hulle begrip In maalskapllke
wel intrinsieke waarde het, maar al wat ons in- kanverander, is deur onsself te verander. Dit het
erne figure in die Italiaanse letterkunde. Sy
verband te ontwikkel.
.
roman het onlangs in Suid-Afrika verskyn werklikheid het, is ons verbrokkelde sin van niks, en behoort niks, mer'n kunstenaar tedoen te
Die kursus nondet oor die ontwlkkeling von
he nie. 'n Kunstenaar moet hornself nie die valse
en is ongelukkig hoofsaaklikte bespeur op die verlede en ons verbeelding,
vaardlghede vir gemeenskapswerkers en soldie
volgende geblede belig:
.
Busi se roman is ook 'n geestelike reis, probleem stel nie, naamlik of hy homself moet
diesogenaamde "gay"boekrakke.Ditison• Organlserlng Indie gemeenskap;
gelukkig en ook verkeerd, dat Aldo Busi se maar anders as Dante se reis is daar geen aanvaar al dan nie: Hy moet leef, net leef, soos
• Ole hanlerlng von groepevolwassenes;
..
subtiele en gesofistikeerde roman in Suid- saligheid wat aan die einde vir hom in "Para- enigiemand anders. En sonder skuldgevoelens."
• Evaluerlng en dokumenlerlng;
.
Dit is dan in die lig dat Aldo Busi se roman
Afrika weens een aspek daarvan verkoop diso" wag nie. Daar is geen Beatrice nie.
• 'n Begrip von gemeenskapswerk In maalskapllke
Maar soos Dante, begin Busi sy reis wel- gclees behoort te word. Dit is nie 'n roman vol
word terwyl ons in werklikheidte makehet
verband,
wetend wat die eindbestemming is:
Iyding nie,geenhandeling wordooit daarin afgesluit
met 'n roman wat op menige vlak tot die
Twee kursusse word aangebled - eenop
Dlnsdagaande von 5:30 ~ 8:00 nm. eneenop
, "En nou? Wat bly oor van al die leed en nie; hulle vloei in mekaar in as sou hulle bloot
leser deurdring.
Donderdae van 2:00· 4:30 nm, Die program neem
Barbino, die hoofkarakterwat te midde smart waaronder ek gedink het ek Iy?" se hy wys' wat menslik moontlik is..Ons eie leed en
vroeg In Februarle 1990 'n aanvang enelndlg In
aan die einde van syroman, syreis. "Niksnie,. smart sluit ons in onsself in. Trouens ons eie
van armoede en ellende in Brancia grootAuguslus 1990.
word, bevind homself later in die morele behalwe vervalste herinneringe en verbeelde . aangekweektesin van ons eie leed en smart is wat
Ole kursusfoolls R600,00. Beurse Isbesklkbaar.
moeras van Parys. Daar is geen versperring fabels". Dante weet dat 'n bewussyn van in die weg staan van ons innerlike vryheid.
Konlak Salle Abrahams, die Programkoiirdineerder,
tussen hom en die wrede buitewereld nie saligheid en alIes wat dit behels hom inwag
voor 15 Desember 1989 by (021)650-2892 vir meer
Inllgllng.
.
aan die einde van sy reis.
hy is sy eie meganisme waardeur hy die
Wilhelm Snynwn doseer ItaliiIans aan'n univerC6690611003Z
wereld beleef- hy het geensteunpilaarsoos
. Dante begin sy reis oortuig deur God se siteit in die Kaap.

Vervalste herinneringe en verbeelde fabels

Gemeenskaps- opvoedings.program vir
Volwassenes:

Vrye Weekblad, 3 November 1989

15 .

-

VRYE WEEKBLAD EEN JAAR .
DIT was 'n spannetjie van sewe - met
'n ooo:rddre bankrelcening van RIO (XX)
- wat in Oktober verlede jaar die ou
takkantoorgebou van Standard Bank
, teBreestraat 153, Newtown, betrek
het. Ses ou staallessenaars wat die
bank agtergelaathet, was die enigste . ,
meubels. Houtpanele cit die kassierstoonbank en goedkoop bokkies het
nog twee tafels beteken, en stoele is
van die huis af saamgebring.
'. Eintlik het hulle net een ding aan
"hulle kant" gehad; In branderide idea- '.""
lisme (of was dit domastrantheid?)
om 'n koerant uit te bring wat Afrikaanssprekendes en die taal wathulle
praat na die nuwe, apartheidsvrye
Suid-Afrika aan te help.
Heelwat kortpaaie moes gevind
word om die projek aan die gang te

lay. Soos 'n uiters goedkoop Iessenaarsuitgewerstelsel .met Taiwanese
woordverwerkers met diskette wat
heen en weer rondgedra moet word en 'n laserdrukker watnet A4-bladsye
uitdruk, wat beteken drie los bladsye
moet met kleefband aanmekaar geplak
word om die A3-grootte van die
'
koerantbladsy te vonn.
Eke dag het 'n.nuwe probleem
gebring waaraannievoorheengedink .
is nie. Die drukkers wou 'n reusedeposito he, of andersins versekering
teen laster vir Rl miljoen.
Geen adverteerder wou naby Vrye
Weekblad kom nie, Geen Afrikaanssprekende kon gevind word wat
die ingewikkelde rekenaarprogram ken
waarrnee die koerant op die monitorskerm opgemaak word nie. En so
aan.
Bloedsweet was dit, en deumag"'mi<:. Maar Donderdagaand 3 November het die swaar rolperse begin
dreun, en 'n rukkie later is 'n koerant
anderkant uitgespoeg: Vrye Weekblad.
"Dienuwe stem vir 'n nuwe SuidAfrika" is gebore.
Die voorblad was heel profeties:
Nuwe verwikkelinge rondom Nelson
Mandela wat 'n nuwe era in die politiek kan bring, en 'n foto van Wynand
Malan en Sampie Terreblanche by 'n
Wes-Duitse konferensie saam met
ANC-Ieier Joe Slovo afgeneem - onder
die opskrif Joe Slovo en die Boere.'
. In die eerste uitgawe het Vrye
)Veekblad sy kleure aan die maspaal
gespyker - en daarby staan hy vandag
nog.
"Heel eerste wil ons se dat ons
geheel en al onverbonde is," het die
artikel gelui. "Ons het geen bande of
spesiale lojaliteite teenoor enige politieke party ofbelangegroep nie. Ons
enigste lojaliteit is teenoor 'n
vreedsame, voorspoedige Suid-Afrika
en'al sy.mense...
'
....
"Ons se: N a die duiwel met die
Totale Aanslag wat so gemanipuleer
is om Suid-Afrikaners in die donker
te hou. Afrikaanssprekendes is nie
kindersnieenhulleisnieonnoselnie.
Ons het 'n reg om te weet wat in ons
land aangaan en wai ons regeerders
en mede-burgers doen en dink.
"Maar as onsklaargesehetdatons .
vir ons lesers soveel inligting gaan
gee as wat die wet en die noodregulasies toelaat en dat ons menings van
Eugene Terre'Blanche tot Oliver
Tambo gaan weergee, dan moet ons
byvoeg dat ons 'n sterk mening van
ons eie het. Vrye Weekblad het 'n
basiese politieke filosofie, fundamentele riglyne, waarvolgens ons interpreterende en meningsanikels geskryf
sal word.
"Hierdie riglyne behels onder meer
dat ons glo in 'n oop, nie-rassige'
demokrasie; die soewereiniteit van
die reg; basiese menseregte soos
vryheid van spraak en assosiasie; die
verwerping van alle vorrne van geweld; vrye ondememing sonder uit-:
buiting; onderhandeling, versoening
en nasionale eenheid; en verantwoordelike, effektiewe en skoon regering
op alle vlakke,
"Ons gaan nie 'n negatiewe stem
wees nie. Waar Andries Treurnicht,
PW Botha, Desmond Tutu of Oliver
Tambo verdien om aangeprys te word,
saJ..ons dit doen. Onsglo in die toekoms

Die baba het 'n fris
-lNovembcrtot 4 November 'njaar van
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van Suid-Afrikaenons glodatdaar'n
vreedsame, regverdige en' aanvaarbare oplossing vir die land se probleme
is ~ en dat die Afrikaanssprekende 'n
belangrike rol het om te speel op die
pad daarheen en in die nuwe SuidAfrika na .apartheid.
"Ons glo nie in verloor nie. Ons
glo nie dit is in die Afrikaanssprekende
se belang om hom as 'n groepie buite
die meerderheid Suid-Afrikaners te
defmieer soos wat Ian Smith in Rhodesie gedoen het nie.
"Te veel van Ian Smith se 'wit '
minderheid' sit vandag in Suid-Afrika
en is verbitterde, keiharde'rassiste,
"Dit is nie in ons of enigiemand
anders se belang datons as 'n'minderheid' geklassifiseer word met sekere
spesiale voorregte watnet 'n paarjaar
gaan hou en in elk geval ander SuidAfrikaners se wantroue gaan laat
voorbestaan nie,
"Afrikaanssprekendeshet net soveel
aanspraak op Afrika: en Suid-Afrika
as swart Afrikane en Suid-Afrikaners.
"Vir onsis daargeen konflik tussen
volwaardig Afrikaans wees engekant
wees teen wit oorheersing nie. Ons
glo saam met baie ander dat Afrikaner-nasionalisme die eerste vorrn .'.......
van anti-kolonialisme in Afrika inderdaad van die eerste Afrikanasionalismes - was en dat ons in hart
en niere Afrikane is.
"Ons wil juis die trotse Afrikanertradisie van 'n onverbiddelike strewe
na vryheid en geregtigheid laat
voortleef.
"Terselfdertyd glo ons rassisme is
'n groter gevaar vir vreedsame voortbestaan in Suid~Afrika as die kommunisme of enige soort -isme of aanslag
of gevaar,
"Hoewel ons sterk in sekere
klassieke liberale waardes soos die
. naliste...
vryheid van die individu glo, is Vrye
"Hoekom is ons naam Vrye
Weekblad nie 'n klomp liberaliste
Weekblad? Want ons is vry van ideonie. Ons is Suid-Afrikaanse nasiologiee; vry van propaganda en

Presies 'n jaar gelede, op 4
November 1988, het Vrye
Weekblad die eerste keer op
.straat verskyn. 'Vir die
handjievol joernaliste
betrokke by die projek was dit .
die verwesenliking van 'n
droom - 'n heeltemal
onafhanklike Afrikaanse
koerant sonder die juk van die
Nasionale Party, die
apartheidsideologie en
Afrikaner-Nasionalisme!· Maar
in die maande daarop het die
droom soms meer na 'n
nagmerrie gevoel. MAX DU
PREEZ kyk nostalgies terug
op die laaste twaalf maande en met groot afwagting na die
volgende twaalf.
slagspreuke; vry van eng inhibisies;
vry van manipulering deur staatspresidente, ministers, Broeders, generaals
en groot kapitaliste - vry om vir die

'.

modeme Afrikaanssprekende te se:
lees en besluit self.
"Soos ons leuse se: Ons steek
niks weg nie,"
Die aand van 4 November is 'n
klein partytjie gehou om die geboone te vier.
Tot almal se verbasing hetdaar
halfpad deur die aand 'n groep vroue
uit Soweto al singend by die partytjie aangekom.
Hulle het in 'n taxi op pad na
Soweto die koerant te lese gekry en
was s6 bly dat so iets nou in Afri-'
kaans gese word, dat hulle die taxi
betaal het om net daar om te draai
om te kom dagse aan die mense agter
die koerant.
Die daaropvolgende dae was ewe
traumaties. Die rekenaars van diep
indie R60 000 is so half op rekening
gekoop, en die maatskappy wou aan
die einde van die eerste maand geld
A

,

he.
Daar is vinnige praatwerk gedoert,

'n hele paar wit leuens vertel en .
heelwat valse beloftes gemaak, en
dierekenaars het gebly,
Tot 'n paar maande later, toe die
maatskappy die rekenaars kom haal
het.
, Met 'n klein bedrag geld en nog
mea valse beloftes is van die rekenaars gered. Tot 'n paar maande later,
toe die maatskappy ditkom haal het.
Gelukkig het dit saamgeval met
1 Mei, en die koerant het aangekondig dat hulle oor die langnaweek
weens, Werkersdag nie sal verskyn
nie.
In die tyd is genoeg geldjies
bymekaar geskraap om na 'n week
die rekenaars weer voorlopig terug
te kry. (Terloops, die laaste bedrag
vir die rekenaars is 'n week ge!ede
betaal.) .
Die regering het gou laat weet
wat hulle van die nuwe planne dink.
Registrasie van die koerant is teruggehou omdat die minister vermoed

VRYE WEEkBLAD EEN JAAR

jong knaapgeword
.trauma, teespoed, opwinding en hoop
het die nuwe linkse blaadjie kan dalk
die doelstellings van die Totale

Aanslag.die RooiBeer en andernare
goggasbevorder.
Die redakteur en sy prokureur het
'tot met die minister gaan praat, maar
hy het geboor en nie geluister nie, Sy
vonnis: 'n deposito van R30 000 pleks

van die nonnaleRlO. 'nNuweSuidAfrikaanse rekord, wat terloops nog
staan. (Dis die enigste spaargeld wat
Vrye Weekblad het!)
Kort daarna kom die tweede hou:
'n aanklag ingevolge die Wet op
Binnelandse Veiligheid oor 'n tegniese oortreding van die bepaling

dat "gelyste" mense nie aangehaal
mag word nie, Einste Joe Slovo.
Protestasies (en dosyne bewyse)
dat wat die koerant gedoen het, normale joemalistieke praktyk was en
dat die meeste ander koerante dit in 'n
erger mate doen, het nie veel gehelp
nie.
Ses maande tronkstraf vir die redakteur, opgeskort vir vyf jaar. Die
binnekant van Hof 8 van die Johannesburgse landdroshof - eintlik uitgehou vir moordenaars en verkragters sou gou 'n bekende gesig vir hom

word.
'n Mens kry heimwee as jy nou
terugdink aan die dae toe die Groot
Krokodil nog aan die roer van sake
was - en 'n lekker vet teiken vir spot
en gekskeer.
, Maar dit het ook gou op Vrye
Weekblad geboemerang. Vroeg in
Desember verlede jaar laat PW se
prokureurs weet bulle wil RlOO 000
en 'n onvoorwaardelike apologie he.
of hulle gaan hof toe:
Daar het toe uiteindelik niles van
gekom nie - behalwe dat drukkers en
verspreiders toe eers senuagtig geraak
en nog groter deposito's en polisse
geeis het.
Die eerste paar maande was daar

geen genade nie. Woensdagnagte waS_.
deurnagwerk, en naweke was daar .'
nie.
Maar dit bet stadigaanbeterbegin
gam; en in Januarie en Februarie kon
nog twee verslaggewers aangestel
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Die koerant is met beelwat gemengde gevoelens ootvang. Daar was
heelwat mense wat verbeug was oor
die geboorte van 'n onbevange nuwe
stem in Afrikaans. maar selfsgoedgesindes het gevoel die koerant is te
links of te radikaal en te polities.
En as 'n mens met hulle gepraat
het, kon jy agterkom dit was eintlik
net dat hulle nog nooit die taalgebruik in Afrikaans gesien het nie.

....,
Nog nooit bet hulle byvoorbeeld
in Afrikaans 'n objektiewe geskie>
denisvan Nelson Mandela gelees
nie - dit was maar altyd in propagandistiese taal in Afrikaans geskryf.
Die vooroordele het merkwaardig vinnig verdwyn, en terwyl Vrye
Weekblad nie 'nduim na regs beweeg
bet nie; is die meeste van sy lesers
vandag tevrede met sy politi eke styl,
As 'n mens oor die laaste jaar
terugkyk, is dit opvallend hoe die
gehalte van die joernalistiek verbe-:
o

ter het. En veral is daar 'n groter volwassenheid en se1fversekerheid te bespeur.·
Die taak in Jaar Twee is om selfs
verder te verbeter, ondanks 'n miniskule begroting. Daar gaan gepoog
word om beter en meer in-diepte artikels, ondersoeke en ontledings te
plaas.
Pit is noodsaaklik dat Vrye
Weekblad die nuwe politi eke klimaat
korrek lees, daarby aanpas en selfs
nog 'ngroterrol speel in die nasionale
politieke debat.
Die planne is ook om 'n rneer
volledige koerant daar te stel byvoorbeeld meer en beter sport, meer
en beter internasionale en Afrika,ZUniS. en groter klem op omgewingsake.
Bowenal gaan die nuwe Vrye
Weekblad wat in Februarie volgende
jaar gaan verskyn, heelwat meer
toeganklik wees vir lesers. Op die
oomblik is die lesers 'n uitgesoekte
klompie mense - die oorgrote meerderheid het een of meer universiteitsgrade. Die lesersgroep gaan
heelwat uitgebrei word.
VryeWeekblad bet 'nemstige rekort
aan swart joernaliste, wat volgende
jaar reggestel gaan word wanneer 'n
groep swart aspirant-joemaliste
indiensopleiding gegee gaan word.
Ook opvallend - veral vir ODS
bankbestuurder- is dat Vrye Weekblad
die laaste paar maande adverteerders
begin krybet. Dinge lyk self'sheelwat
beter vir die eerste maande van volgendejaar.
Een van die opwindendste verwikkelinge was die eerste van 'n ge-\'.\'
reelde reeks spesiale bylaes wat van
nouafsaammetVryeWeekbladgaan
verskyn: VWB, of Vrye Weekblad
Boeke/Books,het die markheeltemal
oorrompel, en die volgende uitgawe
beloweom selfsnog beter te wees. En
binnekort kom VWF (Vrye Weekblad
Finansieelj.en VWE(Vrye Weekb~~d
Ekologie/Ecology).
'
Vrye Weekblad se toekorns lyk
. opwindend en belowend.
En hopelik gaan 1990 nie by
Breestraat 153 so 'n lang jaar wees
soos 1989 nie.
o
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Aansteeklike perestroika
kryOos-Duitsland beet
Sophie Shihab
MOSKOU - Mikhael Gorbatsjof se
perestroika is aansteeklik, So lyk
dit as 'nmens na die Oos-Duitse
staatshoof, Egon Krenz, na sy'
ontmoeting die weekmetdie Sowjetpresidentluister. Oos-Duitsland gaan
ook nou voordeel uit die "nuwe
denke" put, was syreaksie aan persmense.
Krenz, wat vir 'n 24 UUT. lange
besoek in Moskou was, het benadruk dat die voorgenome veranderings nie die afbreek van die Berlynse muur of die vereniging van
die twee Duitslande insluit nie,
Sy besoek het plaasgevind na 'n
maandvan straatonluste en 'n massauittog van jongmense van OosDuitsland. Verlede week se opheffing van reisbeperkings - wat op 3
Oktober ingestel is om die eksodus
via Tsjeggo-Slowakyete keer - het
'n nuwe golf van verlaters na die
Weste veroorsaak..
Nadrieuurlange samesprekings
met Gorbatsjof, het Krenz by die
nuuskonferensie gese dat hy heeltemal saamstem met die Sowjetleieren <fat Sowjet-hervonnings OosDuitsland sal beinvloed.
"Die toek~s van perestroika
sal die toekoms van die sosialisme
wereldwyd bepaal,"
se hy.. .
:.:
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DIE SUID-AFRIKAANSE
RAAD VAN KERKE

Namens die Suid-Afrikaanse Raad van
Kerke wi! ek julie (Vrye Weekblad)
gelukwens met jUlie eerste verjaardag.
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Die drukvir spoedige hervorming
is besig om toe te neem in OosDuitsland. 'n Halfmiljoen mensehet
Dinsdagin die stratevan sewestede
betoog.
*Charles Baab berig uit Berlyn
<fat Oos-Duitse televisie en dieamptelike media 'n grondliggende veran~
dering ondergaan het in die twee
kort weke sedert die hardekwas
Honecker gegroet en Krenz oorgeneemhet.
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"volwasse" word en dat "Kommunistiese Partyealleenverantwoordelikheid dra vir ontwikkelings"in
hullande.
Waamemers beskou sy opmerkings oor unifikasie van die Duitslande as 'n duidelikepoging om die
Sowjet-Unie gerus te stet "Daar is
niks omte herenig nie,omdatsosialisme en kapitalisme nognooit saamgeleef het in Duitsland nie," se hy.
"Die stabiliteit van Europais belangriker,' se Krenz.Die tweestate
behoort in elk geval aan twee
. teenoorgestelde alliansies, voer hy
aan. Skertsend het hy die woorde
van die Franse filosoof Francois
Mauriacaangehaal: "Ekhouso baie
van Duitsland dat ek bly is daar is
twee van hulle,"

.Oos-Dultse betogers swaai 'n banler wat lees "Nuwe Forum, Nuwe Hoop" In die strate van Leipzig In
• "Ons hoop die ondervinding sal
pro-demokrasie betogings.Meer as 300 000 Oos-Dultsers het Maandag aan die betoglng vir .
ons help met ons taak," se hy met
politleke hervormlngs deelgeneem. .
verdere verwysingna perestroika.
)1
. Hy het hulde aan die SowjetHy het beklemtoondat die party
Duitsland ingelei, se hy.
die bittereinder Erich Honecker as
Uniese nuwedenkegebringen gese
sterk ten gunste van hervormings
partyleier vervang het.
Maar Krenz het vasgeskop oor
dat dit die hele wereld "aan die
is, maar wounie besonderhede gee
dierol van die Kommunistiese Party.
. Krenz se hy het Gorbatsjof inbeweeggesithet".Hy enGorbatsjof .
nie
omdat die Sentrale Komitee
gelig oor die gebeurevan 18 OktoHulle gaan 'nleidende rol bly speel,
het ooreengekom om ideologie en
van volgende Woensdag tot Vrysehy. Opdievraag ofopposisieparber toe sy Sentrale Komiteebesluit
intemasionale betrekkinge te skei.
dag vergader. .
tye in Oos-Duitsland gewettig gaan
het dat hy die nuwe Oos-Duitse
Die nuwe Oos-Duitse leier het
Hy het ontken dat die stukrag
staatshoof
moet
word.
word,
het
hy
gese
dat
pluralisme
iri
Dinsdagaandhier aangekom vir sy
van
Gorbatsjofafkomstig is en gese
elk
geval
in
die
Oos-Duitse
grondDie vergadering het 'n keerpunt
eersterondtesamesprekings met die
dat hyself en die Party in sy land
wet vasgele is.
. beteken en 'n vemuwing in OosSowjet-Ieier sederthy verlede maand
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Onder redaksie van
Charles Leonard

. Julie het mondig geword in 'n tyd waarin
die regering inligting deur wette beheer,
waarin dapper koerante aangeval,
opgeskort en verbied is, en waarin baie
. joernaliste ingeperk en stil gemaak is. Oit
alles net omdat hulle hul fundmentele reg
tot vryheid van uitdrukking gebruik het.

1
~

Ons wens jUlie geluk dat julie getrou gebly
het aan julie roeping om die waarheid te
ontbloot.
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Die uwe
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Frank Chikane (Eerw. Dr.)
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Versigtigejoemaliste isnou bereid
om kommentaartussen die nuusberigte in te glip en daarop aanspraak
te maakdat hulledie:waarheid vertel.'
In die Honecker-era het televisienuus bestaanuitnuuslesers watverslaevandie arnptelikemmsagentskap,
ADN,in 'n toonlose stem voorgelees
het.
Die glasnosthetook uitgebreina
die pers wat Oos-Duitsland diejong.ste in 'n reeks van hervormde OosBloklande maak. - AFP

Amerikaners oorkom die
Challenger-ramp en reik
weer na die sterre
WASHINGTON - Vier jaar na die
'skok van die Challenger-ramp, gaan
die Amerikaanse ruimteprogramweer
die tempo wat hy voor die ongeluk
gehad het, hervat.
Nege lanserings wo~d vir 1990
beplan, se die National Aeronautics
and Space Administration (Nasa).
Die dag nadat die Atlantis-pendeltuig op 23 Oktober teruggekeer
het aarde toe, is nog een, Discovery, '
na die lanseerbasis 39-B by Kaap
Canaveral in Florida, vervoer. Daar
gaan die pendeltuig vir sy beplande
vertrek op 19 November voorberei
word.
Discovery se sending - sy 32e
ruimtevlug - geskied onder groot
. geheimhouding, maar dit kan dalk 'n
nuwernilitere waamemingsatelliet in
'n wentelbaan werp, se kenners.
Drie dae na die lansering is dit die
Columbia-pendeltuig se beurt om sy
neusby die monteergebou uit testeek
en sy plek op die lanseerterrein in te

neem.
Sy sending, beplan vir 19 Desember, het twee belangrike doelwitte: .
om 'n kommunikasiesatelliet in 'n
wentelbaan te plaas en om die Long
Duration ExposureFacility (LDEF)satelliet, watdreig om op die aardete
val, te herwin.
Die-LDEF. wat jare gelede gelanseer is, was veronderstel om die
uitwerking van langdurige ruimtereise op 'n ruimtetuig te bestudeer.
Die studies kan lig werp op die
bruikbaarheid en strategiese verdedigingsinisiatief van wentelende
ruimtetuie wat vir lang tydperke
ontplooi word, se analiste, .
Die LDEF was veronderstel om
nog 'n paar maande in 'n wentelbaan
te bly, maar ontwrigtings wat deur
uitbarstingsop die son veroorsaak is,
het gesorg dat.dit vinniger hoogte
verloor het as wat verwag is.
Optimismehet blykbaar saammet
Atlantis na Nasa teruggekeer. Die

J
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mense in beheer van die ruimteagentskap glo nou dat hulle eindelik
herstel het na die Challenger-katastrofe van Januarie 1986.
Lanserings word nou vermeerder
ondanks skerper beheermaatreels,
Hoewel meer veranderings op die
nippertjie en groter onsekerheid aan
die orde van die dag is; het die ses
lanserings sedert Challenger glad
verloop.
. 'n Nuwemiliteresending word vir
1 Februarie in die vooruitsig gestel,
en op 26 Maart word die Hubble- '
teleskoop die ruimte in ge;tuur.
Verweg van die aarde seatmosferiese steuringe behoort die teleskoop
tot aan die einde van die heelal te kan
kyk, glo die Amerlkaners.
Nog sewesendings wordvir tussen
26 Maarten dieeindevan 1990 beplan.
Nasa het benadrukdat die datumsnie
amptelik is nie, hulle het uit on- ,
dervinding geleerdat pendeltuiehulle
nie aan kalenders steur nie, - AFP
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MENINGS
WIE was die eerste Transvaler?
Hoe bleek ons siening van die
geskiedenis is, sal duidelik blyk
as jy mense begin vra wie die
eerste nedersetters uit die Suide
in die Transvaal was.
Met groot vertoon sal die
geskiedenis van die Groot Trek
bygehaal word. Tensy iemand
daarna gaan soek, sal die
vestiging van Coenraad (de)
Buys onbekend en versweebly,
soos wat die pionierswerk van
alle "nie-blankes'' verswyg word.
Trewhella Cameron se "Nuwe
geskiedenis van Suid-Afrika in
woord en beeld" maak van hulle
geen melding nie; Davenport se
"South Africa A Modem.
History" het 'n enkele inskrywing, beperk tot die tyd van die
Slagtersnek-rebellie en die sen- ,
dingera van Philip en Vander
Kemp.
Eietydse geskiedenis word .
Coenraad Buys se afstammelinge
weI: "Die eerste nie-blanke
peleton van Soutpansberg, die .
'Buysdorp-peleton', het Saterdag
na afloop van 'n weeklange
indiensstellings-kamp uitpasseer."
"Van die kleurlinge wat die
kamp bygewoon het, het tot en .
met Saterdag nog nooit 'n
vuurwapen hanteer nie. Tydens
die kamp is daar hoofsaaklik op
die agterstand van die mense
gekonsentreer."
Kleurlinge, onkunde en agterstand, en die 0 so gewillige hand
wat uitgesteek word om die minderbevoorregtes te help!

Dis donker, donker middernag
Nader kom die Zoeloemag
Dis nie ein tlik wat ek wil ~ nle,
So vergeet dlt. Maar die en
andere volksversies maal deur
mykop.
Lykmyvirelkevreesisdaar
In -vers, En ons stoere
volksdigters het nie op hulle
laat wag om hul eie neurose in
woord te verbeeld nle. Nou
wonder ek net, blaas die vrees
die vers aan of die vers die
vrees?
Dit maak seker nie saak nle,
Die feitis die vrees het lyfgekry
en tussen ons kom woon.
Onder dieselfde Yolksdigters
gaan soek ek vir woorde van
vrede en versoening, van vrede
maak met die boorling en Afrika - vir die uitreik van 'n hand
of selfs net 'n klein gebaar. Maar
my soeke is onvrugbaar.
Weer strompel my brein oor
nog 'n hersenskim uitroy kleintyd:
Bleek blink die seile ver teen
die hang, swart kom die kaffers
met driftige drang, Iewensomhoog rys gebed en gesang, spring
in 0 so bang.
Reel 'n begrafnis vir die en
. andere verwaande woorde, wll
ek s~. Maar dan Is ek bang dat
daar 'n knoetserige monument
of falliese gedenknaald daarvoor opgerig gaan word.
DieAfrikaner neuk mos altyd
om al sy vrese In 'n monument
op te stapel. Pienk lIberale Is
die Afrikaner nie 'n hakskeen
agter nie.
So vergun my om die
volksvrese/verse op die brandstapel tegool sodatselfs die as
tot nlet verbrand, Want aan
Afrikanervrese en blanke angs
het ek nou 'n oordosls,
Ek kan ook nle sentlmenteel '
daaroor wees nie. Ek vind geen
tere erfgoed In die vernietigende
angs wat die wit Afrikaan vir'
, homself hler In Afrika omdte
hals gehang het nie.
Dis 'n aweregse projeksie,
diebangwees vir 'n velkleur- of
gaan dlt maar oor dlt wat by
met die 'hnlp van sy velkleur

Maar nog lank voordat die
eerste wit setlaars die
Transvaaise vlaktes begin
oorsteek, bly Coenraad Buys se
mense reeds aan die voet van die
Soutpansberg. Wanneer Louis
Trichardt die geweste begin deurreis, maak hy kennis met die gemeenskap wat sowat 70 km wes
van die huidigeLouis Trichardt
gevestig was.
Trotse mense, maar moeilik
, ook, leer jy uit Trichardt se
boeiende dagboek. Maar sonder
enige agterstand, en wel ter tale
as dit by vuurwapens kom.
Daar is nie baie sogenaamde
kleurlingfamilies wat daarop
aanspraak kan maak dathulle
gedurende die Tweede
Vryheidsoorlog deur die Engelse
gei'ntemeer was nie, maar die eer
kom die Buyse wel toe. Want
liefde vir vryheid en ge-

.
'

Die eerste
Transvalers
segroot
vernedering
regtigheid, en Iekker dwarskoppigheid, was van toentertyd af
deel ook van die Buysbloed. Ons
mense, weet jy sommer.
As dit by minagting vir die
Engelse gekom het, kon min
Boere hulle dit nadoen. G'n
wonder dat Oom Paul Kruger
hulle so hoog aangeslaan het en
dathulle volledig burgers van die
.ou Zuid-Afrikaansche Republiek

.

wasnie.
CWat mens laat wonder:
watter plekkie word deur die
Boerestaters en die A WB aan
die mense van Buysdorp
toegese? Of is die nedersetting
en sy omliggende grondgebied
, van bykans .13 000 hektaar die
skoolvoorbeeld van wat hulle so
graag 'n "kleurlingtuisland"
noem?)

.

Coenraad (soms: Coenrad) .
Buys het die woeste en die
ongetemde hartland van SuidAfrika met geweer in die hand
, platgetrek, orals nuwe alliansies
aangegaan en nuwe vyande
gemaak, die droom van Lourenco
Marques blykbaar soos 'n vlam in
die hart
Sy mense was volwaardige
burgers, geken en geeer, gereed
om die wapen op te neem as hulle
vryheid en aansien bedreig sou
word.
Vandag bly sy nasate nog op
die erwe van hul vaders, maar
reeds baie jare lank behorende tot
daardie verskriklike ding: nieblankest
.
Die vemedering het ook in
ander opsigte deurgesuur: die . ""
jonger geslag praat 'n taal van
ander lojaliteite, en al hoe minder
van hulle sien kans om daar te
bly.
Nogtans is dit 'n besondere ervaring om deur Buysdorp te ry
met sy netjiese opset en 'n
stukkie lewende geskiedenis, en
om in Louis Trichardt se strate
skielik in 'n lekker nie-wit
Afrikaans vas te loop..
Hoe deel van ons moet hulle
nie wees nie, en hoe apart en
minder is hulle nie gemaak nie.
Ennou nog die laaste stuk
vemedering: die eerste
Transvaler se afstammelinge, die
kinders van mense wat saam met
die Boere geveg het en saam gely
het, word nou die "eerste nie- ,
blanke peleton" van Soutpansberg.

.

.

'.

Vir.. clkcvrees 'nvers
(met verwytaan AG Visser, Totius en
ander skcppers van hersenskimme)

Elsabe Wessels

versamel het. Maar miskien tog
nie so aweregs nie. Want projekteer die mens in elke geval
maar nie op sy buurman dit wat
by onbewustelik in homself
verafsku nle, Jungiane noem dit
die mens se skaduwee,
Carl Gustav Jung het veel oor
die skaduwee te ~ gehad wat met
groot sinvolbeid op die tel' plaatse wit/swart psigose toegepas kan
word.
Ek wll nie esoteries raak oor
lets, so werkllk en tasbaar soos
wit Suid-Afrlkaners se vrese vir'
swart mense nie. Maar ek dink
Jung se siening van die skaduwee
as "die beeld van die mens wat
tussen hom en die Jig staan" Iaat
klokkies van berkenning lui.
Dit Is die projeksie en geveg
met die ele donker kant wat Hitler
die Jode laat vervolg het, Dieselfde stryd is aanwesig in rassisme en etnlese vooroordele. .
Terwyl daar in die splinters
van minderheidsvrese rondgekrap ,
word, sit die balk van skuld, wat
ruimtes vir vrees skep, in die
volksoog vas.
Wat het wltvellige~in Afrika

gedoen wat hul so bevrees laat
vir hul swart medemens? Dit laat
'n mens dink!
Wat Is die aard van die vrees?
Die werklikheid I~ vir my In die
ware geskiedenis van die ontdekkingsreise, die kolonialisme, die'
imperiallsme en die filantrople kort begrippe vir uitbulting en
onderdrukking. Selfs die Christendom is met selfverryklng voor
oe Swart Afrika ingedra.
In. die Chrlstellk-Nasionaleweergawe van die geskledenls van
die witman aan die suidpunt van
Afrika word die kragvertooo met
smaak oorvertel.

Kafferoorloi!,Vegkop en Bloedrivier bied passievolle verhale van
oorlewing.
In skool en kerk Is die meerderwaardigheid van velkleur aan
die hand van vers en teks Ingeskerp.
Dank die Vader, God was altyd aan ons kant,
Die reel was deel van die oorlewingsretreln wat saam met Republiekdagvierlnge, Dingaansdag
en kadette uit die feesmandjie
gepak is.
Dis jammer wit Suid-Afrikaners hethuiself so verknog aan
hul eie angs. Driebonderd jaar
van vervreemding het sy merk
gelaat.
Vandag word die proses
voortgesit, terwyl daar tog probeer
word om dekades se disinformasie
, oor die Rooi Gevaar en die Totale
Aanslag ongedaan te probeer
, maak.
Selfs die Naslonaal-gesinde
koerante dra feitellke berigge, wing oor die vrylating van die
ANC-Ielers enhaal hulle volledig ,
aan. Maar so 'n stap kan 'n meos
seker eers na 'n algemene ver-

Hoe graag sou ek wousien dat
meer as net 'n handvol wit!
pienkvelliges hul opwagting by
Sondag se saamtrek by Soccer
City gemaak het. Dit was werklik 'n
ollvergeetlike gebeurtenis.

klesing oorweeg.
Vergete vir hulle is die voorblaaie vol bangmaakStories oor
die ANC en die bree demokratiese beweging wat op taktiese
wyse'n corwlnntng by die stembus bewimpel hetl
Maar die. bedwelmlng van
die opium van vrees word nie
oornag ofblnne weke ongedaan
. gemaak nie. Die man In die
straat beskik nie oor die ratsheid van strateglese manipuIering soos die media nle.
Daarvan getuig die talle Boere
, Don Qulchotte wat nog wanhopig vasklou aan Boere
Republieke, algehele afsonderlikhied en wit baasskap.
Hulle sou seer sekerlik kon '
vra ofhulle nou alles wat hulle
op skool en In die kerk geleer
het, moet bevraagteken. Die
dinge oorwit uit"erkorenheid
en die heidense aard van die
swartman is tog op grond van
die Bybelse gel60fverkondig.
Die aanvoerders van die vrese
behoort hulself op die skouer
te klop - hul welslae is dawerend.
Hoe graag sou ek wou sien
dat meer as net 'n handvol.
wit/pienkvelliges hul opwagting by Sondag se saamtrek
by Soccer City gemaak heL
Dit was werklik '0 onvergeetlike gebeurtenis.
Nog nooit in die land se
geskiedenis het so baie mense
bymekaar gekom om 'n polltieke stelling te maak nie.
Vergeet vir 'n oom blik van
Ingeburgerde vrese en vooroordele.
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Nuwe politiek
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Sondag se ANC-saamtrek het 'n nuwe era in ons
politiek ingelui wat enige Suid-Afrikaner optimisties
oor die toekomsmoet laat voel.
, Die drie woorde wat die meeste tydens die reusesaamtrek gehoor is, is "dissipline", "versoening" en

{

"vrede",

'.. . .

Dosyne openbare vergaderinge is die laaste paar
jaar deur die regering verbied met die verskoning dat
'
dit die openbarevrede kan bedreig.
As daar op 'n suiwer ANC-vergadering van sowat
80000 mensenie 'n enkelevoorvalwasnie, dan begin
'n mens besef dat die verskoningssuiwer gedraai het
rondom die onderdrukking van politiekewilsuiting.
Suid-Afrika kan homself gelukkig ag dat hy die
.kaliber politiekeleiers het wat na "n kwarteeu in die
tronk sonder bitterheid vrede nastreef en nasionale
versoening en 'n oop demokrasiehoog op hul agenda
plaas.
Dit is heel moontlik, selfs waarskynlik, dat
geskiedskrywers eendagna die huidige kader leiers van
die ANC en die bree demokratiese beweging as die
gematigdes van die tydvak sal verwys.
Wat kan meer gematig wees as om 'n nie-rassige
veelparty-demokrasie met 'n handves van basiese
menseregte en 'n gemengde ekonomie te bepleit?
Maar eenswaeltjiemaak nog nie 'n somer nie.
Ons kan net hoop en bid dat die FW de Klerkregering opsy huidige koers van pragmatisme sal bly
sodatdie nuwepolitiekvan onderhandeling en versoening behoorlikvatplekkan kry en kanuitloop op ware
onderhandeling.

ODS

verjaar

• Dit is vandagVrye Weekblad se eersteverjaardag.
,
Min mensehet ons 'n kans gegunom langer as ses
.maande aan die gang te bly. Vandagstaan VryeWeekbladsterkeras ooittevore.
Om die waarheidte se, ons wil nou eersbegin koerant
ui~ee.
'
Vir ons oorlewing en sukses en groei onder uiters
moeilikeomstandighedernoet onsaanons lesers enons
adverteerders baie dankiese.
Van ons kant af kanons net se; Kom loop saam met
, onsverder.Onssaak isregen onstoekomsis blink. Ons
kannet beJ~~n groterword.

So se hulle

1

l
J

• • •

"As enigeen se die ANC wil die Afrikaanse taal of
enige ander taal verbied of vernietig, vertel hy 'n
blatante leuen."- AhmedKathradaverlede Sondag by
Soccer City buite Joharmesburg.
"Ek voel ontroerd en ook diep hartseer. Dit is 20
jaargelede geskryf en nog steeds hetditnie 'n we:rklikheid
gewordnie."- AntjieKrogin reaksieop haar gedig wat
deur Kathradaaangehaalis. In diegedigpraat sy van 'n
land "Waarswart en withand aanhand/vredeen liefde
kan bring/in my mooi land."
"••• " • OliverTambo,presidentvandie ANC, in sy
groeteboodskap aan die skare by Soccer City verlede
Sondag. (Tambomag nie aangehaalword nie).
"Die staat was so hoflik omsy verslag twee sekondes voor die tyd aan ons te gee." - Adv David Soggot,
SC, wat vir die verdediging optree in die Broederstroom-verhoor. Dieverdediging hCt sosiologiese verslae
van sy getuiessewe dae voordat hulle getuig het, aan
die staat gegee.
"Jy sal nooit die paalhaal by die ouens nie. Ek ken
vrouesoosjy. Jy is so mooi maar so simpel." - Zsa Zsa
Gaboraan mede-aktrise Madonna Christian.
"Ai, Madala. Julle is klaar laat. Jy het mos in die
bepalingsgelees - geen opruiende toesprake nie." - 'n
Polisie-offisier aanJonathanMakhada,bestuurslid van
dieNorthern Transvaal People's Congress, wat 'n toespraak
wou hou voor 'n optogna die Uniegebou om teen die
tuislandbeleid te protesteer.
,
"~e Swartman sebenadering tot eiendom ontmoedig
ambisieenondememingsgees, wantander is veronderstel om in die suksesvolle persoon se welslae te deel."
'.,. - Prof Dawie Smit,opvoedkunde-dosent aan die Randse
AfrikaanseUniversiteit, in "Tradisionele ideologiee en
eietydse opvoedingsfilosoflee", RAU 1989.
'
"Nations that have endured patiently and almost
unconsciously themostoverwhelming oppressionoften
burst into rebellion against the yoke the moment it
begins to growlighter."- Alexis de Tocqueville, "The
.Old Regimeand the French Revolution", 1876.

Greg Jacobs, Steve Mallett, C Ester·
huizen, Teresa Dirsuweit, Come
Scholtz en Louise Croucamp skryf:

----------1_--------Vrye Weekblad plaas aile briewe wat nie die wet

"Vurige", openbare "belangstelling" is nie
oortree of lasterlik is nie, mits die korrespondent '
genoeg nie...
Die EkologieParty is liggroen, bleek en
se naam en volledige adres bygevoeg word as 'n
kan dieomgewing in 'n toekomstige Suidskuilnaam
gebruik word. Die redakteur behou die
Afrika op die ashoop laat beland. Die politiek kan die oningeligtes op 'n dwaalspoor
reg voor om briewe te verkort. Skryf aan: Die
bring.
Redakteur, Vrye Weekblad, Posbus 42637,
Deur op die daaglikselewe te fokus,wat
Schumacherdie"klein dingetjies"noem, en
'
Fordsburg 2033.
deurdiebiosfeerin sosialeterme aantebied,
kan omgewingsbewustheid 'n integraledeel ,
van die nuwe demokratiese politiek vorni.
Dit is tog die mens se verhouding met die
omgewing wat aanleiding gee tot biosfe, riese probleme.
Die groenbewussyn strek verder as om
net'n boomof'nhaas tebewaar,maarweltot
die wysewaarop ons ons daaglikselewelei.
In Europa is feministiese en vredesorganisasies die kampvegters van die groenmerkend van 'nmenigtesoortgelykeskandeOns twyfelof ons die party sal uitvra oor
bewussyn. 'n Verskynsel van die bewussyn
like gebeurtenissedwarsoor ons land.Dit is
kwessies
rakende
kernkrag,
parlernentere
isdievormingvanverskeiepolitieke partye.
'n sprekende bewys van die roekelose wyse
deelname, militarisasie, seksisme of enige
Nie dat die partye sonder probleme is nie,
waarop die "demokrasie" die nek omgedraai
van die kwelpuntewat 'n party veronderstel
Grassroots-demokrasie, waarvanwitSuidword.
is om aan te spreek.
Afrikanersnieveel weetnie, moet die sameEk verwys ook na die onvoltooidepaaie
bindende faktorweeswaarop enige sosiale
en brUe in die Moederstad waarvoor 'n gewese
verandering kanplaasvind. Sonder om die
stadsingenieur 'n medalje in Londen gaan
Smeerpoglng
oe na Europa te keer, moet enige redelike
haal het terwyldie Kapenaarsnog steedsvir
,persoon erken dat omgewingsorganisasies,
'
die gelag betaal.
polities of nie, burgerlike deelname moot
HJ Schutte van Stellenbosch skryf:
In
die
jongsteuitgawe
vandie
"Nuusbrief'
insluit;watverbandhoumet 'ndeelnemende
In Dawiese antwoord op Jannie Momberg
van die Strand se stadsraad oor "munisipale
demokrasie of grassroots-organisasie. Omgese brief in Die Burger van 4 Oktober se hy
en
plaaslike bedrywighede gedurende die
wingsbewustheid op grassroots-vlakbehels
mnr Dommisse,redakteur van die Burger,
afgelope jaar geeendig 30 Junie 1989"versosiale kritiekenorganisering van diemense.
woondieberaadslagingmetdieANCbymet
skyn onder meer die skokkende nuus dat
Dit is meer as net liberale idees en eendie oog op rapporteringen ter wille van die
voorsiening vir R3 miljoen in die begroting
voudige besorgdheid oordieomgewing. Groen
verkryging van inligting, ,
vir 'n gemeenskapsaal en kantooruitbreipolitiek beteken die ontstaan van 'n nuwe
Was die verkrygingen uitruiling van indings gemaak is. Dit is geheel en al teenpolitiek. Deur net aan 'n siek stelsel te peuligting nie ookmaardie doelvan mense wat
strydig met die indruk wat oorspronklik
ter, is nie genoeg me. In 'n nuwe politiek is
vorigesamesprekings bygewoonhet nie? Is
geskep is dat dieontwikkelaars(virregte op
besorgdheid vir die omgewing die voordit nie nog belangriker dat politici, soos
die "meent" tussen die munisipale kantore
waarde, waar mense bo oorbodige regsel ' Wynand Malan, hulle vergewis van ANCen die poskantoor) as 'n quid pro quo 'n gelinksepolitiek uitstyg en pragmaties in hul
standpunte as vir verslaggewers van koemeenskapsaal
en kantooruitbreidings sou
lewensen op 'npolitiekevlak 'n lewensvatrante nie? Of het Wynand Malan gaan "onvoorsien. Hieroor en oor 'n menigte ander
bare altematief voorstaan.
derhandel" soos destyds beweer is?
projekte, soos die paviljoen, die gholfbaan,
'Ek dink dat die gebruik van die woord
, Diekerninhoudvanpolitiekmoetaangedieverbnxling vanBroadweg en andec bestaan
"onderhandel" destyds 'n berekende en
spreek en die basis van die kontemporere
'n klomp onbeantwoordevrae.
,doelbewuste smeerpoging was. Selfs die
politiek bevraagteken word. Daar bestaan
Op die belastingbetalers se verslagverarme Matiestudente het destyds gaan "ongeen twyfel nie dat omgewingsbewustheid
gadering word nie vrae toegelaat nie. Op
derhandel" - vraliewernie wiehulleverteenoor belangrike kwessies handel wat hele
skriftelike navrae word eers na twee of drie
woordig het in die onderhandelingenie!
gemeenskappe oor 'nbree spektrum van die
maandegeantwoord dat inligting alleen
Ek verwelkom mnr Dommisse se bysamelewingkanmobiliseer.Al diemense in
woning van die besprekings. Dit kan slegs
bekombaar is as 'n navorsingsfooi betaal
die land moet dus deelneem.
word.
verligtend inwerk, wat sy koerant miskien
Die Suid-Afrikaanse Ekologie Party is
ten goede mag kom. Trouens, ek sien
Terwyl die Stadsraadop 'n onverskrokke
naief in sy benaderingtot die deelname aan
reikhalsend uit na sy rapportering van die
wyse die inwonersverpand,het die raad nie
'nmoreel oppervlakkig,simplistieseen aanbyeenkoms.Maargun andermensewatjulle
die verbeelding om andervanselfsprekende
stootlike parlementere stelsel in Suid-Afvir julle self opeis.
bronne van inkomstena te speur nie.
rika. Die party se aanspraak op "veelrassigheid" is lagwekkend. Dit bespot die
Die werklike redes vir die wantoestande
demokrasie. AIsoudiemensewatniestemgeop plaaslike regeringsvlak en die moontlike
Demokrasie?
regtig is nie by die party aansluit (en Slater
oplossings daarvoor, verg emstige aandag
moedig hulle aan), hoekanhullehulle stemme
indien ons nie verderdie demokrasiedienek
WJ Lubbe van die Strand skryf:
uitbring?
wil omdraai nie,
Die trauma in Bloemfontein oor die soge, Op die oppervlakIykdie EkologieParty
(Briefverkort - Red)
naamde"glaskas" wat die "stadsvaders" teen
vir ons na nog 'n eksklusiewe ondememing
die wensevandie "mense"gaanbou,is ken- 'n apolitiesepolitieke party.
Vervolg op bladsy 22

,Groenbewllssyn strek verder
as 'n haas of 'n boom- '
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As Simon van der Stel in die
Huis van Verteenwoordigers
hoort, hoort Andries-hulle
regtig indieVolksraad?
'DIT vat toe 'n kommunis met die van
Kathrada om vir die Boere die ware
geskiedenis van die ou volksplanter
Simon van der Stel te vertel, Einste
hy na wie 'n bekende (witterige)universiteitsdorp vernoem is.
By laas Sondag se ANC-stryddag
(het julle gedinknet Boere kanstryddae
hou?) vertel Ahmed Kathrada dat
oubaas Simon toe nooit wit was nie.
As hy en sy ouers vandag nog gelewe
bet, se Kathy,sou sy pain die Vo1ksraad
moes sit, sy rna in die Raad van
Afgevaardigdes en hyself in die Huis
van Verteenwoordigers.
Nouja. Laathy wat agter die deur "
staan, eerste praat. Bittergal self is
redelik lig van vel, maar hy het 'n
tienderjarige dogter wat nie veilig 'n
koppie tee in Brits se kafee sal kan '
drink na sy 'n dag lank in die son was
nie. Die goed slaan mos so terug, so
elke tweede of derde geslag.
Brolloks se ouma (sy het self so 'n
platterige Khoi-neusie gehad, mag
haar siel in vrede rus) het in die OU dae
altyd gese: Kykna die tandvleise, my
kind As 'n Boer se tandvleise blouerig
is, dan se dit net een ding: 'n voorvader

o

VRYE'; en droewe weekblad! 0
Wye Vreekblad, soos in freak, bedoel
ek!
'
Verjaardagwense spoel oor die
geliefde pampier van die yolk soos 'n
Magnus PI-toespraakoor die rnenigtes.
Die blad vir freaks, die skinderblaadjie
soos 'n Stellenbosse professor ons
'beskryfhet, is mondig. In a manner of
speaking.
Met elke vooruitsig dat hy dalk
nog 'n verjaarsdag mag beleef, iewers
in die toekoms. Vanaand drink die
redaksie diep, aan die font van wysheid
natuurlik; julIe volgende weekblad
mag dalk net deliciously waansinnig ,
wees. Cheers!
Die vroornste onder die vromes
was die afgelope week weer te prettig. Hoe die vent daar kan sit en
pontificate oor die rol en waarde van
vreedsame protes 'en 'die klas van
ongedierte, gaan selfs Moeder se
verstand te howe. En dit na jare en
jare van sambokswaaiende polieste
wat elke protes met geweld laat disintegreer, maak nie saak hoe vreedsaam
dit was nie.
En polieste watkoerantrnannehof
toe sleep omdat hulk vreedsame
woorde van verbode (lees: niebestaande) mense in hul koerante
weergee. En so aan en so aan. Martin
,Luther Vlok, sou mens dink, as jy so
na die vrome woorde luister.
n Voeltjie fluit dat Mister Seepvlok
nie te ingenome was met die gebrek
aan polisie-optrede teen vreedsame
protesteerders op Durban se strand
nie. Hierdie minister lyk so uitplek in
. 'n menseregte-milieu soos 'n tarantula op 'n hopie geklitste eierwit.

Grondboonbesluit
Ons Groot Grondboon worstel in stilte
voort met sy Groot Indaba-idees. Die
toesprakies by een onbenullige
byeenkoms na die ander raak nou 'n
bietjie dun: onderhandeling is die
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het by die slawekwartier 'n draai gaan
loop. (En ouma was juis so trots op
haar pienkerige tandvleise - die neus
het sy verduidelik deur met kleur te
vertel hoe sy as kind voor 'n baldadige
hanslam gevlug het en toe in die
hamermeule vasgeloop het.).
* Kyk gerus rondo En kyk veral na die
tandvleise as die Afrikaner-politici
op TV praat - g elukkig maak: hulle
gewoonlik hulle monde baie groot
oop. En dan sal julIe saamstem: die
wit Volksraad moes eintlik al hier in
die vroee 1700's afgeskafgewees het,
en almal van ons wat Afrikaans praat,
hoorteintlik in die Huis van Verteen,woordigers. (Koes, hier kom Eugene!)

'Ware kleure
Soos ons by Sondag se stryddag gesien het, het die tyd aangebreek dat
almal hul ware kleurewys.
Een man wat dit nou regtigbegin
doen, is The Citizen se eksentrieke
(nie as 'n kompliment bedoel nie)
redakteur, Johnny Johnson.
Dis duidelikdat die man, wie ~e'

koerantmet die Sunday Times meeding om die beste scoops oor die AWB,
diep ongelukkig is met wat die
Nasionale Party-regering nou besig
is om te doen.
Soos in Donderdag se hoofartikel
waarin hy onder meer se: "Some
Ministers seem to condone anythiiig
that is done by the ANC and its supporters."
En in sy belaglike rubriek, Height
Street Diary, probeer die man rympies maak: 0 Pretoriastroika
o Pretoriastroika
We loved it best when you clamped
down on alles.
* Laat onsrooit vergeet wie die geestelike vader van die koerant was wat in
sonde gebore is nie: wyle Connie
Mulder. (En terloops, kopiereg vir
"pretoriastroika" berus by Brolloks.)

Hier kom 'n ding
Vergader in jul menigte, 0 julle wat
hou van sports. Die Mrikaanse
Skrywersgilde se beraad op 30 No, vember tot 2 Desember buite Johan-

nesburg gaan 'n ding afgee.
Dit gaan oor die rol van die slcrywer
in demokratisering, en op die lys van
sprekers is daar onder andere Beyers
N aude, Andre Brink, Johan Degenaar, Nadine Gordimer, Achmat
Dangor, Andries Oliphant" Chris
Bamard, Wilhelm Liebenberg, Elize
Botha, Ampie Coetzee en, Junaid
Ahmed. Die vermaak? People's Poet
Mzwakhe Mbuli, Johannes Kerkorrel, Koos en die film Dry White Season.
* Beteken dit ons kan begin om die
Skrywersgilde ernstig op te neem?

Arrie nee
Prys vir Logiese Denke van die Week
gaanaanArriedeBeer, voorheen van
Nasionale Pers, toe woordvoerl1ervir
Barend du Plessis ennou professor in '
kommunikasiekunde aan Kovsies.
In 'n artikel in die RAU se knap
, tydskrif Communicare gebruik hy die
bestaan van "alternatiewe"koerante
soos Vrye Weekbladen Weekly Mail
as bewys dat Suid-A~a'n "relatief

vrye pers" het,
.
Dis amper soos om te se die regering duld politieke geweld, wantdaar
bestaan 'n organisasie soos Urnkontho
we Sizwe.
* Koerante soos Vrye Weekblad
bestaan ondanks die regering se benadering, broer, nie danksy nie. Lets
maar elders in die uitgawe van die
voortgesette-vervolging van koerante.

r=::1

::; Brolloks, is onlangs van sy
::; dienste onthef nadat hy 'n berig
oor twee ministers in die rui~j briek geplaas het wat toe deur
die twee here ontken is.
Brolloks het hom egter na
die Nywerheidshofgewend, wat
gelas het dat hy onmiddellik in
sy posisie hers tel moet word.
:lj
Brolloks se argument, wat
t deurdiehofaanvaaris,wasdat
die rubriek in elk geval net 'n
} "klomp skinder" is en dat 'die
respondent geen bewyse kon
aanvoer waar bepaal is dat
r brokkies in die rubriek
/ noodwendig heeltemal waar
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gestorwe protesoptogte wat nou soos
fenikse herrys.vind ons ook 'n nuwe
volkslied. Nee, nie daai een wat die
bediendes so pragtig neurie in die
volkskombuis nie; Egbertus praat van
die een: "Komt burgers.Iaatde vlaggen
wapperen, ons lijden is voorbij!"
VIae van alle kleure en geure word
lustig en dalk selfs listig rondgeswaai,
en dit lyk tog so vrolik. Maar nou is
Minder sal nie genoeg wees nie.
daar biskoppe en ander mans in lang
Trouens, meer sal ook nie genoeg , , rokke watbeswaarmaakdaarteenom
weesnie..
'
in die geselskap van die hamer en
sekel te stap.
•
Sou die simbole te veel am harde
werk herinner? Dis tog so jammer,
seg Meeder, die vlag is dan so kleurvol.
Lyk my mens stap saam met so 'n
Onlangs het hierdie beskeie rubriek
optog om jou nuutgevonde vryheid
gesprankel met gedagtes oor polivan uitdrukking enideologie te benut
tieke moordeop regeringsopponente
en te demonstreer, solank as wat almal
wat nie opgelos word nie. Dis weer
maar net jail ideologie ondersteun,
tyd daarvoor. Eergister was dit ses
Seg Miesies Klaagvoort as die biskoppe
maande sedert David Webster veren ander kaalkoppe dan nie voor of
moor is deur mense wat op hul idenagter ofduskantdie rooi vlag wil stap
tikit darem baie na die stereotipiese
nie,moethullemaarnetregs vanhorn
polisiernan lyk. Blote toeval, natuurlik.
stap. Dan is rooi weer mooi.
Dan was daar Rick Turner wat in
die sewentigerjare doodgeskiet is met .
'n AK47 - en dit was die dae toe net
die antichrls en die veiligheidsmagte
sulke wapens kon bekom. Intussen
het 'n stem as 't ware uit die dode 'n
Geliefdes, as julIe dink die woorde is
, bietjie lig op die gedoente kom werp:
stroef, moet julIe weer dink. Dalk te
'nkerel uitdie dodesel verklaardat hy
subtiel vir julIe. Die rubriekskrywers
lid was van 'n polisie-doodsbende
hou natuurlik al van Maandag af
voordat hy na sy huidige adres ver- , verjaarsdag, hulle is mos die flagship
huis het. Terselfdertyd is daar getuienis
van die bladse vloot. Met Koos Coetzee
onder eed voor die Hooggeregshof
en BJ de Hollander as spyseniers gaan
van sulke doodsbendes wat deur die -, dit half moeilik om vandag 'n sapolisie in die lewe geroepis. Ditmoet
mehangende gedagte saam te flans.
darem frustrerend wees vir 'n speurSo amper soos onse minister van
der wat dalk werklike leidrade vind
verdediging, maar om verskillende
en dan nie met die ondersoek mag
redes haas ek om by te voeg.
vordernie.
Klink 'n glasie uitgevoerde Ka~
Val Robert Smit se moord dalk
TOO-water op die voelvrye blad; louter
ook in die kategorie?
waansin en pers jakkarandatakke. Nee
my duifie, nie nog 'n koeksister nie,
dankie. Vra vir Oswald om dit in die
uiebedding in te spit. Dalk kry ons
weer van daardie soet uitjies. And the
same to you.
Met die uitspattighede van die amper

Vrinde, gaan polish julie
geskiedenis SO 'n bietjie
woord wat ook betekenisloos kan raak
as hy bloot om den woord gebruik
word. Interessanter is die hoge besluit
orn nie die presidensiele magte in te
kortnie.
. Dit lyk vir die gawe Egbertus asof
. die Grondboon, noudathy self daar in
die hoogste gestoeltes sit, tog te geheg geraak het aan die bose magte
wat hy so onlangs nog gekritiseer het
toe die Volksheldnie wou laat los nie.
Maar nou moet julIe nie te verbaas
wees nie, vrinde, julIe moet julIe
geskiedenis so 'n bietjie gaanpolish.
Onlangse geskiedenis boonop: die
dierbare Grondboon was een van die
vurigste bewonderaars van die
ontsaglike magte van die staatshoof
toe die. grondboonwet in "1983·'
aangeneem is. In 'n styl wat tiperend
is van die komende Groot Indaba het
hy waarskuwings dat die magte
ingekort moes word, verwerp. Wys
my die man wat sy eie magte sal
inkort. Wys my die indaba wat nie
daarop gemik is om wit mag te behou
nie. Ons leef inderdaad in sappige
tye.
Moeder is deesdae tog te iesegrimmig. Oit knor soos wafferse Volksheld,
enditneul. Seg sysykraakvandiejig
en politiek. Egbertus het pas 'n lampie
vir haar gaan aansteek, vir die bors
julIe weet, toe daar weer 'n tirade '
losbars. Seg sy, wat word van die
politiek? Mense beywer hulle vir
partisie, ander vir 'n volkstaat, ander
vir indabas, En vir wat? Dis alles
tevergeefs, 'n gejaag na wind. Kan
swartmense dan nie deur diemaskecade
sien dat dit als maar gaan om behoud
van wit mag nie?

En nou kom daar nog die gedagte
uii Europa dat 'n wit Palestina hier
geskep moet word, maar nie om wit
mag nie; nee, juis die teenoorgestelde. '
Want op die manier sal veral die
Afrikaners glo tevrede wees, en sal
die boodskap uitgaan na die anderskleuriges dat wit mag nie 'n duit
saakmaak nie.
'I
Vrinde, Moeder se hallusinasies
slaandieeieropdiekop:ekisbevrees'
die tyd toe die Afrikaner tevrede sou '
wees met sy eie stukkie grond (se so
13 persent van die land) en met mag
net oor. homself, is verby. Power,
corrupts. Absolute power corrupts
absolutely, het Oom Paul gewens hy
het gese.
Onse volksleiers het die heerlikheid
van mag oor dieganse grondgebied,
en volle en uiterste mag oor die lotgevalle van mens, dier en engel geproe.
_
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Blote toeval

Karoo-water

Mooi rooi

Egbert~~lOaagvoort:
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BRIEWE
sjef, die "Repertoirede la Cuisine", dui die sous
ook aan as veral geskik vir tongvis.
Ons hoopons gereeldegaste wat oor die jare
. heen al gevind het dat'Linger Longer se stanBen Filmalter, eienaar van Linger Longer.:
daarde altyd hoog bly en dat ons ook poog om
restaurant skryf: '
altyd iets effens anders voor te sit, nie deur die
Ons is baiejammerdat u restaurantverslaggewer,
berig vervreemsal wordnie. Qns hoop ook dat
Koos Coetzee,nie die aand by Linger Longer
.Koos Coetzee weer eendag die restaurant sal
geniet het nie. Dit is vir ons 'n ongewone onbesoeken selfervaar waarom verskillende panele
dervinding om 'n swakresensie teontvang. Die
van
beoordelaars jaar na jaar weer vir Linger
laaste keer dat ons in die pers kritiekgekry het, .
Longer as eenvan die top-restaurantebekroon.
was toe wyleStephenGrenfell in 1980nie van
ons gebakte aartappelsgehou het nie,
Sedert 1983 wen Linger Longer gereeld
Leer mekaar
toekenningsas die Restaurant van die Jaar, die
jongste was "Hello Johannesburg" se toekenJudith van Huyssteen van Bloemfontein
ningvir diepuiksterestaurant in Johannesburg.
skryf: .
Ons issterkondersteunersvandiebegrip van
kosresensieswat objektieweopbouende kritiek
Ekonderrigtansby 'n swartonderwyskollegeen
het baie diep onder die indruk gekom van die .
lewer. Ons verstaan selfs dat daar desnoods 'n
begeertebydiestudenteom meer van musiek te
subjektiewe toon sal deurskemer in die kornmentaar, maar die resensie het die integriteit
wetete kom.Ekhoor gereelddingesoos: "Mam,
I want to know how to play the piano", "Mam,
van ons restaurantin twyfelgetrek,
I want to know more aboutmusic..."
Ons sou graag sekere puntjies verder inlig
Komende uit 'n gemiddelde Afrikanerhuis,
,omwanindrukke by u lesers te vFrwyder:
Die gemiddeldedienstydperkvan ons swart
was'nklavieren iemandommy teonderrig,iets
personeel in sleutelposte is nege jaar, verskeie
vanselfsprekends. Maarvir 'n groot persentasie
van hulle al meer as 15 jaar, '
vandie swartgemeenskapis dit'n groot voorreg
Remy Martin kos RlO,50 per 50 ml-porsie.
en daar wordgesmag na musiekonderrig.
Die rede waarom'n dubbelsopiegeskinkword,
Daar word wel dikwels beweer dat swartis omdat 25 ml belaglik klein lyk in die groot
mense in elkgeval soveelingeboremusiektalent
het dat musiekonderrignienodig is me. Die een
ballonglase.
.
Daar word geen pomeloskywe by die ca- . wat onderrig gaan kry, het net soveel meer
.lamari bedien nie, slegs suurlemoensegmente,
moontlikhedeom die potensiaal te ontwikkel.
Die woord"mousse"verskyn gladnie in die
Sou dit niewonderlik wees as daar kontak
beskrywing vandie aarbeipannekoekgeregnie.
kan wees tussen swart en wit musiekleiers nie,
Die Newburgsous word weliswaar gewoonen dit' geld veral die kleiner dorpe. Daar moet .
,lik met kreef bedien,maar die/'bybel" van elke
tog in elke plek ten minste een mens wees wat

~Ongewone resensie

November en Desember,
moontlik Januarie ook.
Goedkoop. Bel Philip by
(w) 021·2034270 of.{h)
021-479472

. PERSOONLIK .

"Die Takharevir Vrede sa
die tyd is ryp
Die 8leskoppeteen Apart: .
. heid sa wettE! is ook nie
meer wat dilwas oie
•Just briogme2-lipsfrom
Amsterdam"

WOONPLEK

/

Dieosplig Adviesdieos.
Vir gratisen ooafhaoklike
advies op eoige oavrae
oar diensplig.Skakel
Durban (031) 301 5663
Richard (w),
Pragtige ruim huis om te : Pietermaritzburg (0331)
deel met derde persoon.
944079 Mark(h),
15 km van Sandtoo eo
Kaapstad (021)6891194
oaby Randburg. Swem· :(5.30 nm tot 7.30 om),
bad en teooisbaan. Die
Graharnstad (0481) 26067
mooiste uitsig.Skakel
Rudi (h),
(011) 484 1003 oa-ure
Oos-Loodeo . (0431)
27713,
Port Elizabeth (041) 56

DIENSTE

Beoodig:Goedkoop
vakaosieverblyf inofoaby
Kaapstad gedureode
Kersvakaosie (eeo week
tottien dae). Bel Gwynoe
(011) 836 2151

KersfeeskantoQrpartytjie
met '0 yerski!
ODs sal a1les reel- busvervoer oa 'n lieflike landelikekroeg met faotaStiese
Observatory, Kaapstad: . kos, drank, musiek eo
pryse. Bel Markham(011)
Leefbare murasie met
794-1792
nuwe .dak te' huur vir

die leiding kan neem om musici op te spoor wat
bereid is om buite die grense van sy eie gemeenskap betrokke te raak!
Vir die blanke wat bereid is om dit te doen,
wag daar natuurlik ook 'n groot beloning in die
aanraking met die musiekkultuurvan die swartman. Ons kan wedersydsso baie by rnekaarleer
en dit is tyd dat ons iets daaraan doen.

Ek was daar
Oud-polisieman skryf:
Ek lees u koerant gereeld.Dm dierede stuur ek
hierdie gedig aan u. Ek sou graagmeer hiervan
uit my pen laat vloei, maar moet egter dit op so
'n geheimsinnige wyse doen. Ek weet dat u (Iit
sal verstaan. Baie van my redes is in die gedig,
veral die laaste gedeelte, vervat
Deur stofstratestap die Casspir
"kom ons skiet daai kaffer!"
'n rubberkoeel spring daar rond,
'n man val ook op die grond.
Dit was nou wel mis
maar hoe sal hy wis
hulle skeer net gek
bier in sy township-plek.

1483,

Pretoria (012) 320 2230
Alice (w),
Johannesburg (011) 614
8106 Neil (h)
of gaao oa die Metodis. tekerk,
Pritchardstraat 79
opDiosdae
.van 4.30 om tot 7.00 om

Spesiale Aaobod:
Stoomskoonmaak van
Tapyteeo Stoffeersel. Laat
jou drie slaapkamers, sitkamer,eetkarner eo gang
of ses stuk sitkamerstel
professioneel diep stoomskooogemaak word viroet
R55. Plusgratis vlekverwyderaar en reukverweerder.
Skakel: (011) 724 0784

POWA (People Opposiog Women Abuse) is 'n

.Naam=-Adres:_ _ .-:... _
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Die Duitse Ambassade
hou Saterdag 4 November vanaf 9 vm tot 1 om
hul jaarlikse basaar ten
bate van liefdadigheidby
Pretoriusstraat 924, Ar·
cadia, Pretoria. Die
Soweto-koor gaao optree
eo daar sal wioskopies
by die vlooimark wees en

Tjeklposwissel ingesluit vir R60130

OOK VERKRYGBAAR BY JOU NAASTE APTEEK

~'.,

Woeosdag 8 NovemberU word uifgeoooi om u
wagoeemete om 1 om na
die USIS-ouditorium, 3e
vloer African Life-gebou,
Commissiooerstraat 111,
Jhb te bring vir '0 reeks
middaguurvideo's getiteld
"I remember Harlem". Die
tweede video haodel ocr
The Depressioo Years:
1930-1940

. :

"......................................................................... I
Poskode:
I
:.......................................................
I
~

GEBEURE

---------,

r---------------------,I
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Daar was vrees op sy gesig .
daarom skryf ek die gedig..
Ek wou doen tog geen 1eed
en sal dit nooit-ooit vergeet,

Vir R60 (AVB ingesluit) m
kry jyVrye Weekblad 12
maande lank, en vir R30 (AVe
ingeluit) 6maande lank. Stuur
aan Posbus 42637 Fordsburg
2033.

5tuur R20 (AVa ingesluit) vir 30 kapsules, saam
metdie koepon hieronder i aan: EMeGR.
Posbus 582, Milnerton 7435. Tel (021) 551·4360

~..............................

Eendag in daardie stowwerige straat
kry ek toe een klein Swart kind maat.
Omdat ek een klein Wit kind het
wat glad nie bang is vir 'n pet,
wou ek sy vriendskapkoop
maar sit hy daar toe op loop.
Sy mond gaan oop en begin toe gil
dat dit langs my sye ril.

Moenie jou gewilde
strokieskarakters misloop nie!

HELP OM VERLORE
ENERGIE TERUG TE PLAAS
DEUR DIE VOEDINGSVITAMINES WAT VIR
NORMALE L1GGAAMLIKE
FUNKSIES VEREIS WORD, TE
VERVANG

I Naam:
'1I Adres: .:
I
I
:
I Teleloon:
L

eo

S8 liewer daar was honderd
dan is julIe uitgesonderd.

Ek kan nog baie hieroor dig
maar mond-hou is ek verplig.
Watter kant sal my lewe spaar?
0, ek weet nie. Praat ek waar?

Niemand gee jou raad
Dit help nie om te praat.
Hulle sit en vloek en skel

TaylorMade Administrative Services CC
Vertroulike dieoste teen
redelikepryse
* Woordverwerkiog rNord
Perfect 5, XYWrite III,
Multimate Advantage)
* Diktafooo tiklkassettranskrlpsla (mioi, mikro,
standaard)
* Regstikwerk
* Laserdrukwerk
* Orgaoiseriog van konferensies eo die afneem
van notules
* Fotokopiliriog
* Faks-werk
* Bode diens!!!
* Aand- oaweekdiens!!!
Skaksl Colleeo of Mike
Taylorby(011)648-6866.
of 648·9952
.eoige redeliketydvan die
dag,
.
of Ann Low by 648-3117
slegs na-ure

Daar was so twintig toe ons skiet

o nee! Nie so min, dit is verdriet!

Dis hy wat my laat dink
Vandag het ek geen knope blink.
Tog haat hulle my taal en vel
en laat my daaroo~l;/"
Ek weet wa~oen was, is nie reg
Hulle is.oak mense - nie so sleg
maar rnoenie my in die strate vloek .
.want meer soos ek wil graag vergoed.

Sy oe is spierwit groot
op soek na 'n wegkruipsloot
Sy gesig is~n~y.an vrees
terwyldie manne: vang net gees.

oodersteuning- eo ioligtiogsdiens vir mishaodelde
eo verkragtevroue.
. Ons bied ook werkswinkels en opleidiogsprogramme aan oor' geweld
teen vroue. Oos begio met
'0 opleidiogskursus virouwefade. Ons benodig veral
vroue wat Afrikaaos eol
of eoige aoder Afrika-taal
kan praat.
BelPOWA virverdere ioligtiog (011) 642 4345

en haat daardie swarte vel.
Sorns rol grenaatkas en val
vir die kinders om op te tel
en wanneer die wit damp waai
verander spot gelag na 'n gekraai.
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Afrika-kuns en handwerk
sowel as Duitse koek eo
koffie sal io die bekeode
Duitse Cafe te koop
aaogebied word.Vir verdere inligtiog skakel B
Stabreitby (012) 46-5566 .
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MARK
1986 Nissao-bakkie.1400
te koop.
Enjio in goeie toestand.
Rl0 000 of naaste kontantaanbod. Bel Gwyone
(011)836 2151 (w)
Tropiese vistenkte koop.
Metaile bybehore.Wioskoopteen slags Rl00. Bel
Donsie (011) 836-2151 (w)

Handgeweefde
dhurries
(gestreepte
katoensakke)
en silwer
juweliersware
van Nepal,
Indie en
Thailandte

koop.
Winkel 68, The
Firs, Rosebank.
Tel: (011) 880
3566
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Vuur bedreig die
wereld se longe

Suld-Afrlka
.
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Pres FW de Klerk kondig aan dat hy in Desember In besoek aan pres Felix Houpbouet-Boigny .
van die Ivoorkus gaan bring. Hulle sal Onder meer die vredesproses in Angola bespreek.
Lult Gregory Rockman word in kennis gestel dat dissiplinere
stappe teenhom oorweegword omdatby sonder verlof met die pers
gepraat bet. .
Pollsle-otllslere is ongelukkig oor die "sagter" manier waarop
33 OOOvierkantekilometervandie woudvernieClaire de Oliveira
protesoptogte hanteer word, berig Reuters.Een polisieman bet glo
tig.
RIODE JANEIRO- 'n Deel van die Amasonegese die regering moothul eie wette toepas, of dit skrap. Brig Leon
Volgens die hoof van die monitorprojekby
Meller,Wet en Orde-woordvoerder,ontken dat daar onenigheid in
woud in Brasilie so groot soos Engeland die instituut, AlbertoSetzer,soudie getalle hoer
die polisiemag is.
ongeveer 135 000 vierkante kilometer - word
gewees hetas dit nie was vir die goeie reens wat
Clive Well bedank as besturende direkteui van Checkers..
jaarliks deur vuur vemietig.
die afgelope drie maandein die gebied uitgesak
Die SAUK verbied Tracey Chapman se liedjies Freedom Now en
Volgens Phillip Feamside van Brasilie se
het nie,
Material World, wat oor rasse-diskriminasie en armoede gaan,
Nasionale Navorsingsinstituut van die AmaBrig Hertzog Lerm, destydsekommissaris van polisie in KwaNdeVeertig persent van die brande is deur boere '
sone sal dit teen die pas binnekort wereldwye
_"
"bJ!
bele, het met die kantoor van die Prokureur-Genera~l in Pretoria
veroorsaak
watdiewoudin
weiveld
wou'omskep,
· klimaatverskilletot gevolg he.
ooreengekom dat vervolgings nie ingestel sal word m sekere on")
..
Volgens die instituut het 350 000 vure in
Menige Brasiliaanse en intemasionale
rusverwantevoorvalle in die gebiednie, getuigkapt AlfredSutton van die SAP se bandelstak voor
1987204 000 vierkantekilometervernietigenis
wetenskaplikes is bekommerdoor die toekoms
die Parsons-komrnissie na die 1986-oiuustein KwaNdebele. Kapt Sutton was toe distrik-speur120 000 vierkante kilometer verlede jaar deur
offisier van KwaNdebele. Volgens brig Lermsou die PO weier om lede van die Mbokhotovan die "wereld se longe",
, 213 000 vure vernietig.
vigilantegroepte
vervolg, se kapt Sutton.Kapt Sutton bet 51 saakdossiere teen die vigilantes, wat
Die brande word deur die plaaslike bevolkten gunstevan inlywing by KwaNdebelewas en na beweringvir voorvalle van moord, aanranding
Die Instituut vir Omgewingsbewaring oning veroorsaak omdat dit die maklikste manier
en menseroof verantwoordelik was, aan die senior staatsaanklaer oorbandig. Brig Lerro bet horn
dervind .egter probleme om die situasie te
is om van die ruie plantegroei ontslae te raak.
beveel om dit weer te gaan haal, Brig Lerm het net gese: "All is fair in love and war ....
beheer. "Ons doe1 isnie net om die boere te straf
Dit is goedkoopenboere meen dat dit die grond
Peter Hammond, stigter van die FrontlineFellowshipwatna bewering noue bande met Renamo
nie, maar ook ombulle bewuste maak van beter
meer vrugbaar maak.
bet. wordsaam met 'n Suid-Afrikaneren ses Amerikanersvrygelaat nadatbulle 'n week lank deur
maniere om die grond te benut.Dit sal egter nie
Die tropiese woudevan die Amasone beslaan
Frelimoin Mosambiek aangehouis. Die agtbet Mosambiekonwettig vanuit Malawi binnegegaan,
oomag geskied nie," het 'n amptenaar van die
ongeveer60persentvanBrasilieseoppervlakte . instituut gese,
maar Hanmiond beweer bulle is oor die grens gedwing.
"
'
- dit is ongeveervier miljoen vierkantekilomePtetle du Plessis, gewese ministervanMannekrag,laatvaarsy aansoek datdie Advokaat-Generaal
Ingrypende hervormingsmaatreels wordnou
se verslag oor born bersien en ter syde gestel moot word. In die
~
ter. Ongeveer 15 rniljoen mense woon in die
- benodig om die onnodige verbrandingvan die
verslag isDuPlessis skerp gekritiseeroorsy "onbehoor1ikeoptrede"
~\.
woud en daar is sowat 6 miljoen beeste.
.woude hok te slaan.Dieskuld kan gedeeltelikrip
waardeur
sy
seun,
Johan,
in
transaksies
met
die
regeringsdeparte\J--'
Volgens 'n regeringsondersoekwat in Junie
die regering geplaas word - daar is -te veel
ment bevoordeel is.
.
.'.
. . ~ _.
gepubliseer is, is sowat 7,1 persent van die
organisasies wat na die woud moot omsien en
Helen Suzman ontvang die eretitelDame Commanderof theBritisb
~- . - '
~\
woud reeds vemietig. Volgens Feamside is die •nie een van hulle het genoeggeld ni~-,
Empire van Koningin Elizabeth II vir baar voortdurende teenstand .
.~ ~~ \\
getal8 persenten volgens die Wereldbank is dit
teen diskriminerendewetgewing.
..
<;__. ~
Daar is slegs 8 bewaardersin parke en reser12 persent.
/, ~. \
vate wat oor 'n gebied van 1,6miljoen vierkante , Ondersteuners wat die verhoor vanses ledevandiePaper, Printing,
Met die bou van die Trans-Amasone-hooWood and Allied Workers' Union (PPWAWU) in die Randse
r,
. \
kilometer in die Amasone-gebied strek...
. fwegisdiegebiedtoeganklikergemaakenis die
Hooggeregshof wou bywoon, word buite die hof met traanrook
Jose Lutzenberger, 'n bekende ekoloog van
uiteengejaag. Twee mans met 'n ANC-vlag wordin hegtenis geneem,
~~ (
verspreiding van die brande aangehelp. Jose
'.
Brasilie,
bet "die modeme industriele samelemaar die eeriontsnap,
. ,Goldemberg,die rektorvan dieuniversiteit van
wing se obsessie metvooruitgangwatnet tot die
Die NP-stadsraad van Tzaneen stel sy biblioteek en openbare
.......-::'Sw~t /."~".
Sao Paolo, meen Brasilie is nou een van die
voordeel
van die nasi~nale en intemasionale
toilette vir alle rassegroepe oop, maar weier om die openbare swembad op die dorp oop te stel.
lande in die wereld watvir die meeste besoede- .
tegnokrasie strek", veroordeel.
Die Jobannesburgse Stadsraad stem in om die Wanderers-krieketstadion te koop.
.
I'
ling verantwoordelikis.
KatoUeke.biskoppe van Suider-Afrika,onder wie aartsbiskop Denis Hurley van Durban, vertrek
"'n
Gedeeltevan
die
Amasone
is
nou
onbniikVolgens Goldemberg veroorsaak slegsChina,
baar. Maar ons kan belp om dit vir biologiese na Namibiaom die onafhanklikheidsprcses te monitor,
die Sowjet-Unieen die VSA meerbesoedeling,
Leslee Durr, Nusas-voorsitter op Stellenbosch, kry verlof om te appelleer.teen die Hooggeboerdery
te berwin," bethy gess. "Maardit isnie
Volgens'n navorserverbonde aan die Sao Jose
regshofbeslissingdat 'n verbod op protesoptogte op die kampus geldig is. -, .
in
die
belangevandie
tegnokratenie
enworddus
dos Campos-ruimtenavorsingsinstituut in Sao
Meer as 'n kwartmiljoen mense onderteken 'nversoekskrif om te keer dat mynbedrywigbede die
nie oorweeg nie." - AFP
Paulo het 59 000 brande in slegs Julie vanjaar
omgewingby St Lucia ontsier.
i
Aanklagte teen twaalf joemaliste watop 31 Augustusin Kaapstad vreedsaam teenbeperkings op
.
~
'<, "
.
persvryheidgeprotesteer bet, word laat vaar.
Die dlere-beskermlngsverenlglng kritiseer die Joodse kosjer-manier om diere te slag, omdat die
diere nie verdoof word nie. Hoofrabbi Cyril Harris se die metode is doeltreffend en menslik, .
Penguin Books bet vir Nelson Mandela R4,4 miljoen aangebied om sy outobiografie nit te gee,
berig die Londense Evening Standard.
Sabta, die Suid-Afrikaanse swart taxi-vereniging, bevestigdatbulle 'n program van R40 rni1joen
van stapel gaan stuur om minibusse te vervaardig en hul eie 1ugdiens te stig..
'n V oormallge senior ve1dwagtervan dieKrugerwildtuinverskyn in die hof nadat die skelette van
27 renosters, wat na bewering deur homdoodgeskietis, in die wildtuin gevind is. Die renosters se
._
borings is verwyder nadat bulle doodgeskietis.
SIDNEY - 'n Colombiaanse vrou bet na bewering meer as 100 kondome waarin 250gra.'"ll
'n Nuwe R2-~untstuk kom in omloop in die plek van die'ou tweerandnoot,
kokai'ene verpak was. ingesluk voordat sy in Australie aangekomhet.
.
; Volgens 'n polisiewoordvoerder is die 32-jarige vrou kort na baar aankoms op die
Wereld
lughawein hegtenisgeneem.Sy was op 'n vlugvanaf Argentinie. Syis byhaar hospitaalbed
aangekla vir die invoer en besirvan onwettige goedere. NigelLawson bedank asBritse ministervan ekonomie. MargaretThatcher se ekonomiese adviseur,
Die vrou is in die 1ughawe-toilet in hegtenis geneem en na 'n plaas1ike hospitaal geneem
Sir AlanWalters, bedank kortna hom.LawsonneemThatcher se leierskapstyl kwalik vir sy bedanwaar X-straIegetoon bet dat sy "'n aantal vreemde voorwerpe" ingeslukhet,
king.lntussen weier Thatcberom deelte wordvan 'n Europese"sosiale manifes" en spreek sy baar
. Volgensdiewoordvoerderbetsy daarna meeras 100kondomemetdiebeweerdekokai'ne
bedenkinge uit oor die toetrede tot die Europese monetere ste1sel.
,
daarin gepasseer, - AFP
'n Sekuriteitsvoertulg van die How-goudmynin Zimbabwe word van goud ter waarde van Rl ,2
miljoen beroof. 1\vee veiligheidswagte word vermoor in die rooftog.
Koning Mswatl van Swaziland en Koning Moshoeshoevan Lesotho voer in Mbabane samesprekings oor hul onderskeie 1andese ro1 in die Suider-Afrikaansestreek,
Die Angoleseminister van buitelandse sake, PedroCastro van Dunem, se in Lissabon sy land kan
binnekort 'n veelparty-regering he. Hy doen 'n beroep op die VSA om steun aan Unita te heroorweeg.
MOSKOU - Navorsers van die Sowjet-Unie se
word, reageer deur te migreer,
Pollslemanne In Detroit neem 165jeugdiges in hegtenis en brandweermanne hardloop rond om
. Akademie vir Wetenskapse Instituutvir Fisio- .
brande te blus in "Duiwelsnag", die eerstevan drienagte voor Halloween wanneer jeugdiges in die
Met die gebruik van die mees modeme
logiebet met'n wetenskaplike verldaring vorendag
stad oral brande stig.
toerusting het wetenskaplikes ontdek dat gekom vir die grootskaalsemigrasievandierekort
'n Palestynse "kamikaze"-visserman sterf in 'n selfmoordaanval in 'n visserskuit op 'n Israeliese
werwelde seediere die magnetiese golwe van
. voor aardbewings, siklone en ander geofisiese
.
oorlogbootwat die Libanese kus patrolleer.
geofisieseverskynsels met hulgoed ontwikkelde
verskynsels.
.
Die enigste mak tier in Japan word doodgeskiet nadat dit uit 'n hok ontsnap en twee bonde
sensoriese stelsels kan monitor, sa Boris llyinski,
;
.
' .
doodgemaakhet.
'n Reeks eksperimentehet getoon dat diere
'n doktor in biologic.
Turgut Ozal, gewese eerste minister,word asTUIkye senuwe president verkies in 'n parlementere
veranderings in diemagnetiese veldekan aanvoel
Die -orienterings- en navigasiegedrag van
stemmingwat dem die opposisiepartye geboikot is.
en op die elektromagnetiese veranderings, wat
gewerwelde seediere kan gebruik word om die
Pan
Am beweer die Amerikaanse owerhedeis minstens24 uur voordat Pan Am-vlug 103 bokant
deur sterk meteorologieseprosesseveroorsaak
aard van natuurverskynselsvas te ste!.
LockerbieinSkotland ontplof bet deur die Israeliesegeheime diens, Mossad, in kennis gestel dat
daar 'n born aan boord was.
.
Die ontdekking maak die 'ontwikkeling van
'n Aardbewing in Algerie verwoos dorpies oor 'n wye gebied. Honderde mense word dakloos
nuwe metodes om geoflsiese verskynsels te
gelaat, en minstens 30 is dood.
voorspel moontlik, se Ilyinski. .
Pres Benazlr Bhutto van Pakistan worddeur dieopposiepartye,wat '·nmosie van wantroue iiIbaar
.• Aile polltleke kommentaar In hlerdle ultgawe van
Die diere se sensoriese stelsels kan ook as
Vrye Weekblad Is deurMax du Preez, en opskrlfte
regering ingestel het, beskuldig'van wanadministrasieen korrupsie in haar r e g e r i n g . .
grondslagdien vir modelle vanmoontlike orientedeur Ryk Hattingh. AIOOI Is van. Br~straat 153,
Felipe Gonzalez word beraangestel as eerste minister van Spanje nadat sy sosialistiese party die
Newtown, Johannseburg.
rings en navigasie-instrumente. asook vir sen.
verkiesing
met 'n klein meerderbeid gewen h e t '
• Vrye Weekblad word ultgegee deur Wending
soriese toestelle om die spoed en rigting van 'n
Hongarye se nuwe Sosialistiese Party kry net twee persent van die ingeskrewe 1ede van die ou
Publlkasles Beperk van Br~straat 153,Newtown,
Johannesburg..
voorwerp se beweging in die water vas te ste!.
ontbinde Kornmunistiese Party se steun in die parlement
..
• Ole telefoonnommer Is 836-2151. Oleposadres Is
Soedanese rebelle beleer die dorp Kumuk naby die Ethiapiese grens met Soedan.
Navorsers boop om soortgelyke sensoriese
Posbus 42637, Fordsburg 2033.
'n Aandklokreel word in Pnornh Penh. Kambodja, ingestel nadat regeringstroepe swaar verliese
ste1selsin ander gewerweldediere en moontlik
• Ole blad word gedruk deur eaxton Bpk van
eommandoweg, Industria.
in gevegte met Khmer Rouge-guerrillas gely bet
.
ook in die mens te ontdek. - Novosti
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Vrou sluk kondome
vol kokaiene

Diere geebetyds pad!

\rye'\\eekblad
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Transvaalse keurderbaas kloek SOOS
'n broeis hen oor sy wenkuikens
Charles Ochse
DIE nu we penkop-krieketspannetjie
van Transvaal is darem nou wraggies
bes ig om vriend en vyand te verras.
D ie boe rtj ies haal ook nie nou net
me er die span nie, hulle begin nou
wedstryde wen ook.
Laas Sondag toe Transvaal so
gemors het me t die WP, wie het die
paaltjies gevat? Stefan Jacobs en Piet
Botha. Hulle het sewe tussen hulle
laat kantel, drie elk en Jacobs het nog
een uitgehardloop ook.
Transvaal het die afgelope paar
se isoene tien ervare staatmakers verloor en moes die seisoen 'n heel nuwe
span bou. Vorentoe sal hulle seker
nog slae kry, maar daar is darem nou
baie hoop vir die toekoms .
Die jonges het 'n hele ommeswaai
teweeggebring want in sy vorige vyf
eendagwedstryde het Transvaal met
sy ou staatmakers en al teen die WP
verloor.,

'n jong span,die spanning enopwinding
is soveel groter. Daar is eenvoudig
net baie meer adrenalien wat pomp
daar op die veld. " Hy se vergelyk dit
nou met d ie redelike ou Springbokrugbyspan. Dit het vir hom gelyk of
die ou Bokke maar net deur die handel inge gegaan het.
Daarom is Irvin e ook een van die
voor staanders daarvan dar die Springbok-krieketkeurders die seisoen soveel
jong mann e as moontlik moet kie s
om 'n span vir die toekoms te bou.
Wat ookmooi was om te sien, was
dar kaptein Clive Rice na feitlik elke
aflewering met Botha gepraat en hom
aangemoedig het Irvine se waar Jacobs
en Botha is, gebeur dinge, maar dit
verskil soos dag en nag. Al die on gelukke en uitsonderlike dinge tref
Botha, terwyl die geluksgodin meermale vir J acobs glim lag.
In Botha se eerste wedstryd vir
Transvaal, die Protea-aandweds tryd
teen die WP, was al die van gkans e
wat Transvaal verbrou het van sy
bou lwer k afkomstig.

Transvaal se keurderbaas, Lee
Irvine, het laas Sondag met 'n Britse
besoeker in die persbank kom kloek
soo s 'n ou broeis hen oor 'n klomp
kuikens. Hy se hy kry nou vlinders in
die maag soos hy nie eens in sy speeldae
gehad het nie.

In die ve rrassende Curriebekeroorwinning teen die kampioen, die
OP, was dit weer so. En toehe t Botha
boonop nog een met 'n foutb al skoongeboul!

J rvine se: "Dit is nou een ding van

Die sukses het egt er ook ni e

weggebly nie. Sy eerste Curriebekerpaaltjie was die groot vis, Kepler
Wessels.
Maar Sondag het dit aan die begin
ook bra stief met die man gegaan. Hy
moes een bal afstuur om die beseerde
Hugh Page se boulbeurt te voltooi.
Eindelik het dit hom drie balle geneem
want vim d ie eerste een is die kolwer
uitgevang, maar dit was 'n foutbal!
Die tweede was 'n wydloper!
Boonop het die een bal wat hy vir
Hugh Page moes bou!, volgens Nissan-reels, vir 'n volle boulbeurt teen
Botha getel sodat hy toe net tien
oorgehad het.
Dit was toe dat Lee Irvine hardop
hier langs my begin prewel het:
"Asseblief ou Pietie, nou net eenpaaltjie

OOR kitsspiere en prestasie deur die inspuitnaald, genaamd steroiedes, is
'n lelike turksvy vir Suid-Afrika se atletiekbase aan 't kom met die besoek
van die Ame rikaanse atlete. Die groot vraag is: Gaan daar getoets word of
nie?
Eers is B en Johnson by die Oli mp iese Spele uitgevang .Toe is daar berig
dat Carl Lewis ook die goed gebruik - waaroor hy nou dagvaar en nou Ie
gerugtedie wereld vol datdienaelloop-koningin, Florence Griffith Joyner,
dit ook gebruik het.
Meer nog, daar word beweer dat feitlik al die top-atlete steroiedes
gebruik. Maar wat van die besoekende atlete?
As hulle getoets word en een of meer word uitgevang, sal dit 'n emstige
. verleentheid afgee. Ons atlete het nie buitelandse mededinging nie. Die
wat dit waag om hierheen te kom , offer hulle loop bane op. Hulle kom op
.
die W se swartlys en m ag nerens anders deelneem nie.
As jy nou nog van hulle moet skors, dan het ons stomme atlete niemand
van buite om teen te kompeteer nie.
Andersyds, as daar nie getoets word nie het die Amerikaners, wat
steroiedes sou gebruik, 'n onregverdige voorspron g op Suid-Afrika se
allele. Suid-Afrikaanse atlete word wel getoets, van hulle is al betrap en .
kw aai gestraf.
Al word die Yanks oo k getoets, is dit 'n ope vraag of Suid-Afrika se
toe tse gevorderd genoeg is. Daar is 'n voo rtd urende stryd tussen die atlete
w at steroiedes gebruik en die sportdokters met teenmiddels wat die
steroiedes se spore in toetse uitvee. Die een probeer am altyd een tree voor
die ander te wees. Boonop is daar wereldwyd verskille oor wat toelaatbaar
is en wat nie.
Ons het pas me t die Rapport-fie tstoer gehoor dat die arme ou Will ie
Engelbrecht te bang was om 'n middel vir sy verkoue te neem want netnou
wy s dit in die toetse. In som mige sportsoorte kan selfs 'n hoesm iddel vir
iets onw ettigs aangesien word .
,

_

f
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Wa t prof Charles Nieuw oudt en die atle tiekbase ook beslui t, hier kan
hulle nie wen nie . Bloot n et deur te toets, vat hulle ons buite landse gaste,
oor wie ons so verlee is, in die gesig . As hulle nie toets nie , is dit ook nie
reg nie. Hoe nou?
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Mel Jacobs gaan dit veel voorspoediger. Vroeer verlede week het hy 'n
gesogte driekuns teen die NoordTransvaalse Platteland behaal. Sondag
was die geluk weer aan sy kant. In sy
deurloop het hy 'n bal, wat hard gedryf
is, met sy vingerpunte op Adrian Kuiper
se paaltjie gedeflekteer om sodoende
die WP se groot kanon uit te hardl oop .
Dithet Irv ine laat opmerk: "Dit is
die teken van 'n werklike groot speIer. Die geluk is ook aan sy kant want
hy werk daarvoor. Hy doen die reg te
ding op die regte tyd Hy is voortdurend

betrokke by die spel."
Met Irvine wat as sameroepe r van
die keurkomitee so intens be trokke is
by sy span, het ek weer ga an kyk
waarom ek op 13 Oktober in 'n voorskou
tot die krieketseisoen geskryf het ek
is nie een van die baie wat Transvaal
afskryf nie.
Toe al het ek in Vrye Weekblad
berig: "00. met 'n knap bes tuur het
Transvaal 'n baie do e lge rigte
beroepsbenadering wat deur jare se
sukses opgebou is. Die nuwe jong
spelers en huursoldate wat Transvaal
noodgedwonge nou moet inspan,
behoort gou in so 'n atmosfeer te
presteer.'
Dit is presies watBothaen Jacobshul le nou doen.

Die SAUK kan maar die
handin die sak steek
Charles Ochse

As hy Damiani klop, kan daar aan

it geveg teen Mike Tyson begin dink
DIS asemopho u-tyd vir Pierre Coetzer se geveg om die WBO-swaarge wigtitel van die wereld teen Fran ces co Damiani wat vir 25 Nove mbe r
in Porto Rico beplan word .
Betr oub aar word vemeem dat die
SAUK nie te genee is om oor die
R2 miljoen vir die uitsaairegte wat,
die promotors wi l he te betaal nie .

Charles Ochse

vir jou selfvertroue." Toe vat hy
sommer drie r En toe hulle so waaragtig weer 'n vangkans van sy boulwerk
verbrou, toe boul hy maar sy man
skoon!

wor d. Die wereld soek mos altyd na 'n
Wit Hoop om die groot kampioen,
Tyson, aan te durf.

Dit behoort enige promotor se
droo m te we es om 'n geveg tussen 'n
wit Su id-Afrikaner, nogal 'n polisieman, en Tyson te adverteer,

Natuurlik sal dit 'n hengse politieke
kabaal afgee.
Ag, en al word Coetzer ook in die
eerste ronde uitgesl aan, dit is no g
altyd enige swaargewig sedroom om
teen Tyson te boks . Teen die agt ergrondkandieSAUK maar die han d in
die sak steck. En vir die wat wil weet,
se wat hulle betaal.

'n Maand geledehetJacques Pauw
in Vrye Weekblad berig dat daar
lweedrag in di e SA UK-Raad was oor
die Rl ,25 miljoen wat betaal is om
Coetzer se uitdungeveg teen Bob
Hitzelberger te beeldsaai.
Die wereldtitelgeveg is moontlik
van die baan as die Raad sou weier
om die bedrag goed te keur of 'n borg
nie gekry kan word nie, het hy berig.
En steeds wag ons in spanning op
'n aankondiging oor die borgskap van
die geveg. Ons hoor daar word druk
onderhandel met borge.
Dis te verstane dat die SAUK nie
graag reuse-bedrae wat hulle betaal
vir uitsaairegte bekend wil maak nie.
Want dan sal elke promotor van 'n
derderangse toemooi, die sokker,
rugby, krieketmense, die wereld en
sy broer, die SAUK gaan druk vir
meer geld.
Tog , dit kan ook nie altyd geh eim
gehou word nie. Die probleem met
die sake is soos met Watergate en die
Inligtingskandaal. Wat gedoen is, was
nie so erg nie. Dit was die pogings om
toe te smeer en die gelieg agterna, toe
hulle uitgevang is, wat die skandaal
verC:Orsaak het.
Die ander probleem is dat M-Net
nie vir die geveg kan bie nie want die
S AUK het die regte op Coetzer se
gevegte bekom.

'n Mens kan maar net hoop dar
daar nie op die laaste nippertjie 'n
haakplek oorgeld kom nie . Coetzer is
so slaggereed as wat kan kom om
wereldroem vir Su id -Afrik a te bring.

Pierre Coetzer en sy Alan Toweel
Vrye Weekblad, 3 November 1989
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Buiteperd wen
'n Dalro-prys
c
Truk pak ANC-man

Onder redaksie van ANDREA VINASSA

LYK my Truk hou trcd met die tyd: 'n Verwerking van Sol Plaatje, die
eerste sekretaris-generaal van die ANC , se dagboe k wor d van 9 tot 18
November in die Trustbank-Arena by Windyb row opgevoer.
Toe Solomon Tshekisho Plaatje 23 was, het h y die beleg van Mafeking
van 1899 meegema ak. Hy was toe nog 'n tolk in die landdroshof van
Mafeking. 'n Geredigcerde weergawe van die dagboek, "M afeking Diary
- a Black Man's View of-a White Man's W ar " en Plaatje se "Native Life
in South Africa" is die uitgan gspunt van "A Place of Ston es".
Plaatje het oo r sy dee lname aan die beleg geskryf en lewer bewys daarvan
dat die swart bevolking nie passief toegekyk het toe die witrnense mekaar
ingeklim het nie .
Na sy Ma feking-ervaring was Plaatje, ook 'n koerantredakteur, aktief
betrokke by verskeie organisasies wat die ANC vooruitgcloop het.
Denys Webb behartig die verwerking en,regie. Dan Sebogodi spee!
Plaatje. - Andrea Vinassa.

)

. Sol Plaatje

'N Buit eperd het die gevestigde
perde geklop in die D alro -wedloop
vir die prys w at geborg word deur
die Johannesburgse Kring van
Resensente: Robert Colman het die
prys vir di e beste akteur in 'n
ondersteunende rol op die Engelse .
verhoog gewen vir sy spel in "Score
Me the Ages ". Andrew Buckland
en Sean Taylor was ook in die
kategorie benoem.
Die Dal ro -pryse is gister
toeg eken en het nogal verrassings
meegebring. Colman is nie die
enig st e ee n nie . Dat Janice
Hon eyman die pry s vir die bes te
regisseur losgeslaan het, het ook
verras.
Robert Colman is be ke nd vir sy
omstrede werk op die avan t-gardekabaretkringloop en Alan in "Score
Me the Ages" was sy eerste
mainstream-poging .
\
Hy was 'n medeskepper van die
beroemde verbode "Famous Dead
Man", waarvan dele in gesluit isin

Is daar nog straight vermaak?
Amanda lee Horwitz
WAT is die jongste gier in die Suid-Afrikaanse

vermaakwereld as jy na die volgende dramas
en flicks kyk: "Kiss of the Spider Wom an ",
"M arch of the False ttos ", "M . Bu nerfly",

''Bum This", "Torch Song Trilogy", "Lawrence
of Arabia" (no g aI)?
Die an twoo rd is gay. Of dit nou as 'n
geskilpunt aan geb ied word of n ie , dit maak
'n belangrike punt: homoseksualiteit bestaan.
Miskien klink dit of 'n mens die klaarblyklike
stel, maar Suid-Afrikaners is veral vatbaar
vir die beginsel "wat jy nie sien nie, bestaan
nie", (Dit het 'n paar besoeke aan die MarkTeater gekos vir baie mense om te besef
apartheid is n ie 'n nege-letterwoord nie.)
Nie dat dit die eerste keer is dat fliek- en
teatergangers aan die onderwerp blootgeste!
isnie; van die Mark seproduksie van "Torch
Song Trilogy" en "As Is" tot die internasionale
filmtreffer "La Cage Aux FoIles ". Maar
! steek daarnie iets in dat daar juis nou sovee!
produksies met die tema aan die gang is nie?
Ongetwyfeld sal
HiIIbrow en
Bezuidenhoudt se LP's, wat baie gay kiesers
het, na die afgelope Septernber-verkiesing
instemmend knik. Is dit nie juis die politici,
die mees bedrewe van aIle spelers , war sosiale
giere bepaal nie?
Laat ek daardie een liewer systap en van
die politieke na die teater-arena beweeg. Dis
waar Dawid Minnaar dit nog tot onlangs
opgekamp het as Molina, in Manuel Puig se
baie dubbeIslagtige, aangep aste raman "Kiss
of the Spider Woman" . (Toegegee, dis nie
net 'n "gay play" nie, maar "Anthony and
Cleopatra" is ook nie net 'n hetero
liefdesverhaal nie!) Die produksie doen baie
om die gay saak uit die kas uit te ruk en die
sleutel weg te gooi. Maar die Molina-karakter
doen nie veel om die stereotipe van die gay
man af te breek nie . Nie aile gay mans is
teatrale queens nie .
Feit bly egter staan, KAMP is verrnaakIik.
Selfs straight teater is dikwels kamp. Dit lyk
dus logies da t die teatrale gay queen 'n
bepalende rol op ons verhoe sal speel, "Burn
This" is 'n goeie voo rbeeld. Dis 'n drama oor
mense - New Yorkers en 'n New Jerseyghwar - en verhoudings. Dat Larry, meesterlik
vertolk deur Russel Savadier, gay is, is nie
. die punt nie . Maar dit is int eressant dat ·
Larry/Savadi er daarin geslaag het om 'n
kampheid te behou sonder om die stereotipe
te versterk. Hy is 'n individu, en skreeusnaaks.
Miskien daarom dat daar so m in lesb iese
. tearer bestaan. Lesbiese liefde is n ie kamp
nie . "So kom ons hou die 'heavies', soos
'Bluefish Cove' en Gertrude S tein se
lewensverhaal, tot 'n minimum beperk.' En
radikale feminisme is vir die "trad isionele

heteroseksueel" om trent so aptytl ik soos 'n
deurw eekte beskuitjie. Om natuurlik nie eers
van bedreigend te praat nie. En (om 'n feministiese
punt te maak) die teater is steeds 'n beroep wat
deur mans oorheers word, waar die meeste
dramaturge mans is wats tukke skryf hoofsaaklik
vir mans.
In William Finn se mus iekblyspel, "March
of the Falsettos", is dit pa, eerd er as rna, wat die
hom o is. 'n Mens wonder waarom, want rna se
verhoudings met mans is omtrent so suksesvol
soos die regering se pog ings om die land te
regeer. Nietemin moet 'n mens Finn krediet gee
dat hy wys heteroseksuele en gay verhoudings
lewer ewe ve el problem e. Wat n ie te se is dat die
dramaturg nie 'n bietjie meer patologie aan pa
toeken wat prim er verantwoordelik is vir sy
seuntjie se verwarring nie.
Dat "M arch of the Falsettos" in die jare
sewentig geskryf is vir die liggies van Broadway,
wys . Terwyl party teaterg angers, die b ietjie
ouer "La Ca ge Aux FoIles"-aanh angers, deur
die diepgaande en vermaaklik e "non-statement"
geroer is, Iyk dit jammer dat so 'n stim ulerende
onderwerp verflou tot 'n groot "so-what".
Nie aile teater hoef as sodanig polities te
wees en die status quo aan te vat nie. Aangesien
gays egter deur die samelewin g wa arin hul le
woon onderdruk word , sou 'n mens dink dat
hulle eerder die stelsel sal uitdaag as daaraan
toegee.
.
Terwyl "M. Butterfly" skaars 'n dram~ is oor
gay regte, bevraagtekendit weInorme en ideologic.
KortIiks : Die Franse diplomaat, Rene GalIimard
(Sean Taylor), nou 'n gevangene in sy eie land,
herroep die dae toe 'n Chinese diva (Jeremy
Crutchley) hom geraak het met liefde so
aangrypend en vervlietend soos 'n vlinder. Dat
die diva 'n spioen is vir die Chinese regering,
ontstel Gallirnard, maar dat sy, of eerder hy , 'n
man is, krenk hom veel meer.
Ee n van die sterkste punte wat LiIling (die
diva) maak, is dattydens die twintigjaar van hul
verhouding he t Gallimard dieselfde liggaam,
dieselfde mens, bemin. Waarom, noudat hy
weet die div a is 'n man, kan Gallirnard nie
voortgaan met die verhouding nie?
Dwarsdeur "M. Butterfly" ondersoek die
dramaturg, David Henry Hwang, rasse en seksuele
stereotipes. Sonder om didakties of bedreigend
te wees, daag hy die gehoor uit om hul individuele
vooroordele te bevraagteken.
Dat die produks ies deel is van
hoofstroomteater, is belangrik. N ie net pak die
"be keerdes" die teaters vol rue , maar die '
"ringkoppe" van die heteroseksuel e gemeenskap
neem kennis van verskeie gay strydpunte .
Vir die van u wat makliker verteer aan straight
vermaak, kies versigtig wa t julie Saterdaga and
wil sien. Hoofstroomflieks is nie meer so
Jeremy Crutchley as 'n Chinese diva In "M.
hoofstroom soos altyd nie!
Butterfly" wat In die Alhambra-Teater te slen Is.

die rolprent "Shot Down", wat
ook onder die sensors deurgeloop
het. Colman het die hoofrol in die
prent gespeel. Hy het ook gespeel
in "Active Pleasure" , 'n soon antiteater kabaretstuk wat in die Mark
se Warehouse op die planke gebring
is.
"Score Me the Ages" was 'n
keerpunt in Colman se loopbaan.
Hy het ontwikkel van 'n
kabaretkunstenaar op die rand tot .
volwaardige toneelspeler.
Hy spee! ncu die naamrol in
"Edmond" by die Black Sun .
Die ander Dalro-wenners is:
Die Stewart Leith-prys vir beste
optrede deur 'n akteur in 'n hoofrol
op die Engelse verhoog: Ar '~w
Buckland in 'The Ugly Noo-Noo''.
D ie Johannesburg Repertory
Players-prys toegeken vir die beste
optrede deur 'n aktrise in 'n hoofrol
op d ie Engelse verhoog: Sandra
Duncan vir "Lill ian".
Die Computicket-prys toegeken
vir die beste optrede deur 'n aktrise
in 'n hoofrol op die Afrikaanse
verhoog: Sandra Prinsloo as
Christine in "Christine".
Die Anton de Waal-prys
toegeken vir die beste optrede
deur 'n akteur in 'n hoofrol op die
Afrikaanse verhoog: Louis van
Niekerk as Prospera in "Die storm".
Die Margaret Ingl is-prys
toegeken vir die beste optrede
deur 'n aktrise in 'n ondersteunende
ral op die Engelse verhoog: Val
Donald Bell as Mrs Dubois in
"Curl Up and Dye".
Die
Joh annesburgse
Stadskouburg-prys vir die beste
optrede deur 'n akteur in 'n
ondersteunende rol op die
Afrikaanse verhoog: Andre
Odendaal as Ariel in "Die storm ".
Die Esther Roos-prys toegeken
vir die beste optrede deur 'n aktrise
'in 'n ondersteunende rol op die
Afrikaanse verhoog: Lizz Meiring
as Lieselone Soldignac in "Kalkoen
se kind".
Die Gallo-prys toegeken vir
die beste optrede in 'n musiekspel
of revue: Natalie Gamsu as Sister
Mary Hubert in "Nunsense".
Lindy
Grindlay
word
genomineer vir die besondere
pre stasie deur haarself binne 'n
kort bestek as 'n vooraanstaande
kostuumontwerper te vestig. Haiuontwerpe vir aanb iedings soos
"Turn of the Screw", "Don
Pasquale", "Rubies" en "Who
Cares?" het imponeer en is eenparig
deur die kritici geprys. Sy ontvang
die Shirley Moss-prys.
D ie Marilyn Jenkins-prys
toegeken vir die beste optrede
de ur'n balletdanser of danseres in
'n ondersteunende rol: Chris topher
Mon tagu e as Napoleon in "War
and Peace".
Die Ivan So lomo n -prys
toege ke n vir die best e optrede
deur 'n balletd anser in 'n hoofrol :
Gavin Louis as Romeo in "Romeo
and Juliet".
D ie Lilian Solomon -pry s vir
d ie best e optrede deur 'n
b all etd anser es in 'n hoofrol: Clare
Shepherd-W ilson as Giselle in
"Giselle".
Die Breytenbach-epathlon
toegeken aan die beste reg isseur
van 'n Afrikaanse of Eng else
produksie: Janice Honeyman vir
"Hard Times".
Die Dawie Mal an -p ry s
toegeken aan die skrywer van die
beste ' nuwe Suid-A frik aan se
toneelstuk: Susan Pam vir ."Curl
U~ and Dye ".

Moetwildsvleis 'adellik' wees?
daar aankom was hy nog vuurwann.
begin deurslaan."
the haunch close to the bone, then
,JAK kla al weer. Hy se ek kan nie
Ons het hom afgeslag, en die filet 'n
Leipoldrbet
gese: "Wildvleeskan
remove. If it comes out clean with
vandag oorwildsvleis skryfnie, want
rukkie later gaargemaak. Dit was
bly hang totdat dit sag is, selfs tot dit
only a gamey smell, it is in perfect
wildsvleis is buite seisoen, Ek weet
murgsag en sappig, sonder dat dit
begin -ruik; baie mense verkies
condition. If there is the slightest
wildsvleis is buite seisoen, maar ek
gehang, gestop of gemarineer is.
reeds
adellik
of
sterk
musty
smell,
cook
at
once."
wildvlees
as
dit
het onlangs 'n wildsbredie van blesbok
Miskien is dit soos die Liewenheer
is." (Ek lei af die adelstand het van ~
Hoe hoog my agting ook al vir
uit die Vrystaat gekook en dit was
dit bedoel het, maar hoekom het Hy
adellike
wild
gehou.)
Leipoldt
is,
moot
ek
Pellaprat
se
kant
baie lekker.
,die natuur dan so hard gemaak?
Maar kom OIlS luister wat Henriin hierdie sakie kies. Ek kan nie sien
Kan mens net oor wild in die winter
Ns 1. Raaisel: moet 'n wildsvoel
Paul Pellaprat, die skrywer van
waarom vleis moet verrot vOOrdat jy
skryfl Fn is daargeenmwettige jagters
wataansystertverehangopdiegrond
waarskynlik
die
omvattendste
dit
eet
nie.
onder Vrye Weekblad se lesers nie?
val voordat jy hom kan gaarmaak?
kookboek oor die Franse kookkunsHang is natuurlik nie al manierom
Ek doen toe navraag of wildsvleis
Ns 2. Pellaprat se: "Venison should
die
Don
Quixote
van
die
kookkuns.
wildsvleis
sag
te
kry
nie.
Jy
kan
dit
beskikbaar is.' Piet Grobler van
/ be served in season", en ek stem
wat
sy
meesterstuk
in
'ook
in
wyn(nie
asyn
nie)
marineer,
Pellaprat,
McGregors-slagteryin Yeovillesesy
saam.
1935 voltooi het,se nadat die bok in
En om dit sappig te kry kan jy dit met
yskas is leeg maar ek moet Command
Ns 3. Volgende week meer ~
spek stop.
snitte opgesny is moet dit twee weke
'Venison in Messina bel .om uit te
wild, met 'n paar resepte. Of moet ek
in
die
yskas
of
tot
drie
dae
buite
die
Die
lekkerstewildvleis
wat
ek
geeet
vind.
wag vir die winter? ,
yskas hang.
het? Vyftien jaar gelede in Suidwes.
Ek bel die maatskappy, en die
En
dan
se
hy:
"A
good
test
for
'nJonguitgegroeidekoedoebulhetsy
"bestuurderes is op die telefoon. Sy is
, KOOS COETZEE
venison is to run a fine skewer into
nek in. 'n heining gebreek en toe ons
onmiddellik onsmaaklik. Vrye
~Weekblad? Wat is Vrye Weekblad?
Ek se vir haar dis 'n koerant in
.Johannesburg, Sy sy weet nie daarvan
•nie.J;:kse virhaarek dinkniehy word
in Messina versprei nie.
"But I have been in Johannesburg
LANDGOED~YN
, until two months ago." Dis die finale
BJ LANKWARDEN
bewys datVrye Weekblad nie bestaan
hout 'n Lieflike wyn, en soos die
nie. "
' '"
'
skryf oor Bloemendalberoemde Michelin-gids dit sou stel:
'" • Tog verskaf sy 'n klompie inligting
,Iandgoed
dis die moeite werd om 'n ompad
~ aan my, maar raai wat? Sy weier om
daarvoor te ry.
haar naam vir my te gee. Command
Die Bloemendal Cabernet
.Venison se bestuurderes het nie 'n
'N ONVERWAGTE plesier bly jou
Sauvignon 1987 is die beste eerste
naam nie.
dikwels laager by as 'n wynproe waarna
poging om rooiwyn te maak in Suid. Dankie vir die inligtingauntie", jyuitsien.OnlangsontmoetekJackie
Afrika. Hier is 'n cabernet vol styl, maar ek dink nie jy moet aanbied om
Coetzee van Bloemendal-Landgoed
net na my smaak. Hope vrugte, lieflike
,jou maatskappy se PRO te word nie.
in Durbanville,
_, '
hout, maar nie te veel hout nie. Die
, Syse hulle verskaf hoofsaaklik,
- Ek moet erken dit wasnie' 'n
soet vanielje van die eike dring deur
,koedoe en impala am restaurants en,
landgoed wat ek ken nie enterwyl ek
maar oorheers nie die intense vrugte
slagters. Slagters in Johannesburg aan
wonder waarom niecword die rede
nie.
wie sy verskaf : "we try tosupply/.aanmyverduidelik.Hieriswerklik'n
Dit is 'nliet1ike wyn wat nou gedrink
rightlhrough the year"- is die Houghnn-:" boetiek-wynmakery - soos hulle dit
kan word of 3-4 jaargehoukan word.
, Slagtery, die Benmore Slagtery, die
in Amerika noem.
Hieris 'nlandgoed met 'n man om '
.Rembrandt Slagtery in Linden en
,Jackie se eerste wyn is in 1987
dop te hou. As jy op goeie voet is met
Die Bloemendal Chardonnay 1989
Thrupps in Rosebank, Sy noem ook
gebottel, en twee jaar later bottel hy , wyn, vaal van kleur, met 'n goeie
jou drankhandelaar kan jy hom vra
is "een . van daardie wyne .wat 'n
sauvignon-geuren'n vrii:ndelike smaak,
die name van heelwat ," hog ere
nog net 1200 kiste per jaar. ,
_,
om 'n kis of twee vir jou te hou.
Die smaak is ten volle ontwikkel met', versamelaar graag wil proe. Hier is 'n
restaurants.' ' " " ,
~
-'
Ditis baiemin,maardiegehalte is
Hierdie wyn verdien om op
'nlang nasmaak en jy wil outomaties
wyn wat aanmekaargesit is met 'n
: Hulle verskaf wors en'sosaties -te
beter as die meeste plekke wat40 000
wynliefhebbers se wynlys te wees. '
nog daarvan he as jou glas leeg is.
volmaakte balans tussen vrugte en
, oordeel aan die bestuurderes is die
kiste 'njaarverkoop.
sosaties erg suur - en "steaks" en
Durbanville het sy eie Wyn van
Oorsprong en so hoort dit aangesien
"roasts" en "legs", se sy. ,
,' Ek wou nog vir haar vra: Wat van
die, klimaat heeltemal verskil van
die Kaap, toe is die tannie klaar met,
Stellenbosch en die Paarl s'n.
my.
,
Bloemendal het 150 -hektaar
. Sy het darem ook gese hulle hang
wingerd en dit is Jackie se werk om
for a month till all the virtue (I) is
MY Hildegonda Duckitt-kookboekie,
waarna ek ook verlang.
hulle wild 2-3 weke lank.
na die wingerde en die oeste om te
-extracted,
Then take 5 pounds of clear
waaroor ek lank getreur het, is terug.
Ek sal natuurlik vir Allan enBirrie
Moenie skriknie: wildsvleishang
sien sodat die druiwe na handelaars
light brown sugar, boil to a thick
'n Tydjie geledehet ek oor haar geskryf
'n paar bottels brandewyn moet gee,
kan gaan. Hy is 'n druiweprodusent
in 'n yskas. Dit IS so dat wildsvleis
sYf!lp.
en gese moettog nooit trek nie want
want Allan moet Vander Hum maak.
rnoet hang om dit sagter en sappiger
met wynmaak lis 'n stokperdjie. '
When quite cold mix one cup of
jy verloor altyd iets.
Hier is 'n reseppie uit Hildegonda
te kry. Die natuur is hard en
In 1988 het hy net een vat
syrup to two ofthe spiced brandy, stir
Ek bel my vriend Allan onlangs in
vir Van der Hum-likeur,
ongenaakbaar en daarom is wildsvle~
Chardoonay- ontrent 30 kiste - gemaak
I
well till mixed. Add one wine glass of
,die Kaap om te hoor hoe dit gaan en
/
,gewoonlik taai en droog. Tog is dit
en dit het uit 'n wingerd gekom wat
voor ek kan begin praat se hy: "Hoor
"LiQUEUR, VAN DER HUM Old , best rum to every bottle of Van der
net 1,5 ton 'n hektaar gelewer het,
gesogte vleis,
Hum. The rum mellows the mixture.
hier, die goeters waaroor jy skryf is
Recipe, Cape Specialite
Die debat oor hoe lank wild moet
Gelukkig lyk dit of Jackie met sy
Put all back into a cask, and clarify
hier. Birrie (sy vriendin) het so nouen
! bottlesof brandy
hang is eeue oud. Oom Piet Gerryts
stokperdjiewilvolhou-daarsalaltyd
with the whites of 'two eggs well
dan in jou bokse gekrap en 'n paar
If.
,
het altyd gese: "Wild moet 'n klankie
goeie wyn wees.
whisked, and lightly put on the top of
boeke en goeters daar uitgehaal."
5 fJounds ofclear brown sugar
he ou seun, Die groen moet plek-plek
Ons het drie wyne gedrink en hulle
the cask.
\
Allan en B irrie was so gaafommy
cloves
- : - - ' - - - - - - - - - - - - ' - ' - - - - - - - - - , was
baie
In three weeks it will be beautifully
paar aardse besittings te stoor toe ek
\ 10 dessertspoons of cinnamon, just
clear and ready for bottling. If made
drinkbaar, om
Johannesburg toe korn, en hy het dit
bruised
in small quantities, the brandy and
dit lig te stel.
later met sy kombi hierheen gebring, \.
halfa nutmeg
spices can be put in jars well corked,
Die Bloe'ri Vriendin was onlangs in die
20 tablespoonsfinely-cut naartjie
mendal
and the spices in little bags."
Kaap en het vier van my kookboeke ' , peel
Lekker likeur maak Allan. Ek sal
Sauvi g no n
saamgebring. En as ek weer Kaap toe
drie maande later weer kom kuier
Blanc 1989 is
gaan, gaan haal ek my makoeloe
Mix all well together, arid allow
'n aangename
sodat ons 'n ou knertsie kan gooi.
koekroller en my rooi emalje-pot,
the ingredients to remain on the brandy
Ek sien darem Hildegonda praat
bydie Mark-Teater
van kleiner hoeveelhede, of het jy 'n
oom wat 'n brandewynboeris? Groete
vir Birrie en die kind.
Ns. Die naam van die boekie is
Hildegonda Duckitt's Book of Recipes.
Dit is in 1966 uitgegee deur AA
Balkema van Kaapstad, en ek hoop
dit het maar twyfel of dit 'n verdere
,druk beleef het, Doen egter navraag.
Probeer die resepte wat sy Very Good
noem.
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Jackie maakdie wyn
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CHARLES LEONARD
Nlemandsland • Koos
Kombuls(7)
Die debuut van die wereld se eerste
Afrikaanse Rasta het my aangenaam
verras, Koos Kombuis is natuurlik
niemand minder nie as die nimlike
Andre Letoit wat weer in die Shiftyateljee was saam met 'n paar ouens
wat kan musiek maak.
Dit was een van sy wysste besluite
gewees, want op sy debuut, OlVer van
die ou Kalahari", was die feit dat hy .
skaars die voor- en agterkant van 'n
kitaar kon onderskei, en die kuggies
en wisecracks, snaaks vir so 'n keer of
twee. Daarna het dit besonder
pretensieus geklink,
Letoit se lirieke is 'n. babelaasdelirium van oorlewing in In
onderstebo-land. 'n Niemandsland. Die
titel is ook gepas as jy kyk na die
voortreflike musikale inset wat
Bemoldus Niemand, ook bekend as
James Philips, gelewer het.
,
Niemand is nie die enigste voorste
musikant wat "Niemandsland" spiere
gee nie. Die Gereformeerde Blues
Band-staatmakers, Johannes Kerkorrel .
en Willem Moller, doen onderskeidelik
diens agter die klawers en met die
elektriese kitaar.
'
Moller moet verseker een van ons
land se beste kitaarspelers wees. Op
Blond en Blou klink sy kitaarspel net
soos op die meester Elvis Costello se
vroeere plate. Ek sou se dis nie 'n sleg
mens om mee vergelyk te word nie.
Ian Herman wys weer wat in sy
hande en voete steek met vemuftige
tromspel. Hy is nie die afwyserige
soort nie, en op veral Blond en Blou
en Bomskok, Babelaas wys die stil
een hoe tromme en kongas die
praatwerk moet doen.
Paranoia is 'n ou gunsteling wat
, goed klink met sy nuwe garage-rock
baadjie wat aangetrek is (as jy die
metafoor-integrasie sal verskoon).
Liefdeskwela werk ook goed en
klink kwela - nie curios-kitch nie.
Liza se Klavier val plat omdat
Letoit te straightprobeer wees oor die
verlore liefde van hom. Sy rol as
rasta-nar pas baie beter. Die draadlokIiedjie, Babilon-Blues, is hoer as wat
. enige van die godsdiens se groen
medikasiekies jou kan stuur,
Swart September is nog 'n ou
gunsteling wat jou laat besef dit is al
lankal deel van jou onderbewussyn.
Ek issekerLetoit sal aan sy Gauloises
stik as ek die volgende se: Dit het al
arnper soos 'n volkslied vir die
uitgespoelde Boer geword. Goed, ek
weet dit klink half belaglik, maar
toemaar.
Kaalvoet is 'n lekker country-rocker
op vol galop. Op die verhoog het
Letoit al Onder in my Whiskeyglas in
'n Tom Waits-grom gesing en dit het
vir my beter geklink as die plaat se
Franse kabaret-styl wat te veel na
pretensie lyk.
Koopgems die plaat en verkneukel
jou aan van die juweeltjies in die
lirieke en die goeie musiek wat ons
bobaas-musikante as begeleiding
maak. En, verstom jou ook daaraan
dat 'n mens 'n plaat kan maak sonder
om te kan sing.

Koos
Kombuis
die asta
verra
Byrne, Bob Dylan (jammer dat ek die
ou karakter twee maal in 'n rubriek
moet pla), Black Francis van The
Pixies en David Surkamp van Pavlov's
, Dogs'n.
Die' liedjies gaan almal oor die
. vervreemding van 'n geliefde, die
" verbrokkeling van 'n verhouding en
die smeking vir nog net een kans.
Die musiek is intens en grens soms
aan gekheid. Met twee tromme, 'n
uitasem elektriese kitaar en krapperige
klawerborde kan dit ook nie anders
nie.
. Pere Ubu het nie uitverkoop nie,
Hulle gebruik bloot ou idees en meng
, dit so met nuwes dat dit heeltemal
vars klink.

Masters of Reality· Masters of
Reality (8)

'n Mens kan nie anders as om besonder
bly te wees oor die folk-herlewing
wat aandie gang is nie. Dit is strelende,
intelligente musiek wat 'n bietjie dieper
delf as die"ek hou van joul want jou
oe is so blou"-ertjiesop wat op 'n
daaglikse basis aan ons opgedis word.
Tog, so tussen die soet folk deur is
jy darem bly as die vier meesters (of
dalk eerder monsters?) van Masters
of Reality met hul kragsentrale-rock
kom en die wolle uit jou kop en die
was uit jou ore kom blaas.·
Hulle kry hul naam by 'n Black
Sabbath-lang speler, Master of Reality,
wat underground-aanhangers se oe
laat blink hettoe dit in 1971 uitgereik
is.
Die gebruik van die naam is nie
toevallig nie, Diemusiek is plek-plek
net so swaaren hier en daar word ook
irriterende en vervelende duiwelse
verwysings gemaak wat dr Jannie
Malan sinodes sal kan laat ompraat.
Ek glo dit kan hom redelik die duiwel
inmaak.
Die man agter die kontroles is
Rick Rubin: van Def American
Recordings-faam - die ouens wat die
beste hip hop/rap-plate uitreik.
ChrisGoss, die hoofsanger, se stem
wissel tussen argeloos en boos,
nonchalant en intens.
Jy kan duidelik sien na wie die
vietstuks Amerikaners 'geluister het
toe hulle jonk was. Jy hoor Uriah
Heep, Led Zeppelin, Aerosrnith en
Blue Oyster Cult. Dit is egter anders
as by karakters soos Guns'n'Roses,
bloot invloede en nie goedkoop
namaaksels nie.
, Die instrumeritele eerste snit,
Theme for the Scientistof the Invisible,
is skaars 'n minuut lank, maar Ted
Cloudland • Pere Ubu (9)
Harrington se hoofkitaar laat jou steier
met die intensiteit van die aanslag.
Stel jou die volgende sensasie voor:
Domino is van dieselfde
'n kcmbinasie van die donker romantiek
orkaansterkte.
van Roxy Musicvan die sewentigt2jare
Die temperatuur op Gettin' High
enjou eerste rit op die Big Dipper wat
gloei steeds, maar die tempo bet effens
jouore laat suis bet van pureopwinding. . afgeneem tot 'n z:z Top-blueserige
Dit is watCloudland aanjou doen.
pas.
Pere Ubu - hul naam kom van 'n
Op . The Candy Song - nie
Alfred Jarry-toneelstuk - het in 1975
noodwendig 'n Cadbury-advertensie
in Cleveland, Ohio, na vore gekom as
nie - hoor jy duidelik die Rick Rubindie Amerikaners se skerp antwoord
invloed. Die enigste verskil tussen
op punk-muslek,
die snit en 'n tipiese Def AmericanEn steeds draai hulle my aan. AI
hip hop-nommer, is Goss wat sing en
het hulle meer toeganklik geraak, is
nierap nie.
hulle nog steeds vars.
Kant een eindig met die country
Dit kan deels toegeskryf word aan
rocker, MagicalSpeel. 'n Heel
David Thomas se hoogs ongewone
betowerende nommer met tremolostem. Dit is 'n kombinasie tussen David
kitare en helder simbale. Die
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instrumente vatdit weg as Goss sing:
"Fell into her magical spell! And it
felt like this ..."
Op The Eyes of .Texas wys
Harrington weer dat die "byl" nie 'n
vreemde instrument vir hom is nie.
Daar is nog twee snitte wat jou so
'nbietjie bat asemhaal. Lookin' to get
rite is 'n rustige nommer met 'n
bekoorlike slide-kitaar ala Ry Cooder.
John Brown is ook 'n stadige rocker .
wat oor 'n mens met die naam John
Browngaan.
En net as.jou hart weer normaal
begin klop, trek hulle los met Killing
the King en eindig op 'n nekbreeknoot.
Dit is verpligtend om musiek soos
die hard genoeg te speel dat jy dalk
PG Glass se dienste nodig kan he. .
In die doolhowe van heavy rock is
daark.aanjaers en adrenalien-aanjaers.
Masters of Reality val sonder enige
twyfel in laasgenoemde klas.

David Thomas van

Plate beoordeel op'n akaal van 1 tot 10

P~re

Ubu een nag lank na middemag

T-hemde aeur kunsteneers

(swart op wit)

(pers 0P wit)

(volkleur)

R24 alles ingesluit
Beskikbaar in klein/medium! greet! ekstra groet
Stuur tjek ofposorder vir
R24(alles ingesluit) aan:
Bruce Gordon mnf, CC,'
Ou Castle-brouery
Beachweg6A
Woodstock
Kaapstad
7925
Telefoon: (021) 417-2199
VUL DETAILS ASB DUIDELIK IN
NAAM
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1 NAARTJIE OLIGARCHY: .
2 THE PURPLE SHALL GOVERN:
3 FREEDOM CHARTER:
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Twee en twee en
iv's lelik gefop
toneelspelers op die verhoog, seks
egter
bestaan
uit
twee
mansonderbroeke, 'n bra en 'n vroulike
Met Tim Plewman, Diane
Appleby, Carol-Ann Kelleher,
agterstewe, En die bietjie gepaargaande
erotiek is yskoud soos 'n diepbevrore
saul Bamberger, Melody
skaapboud. Verder is daar 'n
O'Brienen Mike Thompson
Regie: Rex Garner .
opeenstapeling van cliches soos ek
TheTheatre on the Bay,
nog selde tevore gesien het, 'n paar
skuins verwysings en heelwat
Kampsbaal
skerpsinnighede so kraakvars soos
ARNOLD BLUMER
soggy cornflakes ("Marriage is like a
bath: the longer you lie in it the colder
DIE mense gaan die plek stonnloop,
it gets").
glo my! En Pieter Toerien het dit't'
Tun Plewrnan hou sylyf robberpop,
miskien nodig om die skulde op die, . as hy hier gedruk word, bult hy daar
sementgordyneafte betaal watsooor
uit,dieres lyk teenoorhom asofhulle
die fasade van sy teater drop. Maar
. aan artritis ly. En die regie: nouja!
die toeskouers gaan nie kry waarvoor
Maar Pieter Toerien ken sy
hulle dink hulle betaal nie, Want die
teaterpubliek: hulle sal toustaan vir
titellieg.
die soort ding, aangesien hulle nie
Daar is weI aan die einde ses
, Playboy mag lees nie,

TWO AND TWO MAKESEX!

Nuwe teatergroep
,

"

} "Ek dink die teater het irrelevant geword, selfs vir die klein elite wat daarin
, belangstel," se Soli Philander, die akteur enregisseur wat verantwoordelik was
vir irrelevante opvoerings soos "Hamlet" in die Black Sun en irrelevante spel
, gelewer het in 'n stuk soos "The Blacks".
..
09r hoe irrelevant' dinge nou is of nie, salons nie stry nie, maar Philander
het 'n teenmiddel vir die kwaal, Hy is koordineerder van "On the Move", 'n bree
"perfonnance-"projek van vyf maande lank.
Deelnemers aan die projek is Ferdi Olsen (ontwerper), Margaret Auerbach
(marionette), skrywers Andre Letoit, Ian Fraser en Marlene Bramley, en spelers
Chetanya Alexander, Nadia Bilchik, Antoinette Butler, Gilda Bracher, Megan
Choritz, Sophia Condaris, Melinda Ferguson, Warwick Greer, Joss Levine,
Darryl Ronen, Wayne Robbens, Dan Robbertse, Kevin Smith en Vanessa
'
Swanepoel.
Die projek duurvan 1Januarietot31 Mei in dierepetisielokaalvandie MarkTeater.Die groep verlang hulp en bystand... Philanderwil 'n ware gemeenskapsgees
kweek onder teatergangers. Bel hom by (011) 484-2440.
.

MARK-TEATER

UPSTAIRS-TEATER
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5y is 27 jaar oud en sy kom van
Klerksdorp af. Sy het na skool 'n
, diplomakursus in ballet by UCT
gedoen (1984) en sedertdien
choreografeer sy mense om haar
fassinerende klein wereldtjies
gestalte te gee op die verhoog.
CATHARINA 5CHEEPER5 het met
haar gesels.

Wie is ,Marlene 810m?
hoogtepunt op die Grahamstadse
MARLENE BLOM se "skeppings"
hoefte wees of dat ek heeltemal 'n
Fees enhetsy 'n Vita-prys gekry vir
lyk soos ons in daardie krom spieels '
esoteriese ding probeer uitbeeld.
kontemporere choreografie.
van die skougronde. N a maande
"Die storie staan in die program,
Die kritici beskryfhaar werk
van haar gesweet en slawedrywery
en regdeur is daar goed w at jy net
onder meer as volg: "Brilliantly
visueel kan geniet. Dis absoluut
hetons die geleentheid gehad om
planned abstract patterns. Its validity
lekkertekankry oor "All Agog St
soos 'n painting wat beweeg: elke
lies in its reflection of today's
Stylite" (met "Bugaboo & The
karakter het sy eie kleur en hy
, intellectual and social turmoil."
gooi daai kleur rond op die verhoog,
Motley Crowd") wat in Augustus
(Argus) "She easily mixes comedy,
Mense moot daaruit kry net wat
in die Mark-Tearer opgevoer is.
social comment, acrobatics and
hulle wil.
Met 'n cast van twintig spelers het
athleticism." (Star Tonight!) "Her
dit 'n intensiewe driekwartuur se
"En nou is daar hierdie hele
work has a surrealistic yet frantic
ontsnappingswaarde verskaf.
ding oor 'die ontwikkeling van
Sy vertel: "Omdat ek so 'n
vehemence which is almost
Suid-Afrikaanse dans', dat hulle
mesmeric." (Citizen) "Here's a work
heeltemal streng klassieke
nou'n inheernse dansstyl ontwikkel. '
, (Hedgehogin my Head) that succeeds
agtergrond gehad het - ek het nog
, Maar sekere plaaslike choreograwe
nooit 'nmodemeofkontemporere
because of its sound structure and - glodatstudente die background
klas inmylewe gedoennie- hetek
inventive vocabulary. Terrific
moet he van kontemporere mense
teen al daai wonderlike lang lyne
entertainment value. This sculptor
soosMartha Graham en so aan,
of dances is at her most articulate
in die balletstyl gedraai. Ek het
wat nonsens is, jy weet. Dis
hulle gebreeken grotesk gemaak moulding images on stage."
aangeleer - jy ontwikkel nie jou
(Tonight!).
so grotesk moontlik. So het ek
eie ding nie. Nou begin dit s6
• "My hele commitment," se
alles
verdraai
tot
die
werk: ekke gaan so elke nou en
teenoorgestelde. Ek 'dink' om
Marlene, "is om stukke te create,
dan kyk na 'n plaaslike kulturele
creative te wees moet 'nmens teen '
maar ook om dans in die mainstream
-sentrum se dansertjies, en dis al
jou hele education gaan.
theatre te sit.
hierdie 'wonderlike talentvolle
, "Ek is selfs beinvloed deur baie
"Ekke wil enigiemand gebruik kinders wat nou so beinvloed.is
wat van Suid-Afrikaen die Transkei
selfs straatdansers, selfs mense wat
deur klaargaar kontemporere
af kom, wat ek daar uitgehaal het
kan bollemakiesie slaan, enigiets.
Amerikaanse styledatek 'n bietjie
- die tipeangles en Iyne en so aan,
teleurgesteldis dat hulle nie .'
As hulle 'n trick kan doen, kan ek
wat ek gesien het en mee
'~hulle in 'n storie gebruik. En
heeltemal hulle eie dans ontwikkel.
grootgeword het. En dit het
ultimately watditis -ekkry 'n storie
hetnie.
ontwikkel.
,en dan wil ek op enige means, wil ek
"Tog vat dans ookheeltemal 'n
"Human behaviour is my eerste,
'nuwe dimensie sover dit nie net
net daai storie uitbring - so ek sal"
inspirasie - societyen hul dinge ~I"
enigiemand gebruik:. Dis basies ' meer 'pure' dans is nie, maar 'n
en dit kom rerig van diep binne
kombinasie van allerhande goeters.
waarvan my cast nou opgemaak is:
my af. Ek sit altyd myselferens in
mense wat geinteresseerd is:
Party choreograwe doen nog
diestuk, en dis my manier van
heeltemal esoteriese good wat 'n
"Ek het vir All Agog onder andere
kommunikasie. Ek haal alles uit
van Harry Partch se musiek gebruik.
mens nie kan verstaan nie, en
my uit - drain myself - en sit dit
Sy musiek is ontsettend moeilik.
abstrakte goed sooswatBalanchine
dan op die verhoog. Dis 'n lekker
Hyhctalsyeieinstrumentegemaak
gcdocn het - wat hulle nou nog kry
manier."
en 'n hele orkes geleer om die'
om hierdie goed te doen, plaas van
Verlede jaar was sy betrokke
instrumente te speel, en toe kry hy
om choreograwe hier uit te haal
by Gary Friedman se Puppets
, om goeters te doen. Ek vind dit
hierdie wonderlike klanke. Hy's die
Against Aids, was haar 18-minuutenigste komponis tot dusver wat
ook moeilik om te verstaan. Ek is
lange "Hedgehog in My Head" 'n
my so inspireer, Hy is so ekspressief
meer 'n narrator as 'n abstrakte
dat dit my enige rigting inslaan as
kunstenaar. Al my stukke was
narratives, alhoewel Hedgehog
ek iets hoor van hom. Dit maakjou
'n bietjiemal asjy dithoor. Maarek
meer surrealisties en absurd was.
het 'n kombinasie gebruikvan antieke
St Stylite was ook absurd - black
Griekse musiek, en Koreaanse
comedy amper.
"Ek wens," gam sy aan, "dat
primitiewe musiek, en Lester Bowie
wat bietjie geeksperimenteer het met
ek die stuk goed genoeg op video
'n trompet."
kon kry sodatek dit kan wegstuur
Die fmale klankbaan van "All
na se maar die Backdoor Company
787:.7987/4
Agog St Stylite" bestaan uit 'n
in Israel of 'n Kanadese company,
dramatiese samestelling wat geskep
sodat hulle my kan nooi orniets
is deur die editing en splicing van
daarso te kan doen, dat hulle my'
ONDER
onder andere ses verskillende plate,
kan uitvlieg!" (Hoopvolle laggie.)
en is op sigself iets besonders.
"Andersins dink ek daaromom
Marlene se dat sy "sou graag die
weg te skiet Swaziland toe vir 'n
Vry : Delia Layton
cast vir ses maande wou gehad het '
jaar of iets... en terug te kom met
5at : Neil McNulien
dat ons die stemme en instrumente
nog 'n stuk."
self kon gedoen het, maar...geld.
50: Joe Paul
Hoe dit ook al uitwerk - Marlene
Dis
eintlik
my
enigste
struikelblok.
Blorn
het reeds met haar
Di: Colin Shamley
"Meeste mense is ook net nie
oorspronklike styl haarself 'n
Wo: Tyme
geinteresseerd in dans nie. Ek sou
prominente plek verseker in
wou he dat mense moet net daar
toekomstige geskiedenisboeke oor
Don: Delia
inkom en relax, sonder om te begin
die ontwikkeling van dans in Suiddink dat hulle intellektueel belese
Afrika.
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.W.AREHOUSE BY DIE MARK

KIPPIES BY DIE MARK

MARKGALERYE
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Vry: Zenn Wat
5at: Zenn Wat
Wo:Diamond Dog
Do: Diamond Dog
BISTRO, KROEG EN
BIWARTKAMER
Crossroadssentrum, Hendrlk
Verwoerd-rylaan,
Randburg

787-7987/4
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CJ: Wat hetjou laat besluit om teater
jou loopbaan te maak?
, "
CP: Teater is nie my loopbaan nie,
CJ: Nie?
CP: Glad nie,
CJ: Dit kom so voor,
CP: Ekdinkniesonie.Ekdoenwelso
nou en dan a play of iets, niks ernstigs
nie.
CJ: 0, weI ek dog jy's heel ernstig
daaroor.
CP: Ek dink enigiemand wat in die
laat twintigste eeu teater, of kuns,
ernstig opneem, is 'n idioot,
CJ: Dis 'n bietjie kras gestel, is dit
nie?
CP: Teater is nie.my brood en botter
nie, so ek kan seker se wat ek wil,
Niemand kan my fire nie,
CJ: Dit was jon brood en botter toe jy

Kunsstaan stil
Chris Pretorius
(CJ), gesels met
homself (CP) oor
Afrikaanse meisies,
kuns en Marcel
Duchamp.

Marcel Duchamp sa urinaal
- konsentreer nie,

by Truk gewerk het.
CP: Ja, maar niemand het dit geweet
nie. Truk het dit nie geweet nie, ek
dink ek het dit self nie geweet nie. Ek
was soos 'n karakter in 'n Ionescostuk.
CJ: In elk geval, jy se jy het nie veel
- tyd vir modeme teater nie.
CP: Teater en kuns. Kuns was modem
toe Marcel Ducharnp in 1913 'n urinaal
in New York uitgestal het, Dit is nie
meer modem nie. Newwave-tipografie
aap die Futuriste en die Dada-iste na.
Die Trans-avant garde skilder soos
die Ekspressioniste. David Salle se
werk lyk soos Picabia s'n, Wat maak
dit op die ou einde saak. Kuns staan
stil.
CJ: Moet asseblief nle die hond van
die tafel af voer nie. Ek word moeg
om dit altyd te se. _
CP: Dis 'n pragtige hond.
_
CJ: In haar vorige lewe was sy Maria
Callas se poedel.
CP: En voor dit was sy Mephistofeles
wat in 'n swart poedel verander het,
. CJ: Miskien moet jy haar maar voer,
So, jy dink kuns is uitgedien.
CP: Heeltemal.
CJ: Jammer jy dink so, want ek sou
graag jou defmisie van kuns wou
hoor. Ek versamel hulle.
CP: Ek kan nog steeds een gee.
CJ: Okay?
CP: KUNS KlJLlUVR X BELEGGING

=

:l1lIrGEIST

CJ: Interessant.
CP: Is dit nie, ne!
CJ: Om terug te kom na modeme
kuns toe, hoekom se jy dis uitgedien?
CP: Vat MTV in New York
byvoorbeeld. Dis 'n 24-hour-non-stop
kabelstasie wat net musiekvideo's van
tussen 3 en 4 minute lank uitsaai. In
1984, dis nou 6 jaar gelede, het MTV
24 miljoen kykers tussen die
ouderdomme van 12 en 34 bereik.
Kan jy jouself voorstel hoeveel mense
vandag bereik word? Nou, onthoujy
'n paar jaar gelede is daar studies
gedoen oor die feit dat jong mense in
Amerika net in staat is om op soap
operas te konsentreer. Darem nie almal
nie, moet ek byvoeg. Hierdie jong
mense was byvoorbeeld nie eers in
staat om deur 'n gewone rolprent te

VryDagl 3 November 1989

sien ...
God sal
CP: Selfs Terre'Blanche
, net vir 15 sekondes beroemdkan wees.
CJ: Mind you, ek dink Terre'Blanche
se 15 sekondes is alop.
_ CP: Verstaan jy nou waaromek se
verkiesing het ek skielik besef wie as
daar is nie meer tyd vir kuns nie. Nee
oorwinnaar uit die stryd gaan tree.
wag, eintlilc wat ek probeer se is dat
CJ: Wie?
kuns maar net so belangrik as enige
CP: Die nuwe media. 'n Post-moderne
ander flitsende beeld geword het,
wereld van onmiddellike vervulling
CJ: SoTerre'Blanche is net so belengrik
en flitsende, niksseggende beelde. 'n
soos kuns.
Wereld waarin alles ewe belangrik is..
CP: WeI, ek sou hom nou nie beskryf
WaIhol was reg. In hierdie nuwe wereld
as 'noil painting nie, maar ja, hy is.
CJ: Jy is nog veronderstel om iets te
sal enigiemand 'vir 15 sekondes
se oor Afrikaanse meisies.
beroemd kan wees.
CJ: Asjy byvoorbeeld die regse groepe
CP: Ek kan glad nie onthou watekoor
met hulle oudmodiese sentimentele
hulle wou se nie. Miskien volgende
gesanilc uit hierdie nuwe perspektief
keer,

CJ: Ja, ek onthou. Party Amerilcaanse
universiteite en skole het selfs hulle
lesings daarvolgens gestruktureer.
CP: Wei, nou is daar besorgdheid dat
groot getalle jong mense net op
rnusiekvideo's kan konsentreer en selfs
soapies moeilik vind.
CJ: Jy lieg.

CP: Ja, ek meen nee.
CJ: Wat het dit met kuns te doen?
CP: Kuns hoort in museums. Daardie
miljoene mense wat MTV kyk is die
nuwe wereld. 'n Nuwe kultuur met nuwe behoeftes is besig om te
ontwikkel,
'n
"Immediate
gratincation"-kultuur. 'n Kultuur wat
nie meer behoefte het aan filosofie of
die roman, of godsdiens, of kuns nie.
Dis nie meer 'n Andy Warhol-grap
nie maar die werkIikheid Mense word
nou selfs te lui om 'n eenvoudige
verhaal te ontsyfer. Kyk na
musiekvideo's. Hulle bombardeer jou
met
onmiddellik-ontsyferbare
niksseggende beelde.
'
CJ:Mens sou dit kon beskryf as
surrealisties.
CP:Nee.
CJ: Hoekom nie?
CP: Omdat die niksseggende beelde
in 'n musiekvideo op 'n baie eienaardige
manier letterlike vertolkings is van
die niksseggende lirieke. Die beelde
is in elk geval veronderstel om
onderhewig te wees aan die musiek.
Hierdie beelde het niks te doen met
simboliek nie.
CJ: En al waarheen hierdie beelde lei,
is dievolgende video en die volgende
video en al die duisende beelde word
uiteindelik eenondefinieerbare, effens
uit fokus, beeld.
CP: Ja, en wat ek ook wou se, meeste
rockgroepe kan nie eers simboliek
spel nie.
CJ: Dit is geniepsig.
CP: Weetjy wat nog - met die laaste

Maria Callas as Violetta in "La,Traviata"
,

Eerw.Kassie is van
die lente begeester
MY kop draai nou nog van Sondag
sehuisbesoek. Eerw. Kassiewasvol
nuwighede, en nadat ons die mense
van Sondag se groat Vredesfees sien
terugkomhet,hethy sy das afgehaal
en politiek gepraat dat die spoeg so
spat.
,
Hy se dis die lente, hy hoop net
nie dis 'n Praagse lente nie, en kom
ons hoop vir die beste.
Die Volle Evangelie-kerkhet
besluit - se eerwaarde Kassie - om
binne vier jaar heeltemal te integreer
(bulle is die regering dus 'n kortkop
voor), Die gemeentes wat nie oor
vier jaar gemtegreer is nie, sal net
nie meer deel van die kerk wees nie.

Ek wou eerw. Kassie nog vra of

ons nie laas vreeslik teen die
Wereldraad van Kerke en die VVO
was nie (dis mos hoe die 40 000
landuit gedIyfis, of hoe?) maar miskien
was dit net 'n kapelaan wat my destyds .
verwar het,

Rooi Vlag

moo

Victor Munnik

Word wakker en bid
In Namibia is dit gladnie eers
meer 'n kwessie nie. Daar word mense
sommer in die middel van die nag
wakker om te bid vir hulle land. Ds.
Bennie Mostert, wat se daar sal nie
vrede kan wees voordat ons nie almal
reborn Christene is nie, stuur briewe
uitom mense watmin van Namibia
weet, oar die regte dinge te laat bid.
Teen rassetrots en teen bitterheid,
en vir versoening.

Versoening is nie die Kerkeraad
van Namibia se enigsteprobleemnie,
hulle moet 40000 bannelirigehervestig.
En dan vra mense nog of hulle aan
Swapo se kant is.
, Eerw. Massey het my nogal verwar
deur te se dat die Kerkeraad van
Namibia net so min Swapo is wat
besig is om te bid, as wat die NG Kerk
die Nasionale Party is watbesig is om
te bid.

en

;

II

die verkeer, en die moontlike verlies
aan handel.

Kalkoene
Intussen word die kerskalkoene
reeds
opgeveil,
al
broei
makoeloekoeloes nog,

Moet ons?
En van strategic gepraat, op 50/
50 (daai lekker program, ek mis dit
omtrentnooit) se hulle die begaafde
outis ontwikkel sy of haar talent so
buitengewoon sodat hy of sy die
wereld daarmee kan uitsluit.
En -hulle se dis omdat die
linkerbrein - die slim een - probeer
kompenseer vir 'n haakplek in die
regterbrein - die emosionele een.
Dink 'n bietjie daaroor,
Ek het baie respek gekry vir die
mense wat met die outistiese kinders
werk. Veral vir mev. Koudstal toe
sy in alle ems die vraag stel: "Is
hulle nie dalk gelukkig in hul eie
wereldnie? Is ons reg omhulle daaf
uit te 10k?"
. Jammer eerwaarde, maar dis nou
die soort vraag wat sendelinge en
soldate nooit vra nie.

So met die tuiskoms' van die
Vredesfees kondig die meisiekind op
(solank dit) Net Werk aan ons keer,
terug na die regsorde. En die reg op
vergadering, vryheid van spraak en
die reg tot verskil. Om dit lekker vir
ons te verduidelik, In bedeesde maar
gewillige minister Vlok en 'n uiters
redelike (oeps, amper se ekminister)
Boesak.
Sy verduideliking oor die Rooi
Vlag het juis geklink of hy
ministersmateriaal is. Hoekom se hy
niereguitjykan 'nkommunis weesas
jy regtig wil nie? Dit is rnos, na die
Eugene sing
gemors in Oos-Europa, nie meer iets
om voor bang te wees nie?
So terloops, het julle gehoor wat is
Dink julie' nie ook Eugene
die oorweginge of 'n protesopiog gehou " HavengasingbaiemooierasJannie
mag word of nie?
de Wet nie? Al sing hy nou nie oor
Dis die moontlike ontwrigting van
soveel onderwerpe tegelyk nie.
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• IN SEARCH OF STOFFEL
BOTHA'S BREIN by
JOHANNESBURG
Windybrow se Trost BanK
Arena misloop nie. Elke
Deon OppermanseSTIllE
aand om 8-uur doen hy sy
NAG, met Wilma Snyman,
ding. .
Eghard van der Hoven en
Bruce Fields is by
ANTJIE SOMERS ANDI, 'n
Windybrow se Adcock
tweetalige stuk deur Harry
Ingram.Teater te sien. Tye:
Kalmermetregisseur Jacqui
In .die week' om 8nm en
Singer is tans by die DalroSaterdae ook om6nrn.
Teater, Windybrow te sien.
l'ye: Daagliks om 8nrn.
By die Mark se UpstairsTeater is DIARY OF A
By die Mark-Teater wordA
MADMAN deur Karoly
WALK IN THE WOODS
Pinter te sien. Met Ron
deur Lesley Blessing
Smerczak. Tye: Daagliks
opgevoer. Glasnost-teater
om 8nm en Saterdae om
met Michael Atkinson en
6.15 en 9. 15nrn.
Michael McGovern. Saans
om 8-uur.
'tfoenie vir Ian Fraseren sy

omskryf as 'n verrassende
kort ondergrondse reis kan
Vrydae, Saterdae en Sondae
om 10.15nm gesien word.
SONGS OF OLWYN, 'n
musiek-kabaret ' met
Lawrence Olwyn is elke
aand om 1O.3Onm te sien,
EDMOND deur David
Mamet, met Robert
Coleman, Zane Maes, Dan
Robertse, Megan Wilson en
Melinda Ferguson. Tye:
Dinsdag tot Sondag:
8.15nm.

.SO WHERE TO deur die
Sibikwa-spelers is tansindie
Laager by die Markteater te
sien, Weeksdaeom8.15men
Saterdaeom6.15 en9.15nm.
Black
Sun:
(Louis
Bothalaan, Orange Grove).
TELL TALE HEART,
bangmaakstories van die
eksentriese skrywer eli,
digterEdgarAllenPoe,word
elke Woensdag. Vrydag en
Sondag laataand deur Li
Newman opgevoer. STEVE
NEWMAN EN
EDI
NIEDERLANDER tree nog
vanaand en Saterdagaand
om
middernag
op,
UNDERGROUND met
Zane Maes en Tina Goosen

Pieter Toerien bied aan:
AIN'T MISBEHAYIN' met
Sam Marais en Natalia Da
Rocha open Saterdagaand
om 9-uur by die Andre
Huguenet teater, M,
BUTTERFLY by die
Alhambra-Teater, met Sean
TaylorenJeremy Crutchley.
Maandae tot Vrydae om
8nmen Saterdae om 5.45en
9nm. Tobie Cronje kan by
dieLeonard Rayne-Tearer in
PIANO MANgesienword.
Dinsdag tot Vrydag om
8.15nm en Saterdae om6 en
9nm.

DEAD POETS SOCIETY
Robin Williams
(Al
DAILY: 9.30, 1200,230.515,745, 10.15
SCANDAL.
John Hurt. Bndqet Fonda

(2

SCANDAL

M19)

DAILY: 9.45, 1215,2.30, 5.15,7.45,10.00

PINK CADILlAC
Clint Eastwood, Bemadette Peters

(A)

DAILY: 9.45, 12.15, 2 30, 5.15,745,10.00

By die Mark-Teater se
, Warehouse kan ANOTHER
JEREPIGO met Patrick
Mynhardt gesien word. Die
open
produksie _
Saterdagaand omSnm,

PINK CADILlAC

ANDGODC~TEDWOMAN
Rebecca de Mornay,FrankLangella (2-18)

Clint Eastwood,Bernadette Peters (A)

DAILY: 9.30, 12.00,2.30,5.15,7.45, 10.15

Sex Drama
Bridget Fonda, John Hurt

(2·19)

SOWETO

DAILY. 9.45, 12.15,2.30, 5.15,7.45,10.00

DAILY: 9.45, 12.15,2.30, SIS, 745, 10.00

ROADHOUSE

LETHAL ATTRACTION

DAILY: 945, 1215,2.30, SIS, 745, 10.00

Patrick Swayze, Kelly Lynch

'I

(2-19)

Susan Pam se CURL UP
AND DYE open by die
gerestoureerde Ipelegeng- .
Kultuursentrum in 'White
City', Jabuba. Met Lillian
Dube,DebraWatsonen Val
Donald-Bell. Tot
4
November.

Wynona Ryder, thristlan Stater

f16) LETHAL ATTRACTION
DAilY: 9.45, 12.15.2.30,5.15,7.45.1 .00
Wynona Ryder,Ohnsuan Slater (2-16)
_.
DAILY: 945, 12.15,2.30. SIS, 745, 10.00

T~~n~8~u~A~I~~.~
DAILY: 9.45. 12.15,2.30,5.15.7.45,10.00

Pink
Cadillac

THE JANUARY MAN
Kevin Kline, Susan Sarandon

(2·18)

DAILY: 9.45. 12.15,2.30,5.15,7.45,10 00
THE LlGHTHORSEMEN AND GOD CREATED WOMAN
Tony Bonner, Jon Blake

(A) Rebecca de Mornay Frank langella (2-18)

DAILY: 9.45, 12.15,230, 5.15,7.45,10.00

DAILY: 9.45, 12.15,2.30,515,7.45,1000

THE BOYS OFJERICHO,
gebasseer . op 'n ware
gebeurtenis, kantans by die
, Funda- ,Sentmm- gesien
~ word. '.Regisseur: Joyce

DISORGANIZED CRIME

lou DIamond Ptnlltps, Corbin Bernsen (2-12)

DAILY: 9.45, 12.15, 2.30,5.15,7.45,10,00

THE DREAM TEAM
MiChael Keaton, Peter Boyle

(2-10)

DAILY: 945, 12.15, 2.30,5.15,745. 10.00'

THE DREAM

~=:'::==:-J

Ndamase.
PRETORIA
Staatsteater: . TRUK se
TOSCA met Josella Ligi,
Wicus Slabbert en Peter
Bouwer
word
hier
aangebied. Tye: 27, 30
Oktoberen 1 November om
8nrn.
KAAPSTAD
Baxter-Teater, Mainstraat:
Hoofteater: In die Studiokan
LAVENDER HILL BLUES
deur Itumeleng WaLehulere gesien word Dit
duur tot 18 November. Tye:
Maandag tot Donderdag:
8.15en Vrydag en Saterdag: .
6.15 en 9.15nm. Tot 28
Oktober.
Nico Malan. Strandgebied:
In die teater is Barry Ronge
se WHEN MOVIES WERE
MOVIES, 'n musikale revue
te sien. Tot 18 November.
Elke aand om 8.15nm en
Saterdae ook om 2.3Onm.

JOHANNESBURG
Jameson's Bar,' Commissionerstraat: Ben van die
laastebuitepostevan "live'n
local"
musiek.
Wye
verskeidenheid
van
mbaqanga tot rock. Jazz
saam.
met
Saterdagmiddagete; geen
toegangsgeld. Jazz elke dag
van 12 tot 2nm en Saterdae
van 2 tot 6nm.
Roxy
Rhythm
Bar,
. Melville:
Mainstraat,
Vanaand: AFRICAN JAZZ
GIANTS - (nuwe naam van
die African Jazz Pioneers).
. Saterdag: JACK'S BAND.
.'_,'i

TEAM

PINK CADILlAC
Clint Eastwood, Bernadette Peters (A)

. -'

DAILY: 9.30, 1200,230,5.1.5,7.45,1015

Comedy

(2'10)

Michael Keaton, Peter Boyle

DAILY: 945, 12.15,2.30,5.15.745,10 00

SCANDAL
LETHAL ATTRACTION
Wynona Ryder, Christian Slater (2-16)
John Hurt, Bndget Fonda (2-19)
DAILY' 9 45,1215,230, SIS, 7.45,1000
DAILY: 945, 12.15, 230, 5.15,7.45.10.00

PINK CADILLAC
CIIOt Eastwood, Bernadette Peters (A)
DAilY: 9.30, 12.00, 2 30,5.15,745, 10.15

NOVEMBER 6 and 8, 9.45 a.m. SOLDOUT

~~Hc~9.~~fi~I!~We~M~~ The January Man
DAllY: 9.45, 1215,2.30, 5.15,7.45,10.00

:1
A Stirring Drama
(A)
Robin Williams
DAllY' 930, 1200,230, 5.15,7.45, 10.15

Sex Drama
Bridget Fonda, John Hurt

(2-19)

DAILY: 9.45, 12.15,2.30,5.15,7.45, 10.00

Lethal
Weapon 2

SCANDAL
John Hurt, Bndqet Fonda (2-19)
DAILY: 9.45, 12.15, 230,5.15,7.45,10.00

I'

III

.:

,:1

LETHAL WEAPON

2

Mel Gibson, Danny Glover (2-18)

PINK CADILlAC '

Pink

Cadillac

DAILY: 9.45, 12.15, 2.30, SIS, 7.45.10.00

DEAD POETS
SOCIETY

Clint Eastwood, Bernadette Peters (A)

DAILY: 9.30, 12.00,2.30,5.15,7.45,10.15

ROADHOUSE

A Stirring Drama

Patrick Swayze, Kelly Lynch'. (2-19)

DAILY: 9.45, 12.15, 2.30, 5.15,7.45,10.00
BANG

DD'..nL!7~~~,n1ir;'~~~t.1n5~ ~~~~;b~(69)
I ,

FLETCH LIVES

Chevy Chase, Hal Holbrook

(A)

Robin Williams

DAiLY: 9.30, 12 00, 2.30, 5.15,7.45,10,15
ActiOn Drama
(2-19)
Patrick Swayze, Kelly lynch

(A)

DAILY: 9.45, 12.15, 2.30, 5.15,7.45,10.00

DAILY: 945,1215,230, SIS, 745,10.00

Pink

PINK CADILlAC
, Clint Eastwood, Bernadette Peters (A)

Cadillac

DAILY: 9.30, 12.00,2 30, 5.15,7.45,10.15

Action Comedy
Action Drama
(2-19)
Patrick Swayze, Kelly lynch

(A}

Clint Eastwood, Bernadette Peters

DAILY: 930, 12.00,2.30, 5.15,7.45, 1015

DAILY: 9.45, 12.15,2.30, 5.15,7.45,10.00

1'1 I I

I

I

:1,

DEAD POETS
SOCIETY

II

A Stirring Drama
Hobin waneme

THE DREAM

,

(2-10)

I

B6

I

PLUS

(2-10)

NHt!lt.tHd4

Michael Keaton, Peter Boyle

Action Drama
(2-19)
• Patrick Swayze, Kelly lynch
.

I

MON-FRI: 930,200,730.SAT. 11.00, 3.30, 600

- "

TWO MOON JUNCTION
Sherilyn Fenn, Bichard Tyson

(2-19)

PET

DAILY: 9 45, 12.15, 2.30, 5.15,7.45,10.00

DISORGANIZED CRIME
Clint Eastwood, Bernadette Peters (A) LouDiamond Plulhps, CorbinBernsen (2.12)
~AILY: 9.30. 12.00,2.30,SIS, 7.45,10.15
.DAILY. 9.45, 12.15, 2 30, SIS, 7.45,1000
J

THE MERCENARIES'
Thriller
(2-12)

MON-FAI.6.00, 8.30; SAT:2.30, 6.00,8.30

P I N K CADILlAC

l:

Comedy

(PG2·8)

,[flErtImlEffitrm~cDfiAILY: 9.45, 12.15, 2.30, SIS, 7.45.10.00
i.l
I
I 'I

DAILY: 9.45, 12.15,2.30,5.15,7.45,10.00

I

j

1_'

I

Rod Taylor

James Belustu, Mel Harris

THE DREAM TEAM

(A)

DAILY: 9.30, 12.00,2 30,5.15,7.45,10,15

.,TEAM

K-9

'NOWSHOWING:John Kanl

KAAPSTAD
Base:
Vanaand
en
Saterdagaand en volgende
week speel SAKHILE.
Sondagaand is Jazz Denn,
Cafe Royal, Kerkstraat,
Kaapstad: Elke Woensdag
en Donderdagaand en
Saterdagmiddag is dit
AFfER THERINDERPEST
en ANYDRIVER

(2-19)

Action Thriller
' (2-18)
Mel Gibson, Danny Glover

Michael Keaton, Peter Boyle

middel-stedelinge, Cop van
vyfuursmiddags tot baielaat
saans en Saterdae vir
middagete. Etes word sewe
daevandieweektot laataand
'. bedien.
Club Manzanan, Moletsane,
HOl:rSoweto:
inkomstegroep disko. Oop
van 11 nm. Maandae en
Dinsdae is toegang gratis.
Twee gratis biere op aande
wanneer toegang gevra
word. Ailesoorte musiek,
Blues, Marshallstraat 165:
Wesens van die noordelike
voorstede(ouderdom tussen
25 en 35) se uithangplek.
Disko-musiek, flitsende
ligte, spieels, mense met
grimering... daai soort van
ding.

DAILY: 945,12.15,230,5.15,7.45,1000

DAILY: 9.45, 12.15,2.30, 5.15,7.45,10.00

DEAD

Maandag: GREEN -'n Nuwe
groep uit Kaapstad wat glo
'energetic pop-rock' speel
'(Onbevestig). Dinsdag:
LITTLE
SISTER.
Woensdag:
FRIENDS
FIRST. Donderdag: MIKE
FAURE (Onbevestig)
Kippies,
Mark-Teater,
Newtown: Township-jazz se
voorstedelike tuiste, (foe op
Maandae, die res van die
week oop van sewe-uur- en
naweke van vyf-uur - tot
laat.) HOWARD BELLING
SE . QUARTET
met
BARNEY RACHABANE.
The Junction, hlv Bree- en
Claimstraat: "Oller" rock: en.
new wave met 'n .aparte
vertrek vir "live"groepe, 'n
daktuin en video- en poolkamer. Welkome afIeiding
van die disko-twak op ander
plekke. Chris Prior is soms
op Saterdagaande die
platejoggies. Vir"denkende"
jollers.
Rumours, Rockeystraat: 'n
. Tipiese Rockeystraatse
laataand-"joint" vir mense
wat soms werk en van jazz
hou.
Late Nite Duke's, Melville:
Laatnag-alternatief vir

, I

ROADHOUSE
Patnck Swayze, KellyLynch

Van die beste teater In Johannesburg Is die
verhoogverwerklng van Nikolai Gogol se
kortverhaal, "Diary of a Madman". Die
. Hongaarse reglsseur Karoly Pinter het die
1988 Fleur du Cap-prys vir "Diary" gewen •
Ron Smerczak se vertolklng van Poprlschln
Axenty Ivanov Is ult die boonste rakke. Ole
stuk, 'n soort skreeusnaakse tragedie, word
In die Upstelrs by die Mark-Teater opgevoer.

I

:

.',

.;

SEMATARY
Stephen King Thriller

I

AN AFRICAN DREAM Drame(A)

SCANDAL
Sex Drama
Bridget Fonda, John Hurt

,,

Dale Midkiff, Denise Crosby

MON·FRI: 6.00, 8.30: SAT:2.30, 6 00, 8.30

" . ' " ' . ' " • • ',~}'.~

(2-19)

DAILY: 9.45,12.15,230,5.15,745,1000
:

(2-18)

LethPctlon~~~P0l}2_~)
Met Gibson, Danny Glover

PLUS

&bd
Orama

(2-16)

TomCruise

MDN-FRI: 9.30, 200,730.SAT: 11.00. 330.600

:11
~

..-
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JOHANNESBURG
Sanderling-Galery, Small Straat kompleks: Uitstalling deur
MargotGawithenErica Berry.Tot 18November.
Everard Read-Galery, Rosebank: Uitstalling van Erwin
Christian Lindemannopen7 November. Tot 24 November.
Serendlplty·Galery, Killamey Mall: Kunstenaars van
Katlehong stal hiertot 11 November uit,
Things-Galery, Mark:Ndebele, Zuleen Xhosa kralewerketot
11 November.
Gallerion the Market, Newtown: JudithMason-Attwood se
onlangse sketseen skilderyetot 1 Desember.
Johannesburgse Kunsgalery: Duitse Ekspressioniste tot 10
.Desember. Gerard Sekoto stal tot 10 Febmarieuit.
Natalie Knight-Galery, HydePark Comer: Werke deur Trudi
Dicksen MargaretRoestrof.Tot 16 November.
Karen McKerron-Galery, Bryanston: Mike Cloran en Peter
Jander. Tot 15 November.
Mark·Galery, Newtown: Staffriderse jaarlikseprysuitstalling
. van skilderye,beeldhouwerke en fotografie.
African Magic: Inheemse handwerk en kunsartikels.
outentiek, Rockeystraat 20, Bellevue,
Ongewoon
.Johannesburg, en Milkwoodsentrurn 9a, Plettenbergbaai. .
Zona. Nai'ewe Afrika-kuns en -appliek; inheemsehandwerken .
kuns.Grantlaan64, Norwood, Johannesburg. .

en

KAAPSTAD
Baxter.Galery: LouisJansen van Vuuren van die MichaelisKunsskool. Tot 18November.
Art Scene, Seepunt: Gemengde uitstalling van skilderye,
keramiek en glaswerlc. Tot 11 November.
.. ,
Gallery 709, Adderleystraat: Verskeie beeldhouwerke en
skilderye deurplaaslikeeninternasionale kunstenaarsvanonder
andere: Robin Mann, Pieter van der Westhuizen, Naama
Nothmann, Ann Linsell-Stewart, Lukasvan Vuuren en andere.
Cape Gallery, Kerkstraat 60: Objekte, waterverfwerke en
grafiesekuns deur MollieTownsend open30 Oktober. Tot 18
November.
Kunskamer, Bergstraat 14:Suid-Afrikaanse kunstenaarssoos
Piemeef, Maud Sumner, MaggieLaubser, Irma Stern, Preller:
Welz,Kibei, Caldecott en Boonzaaier.
Gallery International, St Georges-sentrum:

••···Voortrefilk
.·.··Sterk aanbeveel
•••Slen gerus .
··So-so
.Vermy asjy nugter Is
Prente sonder sterretjles IsI
nog nie beoordeel nie 'J'
***"BAGDAD CAFE - 'n
Verfrissende, fabelagtige
moderne mite met genoeg
straatmeriete en komiese
oomblikke om die mees
rebelse punk 'n traan te laat
wegpink. Met Jack Palance
en Marianne Sf~ebrecht.
*"**LAWRENCE OF
ARABIA • David Lean se
klassieke sage oor TE
Lawrence.
****THE BEAR· Deur die
regisseur van "Quest for
Fire",Jean JacquesAnnaud,
oor 'n oulike beertjiesonder
'nmaofpa.

kanjy andersverwagvandie
skrywervan "9 1/2Weeks", .
Zalman King). MetSherilyn
Fenn en RichardTyson.

ongenaakbare . kunswereld
van die hedendaagse New
York. Ongelukkig kom die
rolprentweergawe van Tama
Janowitz se boek nie
heeltemal nit die verf nie,
Met Bernadette Peters en
MaryBeth Hurt

**AND GOD CREATED
WOMAN - Die 1989·
weergawevan RogerVadim
se gelyknamigefliek van 30
jaar gelede waarin Briget
Bardot die hoofrol vertolk
het. Albei het intussen oud
geword...maarRogerVadim
is nog die regisseur terwyl
Bardot vervang is deur
Rebecca DeMomay.

**GLEAMING THE CUBE
- 'n Tienerfliek oor'n outjie
met nie net skaatsplanke op
die brein nie, maar ook
WRAAKI Met Christian
Slater.
"TWO
MOON
JUNCTION • Oor twee
mensewatniehulhande van
mekaar kan afhou nie (wat

vierjaar lankgewerkbet oor
mensewatongelukkig ismet
situasies waarinhullebulself
bevind, en alewig deur
omstandighede (en boelies)
gehinder word om te wees
waarhulleWIL wees.N!xay,
Hans Strydom en Lena
Farugiaspeeldie hoofrolle.
*CLARA'S HEART • Met
Whoopi Goldberg as die
wyseClarawat'n jong seun,
David(Michael Ontkean) se
lewe beinvloed. Smartlapse '
moses.
*K·9 - 'n Storie oor 'n

*THE GOD'S MUST BE
CRAZY II . Jamie Uys is
terugmet 'n fliekwaaraanby

Vervolgop ns

Die Afrikaanse weergawe van Kinekor se filmgids korn ong~lukkig te laat om te plaas

Kaapstad

*·*TORCH
SONG
TRILOGY
Die
rolprentweergawe van
Harvey' Fierstein
se
verhoogstuk oor die liefdes
en teleurstellings van 'n
Amerikaanse fopdosser.
Sentimentelevertoning deur
Harvey Fierstein. Ook met
Matthew Brodericken Anne
Bancroft. Vat jou rna saam.
***BATMAN • 'n Tegnies
: briljante maar geweldadige.
weergawe
van
die
strokiesprerit-held
se
eskapades. Met Michael
Keaton, Jack Nicholson en
Kim Basinger.
***TIIEJANUARYMAN·
Kevin Kline(WiesalWanda
-ooit vergeet) en die sexy
Susan Sarandon spee1 die
hoofrolle in die komedie oor
_'n speurderen 'n kunstenaar.
*·*GREAT BALLS OF
FIRE . .n Fliek oor die
legendariese Jerry Lee
Lewis, syleweensyhuwelik
met 'n baie jong meisietjie.
Met Dennis Quaid en
Winona Ryder.
*"'*THE DREAM TEAM:
Michael Keaton is een van
vier
malletjies
wat
kanekwaad aanjaag in die
dorp. 'n Skreeusnaakse·
komedie.
***HAIRSPRAY • 'n Fliek
wat in die vroee jare sestig
afspeel, toe mense jou nog
skeefaangekykhet omdatjy
met'n bruin vel oorgetrekis
(selfs in ou "liberale"
Amerika). Met Divine(in sy
laaste rol voor sy dood),
Debbie Harry en ander
interessante mense.
**"'ROADHOUSE· Partick
Swayze in 'n baie .
gewe1ddadige fliek (met
sekstonele boonop) oor 'n
deeltydse uitsmyter • hy is
eintlik 'n filosoof by 'n
nagklub wat in die
moeilikheid beland.
»

**DEAD POETS SOCIETY
- Die storie van 'n Engelse
professor (Robin Williams)
watmet sy individuele idees
sy studente inspireer om.
hu1lepersoonlike idealenate
streef, Ookmet RobertSean
Leonard, Ethan Hawke en
JoshCharles.

3NOY-9NOY
AOYANCE BOOKINGS AT COMPUTICKET
ENQUIRIES (011) 331-9911 -ALL WELC~ME .

PRETORIA
COMPUTICKET
ENQUIRIES (012j 322·74&0

PRETORIA

SEE NO EVIL, HEAR NO EVIL (2·111
ROADHOUSE
. (2·111
CITY, TEL. 25·2120
DAILY: '.45, 11.00. 1.30,5.30, 1.00,10.15 pm
MELGIBSON. DANNY GLOVER

MAIN ROAD, TEL. 76H1131
DAILY: '.45, 11.00, 130,5.30,I 00.10.15 pm
MELGIBSON _ DANNY GLOVER FAST HON·STOPACTION 2·18
OAllI: 9.45,12.00.1.30. 5.30. I.DO, 10.15 pm
FAST NOH.SIOPACTION (2.11 .
• JAMIEUYS •
DAILY: 9.45,1200,1.30,5.30.100,1015 pm
RICHARD PRIOR • ~NEWILDER
SIARRINGN'XAM-LENAFARUGIA ALL
DAILY: 9.45,1100,1.30,5.3UOD,lD.15 pm
HILARIOUS AOULlCOMEOY (2.181
RICHARO PRIOR. GENEWILDER
DAILY: '.45,11 00.1.30. 5.30.8 00,10.15 pm
• JAMIEUYS.
HILARIOUSAOULTCOMEOYI2·11)

LETHAL WEAPON 2

•

D111y:1U., 12.15. 1.31, 5.31,110, 10.15 pm THE GODS MUST BE CRAZY2

Dlnr. u~ u 15,1.31,1.31, 1.111, 11.31 ,_
DEAD POET'SSOCIID
(AI

.

.

(2·11) THE GODS MUSTBE CRAZY 2

ROADHOUSE

(A)

(AI THE GODS MUST BE CRAZY 2 (AI
TORCH SONG TRILOGY 12·11)
11H".LOVERBOY (2-"1
THE KARATEKID 3
(AI
THE BEAR
lPG/-II
GLEAMING THE CUBE IPG2-11
COMINQAURACTIOH

,

COMINQATTRACTIOH
lIN ... BRUTAL GLORY (2·12)

Dlllf.l'._, I.•,1.10 ..
LAWRENCE OFARABIA
(A)
IHI: RUNNING TIME 121 MIHUTES)
COMINOATTRACTIONS

lON... BRUTAL GLORY ('·"1

D.nr.IAS, 11.15, UI,5,lO, 1._,11.• II'
DEAD POET'S SOCIID
(AI

11H" _LOVERBOY "·101 .
1111OY-BETRAYEDt2.'~
14 N"- KICKBOXER (2·10

•

DIlly: 11.80, 2.11.1.• '"

UNDERCOYEIl PARIltIG AY~LAILEAT

SYARRING N!XAM - LENA FARUGIA ALL) FORESHORE, TEL.25.3052
DAILY: '.45, 12.DO, 1.30, 5.30.1.00,lU5 pm DAILY: 10.m. 2.30. 1.00pm
• PATRICK SWAYZE.
NEWLY RESIOREO DIRECTOR'S CUTINDOLBYSTEREO .
SEX - AC1ION PACKEDI (1·19)
PelerO'Toole
AI,IGulness,
Antbo Quinn. All
.~
FRI: 10.30.1.30. 5 30,I 00.10.30
MAIN ROAD, TEL,6H919
.
SAl: 9.45,12.15. 2.30. 5.3D.1.DO, IUD·
DAILY: 9.45,11.00, 1.30, 5.30,100,10.15 pm MON·THURS: 10.30,2.30.5.30.8.30
MELGIBSON. DANNY GLOVER
• ROBINWILLIAMS _

ROADHOUSE

IPGI·II

THE GODS MUSTBECRAZY2 IAI
THE KARATE KID 3
(AI
THEDREAM TEAM
(2,101
DII~: US, 11.15, 1.11, 5.11, 1.11. 11.11 II'
DIlly: US,12.15,U',5.31."". 1'.31,_
DEAD POETSSOCIETY
IAI
DEAD POET'SSOCIETY
(A)

BOXING FILM FESTIVAL
(PHONE CINEMA FOR OETAILSI

SEE NO EVIL,
HEAR NO EVIL
I

THE BEAR

(AI

TORCH SONG TRILOGY {2-UI

THE GODS MUST
BE CRAZY II

THE GODS MUST
BECRAZV II

(AI

THE GODS MUST BE CRAZY 2
Stln-Uor.

LETHAL WEAPON 2

SEE NO EVIL,
HEAR NO EVIL

THE KARATE KID 3

LAWRENCE OFARABIA
IAI
(.1:RUHNING nME 121 MINuqll

FRO", E.1RAIlCE 10'INECENTRE

COMINQArrRACTIOH
j

:

"H".CINEMA PARADISO

LAWRENCE OF ARABIA

TRANSVALIA

' 26·8387

12-111
COMINQATTRACnON
laNo•• LAWRENCE OFARABIA

LETHAL WEAPON 2 DEAD POETS SOCIETY

,.

FASI NON·SIOP ACTION (2·1I1
HE MADE IHEIR LIVES EXIRAOROIHARY (ALL)
DAILY: 9.45,1115.1 3D. 5.30.1.00. 10.30 pm
• ROBIN WILLIAMS _

DEAD POETS SOCIETY

TEL.(0223114464
HE MADE IHEIR lIVESEXlRAOROIHARY ALL FRI: 1.00,4.15, 6.30,8.45pm
DAILY: 9.4S, 1100,230 5.30,800.10.15 pm ~J~llit°JR~:~Oo~:N.~Oj~:~515mpm
• JAMIE UYS • JAMIEUYS •

THE GODS MUST THE GODS MUST
BE CRAZY II . BE CRAZY II

SIARRING N!XAM -LENAFARUGIA IALL) STARRING HIJAM -LENAFARUGIA ALL
fRl: 1.00,4.30. B.45. 9.00 pm
•

~~~~'it°JR~ ~Oo:: ~D3:, ~5i::~Dlo~m

DIIIr 11.10, fl.15.1.•,5.•,l.45,1I.0I II'
tETHAL WEAPDN2
(2-111

RICHARD PRIOR. GENEWILDER

SEE NO EVIL,
~~I~~WC~~~~'; ~A~T~E~~~d~E'~&~ HEAR NO EVIL
TORCH SONG TRILOGY HILARIOUS ADULT COMEDY 2·'1
MAIN RO,AD, TEL. 666·B649

~EEN~~~~~lh~~R~~~~nJ2"11

HIlARIOUS COMEDYl

SEE NO EVIL, HEAR NO EVIL (2·111
ROADHOUSE .
THEGODSMUSTSECRAZY2 (AI STARRING
PATRICK SWAm

IT TAKES LOTS Of GUISANDA HEllUVA SENSE OF FRI: 2.00, '.30, 1.00,9.30pm
HUMOUR _ ADULTS ONLY. NO 1·19
SAT. 1030,1.00.4.30,7 00,9.3D
DAILY: S.4S, 1100.230,5 30.1.00,1015 pm MON·IHURS: I 00,4.30,700.9 30pm
MARIANNE SAGEBRECHI _ CCH POUHDER
• ROBINWILLIAMS JACK PALANCE InPercv Mia"
HEMAOETHEIRLIVESEXIRAOROINART ALL
ACOMEOf.FABlE _ HIGHLY ACCLAIMED'12.IB) FRI: 2.00.4.30,B.45. 9.00pm
DAILY: 945. 12.00.1.30,5.30,1.00,10.15 pm ~AJ~~litDJR~:~Don03US4~:~0::'pm
ANEWCOMEDY BYJOHN WATERS MARIANNESAGEBRECHI. CCHPOUNDER
(ALL)
_JACKPALANCE'_
DIVINE. DEBBIE HARRY. SONNY BDNO
IN Percy Adlons

COMINQATTRACnON

(2·191

~~~~~gp'~ill~~SllM~~ ~~

24N". KICKBOXER 12·10'
MISS HILlBROW PAGEAIIT
ComIngSunday, 6.30 pm

DEAD POETS SOCIETY

BAGDAD CAFE

DlI1y:1ua.12.15,UI,5.3I.1.6,1t.l1Dpm

MEL GlBSOll &DANNY GLOVER ARE BACK!

THE GODS MUST BECRAZY 2
THE BUSHMAN s BACK!

CllM[D!1

IA)

COMINQATTRAcnON
la Noy.BRUTAL GLORY 12·1~

COMINO ATTRACTIONS

17NoY· LOVER BOY (2-101
24Noy-KICKBOXERI2.14,

HAIRSPRAY
•

BAGDAD CAFE

••••

'COMEOY-fAILE - HIGHlI ACCLAIMED! (2·1B)

~~tvPfminTo~rlg41
l1~~l;;C[fm
RALPH MACCHIO .·PATMORITA TEl~024)5H511
THE KARATE KID -PART mfRI:I.15, 4.45.7.DU15pm

THEEXCITEMENIANDAClIONCDNlINUESfDUll SAl: 11.00, 2.15, 4 45,7.dO. 9 15pm
NIGHlLT: 5 30pmDNLY
M~~L"~rUoO~' ~O~lJ~~GLOVER
JEAN·JACQUES ANNAUD'S MASTERPIECE
FASINON·SlDPACTION 2.18
ATRULY RARECINEMATlCEVENl P.G.2·B FAI: 2.00, 4.30, B.45. 9.00pm
NIGHILY: .1830pm ONLY
SAl: 10.3D, 2 00,4 30.B45,' DO pm
ANEWCOMEDY BYJOHN WATERS MON·YHURS· 2 30.5.30.1.00 pm
(ALl)'
- JAMIEUYS.
DIVINE. DEBBIE HARRY • SDNNYBONO
SATURDAY aI10.00 am ONLY
THE KARATE KID PART III SIARRIHGNIXAM-LENAFARUGIA(ALlI

LETHAL WEAPON 2

THE BEAR

HAIRSPRAY

*

THE GODS MUST
* BE CRAZY II

*DRIVE-INS*

Tyger V.II,y C.nlre,BeIl.III,1,1. 941·5710
DAILY: '.45, 1/.00. 2.30. 5.30,800,10.15 pm
NIGHTLY AT 8.00 pm
"10.00 pertar, Combl orl.D.Y.ltr ZFnm,
MELGIBSON. DANNY GLOVER

LETHAL WEAPON 2

fASY NON·SlOPACTION (2·15)
DAILY: 9.45, 1100,2.30. 5.30.1.00.1015 pm
RICHA~O PRIOR. GENE WILDER

SEE NO EVIL,
HEAR NO EVIL
HILARIOUS ADULT CDMEDY (2,111
DAILY: 9.45,11 00,1.30.5.30. I DO, IU5pm
- JAMIEUYS.

THE GODS MUST
BE CRAZV II

TWOSUPERCOPS IN
2 HOURSOFACTION
PACKEDHIGHADVENTUREI

MEL GIBSON
DANNYGLOVER

RICHARD PRIOR.GENE WILDER •

SEE NO EVIL,
HEARNOEVIL

LETHAL
WEAPON 2

AN ADUlTS ONLY CDMEDY (2·1BI
• BRUCE WILLIS. ..-

DIE HARD

.

IHESUSPENSETHRILLERDFTHETEARI2·181

~....I~"~11

STARRING N'XAM -LENA FARUGIAIALLI

OAILY:,:sR~~~J~i~d~~~0,~030pmTWO

MOON
DEAD POETS SOCIETY JUNCTION

,

HE MADE THEIR LIVES EXTRAORDIHARY IAll) PDWERFUL SEX DRAMA(2.19)

• CHARLES BRONSON.

.

(A)

INDI.WJOHESlTHEWICRUSAll£ (AI

AClIOH THRILLER (2·1'1

LETHAL WEAPON 2

I'

THE WID BEfORE TIME

KINJITI

Sanlam Cenl,e, Parow Tet.92-5128
fRI·SAT: 9.45.12.00. 2.30. 5.30,1.00.1D.15
MON·IHUR: 1.45, 11.00, 2.30, 5.30,1.30
MEL GIBSON. DANNY GLOVER

,',

AN ADVENTURE DOllllE FROII THE MASTER
HIMSElF-STNNSi'1ELII!RG!

'I

FAST NON· SlOP ACTlDN 2-11

(AI
(2·121

.:"',

DAILY: S" "~I~~~I&'U~~

INEPI: All'IEN1URE STOIm ITS EItCHIJl1lNG. IT'S

. "SLAVES OF NEW
YORK - Die liefen leedvan
'n jong meisie in die

MOVIES
.EAST
WEST

STER·KINEKOR

****CAMILLE CLAUDEL
• Isabelle Adjanispeeldierol
van 'n beeldhouer, wat nie
net die beeldhoukuns nie,
maar ook die kuns van die
liefde leer by die meester
Rodin (Gerard Depardieu).
Regiedeur BrunoNuyeten.
***MY SWEET LITTI..E
VILLAGE· 'n Oulikestorie
oor 'n Tsjeggiesedorpie, sy
. inwoners en al hulle dinge.

Ole Brltse pars het In
1963 een van die
opspraakwekkendste
seksskandale In hul
poUtleke geskledenls
oopgevlek, Ole fllek
oor die "Profumoaftllre" heet
"Scandal" en begin
vandag In Metroteaters draal. Joanna
Whalley-Kilmer
(lInks) speel
Christine Keeler.
Bridget Fonda volg
In rna Janese
voetspore en Is ook
te slen In die prent
oor die minister, die
model en die
it'
Russlese sploen.
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speurder en sy vennoot, 'n
Alsatian, genaamd Jerry
Lee. Met James Belushi.
*YOU'RE FAMOUS een van die
grillerigste en afstootlikste
weergawes van 'n plaaslike
soort 'candid camera'·
produksie bedoel vir die
inry-aanhangers van die
land.

Seker

*THE KARATE KID
PART III . Asof die eerste
twee nie genoeg was nie.
Die mannetjie is terug, om
regtig sy GROOTSTE
uitdaging aan te pak. Met
Ralph Macchio.

-

*SEE NO EVIL , HEAR NO
EVIL · Met Gene Wilder en
Richard Pryor in 'n baie
simpel komedie.
*THE LIGHTHORSEMEN

- 'n Storie oor Australieers
wat oorlog en liefde maak in
die Midde Ooste.
*DIS ORGANIZED CRIME
• Met Hoyt Kouf en Corbin
Bernstein (LA Law-man) in
'n f1iek oor vyf boewe.
Die Cine Sun vertoon
prente wat Die op die
mai nstreamkringioop
dr aa i Die. Bel die Black Sun
by 728 3280.
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ONAFHANKLIKE
ROLPRENTIEATERS

JOHANNESBURG
MINI CINE - Pretoriastraat 49, Hillbrow. Vanaand en
Saterdagaand wys CHRISTIANE F en van volgende week kan
THEUNBEARABLE LIGHTNESS OF BEING gesien word.

TVl
7.00 Goeiemdre SA
3.30 Take a Break
4.00 Santa Barbara
4.25 Fast Forward
4.55 Arty Facts
5.05 Rockbottom and Co
5.25 Bible Story
5.30 Topsport
6.00 News
6.15 Sundowner
7.00 Airwolf IV
8.00 Netwerk
8045 Police File
9.00 Simon en Simon
9.50 Spies en Plessie
10045 Die Lancaster-Miller

Verhaal
12.1500rdenking
TV2
5.00 Lingisa
5.32 T & T - (Engels op
Radio 2lXXJ)
7.00 Public Affai rs
7.19 News
7 .39 Naboke Ubomi
Volwasse drama
8.09 Sidlale Intsha - musiek
TV3
5.00 Centurions - (Engels op
Radio 2lXXJ)
5.32 T & T - (Engels op
Radio 2lXXJ)
I
7.00 Nuus
7.19 Public Affa irs
7.39 L apolo ga
TV4
6.03 T opsport
9.04 Some Came Running
11.29 G irls are Fun
!'11·NET
10.30 The Bay Boy
. . 12.05 60 Minutes
2.15 Telygames
2045 Sil verado
5.00 Hot Hits
OopTyd
6.00 Lo ving
6.30 The Robert Guillaume
Sho w
Intekena re
7.00 Gee l Truivir 'n Wenner
9.00 La ssite r - kyk onde r
hoogtepunte
10040 Boks

SATERDAG 4
TV l
5.57 Oggendboodskap
6.00 Opvoedkundige TV
6.30 Agriforum '88
7.00 Goeiemore SA
9.00 Opvoedkundige TV
11.00 TopSport
1.00 Bill en Boel
1.05 Eier-Manie
1.10 Die Robinsons
1.35 No e m my net
Lampre cht
2.00 Topsport
6.00 Nuus
6.15 Teletreffers
7.05 j J Starbuck
8.00 News
8.35 Magnum
9.30 The Th ird Man • kyk
onder hoogtepunte
11.20 The Golden Girls

~'"

. 11.45 Flying High
12.35 Epilogue
TV2
11.00 Ed Rendezvous
3.00 TopSport
5.00 Meriteng
7.00 News
7.16 Public Affairs
7.39 Tshutshumakgala Musiek
8.26 Thabure
TV3
11.00 Ed Rendezvous
3.00 TopSport
5.00 Meriteng
7.00 News
7.19 Public Affairs
8.26 Thabure
TV4
6.03 Check it Out
6.30 Learning the Ropes
9.03 Murphy Brown
9.32 Baby Boom
9.59 Hotel
10.53 Nearly Departed
11.20 Soko 5113
12.10 TopSport
M-NET
)
1.00 Beach Boys - kyk onder
i
hoogtepunte
,I
2.00 Happy Anniversary 007
2.55 Panorama . :
4.00 Motorsport
4.30 Rugby
OopTyd
6.00 Houston Knights
Intekenare
7.00 The Adventures of
Sherlock Holm es's Smarter
Brother
8.35 West 57th
9.15 Moving Violations
kyk onder hoogtepunte
10.00 .The -New Dr Ruth
Show
kyk
onder
hoogtepunte
11.00 The Hot Touch

SONDAG 5
TVl
5.15 TopSport: Spesiale
uitsending
1.00 Pin occhio
1.25 Z ETI
1.35 Once Upon a Time ...
Life
2.00 Bybel vasv ra
2.30 Breakthru SA
2.50 Out of the Kitbag
3.45 Co llage
4045 Little Spies

504050/50
6.50 Kru is en Kroniek
8.00 Network
9.00 Bluebeard's Castle
10.05 Piano Con certo in C
Minor (Beethoven)
10040 Impetu s .
11.10 Ins ight
TV2
12.00
Kicker~
kinderprogram
12.30 Unq amboth i
1.00 TopSpo rt
7.00 Public Affairs
7.16 New s
7.33 Im ibono
7 .57
Masakhane
Godsdiensp rogram
8.14 Ukholo Lunje

I

KAAPSTAD
LABIA· Oranjestraat 68:
Vanaand: 6.00 Castaway 8.15 Cobra Verde 10.15 Stars and
Bars
Saterdag: 1O.15vm en 2.00nm Bigfoot and the Hendersons
4.00 Red Kiss 6.00 Cobr a Verde 8.00 Castaway 10.15 Night of
the Pencils
Maandag:5A5 A Touch of Infidelity 7045 Sweet Country 10.15
Castaway
Dinsdag : 5.45 Willow 8.00 Red Kiss. !O.OO Sweet Country
Woensdag: 5.45 Sweet COuntry 8.15 A Touch of Infidelity
10.15 Willow
Donderdag: 5.45 Red Kiss 7045 Sweet Country 10.15 Castaway
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~

Susan Sarandon, Kevin Kline en Elizabeth Mastrantonlo In "The
January Man", 'n pollslekomedle met 'n verskil. Dledramaturg en
draalboekskrywer, John Patrick Shanley steek lekker die draak met die .
genre.
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. ,><·oIE·'WEEK SE -TV
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TV3
12.00 Dokumenter
12.30 Ke Tsona
1.00 TopSport
7.00 News
7.16 Public Affairs
7.33 Le reng/ La Reng?
7.55 Ho Lla Noto - Koorsang
8.13 MahlasediA Tumelo
TV4
6.03 Kupid
9.04 North an d South
9.58227
10.25 Sing Country
10.56 Topsport
M·NET
7.30 Indiese di ens begin
10.30 Portugese diens begin
Intekenare
1.30 The Adventures of
Teddy Ruxpin
2.00 Storybreak
2.30 Dusty
3.00 Now You See Him Now
You Don 't
4.30 Casey Kasem 's Rock 'n
Roll Goldmine - kyk onder
hoogtepunte
5.30 Sokker
OopTyd
6.00 Sokker
Intekenare
7.15 Carte Blanche
8.00 Wildlife on One
8.30 Bon Voyage
9.00 A View to a Kill - kyk
onder hoogtepunte
11.15 Death Wish II

MAANDAG Gr.
"
,~.

TVl
6.00 Goeiemore SA
3.00 Teleschool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Santa Barbara
4.30 Throb
5.00 Sylvanian Families
5.10 Pumpkin Patch
5.25 Bible Story
5.30 Bravestar
6.00 News
6.15 Graffiti
J
7.00 Murder She Wrote
8.00 Netwerk
9.00 Dirk Hoffman
10.00 Topsport
11.00 Op die drumple van
diedood
12.00 Oor denk ing
T V2
4.50 Feath erfoot Farm
5.00 Home and School
Safety
5.10 Moving On Again
5.30 Ngenxa Yothando
Jeu gdrarna
7.00 Pub lic Affairs
7.29 News
7.57 Police Fil e
8.14 Igaga si
8042 Ezo du mo
TV3
4.50 Featherfoot Farm
5.00 Home and School
Safety
5.10 Moving On Again
5.30 Voltron (Engels op
Radio 2000)
7.00 News
7.29 Public Affairs
7.57 Police File

~

I.'

~

8.14 Di ARora · Musiek
TV4
6.03 Small Wonder
6.30 Topsport
9.03 Head of Class
9.30 Dynasty
10.23 Wiseguy
11.15 The Forum Presents

James Bond verjaar alweer
DIE historiese drama,
APRIL
MORNING met Tommy Lee Jones,
Robert Urich en Susan Blakely wys
Woensdagaand op M-Net. Die f1iek,
gebasseer op Howard Fast se novelle,
gaan oor 'n New England-familie se stryd
teen die Britse magte . tydens die
Amerikaanse Revolusie.
In M-Net se Jame s Bond-jaar he t kykers
nie net vreeslik baie van die baasspioen se
gesig te siene gekry nie, maar moes hulle
boonop al sy asemrowende toertjies en
dinge gade slaan. Saterdagmiddag vier
M-Net 007 se 25ste verjaardag met 'n
program wat opwiridende oomblikke van
AL James Bond se f1ieks insluit. Daar's
ook 'n skelm kykie .na James Bond se
Desember-fliek,
THE
LIVING
DAYLIGHTS met Timothy Dalton.
Praat so van 007 en sy eskapades,
Sondagaand kan A VIEW TO A KILL
met Grace Jones en Tanya Roberts gesien
word .
'n Lekker musiekprogram wat op die
"flower power"-tydperk fokus. is

M·NET
10.30
The
Bedroom
Window
2.30 Telygames
2045 Silverado
5.00 Hills End
5.30 The Smurfs
OopTyd
6.00 Loving
6.30 Perfect S trangers
Intekenare
7.00 Remo : Unarmed and
Dangerous
9.00 The Amity ville Horror.
11.00 The Adventures of
Sherlock Holmes 's Smarter
Brother

· DINSDAG 7
TVl
6.00 Goeiemore SA
3.00 Teleskool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Die Veearts
5.00 Die wonderwereld van
kleiman
5.10 Wielie Walie
5.30 Roep van die visarend
5.57 Kompas
6.00 Die Nuus .
6.15 Potpourri
7.00 Oorlewing
7.30 Vleuels
8.00 Network
9.00 Tango
10.00 Topsport
11.00 Open University
11.55 Evening Prayer
TV2
.
4.50 Featherfoot Farm
5.00 Animal Family
5.10 Dealing with Dogs
5.20 Getting it Together
5.30 GI Joe
7.00 Public Affairs
7.29 News
7.57 Ezasempuma Koloni
8.27 Ikapa Lodumo
TV3
4.50 Featherfoot Farm
5.00 Animal Family
5.10 Dealing with Dogs
5.20 Getting it Together
5.30 Lesoka Mphe Batho
7.00 News
7.29 Public Affairs
7.57 Diwetse
TV4
6.03 Reaching for the Ski es
9.04 Lady Ice • kyk onder '
hoogtepunte
10.40 She's the Sheriff
11.05 Gunsmoke
11.59 S.W.A.T.
M·NET
10.30 The Hot Touch
2.30 Telygames
3.00 Florida Straits
4.35 Teddy Ruxpin
5.00 God, the Universe and
Hot Fudge Sunday

Sondagmiddag op M-Net te sien . CASEY
KASEMS ROCK 'N ROLL GOLDMINE
word aangebied deur een van Amerika se
voorste platejoggies wat natuurlik net
treffers van die jare sestig spe el.
Donald Sutherland kan Din sdagaand in die
TV4 drama LADY ICEgesien word. Die
fliek gaan basies oor juweeldiewe, geld ,
robyne, perels, nagemaakte juwele,
Jaguars, Ferr aris, Rolls Royce-karre en
natuurlik Pall Mall. ..Meiville-inwoners,
skuif nader...
TVI se Saterdagaand-f1iek is THE THIRD
MAN wat as een van Carol Reed se
meesterstukke beskou word. Die film speel
af teen die agtergrond van besette Weene,
net na die einde van die eerste Wereldoorlog. 'n Skrywer se vriend sterf op 'n
misterieuse wyse in 'n ongeluk en hy
besluit om vas te stel wat werklik gebeur
het. Met Joseph Cotten en Orson Welles . .
Moenie vir Tom Selleck, Lauren Hutton,
Jane Seymour en Bob Hoskins in
LASSITER vanaand op M-Net misloop
nie.

-,

7.00 News
7.29 Public Affairs .
7.57 Ntome Tsebe

OopTyd
6.00 Loving
6.30 Valerie
Intekenare
7.00 Sy Ive~ter

TV4
6.03 The New Leave it to
Beaver
6.30 Topsport
9.04 The Colbys
9.58 Fontanes
11.359 to 5

8045 Boks
9.00 Sokker
10.00 Carte Blanche
11.00 Death Wish n

WOENSDAG8
TVl
6.00 Goeiemore SA
3.00 Teleschool
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
9.0500s-Wes
9.35 Diagonal Street
10.00 TopSport
11.00 Die rna-plotters
11.25 Die stori e agter die
storie
12.00 Oordenking
TV2
4.50 Featherfoot Farm
5.00 Bimbo
5.1 0 Ca reer Awa reness
5.20 Famo us Fables
5.30 Voltron (Engels op
Radio 2lXXJ)
.
7.00 Public Affairs
7.29 News
7.57 Deliwe
8.27 Imali Noma Ibhokisi

M·NET
10.30TheAmityvilleHorror
2.30 Telygames
3.00 Geel Trui vir 'n Wenner
5:00 The Diplodos
5.30 Robocop
OopTyd
6.00 Loving
6.30 Dear John
Intekenare
7.00 Lassiter
8.35 Tennis
9.00 April Moming - kyk
onder hoogtepunte
10.40 60 Minutes
11.00
The
Bedroom
Window

-

TV3
4.50 Featherfoot Farm
5.00 Bimbo
5.1 0 Career Awareness
5.20 Famous Fables
5.30Re A Aga

T Vl
6.00 Goeiemdre SA
3.00 Teleskool
3.30 Opvoedkundige TV
4.00 Die Vee rats
5.00 Niklaas
5.25 Tekkies
5.57 Kompas
6.00 Nuus
6.15 Uit en Tuis
7 .00
Hardcastie
en
McCormick
8.00 Network
9.00 When Movies were
Movies
10.00 Topsport
11.00 The Black Marble
12.45 Face to Face

TV2
4.50 Featherfoot Farm
5.00 Fat Albert and the
Cosby Kids
5.15 Music and Me
5.30 Ezabasha
7.00 Public Affairs
7.29 News
7.571sigqi
8.30 Sizungeza Izwe
TV3
4.50 Featherfoot Farm
5.00 Fat Albert and the
Cosby Kids
5.15 Music and Me
5.30 Sabre Riders (Engels
op Radio 2lXXJ)
7.00 News
7.29 Public Affairs
7.57 Tsa Setso
8.26 Mopheme
TV4
6.03 TV4 Top 20
6.30 Muzik A la Carte
9.04 21 Jump Street
9.58 Movie Focus
10.32 Nig ht Court
11.00 Misdaad in Miami
11.52 Ripley' s Believe It or
Not
M ·NET
10.30 Mov ing Violations
12.00 60 Minutes
2.30 Telygames
3.00 Remo: Unarmed and
Dan g erous
5.00 Worzel Gumrnidge
Down Und er
5.3 0 The Real Ghostbusters
Oop T yd
6.00 Loving
6.30 The Wo nder Years
Intekenare
7.00 Revue Plus
8.00 Seilj ag
9.00 The Ultimate warrior
10040 Boks
11.00 A View to a Kill

Chris Pretorius se rubriek - 5.
-~j
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